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STELLINGEN

1. Het zou de kwaliteit van de Nederiandse rechtswetenschap te goede komen, ais
de Zuid-Europese gewoonte werd overgenomen om belangrijke buitenlandse
juridische werken in het Nederlands te vertalen.

2. In de jaren vijftig heeft de Nederlandse Hoge Raad zich meerdere malen laten
inspireren door de Italiaanse Codice civile (ct. hoofdstuk 4, p. 129, voetnoot
3).

3. Het vigerende stelsel van derdenbescherming bescherrnt ook degeen die te kwa-
der trouw een verduisterde of gestolen roerende zaak verkrijgt van iemand die
zelf de bescherming van art. 3:86 BW geniet. Het actuele maatschappelijk be-
lang van het goederenverkeer rechtvaardigt een zo vergaande bescherming niet.
In een door het solidariteitsbeginsel geleid rechtsstelsel past, dat de 'vierde
hand' te kwader trouw de verduisterde of gestolen roerende zaak aan de oor-
spronkeJijke eigenaar moet afstaan. Art. 3:87 BW zou in dit verband een sleu-
telrol kunnen vervullen.

4. De lage beloning van de Assistent in Opleiding zou gerechtvaardigd worden
door diens geringere arbeidsproduktiviteit. De praktijk is omgekeerd: de lage
beloning remt de arbeidsproduktiviteit van de AIO.

5. Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1990, KG 1990,318, wees de vordering van
Ala's tot uitbetaling door hun werkgevers van het minimumloon, at. Hij over-
woog dat Ala's, ondanks hun volledig dienstverband, niet volledig arbeidspro-
duktief zijn. Deze overweging biedt in het algemeen perspectieven voor werk-
gevers die aan de arbeidsproduktiviteit van hun werknemers twijfelen.

6. Na de invoering van een Europees Burgerlijk Wetboek zullen lokale gewoontes
een belangrijke rol gaan spelen. Uiteindelijk zal in vele geografische gebieden
vooral het particuliere rechtsverkeer door eigen, moeilijk kenbare rechtsregels
worden beheerst. Een Europese civielrechtelijke codificatie zal dan ook alleen
in een behoefte voorzien als zij beperkt blijft tot het gewoonlijk grensover-
schrijdend rechtsverkeer.

7. Voor de juridische student zou J. Reokema's 'Schrijfwijzer' (2e dr., 's-Graven-
hage, 1989) tot de verplichte literatuur moeten behoren.
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8. Gezien het doel van de handelaar die met een consumentenkoop vergelijkbare
koopovereenkomst sluit, is het niet zinvol het begrip 'consumentenkoop' te
objectiveren (ct. hoofdstuk 4, p. 200, voetnoot 282). Toch kan het onder om-
standigheden redelijk zijn de handelaar de bescberming te bieden die de con-
sument gewoonlijk geniet. Men denke aan de veel voorkomende advertent ie-
colportage. In die gevallen zou beter het criterium van art. 3:285 BW gehanteerd
kunnen worden dan bet begrip 'consument' of 'particulier'.

9. Het reclameverbod voor de advocatuur moet volledig worden opgebeven.

10. Verdergaande deformalisering van het civiele procesrecbt zal (nog) slordiger
procederen door advocaten in de hand werken.

11. Het buidige systeem van procuraten in civiele zaken is een aantrekkelijke bron
van neveninkomsten voor advocaten. Voor weinig werk, dat gewoonlijk aileen
in naam door de advocaat zelf wordt verricbt, worden prijzen gerekend, die in
geen verhouding staan tot bet verricbte werk en die de client voor boge kosten
stellen. Daar staat tegenover dat de verplichte procureurstelling nauwelijks nog
een zinnige functie beeft. Afschaffing ervan moet worden overwogen.

12. Pakken koffie zijn zo gemaakt dat het onmogelijk is om de koffie zonder te
morsen over te gieten in een koffiebus. Naarmate bet pak groter is, neemt het
percentage koffie dat niet in de bus terecbt komt, evenredig toe.
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... terwijl individuele standpunten als microfenomeen de meest
afwijkende inhoud kunnen hebben, lijkt het macrofenomeen van de
zowel in de doctrine als rechtspraak dominerende opvattingen
steeds een sociale noodzaak en objectief dienstig aan de uit het
'systeem' voortvloeiende belangen...
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INLEIDING'

Sommige schrijvers menen dat het vormvereiste van de stipulatio, het uitspreken van
een vraag en een daarop aansluitend bevestigend antwoord', het Romeinse
rechtsverkeer begunstigde, door zijn duidelijke markering van de totstandkoming van
de gebondenheid van partijerr'. Die op het eerste gezicht voor de hand liggende ge-
dachte berust op eenpetitio principii. Niet alleen plegen de eisen van het rechtsver-
keer op veel subtieler wijze dan door vormvoorschriften te worden behartigd',
vormvoorschriften en verkeer zijn zelfs contradictoir". Het formele karakter van de
stipulatio nam dan ook af naarmate de Romeinse samenleving zich ontwikkelde en
het rechtsverkeer zich intensiveerde'. Een substantieel" vormvoorschrift heeft

* Ik ontleen het motto van dit boek aan een opstel van RUFFOLO, Forma e ideologie nelle
categorie giuridiche: volonta negotiate e colpa aquiliana. L 'autonomia negozlale nella
pianificazione privata, in: SALVI (red.), Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema
del negozio giuridico, Milano, 1978, p. 141: " ... in ciascuna epoca, mentre il microfenomeno
della posizione del singolo interprete pub avere i continuti pill vari, il macrofenomeno delle
interpretazioni dominanti (dottrinali quanta giurisprudenziali) appare corne socialmente neces-
sitato e oggettivamente funzionale agli interessi emergenti del 'sistema' ... "
1 Zie over de stipulatio in het Romeinse recht FEENSTRA,Romeinsrechtelijke grondslagen van
het Nederlands privaatrecht. Inleidende hoofdstukken, 5e dr., Leiden, 1990, nr. 361 ss., p.
221 ss.; ZIMMERMANN,The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition,
Cape TownfWettonlJohannesburg, 1990, p. 68 ss.
2 Zo NIEUWENHUIS,Point of no return (redactionele kanttekeningen), RMThemis 1989, p.
467 s.: "Doorgaans wordt, ter rechtvaardiging van de beschermiog van vertrouwen in het
contractenrecht, verwezen naar de noodzakelijke zekerheid van het rechtsverkeer.
Bescherming van het vertrouwen dat enigerlei contract uit de onderhandelingen zou
resulteren, zoals aangegeven in het arrest Plas/Valburg bewerkt echter precies het
tegendeel.,;". Cf. AssER-HARTKAMP, 4-11, nT. 60: "Integendeel kan men aannemen, dat het
toenemen der vormvoorschriften in overeensternming is met de eisen van het rechtsverkeer. "
ZIMMERMANN,op. cit., p. 68 s. Zie ook infra, p. 188 ss.
3 Zie infra, p. 71 ss.
4 Cf. Motive zum Allgemeinen Theile des BGB, p. 180 (= MUGDAN,Die gesamten Materia-
lien zum Biirgerlichen Gesetzbucb for das Deutsche Reich, Bd. I: EinjUhrungsgesetz und
Allgemeiner Teil, Berlin, 1899 (Neudr. Aalen, 1979), p. 451): "Der Hauptgrund, der gegen
den Formzwang spricht, ist die darnit verbundene Verkehrserschwerung. Der Verkehr
erfordert gegenwartig mehr denn je Bewegungsfieiheit. .. "; CONINCKLIEFSTING,Algemene
beginselen van de leer der regtsgeldigheid van verbindtenissen uit overeenkomst, zooals zich
die in het Romeinsche Regt gevormd en later in Europa ontwikkeld heeft, 's-Gravenhage,
1890, p. 282 s.: "De snelheid, waarrnede het verkeer plaats heeft, laat geen tijd, om zich met
de lastige tijdroovende forrnaliteiten van vroegere tijden in te laten (... ). In eene eeuw, waarin
tijd geld is, moet men de verbindbaarheid van overeenkomsten niet van tijdroovende vorrnen
doen athangen." Zie ook IRTI, Formalismo e attivita giuridica, Riv. dir. civ. 1990, I, p. 1
ss.
5 ZIMMERMANN,The Law of obligations, cit., p. 72 ss.
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meestal een andere functie: een rechtssubject kan niet beter worden beschermd tegen
ongewenst bezitsverlies dan door elke vermogensverschuiving aan zo streng
mogelijke vormvoorschriften te onderwerpen", Onder het mom van het verkrijgen
van zekerheid omtrent de bedoelingen van partijen begunstigt hun remmende
werking op de goederenomloop de consolidatie van verworven rijkdom", De vorm-
voorschriften van de Romeinse lex Cincia (204 v. Chr.) bijvoorbeeld, werden in-
gevoerd om 'het in Rome insluipende euvel der verkwisting en grootdoenerij tegen
te gaan", Om dezelfde reden schaden vormvoorschriften de belangen van degeen
die zich niet in de eerste plaats door de ophoping maar door de verschuiving van ka-
pitaal verrijkt: de handelaar, die de goederenomloop exploiteert en juist gebaat is
bij een zo hoog mogelijke omloopsnelheid'", Men stelle zich de consument voor,
die wil voorzien in zijn dagelijkse behoefte aan melk. Staand voor de keuze om een
koe te kopen of een dagelijkse gang naar de supermarkt te maken, zal hij voor die

6 Jacques DE REVIGNY (± 1235-1296) was de eerste die onderscheidde tussen de forma ad
substantiamlad validitatem, dienend om de bedoelingen van het rechtssubject zeker te stellen,
en de forma ad probationem, uitsluitend met een bewijsfunctie hetzij tussen partijen, hetzij
jegens derden. Cf. ORMANNI, Forma del negozio, Nss. Dig. It. 7 (1961), p. 560. Zie ook
ASSER-HARTKAMP4-n, nr. 217 ss. en, met enige rechtsvergelijkende notities, GIORGIANNl,
Forma degli atti (diritto privato), Enc. dir. 17 (1968), p. 988 ss.; voorts FLOUR, Quelques
remarques sur l'evolution duformalisme, in: Le droit prive francais au milieu du XXe siecle,
Etudes RIPERT, vol. I, Paris, 1950, p. 93 ss; IRTI, Idola Libertatis, tre esercizi sulformalismo
giuridico, Milano, 1984, passim; DE LOS Mozos, EI negocio juridico. Estudios de derecho
civil, Madrid, 1987, p. 383 ss.; VITUCCI, Appticazioni e portata del principio di tassativita
delle forme solenni, Quadrimestre 1989, p. 55 ss.; DI GIOVANNI, II tipo e laforma (Aspetti
dell'interferenza tra qualificazione e requisiti del contratto), Padova, 1992, p. 104 ss.; T.M.
bij art. 6.5.2.9 (6:226), ParI. Gesch. Boek 6, p. 894.
7 Cf. VON JHERING, Geist des riimischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwic-
klung, Vol. n, 5. Aufl., Leipzig, 1898 (Neudr. Aalen, 1968), p. 470 ss., p. 493 ss.: KOLL-
MAR, Das Problem der staatlichen Lenkung und Beeinflussung des rechtsgeschaftlichen
Verkehrs, Tubingen, 1961, p. 56; SCHMIDLIN,Der formungidtige Grundstuckkauf. Bemerkun-
gen zur neueren Lehre und Rechtsprechung, ZSchwR 131 (1990), p. 226. GORLA, II potere
della volonta nella promessa come negozio giuridico, Riv. dir. comm. 1956, I, p. 18 ss., ook
in RODOTA(red.), II diritto privato nella societa moderna, Bologna, 1971, p. 261 ss., p. 270.
Sprekend voorbeeld is art. 24 Colportagewet. Dit artikel voorziet in de nietigheid van de door
colportage tot stand gebrachte overeenkomst, waarvan niet een akte is opgemaakt. Beide
partijen moeIen na onderIekening een exemplaar van de akte hebben ontvangen en dit moet
blijken uit onderling uitgewisselde, ondertekende ontvangstbewijzen. Art. 24 bedoelt de
consument te beschermen tegen het ondoordacht aangaan van een colportageovereenkomst,
cf. KEURENTJES,Agressieve handelspraktijken, Nijmegen, 1986, p. 35.
8 Cf. GALGANO, Storia del diritto commerciale, 2a ed., Bologna, 1980, p. 41 ss.; idem, II
negozio giuridico, Milano, 1987, p. 17 ss.
9 J.C. VAN OVEN, Schenking en fatsoensverplichtingen, NIB 1933, p. 234 nt. l.
10 DA SILVASEIXASMElRELES, Marx e 0 direito civil. Para a critica historica do 'paradigma
civilistico'; Coimbra, 1990, p. 264 ss.
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keuze weinig tijd nodig hebben. Dit zou waarschijnlijk al anders liggen als bij de
aankoop van een liter melk een authentieke akte vereist zou zijn. Uiteindelijk zou
dat vereiste vooral de melkhandelaar zwaar duperen.

Geplaatst in een macro-economisch perspectief ziet men aldus de voortdurende
belangenstrijd tussen eneczijds de 'bezittende klasse' , die is gebaat bij vertraging van
de goederenomloop en anderzijds de 'ondememersklasse', die profiteert van versnel-
ling van de goederenomloop. De contractsvrijheid heeft voor de eindverbruiker, de
bezitter, een andere betekenis dan voor de handelaar. Terwijl het contract voor de
bezitter een middel is om vermogensophoping te bewerkstelligen, is het voor de
handelaar een doel op zichzelf. Waar de bezitter, net als de rechtsorde, een zekere
kwaliteitscontrole op de overeenkomst behoeft, is de handelaar juist gebaat bij zo
min mogelijk beperkingen. Deze belangenstrijd komt goed tot uitdrukking in de
ontwikkeling van het handelsrecht, en vooral in de mate waarin het in de loop der
tijd het burgerlijk recht in enge zin heeft kunnen beinvloeden, In het navolgende, in
het bijzonder in hoofdstuk 1 en 2, beschrijf ik in vogelvlucht de ontwikkeling van
het privaatrecht vanaf de Renaissance tot de twintigste eeuw. Oorspronkelijk ontwik-
kelde het handeIsrecht zich buiten het starre burgerlijk recht van de overheersende
bezittende klasse om". Maar het verwierf uiteindelijk grote maatschappelijke bete-
kenis, vanaf de negentiende eeuw vooral door het stijgend maatschappeIijk belang
van het industrieel kapitalisme en de met de industrialisering geintroduceerde nieuwe
produktiemethoden". Naarmate de goederenomloop een belangrijkere maatschappe-
lijke rol ging spelen, werd het burgerlijk recht dynamischer. Het nam handelsrechte-
lijke beginselen over. Oat het handelsrecht voor de ontwikkeling van de contracts-
vrijheid van grote betekenis is geweest, mag weI een feit van algemene bekendheid
heten. Maar ook het hedendaagse privaatrecht blijkt door de belangenstrijd van de
ondememersklasse en de 'bezittende' klasse te worden beinvloed. Wie de huidige
rechtspraktijk (hoofdstuk 4) afzet tegen de rechtspraktijk van zo'n vijftigjaar geleden
(hoofdstuk 3), zal merken dat de rol van de goederenomloop in het privaatrecht
inmiddels sterk is gerelativeerd. Het karakter van het burgerlijk recht is ingrijpend
veranderd. Vermogensverschuivingen worden aan nieuwe, andere kwaliteitseisen
onderworpen. Het privaatrecht blijkt veel nauwer verbonden met de maatschappelij-
ke ontwikkelingen dan de Nederlandse rechtswetenschap zich gewoonlijk bewust
lijkt. Natuurlijk voIgt en begeleidt het recht de maatschappelijke ontwikkelingen.
Maar de wijze waarop en de mate waarin het recht dat doet, zijn mede athankelijk
van de mentaliteit van de wetgever en de rechter, en daarmee van de mentaliteit van
degenen die de mentaliteit van de wetgever en de rechter vormen en beinvloeden.

Het privaatrecht begunstigt in de ene periode de goederenomloop, in een daarop-

11 Cf. GALGANO, Storia del diritto commerciale, cit., p. 81.
12 Cf. GALGANO, op. cit., p. 69 5S.; ASCARELLI, Sviluppo storico del diritto commerciale e
significato dell'unificazione, RISG 89 (1952-53), p. 45 SS.; REHME, Geschichte des Handels-
rechts, Leipzig, 1914, p. 226 SS.
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volgende periode vertraagt het de goederenomloop weer", Bij deze slingerbe-
weging spelen vonnvoorschriften en de oorzaak vanouds een belangrijke rol. Waar
het recht zich ontwikkelt, doen niet aileen nieuwe begrippen hun intrede, maar
krijgen vooral bestaande begrippen een nieuwe inhoud. Dat geldt voor de goede
trouw, de goede zeden, de onrechtmatige daad en ook voor de oorzaak. De
betekenis van zulke 'open' begrippen is relatief. In de loop der tijden wisselt hun
invulling, hun belang. In hoofdstuk 4 hoop ik aan te tonen dat, gegeven de huidige
stand van de rechtspraktijk, de oorzaak ten onrechte althans fonneel uit het nieuwe
Burgerlijk Wetboek is verbannen. Sinds lange tijd is de overeenkomst zonder
(geoorloofde) oorzaak nietig. Voorwaarde voor het behoud van de oorzaak is een
soepeler gebruik van de nietigheid. Aan dat begrip besteed ik aandacht in het tweede
deel van dit boek. Inhoofdstuk 5 zal blijken dat ook het begrip nietigheid een 'open'
begrip is. Het heeft tegenwoordig een geheel andere betekenis dan in de vorige eeuw
of in de eerste helft van deze eeuw. In hoofdstuk 6 onderzoek ik of nietigheid van
de overeenkomst altijd in de weg staat aan de instandhouding van de contractuele
relatie. Ik beantwoord die vraag ontkennend. Verrassender is wellicht dat deze
'nietigheidsecartering' niets te maken heeft met conversie en partiele nietigheid,
vonnen van 'nietigheidsrelativering'. Hoofdstuk 6 en daannee dit boek monden uit
in een pleidooi voor een rechterlijke bevoegdheid de nietige overeenkomst zonder
oorzaak aangepast in stand te houden.

13 Cf. P. BARCELLONA, Formazione e sviluppo del diritto privato moderno, Napoli, 1987,
passim.
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HOOFDSTUK 1

DE RECHTSONTWIKKELING VANAF DE RENAISSANCE
TOT DE FRANSE REVOLUTIE

1. De renaissance 2. De glossatoren 3. De beperkingen van de handel 4. Van gemeenschap
naar individu 5. De comrnentatoren 6. De crisis van het feodale stelsel7. Het humanisme en
de mos gaUicus 8. Het handelsrecht, het canonieke recht en de oorzaak van de overeenkomst
9. Domat en Pothier

1. Sprekend kenmerk van een autarkisch ingerichte maatschappij die wordt beheerst
door een primitieve mentaliteit, is de absolute abstrahering van de inhoud van
rechtsbetrekkingen en de overdaad aan vormvoorschriften. Het behoeft nauwelijks
betoog dat het verlammend formalisme in stand wordt gehouden door het ontbreken
van een meer dan marginale goederenomloop. Omgekeerd belemmert het formalisme
ook iedere ontwikkeling daarvan. Het West-Europese recht na de ineenstorting van
het West-Romeinse rijk in de vijfde eeuw, lijkt op het primitieve Romeinse recht.
Het vroeg-middeleeuwse Lombardische' recht, dat in Noord- en Midden-Italic gold,
kende een eerste fase van identiteit van aansprakelijkheid uit overeenkomst en delict.
De status - de subjectief-feitelijke positie die gewoonlijk door geweld was afgedwon-
gen' - bepaalde rechten en plichten', Later werd het mogelijk rechtsposities op basis
van wederkerige vrijwilligheid te wijzigen: overeenkomsten met als constitutief
vereiste een publiekelijke, formele bevestiging. Deze wadiatio", enigszins vergelijk-

1 De Lombarden (ook: Longobarden of Langobarden) vielen Italie in 568 binnen. Zie over
de Lombarden in Italie DAL GIUDICEIBESTA,Storia del diritto italiano, vol. I, dee! 1, Fonti:
legislazione e scienza giuridica, dalla caduta dell'impero romano al secolo decimoquinto,
Milano, 1923 (Neudr. Frankfurt am Main/Firenze, 1969), p. 125 ss.; LUZZATIO,An economic
history of Italy, from the fall of the Roman Empire to the beginning of the Sixteenth Century
(Eng. vert. Jones), 2nd impr., London, 1968, p. 17 ss., p. 23 ss.
2 BETTI, Istituzioni di diritto romano, vol. I,2a ed., Padova, 1942, omschrijft status als " ... Ia
speciale posizione giuridica che una persona assume per una necessita superiore al suo
interesse e indipendente dal suo volere, rispetto ad una data comunita di persone organizzate
ad ordinamento giuridico". Het juridisch aspect van de status is, naar rnijn idee, in deze
periode echter te beperkt om al van een rechtspositie te spreken.
3 Cf. BELLOMO, Negozio giuridico (diritto intermedio), Enc. dir. 27 (1977), p. 922 ss.
4 Omstreden is of het Longobardische privaatrecht in een later stadium wei rechtskracht
toekende aan de zuiver consensuele overeenkomst. Daarv66r GIERKE, Schuld und Haftung
im iilteren deutschenRecht, insbesondere die Form der Schuld und Haftungsgeschiifte, Breslau,
1910 (Neudr. Aalen, 1969), p. 98 ss.; SCHUPFER,Il debito e la responsabilita, studio critico
sulla guadia.Longobarda , RISG 55 (1915), p. 240 ss.; LEICHT, Il diritto privato preirneriano,
Bologna, 1933, p. 181 ss. Daartegen BRANDILEONE,Nota preliminare sull'origine della
'stantia' 0 'convenientia', in Rendiconti della R. Academia nazionale dei Lincei 32 (1923),
p. 7 ss., ook opgenomen in zijn Scritti di Storia del diritto privato italiano, vol. II, Bologna,
1931, p. 407 ss.; CALASSO,Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano, 2a ed.,
Milano, 1967, p. 146 ss.: ".. .i testi esaminati ( ... ) prospettano allo storico il problema del
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baar met de antieke Romeinse sponsio, bestond uit de positio fideiussoris, het stellen
van een borg', en de datio wadiae, de overhandiging aan de schuldeiser van de
wadia, een bewerkt stokje dat oorspronkelijk waarschijnlijk de lans van de debiteur
is geweest".

In de negende eeuw, aan het einde van het Karolingisch tijdperk, was de urbani-
satie' op gang gekomen. Zij maakte een eerste inbreuk op de gesloten economie van
de feodale autarkie en luidde een nieuwe episode in het privaatrecht in8. In de vroege
middeleeuwen waren steden? vooral een kerkelijk centrum geweest en had den zij
nauwelijks enige economische betekenis gehad. De nieuwe steden ontstonden aanvan-
kelijk doordat de leenheer gedoogde dat trouwe horigen een geschikte plaats ommuur-
den, die, met het oog op eventuele toekomstige voedselschaarste, ten behoeve van
het platteland kon dienen als opslagplaats van vaak ook van elders aangevoerde
goederen'", Vooral de steden in vruchtbare streken die ook een gunstige commerci-
ele ligging hadden, b.v. als zeehaven- en later ook rivierhavenstad, maakten een
snelle ontwikkeling door". Toen er een tijd aanbrak van relatieve economische ople-
ving en technische vooruitgang en de produktie van het platteland toenam en de

consenso nel contratto, non il problema del contratto consensuale, che e tutt'altro problema."
(ace, orig.); ASTUT!, I contratti obbligatori nella storia del diritto Italiano (Parte generale),
Milano, 1952, p. 436: "... alla stipulatio-convenientia, come contratto consensuale(e causale),
non potrebbe evidentemente essere attribuita la virtU di realizzare la efficacia obbligatoria dei
nuda pacta, nel sen so di ipotetiche convenzioni prive di causa, che appunto per questo non
sono e non possono essere fonte di obbligazione ... ": idem, Contratto (diritto intermedio}, Enc.
dir. 9 (1961), p. 768 ss.; idem, Obbligazloni (diritto intermedio), Enc. dir. 29 (1979), p. 97;
HAGEMANN,Fides facta und wadiatio, SZGerm 83 (1966), p. 15 ss.; zie ook BELLOMO, loco
cit., p. 924 ss.
5 Vanaf de ge eeuw was dit veelal de debiteur zelf.
6 Hierover uitgebreid ASTUT!, I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano, cit., p.
194 ss.

7 Daarover LUZATTO,L 'inurbamento delle popolazioni rurali in Italia nei sec. XII e Xlll, in:
Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta, vol. II, Milano, 1939, p. 183 ss.
s Het feodale stelsel ontstond oorspronkelijk in de 8e eeuw, in Frankrijk, van waaruit het door
de Frankische veroveringen in de ge eeuw, naar Italie overwaaide. Zijn hoogtepunt kende het
in de IOe en lle eeuw, toen de centrale macht van de Karolingische koningen was getaand.
Zie over het feodalisme CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, 2a
ed., Milano, 1965, p. 72 ss.: ASTUT!, Feudo, Enc. dir. 17 (1968), p. 292 ss,
9 Zie voor enige aanzetten over de geschiedenis der steden oak CATTANEO, Citta, Enc. dir.
7 (1960), p. 125 ss.; CORTESE, Cittadinanza (diritto intermedio), ibidem, p. 135 ss.; CALAS-
so, Comune (premessa storica), Enc. dir. 8 (1961), p. 169 ss.
10 LUZZATTO, An economic history of Italy, from the fall of the Roman Empire to the beginning
of the Sixteenth Century, cit., p. 91 ss.; zie ook loPEZ, The Commercial Revolution of the
Middle Ages, 950-1350, Englewood Cliffs, N.J., 1971, p. 63 ss.
II Cf. LE GOFF, De cultuur van middeleeuws Europa, 4e dr., Amsterdam, 1987, p. 95 ss.;
PIRENNE, Les villes du Moyen Age, essai d'histoire economique et sociale, Bruxelles, 1927,
p.116ss.
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bevolking groeide, vestigden zich vooral kleine, vrije bezitters in de steden. Zij
hadden er een eigen stukje grond en maakten van hun stad een juridisch afgescheiden
gemeenschap". Anders dan in Frankrijk bestond In Italie nauwelijks voldoende feo-
dale weerstand tegen de expansiedrift van de steden. Italiaanse koningen hadden
getracht de leenmannen te bewegen zich aan te sluiten bij hun strijd tegen machtige
bisschoppen en Lombardische grootgrondbezitters. Om de leenmannen gunstig te
stemmen, hadden de koningen beperkte vervreemdbaarheid en erfelijke deelbaarheid
van de leengoederen toegestaan. Uiteindelijk leidden die maatregelen tot een grote
versnippering van de leengoederen, waardoor de macht van de leenheren verzwak-
te". Het verklaart waarom de steden vooral in Italie een grote aantrekkingskracht
k6nden uitoefenen". Sinds de elfde eeuw vormden zij opnieuw een belangrijk
politiek en economisch centrum. Doordat het ruilverkeer zich er intensiveerde,
groeide de behoefte aan zekerheid biedend, rationeel recht", De renaissance van
het Romeinse recht juist in Italie en juist in die tijd is hiermee voor een belangrijk
deel verklaard".

12 Cf. LUZATTO, L'inurbamenio delle popolazioni rurali in Italia nei sec. XII e XlII, cit., p.
189 ss.; zie ook CORTESE, Cittadinanza (diritto intermedio), cit., p. 138: "Almeno fino al Xll
secolo, la materiale costruzione della mura produce una effetiva frattura tra la vita urbana e
quella del contado ... ",
13 Zie over het proces van privatisering van het ltaliaanse leenstelsel sedert de CapituLare
Carisiaci (877) van Karel de Kale, ASTUTI, Feudo, cit., p. 301 5S.

14 Deze aantrekkingskrachtmoet wei aan de stad inherent zijn geweest, gezien de voortdurende
bestaansonzekerheid van vooral de middeleeuwse horige. Hij was volkomen afhankelijk niet
aileen van de grillen van zijn heer maar ook van een geslaagde oogst. Zijn grootste bedreiging
was een misoogst gedurende opeenvolgende jaren. Dat had zonder uitzondering hongersnood
tot gevolg. Sommige hongersnoden hebben zelfs geleid tot kannibalisme. LE GOFF, De cultuur
van middeleeuws Europa, cit., p. 286 ss., beschrijft een aantal bizarre situaties: kinderen
werden meegelokt, vermoord en opgegeten; hetzelfde gebeurde met vreemdelingen aan wie,
onder het mom van gastvrijheid, onderdak voor de nacht was verschaft. Zelfs werden lijken
opgegraven. Door het eten van zulke ongezonde kost ontstonden pestepidemieen, die voor een
nieuwe slachting zorgden. Hoewel de rijkere bevolkingsgroepen evenmin van deze rampen
gevrijwaard bleven, vielen de grootste klappen natuurlijk onder het armste gedeelte van de
bevolking. De laatste hongersnood waarvan bekend is dat zij tot dit soort uitwassen heeft
geleid, woedde in het begin van de veertiende eeuw. Hij mondde uit in een pestepidemie in
1342. Tot deze tijd is de gemiddelde leeftijd van de bevolking nauwelijks dertig jaar geweest.
15Cf. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, unter besonderer Berucksichtigung der
deutschen Entwicklung, 2. Aufi., Gottingen, 1967, p. 68 ss.; zie ook PIRENNE,Les villes du
Moyen Age, cit., p. 90 ss.
16 Het zou echter nog vele eeuwen duren voordat de steden maatschappelijk het platteland als
belangrijkste economische factor hadden verdrongen. Cf. PIRENNE, Les cadres politiques et
les conditions economiques de l'Europe occidentale a la fin du XIIIe steele, cit., p. 374, die,
sprekend over de dertiende eeuwse steden, opmerkt: "Si nombreuses, si actives, si fiorissantes
que soient les villes, il est incontestable que, dans la plus grande partie de son territoire,
l'Europe d'alors presente Ie spectacle d'une civilisation surtout agricole. La meme ou la vie
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2. De glossatoren" belichamen de reactie van het recht op de maatschappelijke
ontwikkelingen 18. De glossatoren waren rechtsbeoefenaars volgens de speciale inter-
pretatiemethode" van een door IRNERIUS in 1088 in Bologna opgerichte school".
Daar werd voor het eerst" rechtswetenschap in de modeme zin van het woord
beoefend. Op de prille ontwikkeling van het bandelsverkeer reageerde bet recht met
een objectivering van de obligatoire rechtsbetrekking. Zij was tot dan toe uitsluitend
op persoonlijke onderwerping van de debiteur gericht", In de steden ontstond een
associatieproces-', dat een economische en politieke, namelijk tegen de adelstand
gerichte, achtergrond had. Maar deze personele rechtskringen organiseerden ook een

municipale est Ie plus intense, dans les Pays-Bas et dans l'Italie du nord, Ie commerce et I'in-
dustrie occupent certainement une partie beaucoup moindre de Ia population que ne fait Ie
travail de la terre. La preponderance de ce demier s'affirme d'autant plus que l'on s'ecarte
des bords de la mer et du cours des grands fleuves (... ). Les deux classes dont I'influence
sociale demeure au premier rang, le clerge et la noblesse, se maintiennent par la possession
du sol, et it est facile de constater que partout les ressources domaniales sont encore la base
de I'organisation financiere des Etats."
17 Cf. PIANo MORTAR!, Glossatori, Enc. Dir. 19 (1970), p. 625 ss.
18 Zie ook ROTA, Lo stato e it diritto nella concezione di Irnerio, Milano, 1954, passim, i.h.b.
p. 159 ss.
19 Cf. BRUGI, Il metodo dei glossatori bolognesi, in: Studi RICCOBONO,vol. I, Palermo, 1936
(rist. Aa1en, 1974), p. 21 ss.; idem, Dalla interpretazione della Legge al sistema del diritto,
in: Per la storia della giurisprudenza e delle universita italiane, Nuovi saggi, Torino, 1921,
p. 15 ss., p. 43 ss. (appendix); GENZMER,Die Justinianische Kodifikation und die Glossato-
ren, Atti del congresso internazionale di diritto romano, Bologna, 1933, vol. I, Pavia 1934,
p. 345 ss., verkort opgenomen in SCHRAGE (red.), Das romische Recht im Mittelalter,
Darmstadt, 1987, p. 5 ss.; cf. p. 9: "Ihr Ziel ist, das Corpus Iuris deutend als ein widers-
pruehsfreies Ganzes zu begreifen. "
20 Een methode die meer dan op de simpele uitIeg van woorden en zinnen, was gericht op het
vinden van de synthese, op de reductio ad unum. Men zoeht de generalia, de a!gemene begin-
selen van het Corpus luris en hun onder1inge verbanden, door het e1imineren van de tegen-
strijdigheden, contraria, enerzijds, en het combineren van de similia, de overeenkomsten in
de verschil.lende casus, de particularia, anderzijds. Zie b.v. Azo, in de inleiding van zijn
Summa Institutionum (ed. Corpus Glossatorum Juris Civilis, vol. IT, Augustae Taurinorum,
1966): "Habet quaelibet seientia principia et radices, super quibus regulariter constituitur
fundamentum ...
21 Cf. relativerend BRUGI, II metoda dei glossatori bolognesi, cit., p. 21 ss.
22 Cf. GORLA, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con it metodo comparativo e
casistico, vol. I: Lineamenti generali, Milano, 1954, p. 27 ss., aan de hand van de ont-
wikke1ing van de oorzaak; CRISTOBALMONTES, La estructura y los sujetos de la obligacion,
Madrid, 1990, p. 44 ss.
23 De zogenaamde universitates, cf. CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento
medievale, cit., p. 132ss.; LUZZATIO, Corporazione (premessa storica), Ene. Dir. 10 (1962),
p. 669 ss. Over de Germaanse variant, de gilden (Ziinjte), AKKERMAN,Schets van de rechts-
historische betekenis van het gildewezen, TvRg 39 (1971), p. 3 ss.
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geseculariseerde - veelal op de leest van de Romeinse cognitio extra ordinem ge-
schoeide - rechtspleging van bestuursrechtelijke aard". De grote behoefte aan
rechtszekerheid leidde tot een algemene codificatietendens in het recht. Het belang
van het geschrift, dat tot dan toe vooral sacrale betekenis had gehad, nam toe",
Natuurlijk beinvloedde de maatschappelijke rationalisering ook de wetenschapsbeoefe-
naren. Maar zij moesten zich nog beperken tot observatie, met alleen vanwege de
stand van de techniek maar vooral omdat de strenge klassenscheiding de weten-
schappelijke elite handenarbeid verbood.

Dankzij de rationaliseringstendens trad het substantiele element van de overeen-
kornst, de verbintenis", op de voorgrond. De glossatoren benadrukten dan ook het
karakter non corporale sed iuris" van de verbintenis, Daardoor werden zij vanzelf
met het spanningsveld tussen het individuele handelen en de rechtsorde geconfron-
teerd". Zij lijken de rechtsgeldige handeling, die zij kwalificeerden als een legitimus
actus, nog met de rechtsorde te identificererr". De rechtsorde bepaalde de juridische
reikwijdte en afdwingbaarheid van een toegezegde prestatie", De magische sym-
boliek als uitwendig criterium voor de rechtskracht van een rechtshandeling was
verdwenen. De glossatoren behoefden een andere maatstaf om vanuit het perspectief

24 CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, cit., p. 145 ss.; idem, Il
negozio giuridico, cit., p. 201 ss.
25 Cf. ook HORN, Philosophie in der Jurisprudenz der Kommentatoren: Baldus philosophus,
in: Ius commune I, Frankfurt am Main, 1967, p. 119 ss., p. 145 ss.
26 B.v. Summa Trecensis (± 1150; ed. FITTING, Berlin, 1894, uitgegeven als Summa codicis
des Irnerius, waartegen KANTOROWICZ-BuCKLAND,Studies in the Glossators of the Roman
law, London, 1938 (repr. Aalen, 1967), p. 34 ss., p. 145 ss.), IV (De actionibus et obligatio-
nibus), 10, 1: "set quia actiones personales ex obligatione protiscuntur, ideo de obligationibus
premittit: obligatio enim mater est personalium actionum"; ROGERIUS(± 1161-1192), Summa
Codicis (ed. Scripta anecdota glossatorum, Bononia, 1913) 4,12: "Civili iure obligamur
quando talis orta est obligatio, ex qua nascitur actio."
27 Cf. ASTUTI, Obbligazioni (diritto intermedio), cit., p. 101.
28 Cf. CALASSO, Il negozio giuridico, cit., p. 212: "Il problema che ora occupa Ie menti e
appunto questo, del fondamento degli atti che vogliono acquistar vita nell'ordinamento
giuridico: questo fondamento, che le manifestazioni di volonta privata trovavano nell'eta
precedente, attraverso espedienti adesso baiza nella sua evidente semplicita: e la lex, vale a
dire la volonta dell'ordinamento giuridico stesso." (curs. orig.)
29 CALASSO, op. cit., p. 290 ss.
30 Hetgeen b. v. duidelijk wordt uit de Enodationes question em super Codice, § 7 (ad C. 1,
14, 5, 1) van ROGERIUS(ed. KANTOROWIczlBUCKLAND,Studies in the glossators of the roman
law, cit., p. 281 ss.): "De legitimis actibus, puta contractibus, lex ista loquitur, qui, quoniam
de lege sortiri debent effectum, si contra earn fiant, merito effectu carere pro infectisque nee
non inutilibus debent haberi". Dat beoogd rechtsgevolg slechts onder strikte voorwaarden kon
intreden, blijkt uit de Questiones de iuris subtilitatibus (ed. FITTING, Berlin, 1894), 7 (De
transactionibus), 11: "non enim rationabilis est pactio seu promissio, nisi ratio discutiat et
probet quod promittatur et quare et quomodo, cui et a quo." Zie hierover ook CALASSO. op.
cit., p. 207 ss.
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van de rechtsorde (Lex) de legitimiteit van een beoogde vermogensverschuiving te
meten. Dat zij nog altijd een uitwendig herkenningspunt, een formeel criterium dus,
hanteerden, mag niet verbazen. Het blijkt uit de Typenzwang": de glossatoren
leerden dat de rechtsorde een afspraak (pactunr2) alleen bekrachtigde, als zij was
'gekleed' (pactum vestitum) in een der limitatief voorgeschreven vormen, zoals de
stipulatio" of het chirographum",

Formeel hechtten de glossatoren aan de enkele wilsovereenstemming nauwelijks
waarde: pactum nudum a solemnitate obligationem non parit. Maar de debiteur kon
soms met behulp van de exceptio doli de rechtskracht van een pactum vestitum
aantasten", Hij moest dan bewijzen dat de overeenkomst, hoewel zij een geldige
causa civilis bezat, een causa naturalis ontbeerde". Deze morele rechtvaardigings-
grond ontbrak onder andere als de debiteur al had gepresteerd of als er geen consen-
sus was. De rechtsgrond voor de exceptio doli was de christelijke aequitas. CORTESE
heeft er in een veel geciteerde passage" op gewezen dat de oorzaak aldus het licitum

31 DILCHER, Der Typenzwang im mitteLalterlichen Vertragsrecht, SZ 77 (1960), p. 270 ss.:
"Typenzwang im Vertragsrecht bedeutet die Beschrankung des Klageschutzes auf bestimmte,
einem rechtlich anerkannten Typus entsprechende Obligationen, die Verweigerung des
Klageschutzes fur den auflerhalb eines soIchen Typus erklarten Konsens der Parteien. "
32 Azo, Summa super codicem (ed. Corpus glossatorum juris civilis, vol. II, cit.) 2 (De
pactis): "pactum est consensus duorum pluriumve in idem. "
33 Met betrekking tot de stipulatio betoogde ROGERIus: "non solum consensus sufficit, sed
cum adiectione verborum" en ACCURSIUSmeende: "necessarius consensus tamen non sufficit
nisi exprimatur verbis"; zie TRIFONE, La 'stipulatio' nelle dottrine dei glossatori, in: Studi
di storia e diritto in onore di Enrico Besta, vol. I, Milano, 1939, p. 171 ss.; cf. ook BRANDI-
LEONE,La 'stipulatio' nell 'eta imperiale e durante il media evo, in zijn Scritti di storia del
diritto privato italiano, cit., vol. II, p. 419 ss.
34 PLACENTINUS,Summa codicis (± 1170). ed. Moguntiae 1536 (herdr. Torino, 1962), I. II,
3 (De pactis): "Pacta induta modis quinque vestiuntur."; Azo (±1150-1230), Brocardica
aurea, ed. Napels, 1568 (herdr. Augustae Taurinorum, 1968) fol. 40: "Nudum enim est
pactum quod nee rei interventu. nee verbis nee literis. nee consensu. nee contractus cohae-
rentia est vestitum. Additio: Vestitur enim pactum predictis sex modis."
35 Questiones de iuris subtilitatibus, 7 (De transactionibus), 10: "Stipulatio consensum et
conventionem in se habet, et sine causa stipulanti doli obstat exceptio."
36 Hierover CALASSO. Il negozio giuridico, cit., p. 220 ss.; BELLOMO, Negozio giuridico
(diritto intermedio), cit., p. 926 8S.; zie ook CHEVRIER,Essai sur l'histoire de Lacause dans
les obligations (droit savant du mayen-age - ancien droit francais), Paris, 1929, p. 25 ss.
Omgekeerd werd overigens wei geleerd dat de enkele wilsovereenstemming bij gebreke van
een vestimentum aanleiding gaf tot een natuurlijke verbintenis.
37 CORTESE, Causa (diritto intermedio}, Enc. dir. 6 (1960), p. 537, onderverwijzing (nt. 14)
naar de glossa ordinaria op het Decreet van Gratianus: "fas est, idest aequum est, cum subest
causa. "
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van de rigor iuris verenigde met op de aequitas gebaseerde ethische waarden",
zoals honestum, humanitas.fidelitas en later ook met de scholastieke rationabilitas.
De glossatoren zagen in de oorzaak het wezen van de verbintenis", het element dat
uiteindelijk van het pactum een afdwingbare overeenkomst maakte", zoals blijkt
uit de definitie van de oorzaak door de onbekende schrijver van de Questiones de
iuris subtilitatibus":

"Si enim do vel facio ut et tu michi des vel facias, interventus rei natural is est causa
ob quam velis et per quam possis obligari. "

3. De middeleeuwse maatschappij kenmerkt zich door een machtsevenwicht tussen
drie instituten, die gezamenlijk de middeleeuwse bezittende klasse vertegenwoor-
digden en die elk een zelfstandige rechtsbron vormden: het feodalisme had zijn eigen
leenrecht, de kerk haar canonieke recht en de stedelijke centra tenslotte hadden hun
eigen bestuursrecht. De instituten waren sterk genoeg om zich te kunnen handhaven,
maar zelf nooit sterk genoeg om de andere te kunnen verdringen'". De bloei van
de handel in de steden leidde in betrekkelijk korte tijd tot een nieuwe klasse van
kooplieden. Maar hun belang bij het uitbannen van de belemmeringen van de
goederenomloop druiste in tegen de belangen van de gevestigde, bezittende klas-
sen", Verschillende omstandigheden stonden een voorspoedige ontwikkeling van
een op winst gericht handelsverkeer in de weg". De agrarische maatschappij was
een Naturalwirtschaft, een vrijwel gesloten economie met een produktiemethode die
was ingesteld op volledige usurpatie door consumptie. De uitwisseling van goederen
geschiedde grotendeels in natura", Geld, dat de goederenomloop had kunnen ver-
snellen, was door de beperkte technische ontwikkeling schaars en vooral een status-
symbool. Zowel het canonieke recht als, ofschoon in mindere mate het civiele recht,

38 B.v. Summa trecensis, 8 (Que sit longa consuetudo), 3: "Et sicut in iure scripto equitas que
consuetudinem premittenda est, ita in iure non scripto semper causa seu equitas que consuetu-
dinem inducat inspicienda est. "
39 Questiones de iuris subtilitatibus, 24 (De differentia condictionum et incertam actionum),
6: "Dari fieri obligatioois personalis est causa atque materia. In eo enim substantia est
obligationis, ut obstringat nobis alium ad dandum faciendum. "
40 B.v. Questiones de iuris subtilitatibus, 7 (De transactionibus), 10: "et quidem si ita paciscor
ut prestaturum me aliquid promittam, desideratur causa qua pactio convalescat ad obligationem
pariendam. " Cf. SOLLNER,Die Causa im Kondiktionen- und Vertragsrecht des Mittelalters
bei den Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten, SZ 77 (1960), p. 228.
41 Questiones de iuris subtilitatibus, 7 (De transactionibusi, 10.
42 Cf. SOLARI, Filosofia del diritto privato, vol. I: Individualismo e diritto privato (= L'idea
individuale e l'idea sociale nel diritto privato), 1911 (2a rist., Torino, 1959), p. 43.
43 Cf. ook PlRENNE, Les villes du moyen age, cit., p. 109 ss.
44 P. BARCELLONA,Formazione e sviluppo del diritto privato moderno, cit., p. 38 ss.
45 Zie M. BARCELLONA, Proprieta privata e intervento statale. Profili istituzionali della
questione agraria, Napoli, 1980, p. 57, nt. 122.
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legde het handelsverkeer beperkingen Op46.De belangrijkste belemmering was wel
het kerkelijk verbod om zonder inspanning rijkdom te verwerven. Het was een zonde
om rente te bedingen bij het lenen van geld en winst te maken bij de uitwisseling van
goederen", Waar het alledaagse koopwaar betrof, legde de kerk met succes haar
aan het Romeinse recht ontleende leer van hetjustum pretium aan het handelsverkeer
Op48.Daarentegen trachtten de kooplieden de kwade reuk waarin zij door de bezit-
tende klasse gesteld werden weg te nemen. Zij introduceerden vergaande individueel-
nadelige maatregelen, zoals de onbeperkte aansprakelijkbeid van de societas mercato-
rum" , en stelden strenge sancties op het faillissement van hun leden".

Hoge winsten werden tot de veertiende eeuw praktisch alleen behaald bij de
handel in exclusieve, status-bevestigende goederen, zoals laken, zijden stoff en en
specerijen". De koopman mocht aan de doorverkoop van deze goederen verdienen,
mits hij arbeid had verricht in de vorm van transport of opslag. Het kapitaal dat de
kooplieden met deze vorm van handel maakten, werd voor de bezittende klasse ook
onontbeerlijk. Zij financierde er oorlogen of kruistochten mee. De kerk stond dan
ook toe dat rente werd bedongen op het lenen van risicodragend kapitaal". Er
ontstonden banken. In de tijdens de kruistochten gekerstende of door oorlogen ver-

46 Over de beperkingen waaraan het handelsrecht onderhevig was uitgebreid ENDEMANN,
Beitriige zur KenntnijJ des Handelsrechts im Mittelalter, ZHR 5 (1862), p. 333 ss.
47 W. ENDEMANN,Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtscl!4ts- und Rechtslehre bis
gegen Ende des 17. Jahrhunderts, Bd. II, Berlin, 1883 (Neudr. Aalen, 1962), p. 4, wijst op
een decreet van paus Alexander III uit 1176 en een decreet van Urbanus III uit 1186 van die
strekking; maar ook het Decreet vjlIl Gratianus bepaalt (I, dist. 88, C. 11): "Qui comparat rem
ut iUam ipsam integram et immutatam dando lucretur, ilIe est mercator qui de templo Dei
eiicitur"; cf. BALDWIN, The medieval theories of the just price, Romanists, Canonists, and
Theologians in the Twelfth and Thirteenth Centuries, in: Transactions of the american
philosophical society, vol. 49, part 4, Philadelphia, 1959, p. 34 ss., p. 58 ss.; zie ook LE
GOFF, De cultuur van middeleeuws Europa, cit., p. 205 ss.: GoLDSCHMIDT, Universalges-
chichte des Handelsrechts, I. Lieferung, Stuttgart, 1891, p. 137 ss. CALASSO, Il negozio
giuridico, cit., p. 321 SS.
48ENDEMANN, op. cit., p. 29 ss.: BALDWIN, loc. cit., p. 8; cf. ook PIRENNE, Les villes du
Moyen Age, cit., p. 111: "... elle (sc. de opstelling van de kerk) protegea dans une certaine
mesure les pauvres contre les riches, les debiteurs contre leurs creanciers, Le fleau des dettes,
qui dans l'Antiquite grecque et l'Antiquite romaine s'abattit si lourdement sur Ie peupIe, fut
epargne a la societe du Moyen Age, et il est permis de croire que l'Eglise contribua beaucoup
a ce resultat, "
49 Cf. SAPORI, Le compagnie mercantili toscane del dugento e dei primi del trecento, La
responsabilita dei compagni verso i terti, in: Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta,
cit., vol. II, p. 99 ss.
so Hierover GALGANO, Storia del diritto commerciale, cit., p. 4688.
51 Cf. LE GOFF, Cultuur van middeleeuws Europa, cit., p. 308 S8.
52 Cf. LUZZATIO, An economic history of Italy, cit., p. 132 88.; BALDWIN, The medieval
theories of the just price, cit., p. 52, p. 66 88.
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overde landen konden de kooplieden handelshuizen stichten. In deze tijd is een
belangrijke rechtsfiguur als de wissel ontstaan, een van de vele nieuwe rechtsfiguren
die het Romeinse recht nooit gekend had.

4. De rationaliseringstendens kreeg een eerste beslag in de bewerking voor het chris-
tendom door Thomas VAN AQUINo(1225-1274) van de teleologisch-metafysische
filosofie van ARISTOTELES.In Thomas' werk nam de ratio een centrale plaats in53.

Hij verdedigde de rationele herkenbaarheid van het natuurrecht, het ius divinum, dat
de leidraad was voor het bereiken van het zieleheil en waaraan men de rechtvaar-
digheid van het handel en van de maatschappelijke instellingen kon meten. Thomas
concentreerde zich niet in de eerste plaats op het individu maar op het gemeenschap-
pelijke". Uiteindelijk leidde de maatschappelijke rationalisering echter ook op dit
punt tot een mentaliteitsverandering; want toen het symbool eenmaal ook had af-
gedaan als uitwendig teken van boetedoening na het begaan der zonde, werd voortaan
een van het individu zelf uitgaande spijtbetuiging geeist. Het nominalisme' is de
14e eeuwse exponent van deze mentaliteitsverandering en reactie op het thomisme".

53 Zoals trouwens in aile werken van de Dominicaner orde, waartoe ook Thomas van Aquino
behoorde. Cf. RUSSELL,Geschiedenis der westerse filosofie in verband met politieke en sociale
omstandigheden van de oudste tijden tot heden, (Ned. vert. LIMBURG), 7e dr., Katwijk aan
Zee, 1984, p. 409. De gedachte van WELZEL, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 4.
Aufl., Gottingen, 1962, p. 57, dat Thomas' receptie van de aristotelische filosofie bepalend
is geweest voor zijn concentratie op de ratio, berust naar mijn idee echter op een verwarring
van oorzaak en gevolg. Zie ook PASSERIND'ENTREVES, Introduction to Aquinas selected
writings (Eng. vert. J.G. DAWSON), Oxford, 1978, p. XI.
54 Cf. PASSERIND'ENTREVES, Natural law, 2nd ed., London, 1970 (repr. 1972), p. 48 ss.:
"The emphasis is on natural law , not on natural rights. What is stressed is the duty of the State
rather than the rights of the individual (... ). In fact it is not from the individual that we are
asked to start but from the Cosmos, from the notion of a world well ordened and graded, of
which natural law is the expression."; idem, Introduction to DAWSON, Aquinas selected
writings, cit., p. XIll ss.; BAGNULO,Il concetto di diritto naturale in San Tommaso D 'Aquino,
Milano, 1983, p. 106 ss.; cf. ook B6cKLE, Theonome Autonomie des Menschen - Zur
Geschichte der katholischenNaturrechtslehre, in Festschrift WELZEL, Berlin-New York, 1974,
p. 49 ss.
55 Grondlegger van deze wijsgerige stroming is Willem VAN OCKHAM (1290-1349) die
goeddeels voortbouwde op de ideeen van de Schot JOHANNESDUNS (1270-1308). Over hen
beiden WELZEL, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, cit., p. 81 ss. resp. p. 66 ss.; over
de nominalisten ook REIBSTEIN,Volkssouveriinitiit und Freiheitsrechte, Texte und Studien zur
politischen Theorie des 14.-18. Jahrhunderts, Bd. I, Munchen, 1972, p. 25 ss.
56 Het nominalisme spruit voort uit de wetenschapsbeoefening binnen de Franciscaner orde,
die zich fel keerde tegen de dominicanen en in die reactie het augustijnse platonisrne als
uitgangspunt nam, cf. RUSSELL, Geschiedenis der westersefilosofie, cit., p. 420 ss.
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Het nominalisme knoopte aan bij de geesteswereld van het individu". Het bouwde
voort op de aristotelisch-thomistische scheiding van aards en hemels rijk maar
verdedigde dat het aardse leven een zelfstandige betekenis had. Het ontkende een in
het aardse rijk verborgen symbolische, metafysische, waarheid". De nominalisten
benadrukten de eigen verantwoordelijkheid van het individu en de ongebondenbeid
van diens wil. De individuele wil was volgens hen niet aan de rede ondergeschikt
en daarom ook niet, anders dan Thomas had geleerd, net als de rede oorzakelijk be-
paald. De wil was zelfs preliminair aan de ratio: voluntas imperat intellectui", Zoals
Gods wil ongebonden - zij het noodzakelijkerwijze goed - was, zo kon er hooguit
een juridische maar niet ook feitelijke gebondenbeid van de wil aan de ratio recta
bestaan.

5. Ongeveer tegelijk met het nominalisme ontstond in het rechtsonderwijs de school
der commentatoren". De stedelijke rechtspraktijk dwong de juristen tot een kriti-
scher houding ten opzichte van het Corpus Iuris", Het recht dat de stedelijke arn-
bachtslieden krachtens het statuut van hun gesloten rechtskring bond, kwarn nauwe-
lijks overeen met het verlammende en abstracte begrippenapparaat van het Romeinse
recht, zoals dat althans door de glossatoren was gehanteerd. Het kende weinig vorm-
voorschriften, die het stedelijk rechtsverkeer dat juist op uitwisseling was gericht,
zouden belemmeren'". Bovendien was het vertrouwen in de naleving of afdwing-
baarheid van de uitgevaardigde regels groot omdat de toepasselijkheid van het bij-

57 SCHOLZ, Wilhelm von Ockham als politischer Denker und sein Breviloquum de principatu
tyrannico, Leipzig, 1944, p. 22: "Vom Subjekt, vom eigenenlnnern aus muB der Mensch sich
orientieren in allen sittlichen Fragen ... ". Zie ook BIELEFELDT,Von der pdpstlichen Universal-
herrschaft zur autonomen Btirgerrepublik, Aegidius Romanus, Johannes Quidort von Paris,
Dante Alighieri und Marsilius von Padua im Yergleich, SZKan 104 (1987), p. 110 ss.
58 Cf. SCHOLZ, op. cit., p. 21: "Ockhams Weltbegriff unterscheidet sich scharf von dem
Determinismus der averroistischen Zeitstromungen, aber auch von der thomistischen Lehre
von der lex aeterna. Der Gedanke der Zufalligkeit im Weltgeschehen tritt in der starken
Betonung des Willensmoments hervor; die von Augustin und Aristoteles herkommende
Gedankenreiheeines Systems ewiger Wahrheiten und begriftlicher Wesenheiten im gottlichen
Denken wird von Ockham restlos beiseitegeschoben ( ... ) Eine rationale GedankerunaBigkeit
des Kosmos ist nach Ockham nicht nachweisbar ... "; BIELEFELDT,loco cit., p. 110 SS.

59 WELZEL, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, cit., p. 71; zie ook PASSERIN
D'ENTREVES,Natural law, cit., p 69: "The vindication of the primacy of the will over the
intellect led to the denial that ethical values can have any other foundation but the will of God
that imposes them. "
60 Over de commentatoren in het algemeen, uitgebreid CALASSO,Media evo del diritto, vol.
I: Le fonti, Milano, 1954, p. 563 ss.; PIANO MORTARI,Commentatori, Enc. dir. 7 (1960),
p. 794 ss.: VON WIEACKER,Privatredusgeschichte, cit., p. 80 ss.
6' CALASSO,op. ult. cit., p. 595 ss.: ZEULEMAKER,Overeenkomst en wilsovereenstemming,
Geleen, 1921, p. 218.
62 Cf. ook CALASSO,Il negozio giuridico; cit., p. 315 ss.
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zondere recht was oorspronkelijk gebonden aan het lidmaatschap van de rechtskring.
BARTOLUS DE SAXOFERRATIS (1314-1357) en later ook BALDUS DE UBALDIS (1327-
1400)63 maken melding van de praktijk van Italiaanse curiae mercatorum om aan
pacta nuda a solemnitate en die dus geen uitwendig kenbare rechtvaardigingsgrond
bezaten, afdwingbaarheid te verlenen'", De commentatoren maakten zich los van
de letterlijke tekst van het Corpus Iuris", De aandacht meer gericht op het probleem
van de grenzen van de toepasbaarheid van het Romeinse recht kozen zij, anders dan
de glossatoren, niet de mens legis maar vooral de ratio legis als de leidraad van wets-
toepassing'". Zoals de glossatoren beschouwden de commentatoren de compilatie
van Iustinianus als een geldend normencomplex. Zij negeerden de historisch opgeleg-
de beperkingen. Het perspectief was a-historisch". Uit de kerkelijke leer van de
eenheid van hemel en aarde, aldus LE GOFF, vloeide de versmelting van tijd en
eeuwigheid voort":

"De tijd was slechts een moment van de eeuwigheid; hij behoorde aan God en kon
door de mens slechts doorleefd worden. Elk streven om greep te krijgen op de tijd,
hem te meten, er voordeel uit te trekken of hem ten eigen bate aan te wenden, werd
beschouwd als een zonde. "

De commentatoren ontwaarden tussen de rechtsorde en het individu een duidelijke
confrontatie. Die gedachte sluimerde weliswaar al bij de glossatoren. Maar bij de

63 Zie over BALDUSBENEDEITO, Baldo degli Ubaldi, Nss. Dig. It. 2 (1957), p. 204 s.
64 BARTOLUS,Comm. Dig. 17,1, l. 48,1: "... quod in curia mercatorum, ubi de negotio potest
decidi bona aequitate, quod non potest opponi exceptio: non intervenit stipulatio sed pactum
nudum fuit. "(naar BUSSI,Laformazione dei dogmi di diriuo privato nel diritto comune. Diritti
reali e diritti di obbligazione, Padova, 1937, p. 237); CALASSO,Il negozio giuridico, cit., p.
314 (p. 206) wijst nog op BARTOLUS,Comm. Dig. 17 (mandati vel contra), I. 29 (si fideius-
sor, § quaedam, n. 1: "nota quod in curia mercatorum debet iudicari de bono et aequo,
omissis iuris solemnitatibus". BALDUS,Ad tres priores libros decretalium commentaria, Lyon
1585 (Neudr. Aalen, 1970), De Pactis I, 8: "Ex pacto etiam nudo agunt mercatores et
numularii inter se, ut notatur in auth. de fideiussoribus § 1. et si artifices faciunt statutum inter
se, quod agatur ex nudo pacto tale statutum valet..;" Cf. KARSTEN,Die Lehre vom Vertrage
bei den ItaLienischen Juristen des Mittelalters. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der
Reception des Rdmischen Rechtes in Deutschland, Rostock 1882 (repr. Amsterdam, 1967),
p. 228 ss.
65 CALASSO, op cit., p. 209, verwijt de glossatoren dat zij zozeer op het Romeinse recht con-
centreerden dat zij zo nodig praktische vraagstukken geweld aandeden teneinde deze aan de
antieke teksten te conformeren. Zie ook idem, Medio evo del diritto, cit., p. 496 ss.
66 Als eerste verdedigd door Cinus VAN PISTOIA(1270-1336), over wie CALASSO,Medio evo
del diritto, cit., p. 570 ss.; zie ook CORTESE,Norma, cit., p. 395 ss. Het zoeken naar de ratio
legis is vooral te danken aan de invloed van Thomas VAN AQUINO, cf. WELZEL, Naturrecht
und materiale Gerechtigkeit, 4. Aufl., Gottingen, 1962, p. 59 ss.
67 Hierover uitgebreid LE GOFF, De cultuur van middeleeuws Europa, cit., p. 205 ss.
68 LE GOFF, op. cit., p. 206.
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commentatoren stond het individu centraal". Zij verhieven de oorzaak, ten koste
van het vesrimentum, tot criterium voor de rechtskracht. Zij onderwierpen voortaan
niet zozeer de vorm als wei de inhoud van de overeenkomst aan een controle op haar
legitimiteit. Hierdoor konden zij tegemoet komen aan de groeiende behoefte van de
praktijk aan erkenning van overeenkomsten op veel ruimer schaal dan de glossatoren
voor mogeJijk hadden gehouden". In het voetspoor van VON SAVIGNYheeft men
de commentatoren weI verweten dat zij in wetenschappelijk opzicht voor de glossato-
ren onderdeden. CALASSOheeft zich over de wetenschappelijke kwaliteit van de ge-
schriften der commentatoren, met name waar hij hun causaleer bespreekt, lovender
uitgelaten dan gebruikeJijk iS71. Naar mijn idee kan echter juist de causaleer van
de commentatoren, die overigens weI vaker geroemd wordt, niet gelukkig worden
genoemd. Voor de glossatoren legitimeerde het vestimentum de overeenkomst ten
opzichte van de rechtsorde. Bij de commentatoren veranderde het causaconcept in
een legitimatie van de overeenkomst ten opzichte van de partij die haar was aange-
gaan. Minder gehecht aan de Romeins-rechtelijke systematiek - maar weI onder
duideJijkwaarneembare invloed van de aristotelisch-thomistischefilosofie, die immers
Ieerde dat ook de wil oorzakeJijk bepaald was" - betrokken de commentatoren ook
de oorzaak in het perspectief van het individu. Het leidde tot de identificatie van cur
debetur en cur contraxii". Aandacht ontstond voor verschillende gradaties van de
individuele wil, die door hun kwalificatie hetzij als causa impulsive" hetzij als

69 CALASSO, II negozio giuridico, cit., p. 287 ss.
70 SOLLNER,Die Causa im Kondiktionen- und Vertragsrechtdes Mittelalters bei den Glossato-
ren, Kommentatoren und Kanonisten, cit., p. 231: "Indem man aber die Frage der Klagbarkeit
von Vertragen mit dem causa-Problem in Verbindung brachte, setzte man sich - wenn auch
unbewuBt - iiber das System der pacta vestita hinweg. Die KJagbarkeit eines Vertrages wurde
nieht mehr nach dem vestimentum, sondem nach der causa beurteilt". DILCHER, Der Typen-
zwang im mittelalterlichen Vertragsrecht, cit., p. 286 ss.; op p. 281 wijst DILCHER er
overigens op "... wie stark schon die Glossatoren nach Moglichkeiten suchten, dem pactum
nudum wenigstens in Grenzen aktive Rechtswirksamkeit zukommen zu lassen."
71 CALASSO, II negozio giuridico, cit., p. 293: " ... oggetto della lora indagine diviene ora
quello che chiamammo il processo di precipitazione dei due elementi, soggettivo e oggettivo
(volonta e causa), nel quid in cui essi perdono la propria natura specifica e diventano l'atto
o negozio previsto dall'ordinamento". Una Yetta del pensiero giuridico".
72 Cf. in dit verband Luca VAN PENNE, In tres libros, Cod. 10, 55, 1, de his qui non impletis
stip., I., ignominiae, nn. 1,2,4: "in omni eo quod agendum est causa requiritur ... nihil etiam
Deus agit in terra sine causa." (naar CORTESE, Causa (diritto intermedio), cit., p. 537.
73 Cf. MIRABELLI, Causa subiettiva e causa obiettiva, Riv. trim. dir. proc. civ. 1951, p. 325.
74 BALDUS,Ad librum primum Codicis, Augustae Taurinorum, 1576, De episcopis et clericis,
L. generaliter, n. 10, onder verwijzing naar Petrus VAN BELLEPERCHE:"Dicit Petrus, quod
causa finalis est ilia, propter quam aJiquid principaliter conceditur (... ) causa impulsiva est
ilia, quae occasionem aliquam remota praestat, in qua non fondatur effectus ... " (curs.
toegev.). Cf. CALASSO, II negozio giuridico, cit., p. 302 s.
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causa finalis, op hun relevantie voor de rechtsorde konden worden getoetst",
Veelbetekenend is b. v. dat BALDUS het achterliggende motief - de rechtens irrelevante
causa impulsiva - als een juridisch begrip heeft geintroduceerd". De verwarring
bij aIle latere juristen omtrent functie en betekenis van de oorzaak kan men dan ook
gevoeglijk de commentatoren verwijten. Door het nieuwe causaconcept werd het de
wil die, mits in hoedanigheid van causa finalis, de rechtskracht van de overeenkomst
bepaalde. De overeenkomst ontbeerde dan ook rechtskracht als zij slechts was aange-
gaan op grond van een causa impulsiva, een motief waaronder bijvoorbeeld vielen
de causa liberalitatis of de causa stultitiae",

6. De zeer geleidelijke" overgang in West-Europa van de Naturalwirtschajt naar
een Geldwirtschajt begon pas in de veertiende eeuw. De oorzaak van de overgang
ligt primair bij het feodaIe stelsel zelf", De gebrekldge landbouwmethoden putten
de grond uit, waardoor de opbrengsten afnamen. Daar stond tegenover dat de
bevolking al gedurende drie eeuwen groeide. Intussen veroorzaakte de onmenselijke
uitbuitingvan de horigen massale deserties naar de steden. Terwijl de arbeidsproduk-
tiviteitdaalde, werd de vraag naar landbouwproduktenallerwegen groter. Grondbezit-

75 CHEVRIER,Essai sur I'histoire de Lacause dans les obligations, cit., p. 121: "Indifferente
a la nature du negotium (acte economique ou donation), avec lequel pratiquement s'identifie
la cause, elle (sc. de leer van de commentatoren) s'attache a analyser Ie rapport unissant cet
acte a l'obligation nouvelle. La cause fmit par apparaitre comme une partie du consentement:
elle est la fin que poursuit Ia volonte." SOLLNER,Die Causa im Kondiktionen- und Vertrags-
recht des MitteLalters bei den Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten, cit., p. 232: "Die
causa hat die Funktion, die Ernstlichkeit des Vertrages zu dokumentieren."; MEUERS, Les
theories medievales concernant la cause de la stipulation et La cause de Ladonation, TvRg
14 (1936), p. 387: "Quand un acte aura it ete conc\u, meme si on avait su la faussete du motif,
c'est alors un motif faible, une causa impuisiva. Au contraire, quand il est certain qu'on
n'aurait pas contracte ou teste, si on avait connu l'inexactitude du motif, c'est un motif fort,
une causa urgens ou finalis. On arrive ainsi au critere parfaitement subjectif pour la causa
finalis et causa impuisiva ... "
76 BALDUS,Ad librum primum Codicis, Augustae Taurinorum, 1576, De episcopis et clericis,
L. generaliter, n. 5: " ... dicunt omnes, quod ibi cessat causa impulsiva, a qua non dependet
effectus: & ideo non cessat effectus, nam causa impulsiva proprie non est causa, sed est
quoddam motivum." (curs. toegev.). Cf. CALASSO,II negozio giuridico, cit., p. 302 s.
77 Hierover SOLLNER,Die Causa im Kandiktionen- und Vertragsrecht des MitteLalters bei den
Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten, cit., p. 232 ss., p. 249.
78 cr. LE GOFF, De cultuur van middeleeuws Europa, cit., p. 308 ss.
79 Hierover uitgebreid M. BARCELLONA, Proprieta privata e intervento statale. Profili
istituzionali della questione agraria, Napoli, 1980, p. 40 ss., die deels teruggrijpt op conclu-
sies van DOBB, Studies in the development oj capitalism, 2nd ed., London, 1963 (reimpr.
1967), p. 33 ss.; zie ook BLOCH,Les caracteres originaux de 1'histoire rurale francoise, Paris,
1968, p. 117 ss.; NEGRI, 'Stato macchina' e borghesia, Rivista critica di storia della fiJosofia
22 (1967), p. 182 ss., ook in CARACCIOLO(red.), La formazione della stato moderno,
Bologna, 1974, p. 30 ss.
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ters bespaarden op hun eigen verplichtingen in natura door ze met geld af te kopen.
In de eerste helft van de veertiende eeuw maakte een enorme hongersnood, waarop
de pestepidemie van 1342 volgde, de bevolkingsgroei van de voorgaande eeuwen in
korte tijd geheel ongedaan. Sindsdien waren landarbeiders schaars. De grondbezitters
probeerden hen aan te trekken door hen in ruil voor hun - dure - arbeid geld te
bieden. Het leidde tot een zekere 'contractualisering' van de relatie tussen grondbezit-
ter en horige. Het doorbrak de politieke en juridische betekenis van het feodale
stelsel". Veellanderijen waren braak komen te liggen. Niet alleen de grondbezitters
kochten ze op. Ook kooplieden gingen daartoe over, teneinde zich in te dekken tegen
de risico's die zij Iiepen in de handel", De kooplieden pasten meer rationele en
minder arbeidsintensieve landbouwmethoden toe. Vaak kozen zij voor veeteelt, ook
al omdat het produceren van wol aantrekkelijk was". De opbrengsten waren groot
en de winsten die de kooplieden genoten, gebruikten zij voor investeringen in nieuwe
landbouwmethoden die de arbeidsproduktiviteit verbeterden", Het aanbod aan
landbouwprodukten nam toe en het ruilverkeer met de steden werd intenser". Het
gebruik van geld versnelde de goederenomloop. Door de voortschrijdende intensive-
ring van de handel steeg de behoefte aan rechtszekerheid en rechtseenheid, kortom
aan verdergaande rationalisering van het recht.

7. De nieuwe klasse van kooplieden kreeg door deze ontwikkelingen de belangrijkste
produktiemiddelen in haar bezit. Op dat moment had het recht van de bezittende
klassen, kerk en grondbezitters, het maatschappelijk verkeer nog in een knellende
greep. De handelaren verzetten zich tegen deze miskenning van hun economische
belangen. Zij eisten autonomie en vrijheid en verwierpen het geldende Romeinse
recht dat zijn oorspronkelijke souplesse had verloren door de onzuiverheden waarmee
het door de eeuwen heen vervuild was geraakt". Het in het vijftiende eeuwse Italie

80 Op sociaal-economisch vlak zou het leenstelsel nog belang behouden. Pas aan het einde van
de achttiende eeuw werd het zowel formeel als feitelijk afgeschaft, zie ASTUTI, Feudo, cit.,
p. 304 ss.
81 Vanaf de zestiende eeuw kochten kooplieden ook uit speculatieve overwegingen land op,
cf. M. BARCELLONA,op. cit., p. 68 en nt. 142; BLOCH,Les caracteres originaux de l'histoire
rurale francaise, cit., p. 143.
1!2 DOBB, The development of capitalism, cit., p. 124 ss.
83 M. BARCELLONA,Proprieta privata e intervento statale, cit., p. 66 ss.
84 Zie ook HARTUNGIMOUSNIER,Quelques problemes concernant La monarchie absolue,
Comitate intemazionale di scienze storiche, X Congresso Intemazionale, Firenze, 1955, p.
36 ss., in vertaling (Capitalismo e monarchia assoluta: un rapporto di causalita non esclusivo)
opgenomen in: CARACCIOLO(red.), La formazione dello stato moderno, 3a ed., Bologna,
1974, p. 68 ss., p. 72 s.
85 Zie NEGRI, 'Stato macchina' e borghesia, cit., p. 33 ss.
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wortelende humanisme" belichaamt het verlangen naar een nieuwe orde, met andere
zekerheden en een ander mensbeeld. Het gaf een doorslaggevende impuls" aan de
ontwikkeling van talrijke nieuwe levensbeschouwingen, gericht op de individuele
mens". Eindelijk slaagde men er in de antieke wereld in zuiver historisch perspec-
tief te bezien. Het leidde tot een nieuwe renaissance van de antieke cultuur en, wat
het recht betreft, tot een devaluatie van het Romeinse recht tot ratio scripta. De
wetenschap trachtte de klassieke bronnen te ontdoen van de middeleeuwse en ook
de in naam van Justinianus zelf aangebrachte falsificaties en misinterpretaties (veterem
nitorem restituerei'). De filosofie ontworstelde zich aan de greep van de theologie
en kreeg grote invloed op de humanistische rechtswetenschap, die bovendien zeer
gevoelig bleek voor de in de maatschappelijke ontwikkelingen vruchtbare bodem
vindende humaniores littcrae", wetenschappen als filologie en geschiedenis.

In Italie had de grote politieke macht van verschillende steden het land ver-
scheurd", Door de interne verdeeldheid bleef de invloed van de Rooms-Katholieke
kerk er groot. De kerk verzette zich natuurlijk sterk tegen de tendens tot maat-

86 MAFFEI, Gli inizi dell'umanesimo giuridico, Milano, 1972, p. 34 ss.; CALASSO,Medio evo
del diritto, cit., p. 597 ss.; idem, lntroduzione al diritto comune, Milano, 1951, p. 181 ss.;
WIEACKER, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., p. 88 ss., p. 146 ss.; KOSCHAKER,
Europa und das romische Recht, 2. Aufl., Munchen-Berlin, 1953, p. 105 ss.
87 Cf. CALASSO, Introduzione al diritto comune, cit. p. 200.
88 Daarover uitgebreid WIEACKER, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., p. 249 ss.
89 Cf. TROJE, Die Europiiische Rechtsliteratur unter dem EinjlufJ des Humanismus, in: Ius
Commune, Bd. ill, Frankfurt am Main, 1970, p. 39 ss.; Idem, Graeca leguntur, Die Aneig-
nung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines humanistischen Corpus iuris civilis
in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, Koln-Wien, 1971, p. 105 ss.; idem, Humanistische
Kommentierungen klassischer Juristenschriften, in: Ius Commune, Bd. IV, Frankfurt am Main,
1972, p. 51 ss. TROJE verdedigt de opvatting dat de zuivering van de klassieke teksten slechts
was gericht op het hervinden van het oorspronkelijke Corpus Iuris van Justinianus, en heeft
zijn aanvankelijke aarzeling (in Die Europiiische Rechtsliteratur unter dem Einfluj3 des
Humanismus cit., p. 42 nt. 30, geeft hij toe dat zijn stelling voor bestrijding vatbaar is)
inmiddels laten varen. Maar de kritiek van de humanisten gold niet uitsluitend het werk van
de glossatoren en de commentatoren, maar ook het Corpus Iuris zelf. Anders dan TROJE dan
ook PALAZZINIFINETTI, Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus Iuris Giustiniani,
Milano, 1953 (kritische bespr. ABBONDANZA,ASD I (1957), p. 557 ss.), P 41 ss., gevolgd
door ORESTANO,Introduzione alto studio del diritta romano, 3a ed., Bologna, 1987 (drievou-
dige bespreking van dit inderdaad monumentale werk in Labeo 34 (1988), p. 210 SS, door DE
MARINI AVONZO, CRIFO en MANTELLO; zie ook REsCIGNO, Sullo studio storico del diritto
privato (riLeggendo l'introduzione di Riccardo Orestano), Riv. dir. civ. 1990, I, p. 11 ss.),
p. 158 SS.

90 Cf. ORESTANO,op. cit., p. 52 SS.; MAFFEI, Gli inizi dell'umanesimo giuridico, cit., p. 147
SS.

91 Daarover uitgebreid MAFFEI, op. cit., p. 162 SS.



22 YAN DE RENAISSANCE TOT DE FRANSE REYOLUTIE

schappelijke lalcisering". Verder lag Italie geografisch ongunstig. Vanaf de vijftien-
de eeuw ging het transatlantische handelsverkeer een steeds belangrijkere rol spe-
len", terwijl de Middellandse zee als handelsroute aan belang inboette, vanwege
de Turkse overheersing van de overzijde. Ret humanisme bloedde er dan ook dood.
Frankrijk, Spanje, Engeland" kenden economische bloei. En waar Italie politiek
verdeeld was, hadden daar oorlogen tegen buitenlandse tegenstanders, zoals de hon-
derdjarige oorlog van 1337 tot 1453 tussen Frankrijk en Engeland en de Spaanse
oorlogen tegen de Moren, juist nationalistische gevoelens aangewakkerd. Ret univer-
salisme dat de middeleeuwen had beheerst" en waaraan het Justiniaanse recht vorm
had gegeven, maakte er plaats voor een particularistisch streven". De humanisten
ondersteunden dit streven". Pogingen een absolute monarchie te vestigen, werden
belemmerd door het middeleeuwse recht dat de overwegend feodaal-religieuze maat-
schappelijke inrichting had geconsolideerd. Terwijl de handel vroeg om economische
eenheid en rechtszekerheid, wilden de vorsten administratieveeenheid bewerkstelligen
en de wetgevende bevoegdheid aan zich trekken", De kooplieden en vorsten vonden

92 Zie CALASSO, IL negozio giuridico, cit., p. 331 ss.; RUSSELL, Geschiedenis der westerse
filosofie, cit., p. 445 ss.
93 Cf. G. FERRI, Diritto commerciaLe, Ene. dir. 12 (1964), p. 922.
94 En later ook Nederland dat zijn gouden tijd Copjuridisch gebied in de elegantiewetenschap)
in de 17e eeuw beleefde, cf. FEENSTRA,Zur Rezeption in den Niederlanden, in: L 'Europa e
if diritto romano, Studi in memoria di Paolo KOSCHAKER,Milano, 1954, vol. I, p. 243 ss.;
PALAZZINIFINETTI, Storia deLla ricerca deLle inierpolazioni nel Corpus iuris Giustiniani, cit.,
p. 233 ss.
95 PIRENNE, Les cadres politiques et les conditions economiques de l'Europe occidentale a La
fin du XIIIe siecle, cit., p. 371: " .. .l'Europe occidentale, a la fin du Xllle siecle, apparait bien
nettement en voie d'evoluer dans Ie sens de la politique monarchique et nationale. L'organisati-
on de la chretiente sous la double autorite du pape et de l'empereur demeure encore un ideal
ou une theorie ( ... ). Manifestement, la force reelle appartient desormais aux Btats, ou, pour
rnieux dire, aux dynasties, qui ont reussi a fonder des gouvemements dont, quelqu'en soit la
forme, la souverainete a l'egard de tout pouvoir etranger est Ie principe fondamental."
96 Johannes Quidort van Parijs heeft in zijn Tractatus de regia potestate e papali uit 1302/3,
daarbij in de strijd tussen Philip de Schone en paus Bonifacius Vlll, de zijde van Philip de
Schone kiezend, als eerste de autonomie van de staat verdedigd. Daarover BIELEFELDT, Von
der piipstlichen Universalherrschaft zur autonomen Burgerrepuouk, Aegidius Romanus,
Johannes Quidort von Paris, Dante Alighieri und Marsilius von Padua im Vergleich, SZKan
104 (1987), p. 82 ss.
97 HARTUNGIMOUSNIER,Capitalismo e monarchia assoluta: un rapporto di causalita non
esclusivo, cit., p. 68.
98 Cf. VAN KAN, Les efforts de codification en France, Etude historique et psychologique,
Paris, 1929, p.35 ss.: "Un double faix continua it de peser sur la vie juridique: la multiplicite
des sources de droit dans la meme ressort et la variete des regles dans le meme pays, la
multiplicite locale et 1a diversite nationale. Le droit consistait en un monceau et un amalgarne
de coutumes tant provinciales que locales, et d'ordonnances royales, masse confuse d'ordon-
nances au sens strict du mot, edits, declarations et lettres patentes, edits des cours souveraines,
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elkaar. Vooral in Frankrijk, waar de romanisering van het recht nooit onomstreden
was geweest'", heerste een gunstig rechtswetenschappelijk klimaat'?'. In het begin
van de veertiende eeuw had Philips de Schone in een aantal ordonnanties rechtstreeks
bindende kracht van het Romeinse recht uitgesloten, zodat het sindsdien slechts als
ratio scripta betekenis had'?'. De stijgende behoefte aan rechtszekerheid was beant-
woord met de optekening van het droit coutumier, dat door een ordonnantie van
Karel VII van 1454 algemeen verbindend werd verklaard. Dat relativeerde het belang
van het Romeinse recht verder, voedde de nationalistische aspiraties en gat bovendien
een extra impuls aan de Franse rechtswetenschap'F. Maar de optekening van het
gewoonterecht kwam op een politiek ongunstig moment. Zij bracht formeel een halt
toe aan de nog steeds tanende macht van de feodale adel'?', aan wie het droit coutu-

Ie tout fortement melange d'elements canoniques et romains. Et surtout ce droit variait d'un
lieu it l'autre. Tel etait Ie double desordre contre lequelle mouvement de codification du sei-
zieme siecle va entreprendre la lutte."
99 Daarover PIANO MORTAR!, Diritto romano e diritto nazionale in Francia neL secoLo XVI,
Milano, 1962, p. 27 ss.
100 MAFFEI, Gli inizi dell'umanesimo giuridico, cit., p. 180 ss.: MIGLIO, La crisi dell'univer-
salismo politico medievale e Laformazione ideologica del particoLarismo statuale moderno,
in: CHECCHINl-BOBBIO(red.), MarsiLio da Padova, studi raccolti nel VI centenario della
morte, Padova, 1942, p. 229 ss.; BIELEFELDT, Von der piipstlichen Universalherrschaft zur
autonomen Biirgerrepublik, Aegidius Romanus, Johannes Quidort von Paris, Dante Alighieri
und Marsilius von Padua im Yergleich, SZKan 104 (1987), p. 70 ss.: HARTUNGIMOUSNIER,
Capitalismo e monarchia assoluta: un rapporto di causalita non esclusivo, in: CARACCIOLO
(red.) La formazione della Stato moderno, cit., p. 66 ss.; ORESTANO,Introduzione alto studio
del diriito romano, cit., p. 591 ss.
101 Cf. MAFFEI, op. cit., p. 177 ss.; PIANO MORTARI, Diritto romano e diritto nazionale in
Francia, cit., p. 8 ss. De situatie in Midden- en Zuid-Frankrijk, pays de droit ecrit, verschilde
enigszins van de situatie in het noorden,pays de droit coutumier. PIANO MORTARI, op. cit.,
p. 12, vat als voIgt samen: "... infine, in tutti i paesi della Stato francese il diritto romano
venne sempre considerato per il prestigio derivantegli dal suo valore di scientia iuris per
eccellenza e della sua plurisecolare tradizione storica: un modello mirabile di equita e di
razionabilita giuridica che poteva fornire sia i criteri per la trattazione, modificazione e per-
fezionamento del droit coutumier, sia i principi fondamentali per la disciplina dei rapporti non
previsti dalle consuetudini 0 dalle leggi regie (... ) il diritto romano esecito la sua influenza
nella vita giuridica francese sopratutto nella fase giurisdizionale, nel momento in cui i giudici
ricorrevano ai suoi principi per decidere in concreto Ie fattispecie sottoposte alloro giudizio. "
(curs. orig.)
102 Cf. CALASSO, Introduzione al diritto comune, cit., p. 311 ss.
103 Cf. PiANo MORTAR!, Diritto romano e diritto nazionale in Francia, cit., p. 87 ss.: "Non
c'e alcun dubbio che i residui del regime feudale (... ) trovarono illoro ricinoscimento nei testi
delle coutumes e furono ad essi saldamente ancorati sino all'epoca della grande rivoluzione
( ... ) ... .la redazione (... ) rappresento uno strumento di conservazione e di rafforzamento di
carrattere legislativo proprio nel momenta storico in cui la loro decadenza appariva sempre
piu netta ed inevitabile."
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mier nog veel privileges toekende. Anderzijds hield het te weinig rekening met de
belangen van de nieuwe klasse van kooplieden. Het humanisme kende in de 16e eeuw
dan ook een belangrijke uitloper in de Franse mos gallicus'", De mos gallicus
stelde de wijze waarop men met het recht en de rechtsbronnen dient om te gaan, ter
discussie (mos gallicus ius docendi).

Waar de greep van de kerk op de maatschappij logger werd, veranderde het
karakter van de wetenschapsbeoefening'P, De wetenschap was niet meer gericht
op bestendiging en bevestiging van tbeologische dogma's maar op vooruitgang en
vernieuwing'?". Zij benutte de geschiedenis vooralsnog uitsluitend in passieve zin,
ten behoeve nameIijk van de legitimatie van hun kritiek op middeleeuwse waarden.
Zo bracht de ontdekking van de geschiedenis de humanisten niet tot de grote stap om
daarin ook het fundament van het recht te zoeken. Daarvoor was de denkwereld van
de juristen nog te zeer op het Corpus furis geent, Vooralsnog leidde de geschiedenis
slechts tot relativering van het gezag van het Corpus Iuris. De bron van het recht
werd voortaan gezocht in algemene beginselen die een eeuwige waarheid bevatten,
een objectieve universele realiteit, waarin het goddelijke element niet meer transcen-
dent maar immanent was un. De relativering van het belang van het Corpus Iuris
en de objectivering van het natuurrecht als rationeel herleidbare rechtsbron, leidden
tot de identificatie van het positieve recht en het natuurrecht. Het Corpus furis was
niet meer uitgangspunt maar voorwerp van onderzoek'". De interpolatiewetenschap
ontstond'". Van veel juristen maakte zich een zekere minachting voor lustinianus'

104 Cf. FERTILE/DEL GIUDICE,Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alta
codificazione, vol. II, t. 2: Storia del diritto pubblico e delle fonti, 2a ed., Torino, 1898, p.
425 ss., p. 429 ss.; RICCOBONO,Mos italicus e Mos gallicus nella interpretazione del corpus
iuris civilis, ACIa CongressusIuridici Internationalis 1934, vol. II, Roma, 1935, p. 377 ss.;
ASTUTI, Mos italicus e mos gallicus nei dialogi "de iuris interpretibus" di Alberto Gentili,
Bologna, 1937, p. 27 ss. De aanhangers van de mos italicus, die de overhand hielden in Italie
en Duitsland, maar ook in Frankrijk sterk vertegenwoordigd waren, bleven de a-historische
instelling van de scholastiek trouw.
lOS Een kort overzicht treft men bij RUSSELL, Geschiedenis der westerse filosofie, cit., p. 473
ss. Aanvankelijk veranderde vooral bet karakter van de beoefening van de literair wetenschap-
pen. Pas vanaf de zeventiende eeuw zouden ook de exacte wetenschappen een wereldser
karakter krijgen.
106 RUSSELL, op. cit., p. 449; LE GOFF, De cultuur van middeleeuws Europa, cit., p. 229 ss.
107 Aldus ORESTANO,Introduzione allo studio del diritto romano, cit., p. 640.
108 ORESTANO,op. cit., p. 621 ss. en p. 205: "Si sviluppa in tal modo l'idea che la ragione
del valore del diritto romano consisIa sopratuno nel suo contenuto razionale, sicche ad es. per
spiegarne la vigenza in Francia si dira che esso si imponeva da solo, non gia ratione imperii,
rna imperio rationis." (curs. orig.)
109 PALAZZINI FfNETTI, Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris Giustiniani,
cit., p. 109: " ... possiamo quindi concJudere constatando come la ricerca delle inIerpolazioni
sia problema che puo interessare soltanto i giuristi che interpreIano il Corpus Iuris nel suo
aspetto storico. Fra i seguaci della scuola Cu1Ia troveremo quindi i primi iniziatori di questa
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compilatie meester'". Veel populairder was voortaan de driedeling in personae,
res en actiones, waarvan ook de Gaiaanse Instituten uitgaan'". Deze driedeling
beantwoordde veel beter aan de aandacht voor het individu'". Uit het streven naar
herschikking van het recht!" groeide het verlangen naar een eigentijdse codifica-
tie1l4•

8. De absolute monarchien begunstigden de ontwikkeling van de handel, en profi-
teerden door belastingen en leningen van het kapitaal dat de handel genereerde!".
Met de rationaiisering van de handel en zijn stijgende maatschappelijk belang

indagine critica."
110 ORESTANo,lntroduzione alto studio del diritto Romano, cit., p. 158: "L'opera di Giustinia-
no e del suo principale colloboratore, Triboniano, e vista come un 'corruzione' della genu ina
giurisprudenza romana ... " MAFFEI, Gli inizi dell'umanesimo giuridico, cit., p. 60 ss.
III Gai. Inst. 1,8: "Omne autem ius, quo utimur vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad
actiones." Ook de Code Napoleon is volgens dit schema opgezet.
112 Cf. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto Romano, cit., p. 166 ss., p. 585 ss.;
VILLEY,L 'idee du droit subjectif et les systemes juridiques romains, RHD 24-25 (1946-1947),
p. 201 ss., in verkorte en, onder invloed van de scherpe kritiek die (o.a. door BEITI, Falsa
impostazione della questione storica, dependente da erronea diagnosi dogmatica, RlSG 58
(1951), p. 94 ss., ook opgenomen met appendix, in: Studi in onore de V. Arangio-Ruiz,
Napoli, 1953, vol. IV, p. 81 ss. en door PUGLIESE, 'Res corporales', 'res incorporales' e il
problema del diritto soggettivo, ibidem, vol. ill, p. 223 ss.: cf. ook CESARINISFORZA,Diritto
soggettivo, Enc. dir. 12 (1964), p. 664, nt. 11) op zijn opvattingen is uitgeoefend, enigszins
gecorrigeerde vorm opgenomen in zijn Lecons d'histoire de la philosophie du droit, Paris,
1957, p. 167 ss. Verderop in laatstbedoeld werk (p. 230) klaagt VILLEY (" ... tant les critiques
emanant de purs romanistes, plurent alors sur notre tete) naar aanleiding van de kritiek van
van PUGLIESE: "Nous avons ete quelque peu surpris des theses que ce savant polerniste nous
attribue" (nt. 1).
113 ORESTANO,Introduzione allo studio del diritto romano, cit., p. 166 ss., p. 584 ss. Cf. nog
TROJE, Die Europiiische Rechtsliteratur unter dem EinJlujJdes Humanismus, cit., p. 37, met
licht afwijkende argumentatie: "Nach der Ausuferung des mittelalterlichen Kommentierungswe-
sens war ein Bedurfnis nach Gesamtschaudes Rechts, nach Uberblick, Struktur und Durchsicht
aufgekommen. Daraus entstanden, als Variationen zu Ciceros Thema - ius civile in artem
redig ere - die bekannten Forderungen nach certa capita, Grundbegriffen, Leitlinien, allgemei-
nen Prinzipien etc. Versuche, so\che Forderungenzu erfullen, konnten sich in zwei grundsatz-
lich verschiedenenRichtungen entfalten: in Richtung auf den herkommlichen ordo iuris einer-
seits, auf einen neu zu schaffenden andererseits." (curs. orig.).
114 Cf. VAN KAN, Francois Hotman en de codijicatiepolitiek van zijn tijd, TvRg 3 (1922), p.
1 ss.
115 GALGANO,Storia del diritto commerciale, cit., p. 55 ss.: HARTUNGIMOUSNlER,Capitalis-
mo e monarchia assoluta: un rapporto di causalita non esclusivo, cit., p. 69 ss., p. 71: "E
i Principi favoriscono 10 sviluppo del capitalismo proteggendo i mercanti-banchieri e i mercanti
banchieri contro Ie leggi della Chiesa, contro il popolo, contro il privilegi delle corporazioni
e delle citta, "
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veranderde ook zijn karakter. In de middeleeuwen heerste de angst voor gebrek, en
diende de handel vooral voor aanvoer van goederen. Na de middeleeuwen richtten
de kooplieden zich ook op de export van de door hen geproduceerde goederen. Er
werden magazijnen opgericht waarin grote voorraden werden aangelegd. Inde prak-
tijk steeg de behoefte aan overeenkomsten die enerzijds gemakkelijk konden worden
aangegaan en anderzijds tegelijkertijd de zekerheid van, desnoods gedwongen
nakomiog boden. CHEVRIER constateert'" terecht dat de handelspraktijk vanaf de
veertiende eeuw de jurist dwong de afdwingbaarheid van de onbenoemde contracten
te verruimen'" en het onderzoek naar de totstandkomingsvoorwaarden achterwege
te laten. Maar zijn gevolgtrekking dat de abstracte overeenkomst daarmee een grote
vlucht nam, vloeit hieruit niet logisch voort. De juristen trachtten in eerste instantie
de nieuwe ontwikkelingen in het bestaande rechtssysteem onder te brengen. Aan het
einde van de middeleeuwen absorbeerde het meest soepele vestimentum de meeste
andere vestimenta'", De voor een geldige oorzaak verplichte interventus rei werd
extensief geinterpreteerd. Voorheen was er pas een geldige oorzaak als er al een
prestatie was verricht (do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias). Voortaan
kon de interventus rei ook een prestatiebelofte zijn. Ook overeenkomsten die het
Corpus Iuris niet kende, werden met behulp van de oorzaak afdwingbaar ge-
maakt'". Daarnaast kende de vijftiende en zestiende eeuwse praktijk ook rechts-
kracht toe aan het pactum geminatumi": de bevestiging (constitutum debiti) van
een pactum nudum a solemnitate door een pactum nudum van gelijke inhoud.

WeI vaker veronderstelt men, net als CHEVRIER, dat de oorzaak in deze tijd haar
belang verloor. Het nudus consensus obligat, dat in het canonieke recht tot ontwikke-
ling zou zijn gekomen, zou door het handelsverkeer aan het burgerlijk recht zijn
opgelegd. De veronderstelling is echter onjuist'". De Italiaanse canonist Pio FEDE-

116 CHEVRIER, Essai sur l'histoire de La cause, cit., p. 121: "Mais de nouvelles pratiques
commerciaies, exigeant des formes rapides, pousserent a sacrifier parfois cette recherche de
ia cause, si bien qu 'en depit des progres de I'analyse juridique, les actes abstrait survecurent
plus largement qu'au temps des glossateurs."
117 ASTUTI, Contratto (diriuo intermedio), cit., p. 772 ss.
118 Cf. DILCHER, Der Typenzwang im miuelalierlichen Vertragsrecht, cit., p. 302.
119 Cf. DILCHER, loc. cit., p. 286 SS.

120 Hierover ASTUTI, Pactum geminatum, in Studi in onoredi Emilio Besta, cit., vol I, p. 258:
n ••• credo che la dottrina del p(actum) g(eminatum) si debba piuttosto considerare quale tipico
frutto della tendenza, caratteristica della letteratura del secolo in cui essa sorge e si afferma,
verso il frazionamento d'ogni teoria e la indagine analitica, che, venuta meno la vigoria delle
sintesi e delle costruzioni dommatiche, degenerera nella casistica."
121 B.v. ALBERICUS DE ROSATE, Commentarii inprimam digestis veteris partem, (ed. Venetie
1585, herdr. Bologna, 1974), De pactis, fol. 160, nu. 18: ..... restat videre de vestitis. Et
primo quid sit pactum vestitum. Die quod est conventio cadens in speciale nomen contractus,
quod non solo consenso contrahentum nititur, sed iuris adminiculo sustentatur ."
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LEI22 heeft in 1935 stelling genomen tegen de opvatting dat het nudus consensus
obligat een produkt van het canonieke recht lOU zijn. De door ASTUTII23 en CALAS-
SOl24 onderschreven conclusies van FEDELE wijzen in een geheel andere richting.
Men reaIisere zich vooraI het bijzondere perspectief waarin de om het zieleheil van
hun medemens bekommerde canonieke juristen diens aardse gedragingen plaatsten.
De 13e eeuwse canonisten werden geleid door de, door Thomas gei'nspireerde, kerke-
lijke leer dat het breken van een belofte jegens de naaste een zonde was. In hun
streven de zonde uit te bannen waren zij niet zozeer in het juridische aIs weI in het
ethisch-religieuze aspect van de consensus gei'nteresseerd. Nadat de receptie van de
nakomingsactie in de glossa ordinaria (± 1245) op het decreet van GRATIANUS,
voIgde in sommige gevaIIen op het breken van de belofte niet de denuntiatio evangeli-
ca maar een veroordeling tot nakoming. Ook dan was de achtergrond van die
veroordeling echter de gedachte dat nakoming het zieIeheiI van de zondaar ten goede
zou komen. De grens van de veroordeling tot nakoming lag dan ook in de ratio
peccati. Dit hieid in dat nakoming slechts kon worden geeist voorzover het breken
van de belofte een zonde was. Bovendien berustte de veroordeling tot nakoming dan
niet op normen van positief canoniek recht maar op de aequitas canonica. De in dit
verband weI gebruikte regel ex nudo pacto actio oritur duidt dan ook uitsluitend op
het pactum nudum a solemnitate en nimmer op het pactum nudum a causa":

122P. FEDELE, Considerazioni sull'efficacia dei patti nudi nel diritto canonico, Annali della
facolta di giurisprudenza dell'universita di Macerata 11 (1937), p. 115 ss.
123ASTUTI, Contratto (diritto intermedio), cit., p. 774ss.; cf. van dezelfde schrijver, Contratto
obbligatori nella storia del diritto italiano, p. 152 ss., p. 163 s.
124CALASSO, Il negozio giuridico, cit., p. 261 ss.
125Zo reeds SEUFFERT,Zur Geschichte der obligatorischen Yertriige. Dogmengeschichtliche
Untersuchungen, Nordlingen, 1881, p. 45 ss.; anders KARSTEN,Die Lehre yom Vertrage bei
dem Juristen des Mittelalters, cit., p. 120 ss.; SPIES, De I 'observation des simples conventions
en droit canonique. Etude suivie de quelques recherches concernant l'influence du principe
canonique de l'observation des simples conventions sur le droit coutumier francais, Paris,
1928, p. 35 ss.; ROBERTI, L'influsso cristiano nella svolgimento storico dei patti nudi, in:
Cristianesimo e diriuo romano, Milano, 1935, p. 87 ss. Ten onzent heeft ZEIJLEMAKER,onder
de auspicien van MEIJERS, in zijn proefschrift, Overeenkomst en wilsovereenstemming ; cit.,
getracht aan te tonen dat het verdwijnen van de causa uit het contractenrecht moet worden
toegeschrevenaan de invloed van het canonieke recht (cf. p. 262 ss.), waarin de regel pactum
quantumque nudum servantur onbeperkt zou zijn aanvaard (p. 143, p. 216). Hoezeer men zijn
betoog met reserve moet lezen, illustreert zijn beroep, ter staving van zijn bewering, op
BALDUS(p. 216), die" ... zegt dat het jus Canonicum het pactum als contract erkent, maar dat
het jus civile de Stipulatie daarbij eischt als middel om het geldig te maken." (BALDUS,
Commentarius super Decretalibus, 1,35,1,1), terwijl BALDUS(loc. cit.) precies het tegendeel
betoogt: "iure canonico oritur actio ex nudo pacto, dummodo habeat causa". Maar BALDUS,
Ad tres priores libros decretalium commentaria, cit., De Pactis I, 4, stelt ook: "... quia nec
Deus nee bona conseientia distinguit dummodo talis causa subs it, quae esset deducibilis in
stipulationem ... ", dat wil zeggen dat Baldus expliciet wijst op het ook volgens het canoniek
recht geldende vereiste van een oorzaak die aan de voorwaarden voor een civielrechtelijk
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Onjuist zou dus de concIusie zijn dat het canonieke recht voor het eerst aan alle
overeenkomsten afdwingbaarheid toekende'". Steeds werd immers geeist dat in
de overeenkomst tevens een causa voorhanden was.

9. De glossatoren en de commentatoren waren vooral geinteresseerd in de vraag hoe
het individu juridisch gebonden werd, in de vraag naar de voorwaarden voor de
afdwingbaarheid van een afspraak. Inhun tijd dornineerde de klasse van grootgrond-
bezitters en de kerk. Hun streven was vooral gericht op de consolidatie van vergaard
vermogen. Het was glossatoren en commentatoren vooral te doen om de totstandko-
rning van vermogensverschuivingen, de confrontatie tussen rechtsorde en individu.
In moderne terminologie: de confrontatie die tot uitdrukking komt in de rechtshan-
deling. Na de rniddeleeuwen concentreerden juristen zich vooral op de vermogens-
verschuiving zelf, de confrontatie tussen individuenonderiing. Die confrontatie komt
tot uitdrukking in de overeenkomst. Waar de overeenkomst al een geldige causa had
als er een prestatiebelofte was, vormde het belangrijkste vestimentum geen werkelijke
belemmering meer voor de totstandkorning van overeenkomsten. De wetenschappelij-
ke aandacht richtte zich op de wilsovereenstemrning. De natuurrechtsgeleerden'"
stelden dat de in de conventio besloten liggende consensus de bron van juridische
gebondenheid was. Men zie het belang dat Jean DOMAT(1625-1696) in zijn beroem-
de werk Les lou civiles dans leur ordre naturel128 hechtte aan de uitwisseling van
goederen'":

"L'usage des conventions est une suite naturelle de l'ordre de la societe civile, & des
liaisons que Dieu forme entre les hommes. Car comme il a rendu necessaire pour
tous leur besoins, I'usage reciproque de leur industrie & de leur travail, & les

geldige stipulatie voldoet. Zie ook ASTUTI, Contratto (diritto intermedio), cit., p. 775.
126 Zo echter ook weer NANZ, Die Entstehung des allgemeinen Vertragsbegriffs im 16. bis
18. Jahrhundert, Munchen, 1985, p. 56.
127 De Natuurrechtsgeleerden bouwden voort op het werk van beroemde humanisten als
Jacques CUJAS (Cuiacius, 1522-1590), Hugues DONEAU (Donellus, 1527-1592) en Charles
DUMOULIN (Molinaeus, 1500-1566), waarover uitgebreid DEL CARMEN GETE-ALONSO Y
CALERA, Estructura y funcion del tipo contractual, Barcelona, 1979, p. 79 ss., p. 412 ss.,
die aan hen 'la preparacion del consensualismo' toeschrijft.
128 De eerste druk verscheen, ten dele postuum, in 5 delen, te Parijs, van 1689 tot 1697. Ik:
raadpleegde de tweedelige uitgave van 1777.
129 DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel. Le droit public, et legum delectus, cit.,
Livre premier: Des engagements volontaires & mutuels par les conventions; idem, op. cit.,
I,I,I,I (De fa nature des conventions, & des manieres dont elles se formenti, 3: "La matiere
des conventions est la diversite infinie des manieres volontaires, dont les hommes reglent
entr' eux les communications & les commerces de leur industrie, & de leur travail, & de toutes
choses, selon leurs besoins." In gelijke zin DE GROOT, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-
geleerdheid, 2e dr., 's-Gravenhage 1631, (ed. VAN APELDOORN,4e. dr., Amhem, 1939),
m,6 (Van overkoming in 't gemeen, ende hare verdeelingeni, 3.
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differens commerces des choses, c' est principalement par les conventions qu' i1s s' en
accomodent. "

DOMAT lijkt te beweren dat de juridische gebondenheid (I 'engagement) van partijen
ontstond door de enkele wilsovereenstemming, waardoor de oorzaak geen geldig-
heidsvereiste meer zou zijn'":

"La convention est Ie consentement de deux ou plusieurs personnes pour former
entr'eux quelque engagement ou pour en resoudre un precedent, ou pour y changer. "

Maar even verderop betoogde DOMAT met betrekking tot de overeenkomst om
baat!":

" ... i1 se fait un commerce ou rien n'est gratuit, & I'engagement de I'un est Ie
fondement de celui de I'autre. Et dans les conventions merne ou un seul paroit oblige,
comme dans Ie pret d'argent, I'obligation de celui qui emprunte a ete precedee de
la part de I'autre de ce qu'il devoit donner pour former La convention. Ainsi l'obliga-
tion qui se forme dans ces sortes de conventions au profit de I'un des contractans,
a toujours sa cause de la part de I'autre; & I'obligation seroit nulle, si dans la verite
elle etoit sans cause."

De juridische gebondenheid van een partij vindt haar oorzaak - in de eigenlijke zin
van het woord - in de juridische gebondenheid van de wederpartij en omgekeerd.
Terwijl DOMATaanvankelijk beweerde dat de overeenkomst ontstaat door de consen-
sus'", blijkt uit de geciteerde passage dat de wederzijdse engagement, de oorzaak,
ook een voorwaarde is pour former la conventioni": zonder oorzaak is de overeen-
komst nietig. Ook uit DOMATSopvattingen over de oorzaak van een schenking blijkt
dit'":

"Dans les donations & dans les autres contrats ou l'un seul fait ou donne, & ou
I'autre ne fait & ne donne rien, l'acceptationforme La convention; Et I'engagement
de celui qui donne, a son fondement sur quelque motif raisonnable & juste, comme
un service rendu, ou quelque autre merite du donataire, ou Ie seul plaisir de faire
du bien. Et ce motif tient lieu de cause de la part de celui qui recoit & ne donne

130 DaMAT, op. cit., 1,1,1,1,2.
131 DaMAT, op. cit., 1,1,1,1,5. (curs. toegev.).
132 DaMAT, op. cit., I,I,I,I,2: "La convention est Ie consentement de deux ou plusieurs
personnes pour former entr'eux quelque engagement, ou pour en resoudre un precedent, ou
pour y changer."
133 Hierover uitgebreid GoRLA, II contralto. Problemi fondamentali trattato con it metodo
comparativo e casistico, vol. I: Lineamenti generali, Milano, 1954, p. 57 ss. en zie ook, in
zijn voetspoor, PELLICANO, Causa del contralto e circolazione dei beni, Milano, 1981, p. 8
ss.
134 DaMAT, Les lou civiles dans leur ordre naturel, cit., I,I,I,I,6 (curs. toegev.).
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rien. "

Bij de uitwerking van het uitgangspunt blijkt ook de schenkingsovereenkomst niet
door de enkele wilsovereenstemming tot stand te worden gebracht. Bij de wederke-
rige overeenkomst bleef de rei interventus bestaansvoorwaarde. Het nudum pactum
was slechts geidig als er een tegenprestatie was verricht of was toegezegd. Van
DOMArs zienswijze kan dus worden gezegd dat zij in zoverre niets meer inhoudt dan
een herformulering, thans vanuit het perspectief van de overeenkomst, van de
romanistische causaleer!". Robert-Joseph POTHIER (1699-1772) was consistenter
dan DOMATI36:

"Tout engagement do it avoir une cause honnete. Dans les contrats interesses, la cause
de l'engagement que contracte l'une des parties est ce que l'autre partie lui donne
ou s'engage de lui donner, ou Ie risque dont elle se charge. Dans les contrats de
bienfaisance, la liberalite que l'une des parties veut exercer envers l'autre est une
cause suffisante de l'engagement qu'elle contracte envers elle. Mais lorsqu'un
engagement n'a aucune cause, ou, ce qui est la merne chose, lorsque la cause pour
laquelle il a ere contracte est une cause fausse, l'engagement est nul, et Ie contrat
qui la renferme est nul. "

Wat de wederkerige overeenkomst betreft, nam POTHIERweliswaar het causabegrip
van DOMATover, maar de oorzaak was geen voorwaarde 'pour former La conventi-
on'. Zij was dus geen ontstaansvereiste. Bij POTHIERgold echt: nudus consensus
obligato Als de enkele wilsovereenstemming bindt, blijft er voor de oorzaak eigenlijk
geen zinnige rol over. Het blijkt ook uit het feit dat POTHIERvooropstelde dat iedere
verbintenis een 'cause honnete' moest hebben. Aldus betekende de oorzaakeis niets
anders dan dat de overeenkomst niet met de wet of goede zeden in strijd mocht
zijn!", Daarmee vervaagde het onderscheid tussen de overeenkomst zonder oorzaak
en de overeenkomst met een ongeoorloofde oorzaak. Dit verklaart de problemen van
de doctrine met het in de Code civil en ook in het BW opgenomen dubbele vereiste

135 MIRABELLI,Causa subiettiva e causa obiettiva, cit., p. 326, wijst erop dat DOMAT "... ha
ripreso in pieno secolo decimottavo la definizione scolastica e vi ha attribuito un preciso valore
giuridico (... ). Domat ha fissato che nei contratti bilaterali l'impegno dell'uno e il fondamento
deU'impegno dell'altro (... ). Una defmizione come questa si attaglia sia alia causa, vista come
movente, sia alia causa, vista come rapporto sui quale si fonda il vincolo: e chiaro, infatti,
che l'impegno che I'altra parte assume nei contratti bilaterali e di certo il rnotivo principale
per il quale i1 soggetto si determina ad impegnarsi a sua volta, rna e chiaro, altresi, che
I'intreccio dei due impegni costituisce l'essenza del rapporto ... ", Cf. idem, Delle Obbligazioni.
Dei contratti in generale, 3a ed., Torino, 1980 (rist. 1987), p. 154 SS.

136 POnnER, Traite des obligations selon les regles, tant du for de La conscience que du for
exterieur, (nouvelle edition par Bernardi, Paris, 1813), Vol. I, no. 42 (curs. orig.). Cf.
GORLA, Il contratto, cit., p. 62 ss.
137 Cf. SCHOLTEN,De oorzaak van de verbintenis uii overeenkomst, Amsterdam, 1934, p. 69
S.
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van een oorzaak die bovendien geoorloofd moet zijn'".
De causaleer van DOMAT en van POTIllER was nog niet zuiver subjectief. De

overheersende maatschappelijke rol van de handel, maakte dat de aandacht vooral
was gericht op de uitwisseling van vermogensbestanddelen, derhalve op de confronta-
tie van de tegengestelde belangen van verschillende partijen. Daarom stond niet in
de eerste plaats de individuele partijwil meer veelmeer de consensus in het middel-
punt der belangstelling. Het motief dat een individu dreef, was niet aan een autonome
waardering onderhevig'". Vanuit de ideologische context van het toen heersende
utilitarisme is begrijpelijk dat de individuele handeling naar objectieve maatstaven
van nuttigheid werden beoordeeld'". 8egrijpelijk is aldus ook dat het streven naar
vrijheid van de handel niet op de eerste plaats was gericht op vrijheid van de hande-
laar": De individuele handelaar werd ondergeschikt geacht aan het algemeen
belang, dat gebaat was bij regulering van de handel ten gunste van de staat, door
doorbreking van door de feodaliteit en de gilden opgelegde beperkingen enerzijds'"
maar ook door behoud van bestaande en toevoeging van nieuwe wettelijke bepalingen
anderzijds!",

8elangrijk ook is de abstraheringstendens die men bij de natuurrechtsgeleerden

138 Cf. ASSER-RUTTEN4-ll, p. 171 SS., p. 193 S8.

139 JOSSERAND,Les mobiles dans les actes juridiques du droit prive, Paris, 1928, p. 32 ss.;
RICCA, Motivi (diritto privato), Ene. dir. 27 (1977), p. 270 S.

140 Cf. ZANUSO, Utilitarismo, Ene. dir. 45 (1992), p. 1169: "Carratteristica fondamentale
dell'utilitarismo c1assico e iI ravvisare nel perseguimento dell'utilita il criterio oggettivo
de\l'umano esperire, atto a fondare e a giustificare sia I'azione morale sia il potere politico,
delineandone nel contempo la funzione e i limiti di applicazione (... ). Pertanto la dottrina
utilitaristica c1assica si organizza attomo all'idea che l'utilita possa fomire un criterio oggetti-
vo, in quanto conoscibile e comunicabile, atto a regolare i rapporti intersoggettivi in ogni loro
manifestazione. " Zie ook CAPPELLlNI,Systema Iuris, vol. I: Genesi del sistema e nascita della
"scienza" delle Pandette, Milano, 1984, p. 53 ss.
141 Zie ook BURGE, 200 Jahre Franzosische Revolution: 200 Jahre Wirtschaftsfreiheit?, ZHR
153 (1989), p. 367 ss., die de achttiende eeuwse relativering van de handelsvrijheid als gevolg
van de heersende 'Wille zur Organisation, die freudige Unterordnung unter den Gesellschafts-
vertrag und unter das Gesetz' (p. 375) centraal stelt.
142 BORGE, loc. cit., p. 372: "Hinter dem Bestreben, Monopolstellungen zu brechen und den
Bediirftigen den gleichen Zugang zur Arbeit zu eroffnen, tritt das Pathos der Freiheit zuruck."
143 BORGE, loc. cit., p. 373 S.: "Sicher hatte die Beseitigung der Feudalrechte fur die staatliche
Neuordnung grundlegeode Bedeutung. Dariiber vergiBt man jedoch leicht, daB die alte
Polizeiordnungen - bis hin zu den mannigfaltigen lokalen Verordnungeo zum Schutz vor
Immissionen von Gewerbebetrieben und Manufakturen - weiterhin in Kraft bliebeo und ins
neue Recht iibergeleitet wurden. Die neu eroberte Gewerbefreiheit muBte sich also innerhalb
der traditionellen polizeilichen Schranken bewegen. "
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aantreft!". Het streven naar formele gelijkheid komt erin tot uitdrukking. Ook de
oorzaak onderging de invloed van die tendens. DE GROOThad zich al sterk gemaakt
voor absorptie van de meeste vestimenta door de rei interventus, ten gunste van een
algemene onderscheiding tussen rechtshandelingen om baat en om niet'". Ook D-
OMATonderscheidde tussen de a-causale, dus abstracte scbenkingsovereenkomst'"
enerzijds en de wederkerige, causale overeenkomst anderzijds. Met behulp van een
gewrongen constructie wist hij ook de reele overeenkomsten onder de causale
overeenkomsten te scharen!". Het causaconcept van PonnER omvatte alle overeen-
komsten'". De algemene strekking van de oorzaakeis in art. 1108 jo. art 1131 Cc
fr. (art. 1356 jo. art. 1373 BW 1838), is ontleend aan de opvattingen van POT-
HIERI49.

144 Cf. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del
diritto, Bologna, 1976, p. 35 ss., p. 97 ss., p. 98: " ... due grandi giuristi, il Domat e il
Pothier, la cui opera e caratterizzata da\1a tendenza ad elaborare un sistema coerente di
concetti con cui descrivere gli istituti del diritto privato, passando sopra a\1e differenze e
procedendo ad una sorta di unificazione descrittiva dei diversi regimi giuridici particolari: ed
esercito una notevole influenza sulla codificazione francese. "
145 Cf. GROTIUS,De iure belli ac pacis libri tres, In quibusjus Naturae & Gentium, item juris
publicipraecipua explicantur, Parijs, 1625 (ed. Amsterdam, 1670) 11,12 (De contractibus);
idem, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, cit., Ill, 6 (Van overkoming in 't
gemeen, ende hare verdeelingen) 4 SS. Zie voor een beschrijving van deze ontwikkeling DEL
CARMENGETE-ALONSOY CALERA, Estructura y juncion del tipo contractual, cit., p. 430 ss.
146 Nu had DOMAT de oorzaak eerder gefixeerd op de verbintenis die de wederpartij op zich
neemt. Bij de schenking neemt de begiftigde geen verbintenis op zich. DOMATkoos het motief
van de schenker zelf, als remplacant van de oorzaak: "... ce motif tient lieu de cause ... ". De
schenking was in de ogen van DOMAT dus, zoals voorheen, een a-causale, een abstracte
overeenkomst. Zie daarover ook mijn opstel Affectionis causa, in: In het nu, wat worden zal
(SCHOORDIJK-bundel), Deventer, 1991, p. 223 ss.
147 DOMAT, Les lob: civiles dans leur ordre naturel, cit., 1,1,1,1,5: "Et dans les conventions
rnerne ou un seuL paroit oblige, comme dans Ie pret d'argent, l'obligation de celui qui
emprunte a ere precedee de La part de l'autre de ce qu'il devoit donner pour former La
convention.". Hiermee kreeg de overhandiging van de zaak de werking van de rei interventus,
hoewel bij de reele overeenkomstde tegenprestatie ontbreektdie de wederkerige overeenkomst
juist haar causale karakter verleent.
148 Cf. GORLA, Il contratto, cit., p. 63.
149 Zie nog art. 1274 Cc esp.: "En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada
parte contractante, la prestaci6n 0 promesa de una cosa 0 servicio por la otra parte; en los
remuneratorios, el servicio 0 beneficia que se remunera, y en los de pura beneficencia, la
mera Iiberalidad del bienhechor."
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DE OVERGANG VAN EEN KLASSIEK-LIDERALE
ECONOMIE NAAR EEN SOCIALE ECONOMIE

1. De Historische School 2. De strijd om een burgerlijk wetboek 3. Rechtshandeling en
oorzaak 4. De pandektisten en de wil 5. Aristocratie en bourgeoisie 6. Economische ontwikke-
lingen 7. Juridisch socialisme en Interessenjurisprudenz

1. In Frankrijk en de andere landen waar de Code civil, al dan niet in aangepaste
vorm werd ingevoerd, was het gezag van L 'esprit des lois (1748) van MONTESQUIEU
verantwoordelijk voor een slaafse houding van de rechtswetenschap ten opzichte van
de wetgever'. In Engeland verhinderde de dorninante positie van de rechter, die niet
op universiteiten maar op zogenaamde Inns of Court werd opgeleid, een overheersen-
de rol van de rechtswetenschap. In Duitsland daarentegen stond niets een bloeiende
rechtswetenschap in de weg", Daar beheerste zij een volle eeuw het juridisch toneel
en ontstond aan het einde van de achttiende eeuw de reactie op het natuurrecht. Aan-
vankelijk was er vooral weerstand tegen de identificatie door de natuurrechtsgeleerden
van het natuurrecht en het positieve recht, met andere woorden van rechtsfilosofie
en positief recht. Tegen de overwegend filosofische invalshoek verzette Immanuel
KANT (1724-1804) zich sterk'. Ook hij schreef volgens het bekende gelaagde sys-
teem dat sinds de Aufklarung ; vanuit de school Christian WOLFF (1679-1754), de

I Cf. TISSIER, Le Code civil et les classes ouvrieres, in: Le Code civil 1804-1904. Livre du
centenaire, Paris, 1904 (reimpr. Paris/Frankfurt, 1969), vol. I, p. 74: "On sait que Ie Code
civil a ete, apres sa promulgation, I'object d 'une admiration aveugle ( ... ). Le Code civil devint
ainsi presque un livre revele, un texte sacre ( ... ); il etait la loi definitive des democraties."
Zie ook LOKIN, Van tweeen een. Drie tijdschriften herdacht, RMThemis 1989, p. 223 ss.
NEUMANN, Der Funktionswandel des Gesetzes im Reeht der burgerlichen Gesellschaft,
Zeitschrift flir Sozialforschung 6 (1937), p. 562: "Die Behauptung, soziale Veranderungen
konnten nur durch Parlamentsgesetzerfolgen, Verwaltungsbehordenund Richter wurden Recht
nur erklaren, ist eine Illusion, die mit dazu dient, die rechtschaffende Kraft ausserparlamen-
tarischer Stellen nicht zugeben zu mussen."
2 Hierover PUGLIESE, 1pandettisti fta tradizione romanistica e moderna scienza del diritto,
in: La formazione storica del diritto moderno in Europa, Atti del terzo congresso intemaziona-
Ie della societa italiana di storia del diritto, Firenze, 1977, Vol. I, p. 29 ss., p. 61 SS., reeds
gepubliceerd in RISG 17 (1973), p. 89 ss., ook opgenomen in zijn Scritti giuridici scelti, vol
ill: Diritto romano, Napoli, 1985, p. 419 ss.
3 Cf. KANT, Kritik der reinen Yemunft, 2. Aufl., Riga, 1787 (Nachdr. Hamburg, 1976), p.
38 ss. (Einleitung); KIEFNER, Der EinjluJ3Kants auf Theorie und Praxis des Zivilrechts im
19. Jahrhundert, in: BLUHDORNIRITrER, Philosophie und Reduswissenschaft. Zum Problem
ihrer Beziehung im 19.Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1969, p. 3 ss.; WIEACKER, Privat-
rechtsgeschichte der Neuzeit, cit., p. 351 ss.: CERRONI, Marx e it diritto moderno, 3a ed.,
Roma, p. 41 ss.
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overhand had gekregen", KANT vulde het algemeen deel met theoretische aprioris-
men'. In werkelijkheid betekende deze methode slechts een tussenstap naar de
Begriffsjunsprudenz; waarin het positieve recht volledig gezuiverd werd van zijn fi-
losofische inslag". Georg HEISE7 wordt beschouwd als de grondlegger van de zoge-
naamde Historische School. Zijn systeem heeft model gestaan voor de meeste Duitse
algemeen-privaatrechtelijke werken die in de negentiende eeuw verschenen",

De Historische School, met als belangrijkste vertegenwoordiger Friedrich Carl
VON SAVIGNY(1779-1861), verzette zich tegen de idee dat het recht direct her-
leidbaar zou zijn tot de menselijke rede. Zij ontkende het gezag van het oordeel van
de enkeling, hoewel zij, vanuit de gedachte dat het recht een uitvloeisel is van de

4 Cf. COlNG, System, Geschichte und Interesse in der Privatrechtswissenschaft, in: Gesammel-
te Au/satze zu Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Zivilrecht 1947-1975, Bd. I, Frankfurt
am Main, 1982, p. 106: "Die Richtung auf das System war zunachst ein Erbe des Naturrechts
der Aufklarung (... ). Aber noch ein anderer Faktor bedingt den Glauben des 19. Jahrhunderts
an das 'System des Rechts': die Philo sophie des deutschen Idealismus. Dieser war das System
mehr gewesen als eine bloB auBerliche Ordnung gegebener Tatsachen oder Lehrsatze; es war
ihr Selbstentfaltung der Idee nach ihren einzelnen konkreten Bestimmungen."
5 DE GIOVANNI,L 'esperienza come oggettivazione. Alle origini del problema moderno della
scienza, Napoli, 1962, p. 265 s: "Infatti, I'antikantianismo di Savigny e in cia, che \a ftlosofia
kantiana della legge ha il suo astratto cominciamento nella coscienza soggettiva (... ). Ora, se
la coscienza soggettiva si pone come legge, il sistema della scienza non si fonda nella sua
verita, in quanto fondare il sistema della scienza nella sua verita significa fondare il sistema
della vita nella sua verita: e cia, significa provare la necessaria unita tra il sistema in cui la
vita e scienza, e l'oggettivita dell'esperienza, che e quel medesimo farsi della vita come
scienza. Siccome la filosofia kantiana della legge deduce la legge della coscienza soggettiva,
presa nella sua astrattezza, non prova questa unita necessaria. E l'impossibilita di giungere
a tale resultato, e nell'astrattezza del cominciamento da cui queUa filosofia rimane limitata,
perche da quella astrattezza non c'e passaggio al principio della vita come principio del
concreto." (curs. orig.). Cf. ook NEUMANN,Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der
biirgerlichen Gesellschaft, cit., p. 555 ss.
6 Cf. EDELMANN, Die Entwicklung der Interessenjurisprudenz, Bad Homburg, 1967, p. 26
ss.; SOLARI, Filosofia del diritto privata, vol. II: Storicismo e diriuo privato, Torino, 1916
(rist. 1971), p. 34; PASSERIND'ENTREVES,Il negozio giuridico. Saggio difilosofia del diritto,
Torino, 1934, p. 80.
7 HEISE, Grundriss eines Systems des gemeinen Rechts, 1. Aufl., 1807. Het systeem was als
volgt: I. Von den Handlungen im allgemeinen II. Von den Rechtsgeschaften m. Von unerlaub-
ten Handlungen. Zie SCHLOSSMANN,Willenserkliirung und Rechtsgeschaft. Kritisches und
Dogmengeschichtliches, in: Festgabe HANEL, Kiel und Leipzig, 1907, p. 60 s.; idem, Der
Vertrag, Leipzig, 1876, p. 120 ss.
8 SOLARI, Storicismo e diritto privato, cit., p. 34 ss.; PASSERIND'ENTREVES, II negozio
giuridico, cit., p. 80 s.; DE GIOVANNI,L'esperienza come oggettivaziane, cit., p. 254 ss.
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volksgeist' het belang van de vrijheid van het individu zeker inzag. De subjectivering
veroorzaakte weI een inconsequentie die pas later zou worden overwonnen. Ondanks
de verheerlijking van de empirie verzuimde VON SAVIGNYhet individu een minder
primaire rol toe te kennen door op de eerste plaats het yolk (= objectiet) te stellen
en het individu als afgeleide daarvan te beschouwen'", Daarentegen stond het yolk
voor VON SAVIGNYniet eens voor het complex van alle individuen, maar veel meer
voor de culturele traditie". Als gevoig hiervan moest de Historische School wel
voortbouwen op in het natuurrecht ontwikkelde beginselen als juridische vrijheid en
gelijkheid van alle individuen".

2. In het economisch achtergebleven Duitsland" werd de feodale klassenscheiding
nog geconsolideerd door het Allgemeines Landrecht fUr die Preufiischen Staaten van
179414. Een op Adam SMITHS (1723-1790) The Wealth of Nations" gebaseerde
liberale economie werd pas in de eerste helft van de negentiende eeuw gerealiseerd,
door de graduele invoering van een wettelijk gegarandeerde vrijheid van beroepskeu-

9 Cf. VON SAVIGNY, Yom Beruf unsrer Zeit for Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, (l.
Aufl., 1814),3. Aufl. Heidelberg, 1840, p. 8 ss., p. 13 s.: "Die Summe dieser Ansicht also
ist, daB alles Recht auf die Weise entsteht, we\che der herrschende, nicht ganz passende,
Sprachgebrauch als Gewohnheitsrecht bezeichnet, d.h. daB es erst durch Sitte und Volksglaube,
dann durch Jurisprudenz erzeugt wird, uberall also durch innere, stillwirkende Krafte, nicht
durch die Willkiihr eines Gesetzgebers." (ace, orig.)
10 Cf. PUGLIESE, Pandettisti fra trad. romanistica e scienza giuridica, cit., p. 93 en nt. 11.
II PUGLIESE, op. cit., p. 95 s.
12 DERNBURG,Pandekten, Bd. I (Allgemeiner Teil und Sachenrecht), 4. Autl., Berlin, 1894,
p. 38: "In der That sind die Gegensatze keine unversohnlichen. Es handelt sich urn zwei
Richtungen, die sich notwendig erganzen mussen." Cf. BUCHER, Fur mehr Aktionendenken,
Acp 186 (1986), p. 10: "Es kann auch hier das Phiinomen beobachtet werden, daB die
Pandektistik des 19. Jahrhunderts, trotz deren historisierenden, anti-aufklarerischen Pro-
gramms, als Vermittlerin rationalistisch-naturrechtlichen Denkens erscheint: 1m 19. Jahrhun-
dert findet neben einer Nachrezeption romischrechtlicher Elemente auch eine so\Che von
Gedankengut der Aufkliirungszeit statt, deren Denkmethoden, Begrifflichkeit, deren Art, an
die Dinge heranzugehen, im deutschen Sprachbereich erst damals voll in die Rechtswirklichkeit
eingegangen sind und damit die am Ausgang des Jahrhunderts entstandenen Kodifikationen
beeintluBt haben."
13 Hierover WELKOBORSKY,Die Herausbildung des Biirgerlichen Eigentumsbegriffs, in:
ESCHENHAGEN(red.), Eigentum und Recht. Die Entwicklung des Eigentumsbegriffs im
Kapitalismus, Darmstadt und Neuwied, 1976, p. 40 ss.; TARELLO, Storia della cultura
giuridica moderna, cit., p. 85 ss.
14Hierover WIEACKER,Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., p. 327 ss.; COING, Europdi-
sches Privatrecht 1800 bis 1914, Bd. IT: 19. lahrhundert. Uberblick tiber die Entwicklung des
Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichenl.dndem, Munchen, 1989, p. 10 ss.; TARELLO,
op. cit., p. 48658.; SOLARI, lndividualismo e diritto privato, cit., p. 59 ss.
15 SMITH,An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1776 (repr. Chicago,
1952). Zie ook COING, op. cit., p. 72 s.
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ze (Gewerbefreiheity" die de mobiliteit van de arbeider begunstigde, door het in-
voeren van contracrsvrijheid", door de afschaffing van beperkingen in de beschik-
kingsvrijheid ten aanzien van grond" en door afschaffing van feodale, aan afkomst
verbonden beperkingen van de persoonlijke bewegingsvrijheid", Deze Bauembe-
freiung maakte van de horige een arbeider en een contractspartij van de grondei-
genaar en de ondernemer". Toen door de technische vooruitgang, rationalisering
van het produktieproces en industrialisering de arbeidsproduktiviteit enorm steeg"
en, mede als gevolg van de bevolkingsaanwas, een overschot aan arbeiders ontstond,
mondde het agrarisch kapitalisme echter uit in een maatschappelijke tweedeling,
waarin het kapitaal zich ophoopte bij (grofweg) de grondbezitters (Agrarindustriellen)
enerzijds en de burgerij (lndustriebilrgertum) anderzijds. In de reactie op het feodalis-
me had de afwijzing van de status als maatstaf voor rechten en plichten plaats
gemaakt voor een criterium van economische aard. Maar bij de realisatie van het
economisch model waarin behoeftebevrediging moest plaatsvinden door de uitwisse-
ling van goederen, was in bescherming tegen uitbuiting van de bezitloze klasse niet
voorzien:

"Bei aller Verschiedenheit der Entstehungsbedingungen in England, Frankreich und
Deutschland ist die Vertragsfreiheit doch durchweg vorindustriellen Ursprungs. Auch
ihre philosophischen und okonomischen Theoretiker haben die Industrialisierung nicht

16 Hierover TUCHTFELDT, Gewerbefreiheit als wirtschaftspoluisches Problem, Berlin, 1955,
p. 36 ss.
17 Cf. KAISER, Zum Yerhaltnis von Yertragsfreiheit und Gesellschaftsordnung wiihrend des
19. lahrhunderts insbesondere in den Auseinandersetzungen iiber den Arbeitsvertrag, Berlin,
1972, p. 39 ss.; GRIMM, Soziale, wirtschaftliche undpolitische Yoraussetzungen der Vertrags-

freiheit. Eine vergleichende Skizze, in: La formazione storica del diritto moderno in Europa,
Atti del terzo congresso intemazionale delJa societa italiana di storia del diritto, vol. ill,
Firenze, 1979, p. 1239 ss.
18 Over de zogenaamde Bodenbefreiung KAISER, op. cit., p. 64 ss.
19 KAISER, op. cit., p. 54 nt. 2: de horigen van de grootgrondbezitter" ... durften das Gut nur
nach Erlaubnis verlassen, konnten ohne Genehmigung nicht heiraten und muBten ihre Kinder
zum Zwangsgesindedienst vorstellen; sie durften auch, waren sie 'faul, unordentlich und wi-
derspenstig', gezuchtigt werden und waren im iibrigen ihrer Herrschaft zu 'Treue, Ehrfurcht,
und Gehorsam' verptlichtet. .. ". cf. ook WELKOBORSKY,Die Herausbildung des burgerlichen
Eigentumsbegriffs, cit., p. 45 ss.
20 WELKOBORSKY,op. cit., p. 58 ss.: "Solange er (der Gutsherr, vS) Arbeitskrafte brauchte,
konnte er die Dienste der verbliebenen Bauem in Anspruch nehmen, sobald aber eine gewisse
agrarische Uberschulibevolkerung entstanden war, stand es ibm frei, diese Bauern von ibren
Stellen zu vertreiben." ; cf. ook KAISER, op. cit., p. 54 ss., p. 70 ss.
21 Cf. HENNING, Die lndustrialisierung in Deutschland 1800 bis 1914, Paderborn, 1973, p.
35 ss.; idem, Die Entwicklung des Grundstiicksverkehrs yom ausgehenden 18. lahrhundert
bis gegen Ende des 19. lahrhunderts, in: COlNG/WILHELM(red.), WissenschaftundKodifikati-
on des Privatrechts im 19. lahrhundert, vol. ill: Die rechtliche und wirtschaftliche Ent-
wicklung des Grundeigentums und Grundkredits, Frankfurt am Main, 1976, p. 172 ss.
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vorausgesehen. Das Prinzip bezog sich auf einen Entwicklungsstand, in dem zwar
Arbeitsteilung und Markt schon ausgebildet, Hersteller und Anbieter von Waren noch
weitgehend identisch waren (... ). Bei vorausgesetzten Besitzverhaltnissen hing diese
Wirkung freilich vorn Bestand des sozialen status quo abo Es ist bekannt, daB die von
der Vertragsfreiheit begiinstigte Industrielle Revolution die Bedingungen, unter denen
die Vertragsfreiheit hergestellt und legitirniert worden war, einschneidend verandert
hat ( ... ). Das Fundament annahernder sozialer Gleichheit, auf dem die Vertragsfrei-
heit ihre gerechtigkeitsstiftende Funktion zu erfiillen vermocht harte, zerbrach (... ).
Vertragsfreiheit war kein MaBstab mehr fur die in der Gesellscbaft real vorhandene
Freiheit. ,,22

De maatschappelijke liberalisering en vooral het beginseJ van contractsvrijheid bood
aristocratie en burgerij bij uitstek de mogelijkheid van de technische vooruitgang te
profiteren. Bovendien nam de staat hun gemeenschappelijk belang ter harte, door de
randvoorwaarden voor de uitbuiting van het proletariaat nadrukkelijk te handhaven:

"Das abstrakte Privatrecht und seine Privatautonomie (... ) bedeutete eine Vorgabe
fur die expansiven Wirtschaftsgruppen der Finanz, des Handels und der Industrie
zuungunsten der kapitalarmen Berufe und Klassen, der hangigen freien Berufe mit
ihren schlechteren Startbedingungen. Die bewuJ3te und ausdriicklicbe Unterprivile-
gierung nicht nur der industriellen Lohnarbeit in der Rechtsordnung des 19. Jh.
unterstreicht dieses Versagen nachhaltig. Wahrend ein reaktionares Landarbeiter- und
Gesinderecht die Arbeitsverpflicbtung unter offentlichen Polizeizwang stellte und die
Freiziigigkeit beschrankte, verhinderte das Verbot der Koalition der Arbeitnehmer
ausdriicklich auch Abspracben tiber Lohn, Kiindigungshilfe und ArbeitskampfrnaB-
nahmen, "23

De maatschappelijke verhoudingen lieten in Duitsland, waar de aristocratie domineer-

22 GRIMM, Soziale, wirtschaftliche und politische voraussetzungen der Yertragsfreiheit, cit.,
p. 1245 s.; cf. HABERMAS, Strukturwandel der Offenuichkeit, 9. Aufl., Darmstadt und
Neuwied, 1978, p. 175; COING, Europaisches Privatrecht 1800bis 1914, cit., p. 88; SOLARI,
Individualismo e diriito privata, cit., p. 196 ss. Zie ook DIPPEL, Individuum und Gesellschaft.
Soziales Denken zwischen Tradition und Revolution: Smith-Condorcet-Franklin, Gottingen,
1981, p. 98 s.: "DaB Smith die beginnende industrielle Revolution in England sehr wohl
wabrnahm (... ), kann kaum ernsthaft in Zweifel gezogen werden. Hingegen erkannte er im
Industrialisierungsprozef keinen revolutionaren Umbruch, sondern eine mit logischer System-
konformheit sich vollziehende Konsequenz der fortschreitenden Kommerzialisierung des
britischen Wirtschaftslebens ... "
23 WIEACKER, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., p. 442 (in het origineel is een regel
abusievelijk dubbel afgedrukt); cf. ook KAISER, Yertragsfreiheit und Gesellschoftsordnung
wahrend des 19. lahrhunderts insbesondere in den Auseinandersetzungenuber den Arbeitsver-
trag, cit., p. 89 ss.
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de, een wetboek als de Franse Code civil Diet toe". THmAUT (1772-1840) vond bij
zijn pleidooi voor de invoering van een Duits burgerlijk wetboek" in VON SAVIGNY

een geducht en tijdelijk ook succesvol tegenstander". Het rechtspositivisme, een
van iedere metajuridische invloed gespeende rechtswetenschap gebaseerd op een zo
abstract mogelijk normencomplex" moest dat wetboek vervangen". Dat VON

SA VIGNY in politiek opzicht even neutraal zou zijn geweest als de door hem voorge-
stane rechtswetenschap, heeft Hans WROBEL inmiddels weerlegd". Maar zijn
stelling dat VON SA VIGNY, als vertegenwoordiger van de door de burgerij bedreigde
aristocratie, de voorkeur zou hebben gegeven aan herstel van feodale structuren, lijkt
overdreven", Aanvankelijk ondermijnde de burgerij de belangen van de aristocratie
immers Diet. Overtuigender lijkt me de opvatting van SCHRODERll:

24 Cf. RopPO, II contratto, 2a ed., Bologna, 1983, p. 43: ".. .liberta di contratto significava
libera possibilita, per la borghesia imprenditrice, di acquisire i beni delle cIassi antiche,
improduttive detentrici della ricchezza, e libera possibilita di farli fruttare con i commerci e
Ie industrie. Ma contratto fondato sui consenso significava altresf una forte garanzia per Ie
vecchie cIassi proprietarie (che la borghesia mirava non gia a distruggere, rna ad egemonizzare
in un rapporto di alleanza subaltema): la garanzia che per iI trasferimento dei loro beni
occorreva pur sempre la loro volonta. "
25 THIBAUT, Ueber die Notwendigkeit eines Allgemeinen Biirgerlichen Rechts for Deutschland,
Heidelberg, 1814.
26 Cf. VON SAVlGNY, Vom Berufunsrer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, cit.,
p. 155 ss. Zie ook CORRADINI, Garantismo e statualismo. Le codificazioni civilistiche
dell'ottocento, Milano, 1971 (rist. 1985), p. 93 ss.
27 Cf. WIEACKER, Privairechtsgeschichte der Neuzeit, cit., p. 430 ss.
28 VON SAVIGNY, Vom Beruf unsrer Zeit for Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, cit., p.
161: "Ich sehe das rechte Mittel in einer organisch fortschreitenden Rechtswissenschaft, die
der ganzen Nation gemein seyn kann." GALGANO,Teorie e ideologie del negozio giuridico,
in SALVI (red.), Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., p. 67.
29 WROBEL, Rechtsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte: die Thibaut- Von
Savigny-Kontroverse, Kritische Justiz 6 (1973), p. 149 ss.
30 Weerlegging van WROBELSopvattingen door KIEFNER, Thibaut und Von Savigny -Bemerkun-
gen zum Kodifikationsstreit, in: Festschrift for Rudolf GMOR, Bielefeld, 1983, p. 53 ss.;
relativerend ook CAPPELLINI, Systema Iuris, vol. I, cit., p. 57. VON SAVIGNY, System des
heutigen Romischen Rechts, Bd. I, Berlin, 1840, p. 371, achtte echter rechtens onbelangrijk
dat de contractsvrijheid de economisch zwakkeren benadeelde: "Dagegen wird in den Vermo-
gensverhaltnissen die Herrschaft des Rechtsgesetzes vollstandig durchgefiihrt, und zwar ohne
Rucksicht auf die sittliche oder unsittliche Ausiibung eines Rechts. Daher kann der Reiche
den Armen untergehen lassen durch versagte Untersnitzung oder harte Ausiibung des Schuld-
rechts ... "
31 SCHRODER,Friedrich Karl Von Sevigny, Geschichte und Rechtsdenken beim Ubergang yom
Feudalismus zum Kapitalismus in Deutschland, Frankfurt am Main, 1984, p. 77; in dezelfde
zin PUGLIESE, I pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto, cit., p.
123 ss. Zie ook SALVI, in zijn uitgebreide Introduzione in Categorie giuridiche e rapporti
giuridici, cit., p. 23.
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"Von Savigny hatre die Vorteile und Nachteile der kapitalistischen Produktion und
Zirkulation in wesentlichen Punkten erkannt und glaubte an die Moglichkeit eines
Kornprornisses zwischen den Kraften der Feudalitat und der Bourgeoisie, wobei die
burgerliche Gesellschaftsentwicklung in Europa geholfen harte, seine Gedanken in
diese Richtung zu lenken. Von hier, vom versuch eines K1assenkomprornisses, erklart
sich auch die Ablehnung einer selbstandigen, weitgehend auf die kapitalistischen
Interessen abgestimrnten, nationalen Gesetzgebung. Mit Hilfe der Rechtswissenschaft
wollte er vielmehr, auf den Norrnen und Institutionen des rornischen Rechts aufbau-
end, unter beibehaltung der feudalen Staatlichkeit, den okonomischen Anforderungen
juristisch gerecht werden.

3. De agrarisch-kapitalistische staatsinrichting kenmerkte zich door een vermogens-
recht dat was gebaseerd op een enkelvoudige goederenomloop. Zij had daarom drin-
gend behoefte aan een enkelvoudige eigendom, dus een eigendomsconcept waarbij
slechts een rechtssubject absolute rechten op een goed kon uitoefenen. Het klassieke
Romeinse recht hielp de Historische School bij de uitbanning van het feodale eigen-
domsconcept". De feodale ontrafeling van het dominium plenum in bijzondere
eigendomsrechten had eeuwenlang de actuele maatschappelijke inrichting wezenlijk
ondersteund". Het abstracte, individualistische eigendomsconcept dat de eigenaar
de vrijheid verschafte naar goeddunken over zijn zaak te beschikken - hetgeen het
ius abutendi, het recht om de eigendom althans vanuit maatschappelijk perspectief
te misbruiken, insloot -, vereenvoudigde en versnelde de uitwisselbaarheid van goede-
reno Het gesloten systeem van zakelijke rechten leverde aan de eenvoudige uitwissel-
baarheid van goederen eveneens een belangrijke bijdrage".

32 Cf. WIEGAND,Zur theoretischen Begriindung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissen-
schaft: derabstrakte Eigentumsbegrijf, in: COING/WILHELM(red.), Wissenschaft und Kodifika-
tion des Privatrechts im 19. Jahrhundert, vol. ill: Die rechtliche und wirtschaftliche Ent-
wicklung des Grundeigentums und Grundkredits, Frankfurt am Main, 1976, p. 118 S8. Door
Gustav HUGO, die met Georg HEISE als de grondlegger van de Historische School wordt ge-
zien, zou de afbraak van het feodale eigendornsconceptzijn ingezet. Een artikel van THIBAUT,
Uber dominium directum und utile, in: Versuche iiber einzelne Theile der Theorie des Rechts
(1801; ik raadpleegde de 2. Autl., Jena 1817, Neudr. Aalen, 1970, Bd. 2, p. 67 ss.), heeft
bij de ontwikkeling van het absolute eigendomsbegrip in Duitsland een bepalende rol gespee\d.
Zie ook Busz, Die historische Schule und die Beseitigung des geteilten Eigentums in Deuts-
chland. Ein Beitrag zum Yerhaltnis von Rechtswissenschaft und Rechtswirklichkeit im 19.
Jahrhundert, Miinchen, 1966, p. 22 ss, DE LOS Mozos, El derecho de propriedad: crisis y
retorna a La tradicion juridica, Madrid, 1993, p. 58 ss.
33 Cf. MEYNIAL, Notes sur la formation de la theorie du domaine divise (domaine direct et
domaine utile) du XIle au XIVe siecle dans les romanistes. Etude de dogmatique juridique,
in: Melanges FITTING, Vol. IT, Montepellier, 1908 (Neudr. Aalen/Frankfurt am Main, 1969),
p. 409 S8.; COING, Zur Eigentumslehre des Bartolus, SZ 70 (1953), p. 348 ss,
34 Cf. BARCELLONA,Formazione e sviluppo del diritto privato moderno, cit., p. 225, p. 233.
Zie ook FEITH, Eene oude vraag. Beteekenis van art. 1354 B.W., Themis 1897, p. 644:
"Hierin kan dikwijls, niet zoo zeer ten aanzien van den rechthebbende als weI van hem, die
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Meer nog dan de natuurrechtsgeleerden concentreerde de Historische School zich
op de wil van het individu als autonome rechtsbron. Utilitarisme en op het algemeen
welzi jn gericht eudaemonisme wijzigden zich in een op de individuele burger en diens
rechtszekerheid gericht concept". Ret utilitaristische contract, waarin meer de
uitwisseling van goederen tussen rechtssubjecten dan de positie van het individuele
rechtssubject tot uitdrukking komt" , verdween uit het spectrum van de juridische
belangstelling. Terwijl de abstraheringstendens in de Franse dogmatiek door de invoe-
ring van de Code civil tot staan was gebracht, zette zij binnen de subjectieve stroming
door", Ret maakte de Historische School bij uitstek ontvankelijk voor een al in het
natuurrecht, door Daniel NEITELBLAD~g, uit de overeenkomst gedestilleerd begrip
dat in zijn abstractie nog beter de zuivere analyse van de individuele wil mogelijk
maakte en daarmee de juridische gelijkheid het best garandeerde: de actus iuridicus

den eigendom van zulke zaken verkrijgt, eene hardheid gelegen zijn. Men kan meenen een
geheel vrije zaak te ontvangen, om later tot de ontdekking te komen, dat derden daarop
aanspraken hebben, die hare geldelijke waarde aanzienlijk verminderen, of wei de volkomen-
heid van het genot in menig opzicht beperken."; Zie ook FEENsTRA, Ius in re. Het begrip
zakelijk recht in historisch perspectief, LeidenlZwolle, 1979, die betoogt dat 'ooze huidige
leer van de zakelijke rechten ( ... ) uiteindelijk een produkt van de 1ge eeuwse rechtsweten-
schap' is.
35 Over het individualistisch rechtsconcept, uitgangspunt voor de Historische School, CAPPEL-
LINI, Genesi del sistema e nascita della "scienza" delle pandette, cit., p. 69 ss.
36 Daarover BURGE, 'Liberte du commerce' im Brennpunkt der Franzosischen Revolution: yom
Merkantilismus zum Liberalismus, TvRg 59 (1991), p. 111 ss.
37 GALGANO,Il problema del negozio giuridico, Riv. trim. dir. proc. civ. 1976, p. 452. Dit
artikel is, met enige aanvullingen, ook opgenomen in Enc. Dir. 27 (1977), p. 932 ss.: Negozio
giuridico (diritto privato). Premesse problematiche e dottrine generali (p. 937) en in GALGA-
NO'S opstellenbundelll diritto privato fra codice e costituzione, 2a ed., Bologna, 1988, p. 59
55. (p. 66). Zie ook de bewerking van het artikel, Teorie e ideologie del negozio giuridico,
in: SALVI (red.), Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., p. 67 ss., en Crepuscolo del
negozio giuridico, Contratto e impresa 1987, p. 733 ss.; idem, Il negozio giuridico, cit., p.
17 ss. Reacties op de visies van GALGANOdoor DE CUPIS, Postilla su problema del negozio
giuridico, Riv. dir. comm. 1976, vol. I, p. 85 ss.: MIRABELLI,Teoria del negozio giuridico,
Enc. Dir. 28 (1978), p. 1 ss. Ook G.B. FERRI, II negozio giuridico tra liberta e norma, 2a
ed., Rimini, 1989 (bespr. eerste druk door ALPA, Il negozio giuridico tra liberta e norma (a
propos ito di un libro recente, Contratto e impresa 1987, vol. III, p. 752 S5. en door S. PATTI
in AcP 188 (1988), p. 433 ss.), gaat uitgebreid met GALGANOin discuss ie, onder meer in de
zich over 7 pagina's uitstrekkende noot 106, p. 81 ss.
38 NETTELBLADT,Systema elementare universae iurisprudetuiae naturalis, Ie ed. 1749, vol.
I, I.V, De actibus iuridicis, § 63: "Actus iuridicus dicitur qui iura et obligationes concernit";
§ 64: "Actuum iuridicorum praecipuae species sunt nudae assertiones, quae sunt declarationes
de eo quod est, vel non est, et dispositiones, quae sunt declarationes de eo quod fieri, vel non
fieri quis vult." (naar PASSERIND'ENTREVES,Il negozio giuridico, cit., p. 78, nt. 4, die inzage
kreeg in het exernplaar van Giorgio DEL vsccmo, 2e dr., 1761). Zie ook SCHLOSSMANN,
Willenserkliirung und Rechtsgeschiift, cit., p. 48 ss.



RECHTSHANDELING EN OORZAAK 41

of rechtshandeling als equivalent van de nuda assertio of wilsverklaring. Dit begrip,
door HEISE in zijn Grurulriss vertaald in Rechtsgeschaft", werd door V ON SAVIGNY

in zijn System des heutigen romischen Rechts, volledig vanuit de optiek van het
rechtssubject, centraal gesteld, terwijl de overeenkomst tot een species van de rechts-
handeling werd gedegenereerd. Als men het contract er niet bij denkt, zo heeft PELLI-

CAN040 terecht opgemerkt, is de rechtshandeling pure abstractie. Door vermogensver-
schuivingen te benaderen als enerzijds een rechtshandeling van de debiteur en
anderzijds een rechtshandeling van de crediteur is iedere mogelijke verwijzing naar
de onderliggende feitelijke verhouding tussen de betrokken partijen uitgesloten.
Terwijl de overeenkomst juist deze feitelijke verhouding als uitgangspunt heeft omdat
zij een belangenconflict veronderstelt en de vermogensverschuiving voor haar
kwalificatie voorwaarde is, abstraheert de rechtshandeling daarvan". Belangrijke
in het systeem van de Franse Code civil voorziene aantastingsmogelijkheden van de
overeenkomst werden de debiteur in het Savigniaanse systeem dan ook ontnomen.
Omdat de abstracte gelijkheid van alle rechtssubjecten de bevoorrechting van een in
een rechtsbetrekking betrokken partij uitsloot, was de objectiviteit van het recht gega-
randeerd. Geheel overeenkomstig de formele functie van het recht was juridische
relevantie van sociale, economische of politi eke aspecten in de partijverhouding uit-
gesloten". In het verlengde van de verschuiving van het contract naar de rechtshan-
deling ligt VON SAVIGNY' s verwerping van de oorzaakeis", die juist de uitwisseling
tot uitdrukking brengt. Gelijktijdigontstond in de Code civil-Ianden een anticausalisti-
sche stroming die de oorzaakeis verwierp. De Belg ERNST is, al in 182644

, voorge-
gaan". De door de aanhangers van de subjectieve causaleer verdedigde identiteit
van de oorzaak en het doorslaggevend motiefpast bij een individualistischeopvatting,
waarin een objectieve rechtvaardiging voor de rechtskracht van de overeenkomst

39 Van het latijnse, door NETTELBLADTook gebruilcte negotium iuridicum. MIRABELLI,Teoria
del negozio giuridico, cit, wijst er echter op dat zowel het latijnse nee otium als het Duitse
Geschaft gewoonlijk uitdrukking geeft aan een complex van handelingen, en dus een minder
geschikte term is om er een enkelvoudige handeling mee te beschrijven.
40 PELLICANO, Causa del contratto e circolazione dei beni, cit., p. 87.
41 CERRONI,La liberta dei moderni, Bari, 1968, p. 78; DI MAJo, Contratto e negozio. Linee
di una vicenda, in: SALVI (red.), Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., p. 102 S5.;

RoPPO, II contratto, cit., p. 44 ss.
42 Cf. RODOTA in zijn inleiding bij een verzameling van fragmenten uit geschriften over de
overeenkomst in II diritto privato nella societa moderna, Bologna, 1971, p. 20655.
43 Anders b.v. TlllBAUT, Uber den eigentlichen Unterschied zwischen titulus und modus
acquirendi, in diens Versuche liber einzelne Theile des Rechts, cit., Bd. I, p. 184 ss.
44 De Luikse hoogleraar Antoine ERNST schreef in 1826 een verhandeling getiteld La cause
est-elle une condition essentielle pour ta validite des conventions, Bibliotheque du jurisconsulte
et du publiciste, t. I, 1826, p. 250. (cf. HARTOGH,De oorzaak van overeenkomst en schuldbe-
kentenis, historisch beschouwd, Amsterdam, 1907, p. 156). Zie ook ASSER-RUTTEN4-ll, p.
187 s.
45 Cf. ook SCHRODER, Friedrich Karl von Savigny , cit., p. 73.
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overbodig is46
• Voor de anticausalisten was de identiteit van oorzaak en drijfveer

bet bewijs van de juistbeid van bun - vanuit bun perspeetief m.i. terecbte - stelling,
dat art. 1371 BW-1838 een zinledige bepaling was.

Het noodzakelijkuit bet stimuleren van de goederenomloop voortvloeiendevereis-
te van vrije eoneurrentie maakte een aan de uitwisseling te stellen beperking on-
denkbaar". Bovendien acbtte men bet een ongewenste begrenzing van de individuele
vrijbeid dat de reebter de mogelijkbeid zou bebben de legitimiteit van individuele
beweegredenen te toetsen". Het lijkt er op dat de leer van de abstracte eigendoms-
overdraebt een reactie inhoudt op de eerste tekenen van een roep om toetsbaarbeid
van de kwaliteit van de uitwisseling. In 1840 verdedigde HEGELSleerling Friedrieb
LIEBE, als eerste, een objectieve causaleer", Hij betoogde":

" ... daraus, daB etwas Gegenstand eines Rechtsgescbafts sein kann, folgt noch nicht,
daB eine Verhandlung, welche es zum Gegenstande hat, auch ein Rechtsgeschaft sei.
Der Gegenstand gewinnt vielmehr erst durch die Verhiiltnisse, unter welchen er sich
zeigt, rechtlichen Character. Das eigentliche Moment, auf welchem eine rechtliche
Giiltigkeit beruhen kann, liegt sonach auBerhalb des Versprechens selbst, und ist in

46 Zie SCHLOSSMANN, Zur Lehre von der Causa obligatorischer Vertriige, Breslau, 1868, p.
28 ss.; CAPITANT, De la cause des obligations (Contrats, Engagements unilateraux, Legs),
3e ed., Paris, 1927, p. 20 ss.; JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit
prive, cit., p. 212 ss. In Nederland wordt vooral VAN DER KOLK, De oorzaak in het Fransche
en Nederlandsche verbintenissenrecht, Utrecht, 1933, p. 107 ss., gezien als verdediger van
de subjectieve oorzaakleer. Zijn opvatting nadert in de uitwerking echter de objectieve leer.
47 Zie ook scauvoxs, Negozio giuridico (diritto romano), cit., p. 914 ss., p. 915: "In realta,
la figura della produttivita normativa della volonta del 'soggetto' riassume, dal punto di vista
del diritto, l'intero movirnento della circolazione capitaJistica, nel suo apparente isolarsi dalla
produzione e dal consumo. La trama che regge il movirnento di circolazione del capitale e
costituita per intern daUe determinazioni formali e astratte che tengono strette le figure che
a diverso titolo vi compaiono: astrazione delle merci e del denaro, astrazione della scambio,
formalismo 'eguale' dei soggetti presenti sui diversi mercati delle merci, del capitale, del
lavoro. Ora la forma fenomenica dell'intero processo di circolazione e quella della scomposizi-
one, della rottura, della scissione: separazione del lavoro vivo dai mezzi di produzione;
separazione dei produttori dai consumatori; scissione del capitale in salari e profitti e cosi via ."
Zie ook SCHWITTERS, De risico's van de arbeid. Het ontstaan van de ongevallenwet 1901 in
sociologisch perspectief, Groningen, 1991, p. 95 ss.
48 Cf. IRn, Dal diritto civile al diritto agrario (Momenti di storia giuridica francese), Milano,
1962, p. 34 ss. Zie ook KIEFNER, Der abstrakte obligatorische Vertrag in Praxis und Theorie
des 19. lahrhunderts, in: COINGIWILHELM (red.), Wissenschaft und Kodifikation des Privat-
rechts im 19. lahrhundert, Bd. II: Die rechtliche Verselbstandigung der Austauschverhaltnisse
VOT dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung und Doktrin, Frankfurt am Main, 1977,
p. 85, p. 88 ss.
49 LIEBE, Die Stipulation und das einfache Versprechen, Braunschweig, 1840 (Neudr.
Frankfurt, 1970), p. 72 ss.
50 LIEBE, op. cit., p. 77 (curs. toegev.).
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den Verhaltnissen zu suchen, unter welchen es irn einzelnen Faile erscheint. Das im
einfachen Versprechen erklarte Wollen, welches an sich unverbindlich und durch
Aenderung des Entschlusses wieder aufzuheben ist, kann hier durch die Verhaltnisse
so fixirt werden, dafi es fur den Versprechenden zu einem rechtlichen Bande wird.
Alsdann haben WiTaufier dem einfachen Wollen auch noch einen Rechtsgrund fur
dasselbe. "

VON SAVIGNYbestreed LIEBE met behulp van een petitio principii. Met een beroep
op de vrijheid van de individuele wil ontkende hij" dat de onderliggende rechtsver-
houding op de afdwingbaarheid van een wilsverklaring van invloed zou kunnen zijn.
De rechtsorde zou een debiteur niet te hulp mogen schieten om de uitvoering van de
verbintenis te frustreren als zich in de onderliggende rechtsverhouding een onregel-
matigheid voordeed:

" .. .indem WiTes den Parteien selbst uberlassen, durch besondere Uberlegung sich
selbst vor Schaden zu wahren. ,,52

Voor de eigendomsoverdracht betekende dit dat VON SAVIGNYaan obligato ire rechts-
handelingen doorwerking ontzegde en uitsluitend aan de op de eigendomsovergang
gerichte wilsovereenstemming, de zakelijke overeenkomsr", relevantie wilde toeken-
nen". Door deze abstrahering had het doel dat partijen zich door de uitwisseling
gesteld hadden, hoezeer ook in de obligatoire overeenkomst geobjectiveerd en maat-
schappelijk ongewenst, op de vermogensverschuiving zelf geen enkele invloed".
Ongedaanmaking verliep via de obligatoire sfeer:

"Wenn das Eigenthum auf eine, an sich gultige Weise freiwillig ubertragen wird
(durch Mancipation, Tradition u.s. w .), der vorige Eigenthiimer aber zu dieser
Uebertragung bestirnmt wird durch mangelhafte Beweggrunde, insbesondere durch
Irrthum, so ist die Uebertragung an sich gilltig und wirksam, sie kann aber hinterher

51 VON SAVIGNY,Das Obligationenrecht als Theil des heutigen romischen Rechts, Berlin, 1853
(Neudr. Aalen, 1973), Vol. II, p. 239 ss.
52 VON SAVIGNY, op. cit., p. 242.
53 Zie infra, p. 209 ss.
541k wijs in het bijzonder op DE ZUMALACARREGUI,Causa y abstraccion causal en el derecho
civil espatiol. Madrid, 1977, p. 147 ss. De auteur promoveerde cum laude op dit werk. Zie
ook DONDORPIScHRAGE, Levering krachtens geldige titel. Enige grepen uit de geschiedenis
van de vereisten voor eigendomsoverdracht, Amsterdam, 1991, p. 93 ss.
55 Cf. BUCHHOLZ,Abstraktionsprinzip und Immobiliarrecht. Zur Geschichte der Aujlassung
und der Grundschuld, Frankfurt am Main, 1978, p. 323; FERRARI, Vom abstraktionsprinzip
und Konsensualprinzip zum Traditionsprinzip, Zu den Moglichkeiten der Rechtsangleichung
im Mobiliarsachenrecht, ZEuP 1993, p. 66: "Der Kaufer war folgJich von Nachforschungen
tiber die dingliche Berechtigung des Verauflerers entlastet, er konnte Erwerbsgeschafte
sorgloser und deshalb auch haufiger eingehen, was gesamtwirIschaftlich betrachtet den
Guterurnschlag stimulieren muBte."
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angefochten und entkraftet werden durch eine Reihe sorgfaltig ausgebildeter Condicti-
onen ... ·56

Of VON SA VIGNY zelf met behulp van de abstrakte leer de eisen van het goederenver-
keer, laat staan de behoeften van een bepaalde klasse tegemoet wilde komen, blijft
onzeker. WIEACKER57

, en, in diens voetspoor, RANIERI58 ontkennen het. Maar het
paste ook niet in de heersende opvattingen over de rechtswetenschap als geisoleerde
wetenschap om rechtspolitiek te bedrijven en op de eisen van het rechtsverkeer een
beroep te doen". VON SAVIGNY'S leerling Otto BARR verdedigde in zijn beroemde
boek Die Anerkennung als Yerpflichtungsgrund'' wel met een overtuigd maar
tegelijk ook voorzichtig beroep op de eisen van de praktijk", de opvatting dat de
identiteit van de causa promissum en de causa datum" met zich bracht dat een
schuldigerkenning of formele overeenkornst altijd, dus zelfs bij gebreke van een
geldige oorzaak'", tot gebondenheid van de debiteur zou leiden. Zij zou slechts

56 VONSAVIGNY,Das Obligationenrecht als Theil des heutigen romischen Rechts, cit., p. 261.
57 WlEACKER, Pandektenwissenschaft und lndustrielle Revolution, Juristen1ahrbuch 9 (1968-
69), p. 1 ss., ook in: lndustriegesellschajt und Privatrechtsordnung , Frankfurt am Main, 1974,
p.62.
58 RANIERI, Die Lehre zur Ubereignung in der deutschen Zivilrechtswissenschaft des 19.
lahrhunderts, in: COINGIWILHELM(red.), Wissenschajt und Kodifikation des Privatrechts im
19. Jahrhundert, vol. II, cit., p. 102 ss. Ook DE ZUMALACARREGUI,Causa y abstraccion
causal, cit., p. 185, gunt VON SAVIGNYhet voordeel van de twijfel. Maar zie ook KrEFNER,
Thibaut und Von Savigny, cit., p. 57 s.: "Gleichwohl entsprach diese Theorie iiber die Losung
der Umsatzgeschafte selbst von einer causa den Interessen einer biirgerlichen Wirtschafts-
gese\lschaft vorziig\ich. Sie dient der Mobilitat des Verkehrs nicht nur mit beweg\ichen
Sachen, sondem ebenso mit Immobilien, und erlaubt - darin liegt auch ihr 'Verkehrsnutzen'-
die 'Maskirung individueller Verhaltnisse' ... " (curs. orig.)

59 Zie b. v. WILHELM, Zur juristischen Methodenlehre im 19. lahrhundert. Die Herkunjt der
Methode Paul Labands aus der Privatrechtswissenschaft, Frankfurt am Main, 1958, p. 80 ss.
eoBAHR,Die Anerkennungals Verpflichtungsgrund, Cassel, 1855. Ik: raadpleegdede Neudruck
(Aalen, 1970) van de 3. Aufl., Leipzig, 1894.
61 Men zie de uitgebreide rechtvaardiging in het voorwoord bij de eerste druk. In zijn voor-
woord bij de tweede druk (Cassel, 1867) is BAHR moediger: "Offen bekenne ich mich zu der
Ansicht, dass a\le Gelehrsamkeit werthJos ist, wenn sie dem Leben keine Friichte rragt, .. Zie
ook BELINFANTE, Ongeldigheid van rechtshandelingen, ,s-Gravenhage , 1901, p. 155 s.
62 BAHR, op. cit., p. 70 ss.
63 BAHR, op. cit., p. 61: "Als Beweismoment gehort die Anerkennung dem Proces an; als
Willensmoment fallt sie in das Gebiet des materiellen Civilrechts. In ersterer Eigenschaft
beweist sie den Bestand der Schuld nach Massgabe der Ueberzeugung, welche sie von den
die Schuld begriindenden Thatsachen gewahrt; in letzterer Eigenschaft vertritt sie denselben.
Indem sie den Zahlungsempfanger von jeder weiteren Darlegung der Schuld befreit, bildet
sie ein processualistisches Surrogat fur den Bestand der Schuld selbst. Die Anerkennung der
Schuld als subjektive causa ersetzt die objective." (ace. orig.) De abstrakte leer werd ook
toegepastdoorHoog-GerechtshofNederlandsch-Indie 13 sept. 1894, W. 6644; Rb. Rotterdam



RECHTSHANDELING EN OORZAAK 45

ongedaan kunnen worden gemaakt in geval van dwaling, door middel van een per-
soonlijke actie (condictio) tot compensatie van de schade". De cautio discreta, de
in een overeenkomst uitgedrukte oorzaak, waaraan het Franse recht enkel bewijs-
kracht toekende", kreeg zo de werking van eeo constitutieve schuldigerkenning.
Anders dan in het Franse recht koo de debiteur daardoor niet meer de afdwingbaar-
heid van de overeenkomst voorkomen door de afwezigheid van eeo oorzaak te bewij-
zen. De meerderheid van de Duitse doctrine ooderschreef aanvankelijk de opvattiogeo
van BAHR66. Pas rood de eeuwwisseling zou weerstand groeien tegen de abstrakte
leer, gebaseerd op haar uiterst oadelige coosequeoties voor de zwakkere partij. Zo
betoogde NEUBECKER in 190367:

30 maart 1898, W. 7182; Hof Leeuwarden 26 april 1899, PvJ 1899, 38.
64 BAHR, op. cit., p. 140: " ... die Anerkennung (. .. ) lasst sich daher formell als Yerzicht auf
die Exception auffassen." (ace, orig.). De opvatting van BAHRis in § 780, 781 BGB gecodifi-
ceerd. Daarvoor ook LEVY, Kreeftengang, W. 7377 (n.a.v. Rb. 's-Gravenhage 8 nov. 1899,
W. 7374), p. 4. Zie ook de reaetie van HIJMANS, Het Duitse Reichsgericht, de Haagsche
rechtbank en mr. l.A. Levy, W. 7382. LEVY replieeerde in W. 7385, de dupliek van HIJMANS
staat in W. 7392.
65 Over de verwarring waartoe art. 1132 Ce fro (waarvan art. 1372 BW-1838 is afgeleid)
aanleiding heeft gegeven, DEIANA, Alcuni chiarimenti sulla causa del negozio e dell'ob-
bligazione, Riv. dir. eiv. 30 (1938), p. 1 ss., i.h.b. p. 29 ss. Cf. CAPlTANT,De la cause des
obligations, cit., p. 388: "... que I'article 1132 de notre Code civil, tel que no us I'avons inter-
prete, est Ie pendant exact des articles 780, 781 du Code civil allemand ... ". terwijl hij op
p. 381 nog stelt dat de debiteur "... est bien oblige, a moins qu'il ne prouve Ie contraire."
Hierover DElANA, loc. cit., p. 31 ss.
66 Aan het vraagstuk van de abstrakte rechtshandeling zijn de luristentage van 1869 (Soil das
kunftige deutsche Obligationenrecht die verbindliche Kraft des Anerkennungsvertrags auf-
nehmen und wie ist dieses Rechtsgeschaft zu regeln?) en 1871 gewijd; cf. KIEFNER, Der
abstrakte obligatorische Vertrag, cit., p. 77 ss.
67 NEUBECKER,Der abstrakte Vertrag in seinen historischen und dogmatischen Grundzugen,
Archiv fur Biirgerliehes Recht 22 (1903), p. 42, zie ook p. 72 ss.; KINDEL, Das Rechts-
geschaft und sein Rechtsgrund. Eine Kritik der in den Entwurf eines Biagerlichen Gesetzbuches
for das Deutsche Reich aufgenommenen Lehre yom Abstrakten Vertrage, Berlin, 1892, p. 77:
"Gerade die wirtschaftlich schwachen Klassen des Yolks werden durch die Theorie von Bahr
aufs harteste betroffen. "MENGER,Das Burgerliche Recht und die besitzlose Volksklassen. Eine
Kritik des Entwurfs eines Biirgerlichen Gesetzbuches for das Deutsche Reich, 3. Aufl.,
Tiibingen, 1890, p. 116: "... aber es ist klar, dass dadurch die Reehtsstreite in unzahligen
Fallen mit Unrecht zum Nachteil der Schwaehen entschieden werden, die in ihrer geistigen,
wirtschaftlichen und sozialen Abhangigkeit den Abschluss solcher abstrakten Rechtsgeschafte
nicht ablehnen konnen." GORLA, Il potere della volonta nella promessa come negozio giuridi-
co, Riv. dir. comm. 1956, I, p. 18 ss., opgenomen in RODOTA(red.), n diritto privato nella
societa moderna, cit., p. 261 ss., heeft er meer in het algemeen op gewezen dat de con-
tractsvrijheid meer het be lang van de kandidaat-crediteur dan dat van de kandidaat-debiteur
dient: "... come la storia insegna, la lotta per la liberta eontrattuale (... ) e sempre stata condotta
daUe classe dei ereditori 0 dei eandidati creditori, 0 di queUe ehe sapevano valersi della
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"Das ist aber zu viel Freiheit, das ist Schrankeolosigkeit, das ist die Souveranitat des
Individuums, genauer betrachtet, des Glaubigers, wahrend der Schuldner durcb die
Ausubung seiner Freiheit sich zurn Sklaven seines Wortes gemacht hat. "

4. De in de in de Historische School wortelende school der pan.dektisten nam in de
tweede helft van de negentiende eeuw het voortouw nam. De abstraheringstendens
in het juridisch denken bereikte er haar absolute hoogtepunt". Het belang dat de
pandektisten hechtten aan de individuele wil wordt goed duidelijk in het van een zucht
naar dogmatische perfectie doordrongen Pandektensysteem van Bernhard WIND-
SCHEID{l817-1892f9, dat volgens het systeem van HEISEwas geconstrueerd vol gens
de geleding algemeen deel, geconcentreerd op rechtshandeling (wilsverklaring) en
subjectief recht, en bijzonder deel, waarin het verbintenissen-, zaken-, familie- en
erfrecht geregeJd zijn. WINnSCHEIDstelde voorop dat een vermogensverschuiving
niet mocht plaatsvinden ten laste van iemand die daarmee uiteindelijk niet blijkt in

posizione attiva 0 creditoria nei contratti di scarnbio, e non delle c\assi dei debitori 0 candidati
debitori che non potevano valersi di queUa posizione e che, se mai, banno sempre lottato per
la limitazione di quelJa liberta contrattuale." Het verklaart dat het schuldeisersverzuim tot de
twintigste eeuw een vrijwel onbekenderechtsfiguur is geweest, cf. STREEFKERK,Opschortings-
rechten en schuldeisersverzuim, Monografieen NBW B-32b, Deventer, 1987, p. 81, p. 92,
WILLEUMIER,Het verzuim van den schuldeiser, Amsterdam, 1903, p. 9 ss.
68 Cf. COING, System, Geschichte und Interesse in der Privatrechtswissenschaft, cit., p. 108:
"In der zweiten Halfte des (19.) Jahrhunderts ging der Zusammenhang mit dem philosoph i-
schen Systembegriff verloren ... " en werd "... der innerlich notwendige Zusammenhang
zwischen Systemgedanke und Konstruktionsjurisprudenz ( ... ) gelost; die letztere erfahrt ihre
eigene selbstandige Begriindung aus praktischen Bediirfnissen; das System dagegen hat keine
inhaltliche Bedeutung rnehr, sondern erhalt als 'Form der Darstellung' eine rein iisthetische
Begriindung, Die Herkunft dieser Gedanken ist aber deutlich: die einzelnen Elemente der alten
Vorstellungen sind noch vorhanden; nur der Zusammenhang ist verlorengegangen. Die
eigentliche 'Begriffsjurisprudenz' als sparer Nachfahre der systematischen Iurisprudenz ist
dam it da." (curs. orig.).
69 WINDSCHEID,Lehrbuch des Pandektenrechts, 9. Aufl. (unter vergleichender Darstellung
des deutschen burgerlichen Rechts bearbeitet von Theodor KrPP), Bd. I, Frankfurt am Main,
1906 (Neudr. Aalen, 1963), § 24, p. 110 s.: "Aber die wissenschaftliche Bebandlung des
Rechts ist in der Auslegung nicht beschlossen. Wenn die Auslegung ihr Geschaft beendet hat,
handelt es sich urn die Entwicklung der Begriffe, we\che in den durch sie gewonnenen Rechts-
satzen enthalten sind. Auch der eigentliche Gedanke des Rechtssatzes stellt sich noch dar in
Begriffen, d.h. in Zusammenfassungen von Denkelementen; es kommt darauf an, die Begriffe
in ihre Bestandteile auszulosen, die in ihnen enthaltenen Denkelemente aufzuweisen. Man kann
in dieser Operation mehr oder weniger weit gehen; denn die gefundenen Elemente konnen
sicb selbst wieder als Zusammensetzungen anderer, einfacherer Elemente ausweisen, und so
fort. Die neuere Rechtswissenschaft hat die entschiedene Tendenz, in der Zerlegung der
Begriffe moglichst weit zu gehen. Und dies ist ihr Verdienst. Denn in der Tat hangt von der
erschopfenden Erfassung des Inhalts der in den Rechtssatzen enthaltenen Begriffe nicht nur
das volle Verstii.ndnis des Rechts ab, sondem auch die Sicherbeit seiner Anwendung."
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te stemmen". Praktisch iedere divergentie van wil en verklaring werd uitgelegd ten
voordele van het verarmde rechtssubject. De wilsverklaring was het instrument waar-
mee de wil naar buiten trad, maar bewerkstelligde op zichzelf geen rechtsgevolg".
De reservatio mentalis stelde de aanhangers van de wilsleer bepaald voor problemen,
omdat deze, ondanks hun uitgangspunt, de gebondenheid aan de rechtshandeling
vanzelfsprekend niet mocht frustreren 72. Daarentegen ging men er wel vanuit dat
de nietigheid van een gesimuleerde rechtshandeling door de simulerende partij kon
worden ingeroepen jegens derden te goeder trouw". Ook WINDSCHEIDS Vorausset-
zungslehre leidde tot aantastbaarheid van de rechtshandeling als een partij een niet-

70 WINDSCHEID-KIpp, op. cit., § 75, p. 376; WINDSCHEID,Wille und Willenserkliirung, AcP
63 (1880), p. 76 s.
71 Cf. voor het Nederlandse recht, GOUDSMIT,Pandecten-systeem, Deel I (Algemeen deeti,
Leiden, 1866, § 65, p. 153 s.
72 Cf. WINDSCHEID,Willeund Willenserkliirung, cit., p. 97 s.: "Was bei der Mentalreservation
ganz unzweifelhaft stattfindet, ist eine Willensaction in der Richtung auf hervorbringung der
Erklarung (... ). Wer mit BewuBtsein eine Erklarung abgibt, kann ebensowenig sagen daB er
die Erklarung nicht gewollt habe, wie der Marder, welcher mit BewuBtsein den Streich fiihrt,
sagen kann, daB er den Streich nicht gewollt habe. Auch eine Willensaction in der Richtung
auf Hervorhebung der in der Erklarung bezeichneten rechtlichen Wirkungen kann bei Mental-
reservation stattfinden. Aber dam it sie wirklich stattfmdet, ist erforderlich, daB der Urheber
der Willenserkllirung Bewufitsein davon habe, daB die Rechtsordnung trotz der Mentalreserva-
tion an seine Erklarung rechtliche Wirkungen anknupft, Hat er dieses BewuBtsein nicht, so
hat er eben nur die Erklarung gewollt, nicht auch die rechtlichen Folgen derselben. Die
Hauptsache aber ist, daB auch dieses BewuBtsein nur rnoglich ist unter der Voraussetzung,
daB der Rechtssatz bereits besteht, von dem gefragt wird, aus welchem Grunde ibn die
Rechtsordnung eingefiihrt habe, der Rechtssatz, daB die Mentalreservation unwirksarn ist. Nun
kann man aber den Grund der Einfiihrung eines Rechtssatzes nicht in einer Thatsache sehen,
welche nicht vorhanden ist, wenn der Rechtssatz nicht vorhanden ist. Der Grund der Unwirk-
sarnkeit der Mentalreservation Iiegt also weder darin, daB das behauptete Nichtwollen
unbeweisbar, noch darin, daB es unmoglich ist. Sondern er liegt darin, daB die Mentalreserva-
tion eine Luge enthalt, und Niemand sich zu seiner Vertheidigung darauf berufen darf, daB
er gelogen habe ." (ace. orig.); idem, Lehrbuch des Pandektenrechts, cit., Bd. I, § 75, p. 376
ss. Cf. KOHLER, Studien iiber Mentalreservation und Simulation, JhJb 16 (1878), p. 91 ss.;
idem, Noch einmal iiber Mentalreservation und Simulation, JhJb 16 (1878), p. 325 ss.;
HOLZHAUER, Dogmatik und Rechtsgeschichte der Mentalreservation, in Festschrift GMUR,
Bielefeld, 1983, p. 119 ss. Zie ook GOUDSMIT,Pandecten-systeem, cit., p. 112; BELINFANTE,
Ongeldigheid van rechtshandelingen, cit., p. 105 ss.
73 Zie b.v. PUCHTA, Pandekten, 3. Aufl., Leipzig, 1845 (Nachdr. Frankfurt am Main, 1982),
§ 65, p. 92 s.: "Niemals gilt das sirnulirte Geschaft, die Annahrne eines anderes an seiner
Stelle hangt von dem Daseyn der Erfordernisse: eines gultigen Willens und einer giiltigen
Erklarung ab." WINDSCHEID-KIpp, Lehrbuch des Pandektenrechts, cit., Bd. I, § 75, p. 381,
nt. 3, laat het antwoord open.
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kenbaar voorbehoud had gemaakt", Met behulp van de Yoraussetzung kon een partij
een rechtshandeling door eeo e.xceptie of kondiktie aantasteo in alle gevalleo waario
de voorstelling van zakeo die bij zij bij het aangaan van de rechtshandeling had gehad
zich niet effectueerde. Zo kreeg het motief, dat sedert zijo introductie door BAL-
DUS75 slechts in oegatieve zin van belang was geweest, positieve juridische reIevan-
tie: het beinvloedde de geboodeoheid van eeo partij aan eeo rechtshandeling. Het kon
bewerkstelligen dat een partij zich aan haar verplichtingen onttrok, eo in die zin
maakte het voortaan deel uit van de rechtshandeling. De Voraussetzung is wel
gekarakteriseerd als een reactie op de leer van de abstracte rechtshandeling, omdat
zij de relevantie van de rechtsgrond van de rechtshandeling herintroduceerde". Dit
is io zoverre juist, dat er een geldigheidsvereiste aan de rechtshandeling werd
toegevoegd, terwijl de abstrahering van de rechtshandeling een geldigheidsvereiste
had weggenomeo. Maar waar de door VON SAVIGNY verworpen objectieve causaleer
de economisch zwakke partij had kunnen steunen, steunde de subjectieve causaleer
de ecooomisch sterke partij. Als aan haar eeo verwacht voordeel ontging, kon zij de
rechtshandeling aantasten. De aantasting van een rechtshandeling was hier niet
gebaseerd op een objectieve, maatschappelijke grond, maar op een persoonlijke.
Zoals de objectieve causaleer eeo vertraging van de goederenornloop kan bewerkstel-
ligen, vormde ook de Yoraussetzungslehre (subjectieve causaleer) in potentie een
enorme rem op de goederenornloop in het tweede gedeelte van de negentieode eeuw.
De Yoraussetzungslehre geeft steun aan de stelling van GALGANO dat de rechts-
handeling in privaatrechtelijk opzicht uitdrukking geeft aan de negentiende eeuwse
maatschappelijke strijd tussen de gevestigde bezittende klasse eo de opkomeode klasse
van oodernemers. Hij meeot dat de rechtshandeling in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw de emancipatie van de overeenkomst ten opzichte van de eigendom heeft

74 WINDSCHEID,Die Lehre des riimischen Rechts von der Yoraussetzung, Diisseldorf, 1850,
p. 1 ss.; idem, Die Yoraussetzung, AcP78 (1892), p. 161 ss.; idem, Lehrbuchdes Pandekten-
rechts, cit., Bd. I, § 97 ss., p. 507 ss. Zie oOkSlMSHAUSER,Windscheids Yoraussetzungstehre
rediviva, AcP 172 (1972), p. 19 ss.; zie ook reeds WINDSCHElD,Zur Lehre des Code Napole-
on von der Ungidtigkeit der Rechtsgeschafte, Diisseldorf, 1847 (Nachdr. Frankfurt am Main,
1969), p. 270 ss.
75 Zie retro, p. 19.
76 Cf. KINDEL,Das Rechtsgeschiift und sein Rechtsgrund. Eine Kritik der in den Entwurf eines
Btagerlichen Gesetzbuches jilr das Deutsche Reich aufgenommenen Lehre yom abstrakten
Vertrage, Berlin, 1892, p. 17: "Die Theorie von Bdhr erscheint uns hiernach noch nicht
geeignet, die Stelle des positiven Rechts einzunehmen, da sie die an sich zweifelhafte Ansicht
Savigny's, dass der Rechtsgrund fur das Rechtsgeschaft rnehr oder rninder gleichgiiltig sei,
ins Ungemessene erweitert hat. Eine Reaction gegen den Satz, dass bei der Beurtheilung des
Rechtsgeschafts von dem Rechtsgrunde rnehr oder weniger abzusehen sei, ist schon in dem
Werke Windscheid's iiber die Voraussetzung zu erblicken, wenngleich sich nicht behaupten
lasst, dass sie voU zum Durchbruchegekomrnen ist (... ). An dieser Auffassung ist anzuerken-
nen, dass sie die Bedeutung der causa wieder zur Geltung bringt. Aber der Begriff derselben
ist durch das Wort 'Voraussetzung' verdunkelt."



ARISTOCRA TIE EN BOURGEOISIE 49

bevorderd. Vervolgens zou de rechtshandeling de aantrekkingskracht die de onderne-
ming op de overeenkomst uitoefende, hebben atgeremd".

5. In de tweede helft van de negentiende eeuw brachten de economische ontwikkelin-
gen een wijziging in het tot dan toe vooral agrarische karakter van het kapitalisme
teweeg. Wat de maatschappelijke ontwikkelingen betreft, bracht de voortschrijdende
industrialisering nieuwe, mobiele en gedematerialiseerde bronnen van rijkdom
waardoor grondbezit aan maatschappelijke relevantie verloor. Steeds duidelijker bleek
dat het agrarisch produktieproces relatief arbeidsintensief was en dure produkten
opleverde. De waarde van agrarische grond daalde. Daardoor verloor het grondbezit
zijn traditionele functie van welstandssymbool en verschafte het minder bestaansze-
kerheid. Die ontwikkeling werd in de landen waar de Code Napoleon van kracht was,
nog versterkt door het individualistische erfrecht, dat niet toestond dat boedelschei-
ding werd uitgesloten, een legitieme portie aan alle kinderen toekende en het fidei-
commis de residuo verbood". Dit verbod vloeit voort uit de weerstand tegen het
feodale stelsel dat, door de concentratie op de familie in plaats van op het individu,
de opbouw van enorme familievermogens gedurende eeuwen mogelijk had gemaakt.
Het verbod leidde echter in de negentiende eeuw door de voortdurende opdeling van
erfgoederen tot een versplintering van landbouwgebieden. Door deze versplintering
raakte de landbouw, juist gebaat bij farniliale organisaties, nog verder achterop ten
opzichte van de industrie. De versplintering hield investeringen ten behoeve van het
agrarische bedrijf tegen en werkte urbanisatie in de hand". Wat de juridische
ontwikkeling betreft, waren bijzondere voorwaarden voor de totstandkoming van de
overeenkomst verdwenen. Dit begunstigde speculatieve transacties. Zo verloor het
contract zijn van oorsprong overwegende functie van middel 'Ian eigendomsverkrij-

77 GALGANO, Il problema del negozio giuridico, cit., p. 453; idem, Negozio giuridico (dourine
generali), cit., p. 937: "In questa processo di dislocazione del contratto la categoria del
negozio giuridico svolge due diverse e successive funzioni: a) la funzione originaria, che si
compie nella prima meta dell'Ottocento, e di agevolare la separazione del contratto alia
proprieta, costruendo un diverso e autonomo ambito concettuale entro il quale collocarlo; b)
la funzione successiva, che si svolge a partire dalla seconda meta dell'Ottocento, e di frenare
il processo di attrazione del contralto nell'orbita dell'impresa."
78 Art. 815 lid 1 Cc fr. bepaalde oorspronkeJijk: "Nul ne peut etre contraint a demeurer dans
I'indivision; et Ie partage peut etre toujours provoque, nonobstant prohibitions et conventions
contraires." Het huidige art. 815 lid 1 bepaalt daarentegen: "Nul ne peut etre contraint a
demeurer dans I'indivision et le partage peut etre toujours provoque, Ii moins qu'il n'y ait ete
sursis par jugement ou convention. ' Art. 896 lid 1 Cc fr. bepaalt rn.b.t, het fideicomrnis de
residuo: "Les substitution sont prohibees." Zie daarover STOLLENWERCK, Het jideicommis
de residuo, Deventer, 1986, p. 10 ss.
79 lRTI, Dal diritto civile al diritto agrario, cit., p. 55 ss.
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ging. De overeenkomst werd een zelfstandige bron van rijkdom". De vercommercia-
lisering van het burgerlijk recht" zou uiteindelijk het agrarisch grondbezit isoleren
en het agrarisch recht tot civielrechtelijk specialisme degraderen". Na het midden
van de negentiende eeuw, toen het proces van devaluatie van grond voor de aristocra-
tie dreigende vormen aannam, trachtte deze de industriele vooruitgang waar mogelijk
af te remmen'" en de reeds opgelopen economische achterstand te compenseren 84.

Ooit hadden de kooplieden de absolute staat te hulp geroepen om de voorwaarden
voor een onbelemmerde goederenomloop te scheppen en te handhaven". Nu vonden
zij een medestander in de bezitloze klasse, die al langer en steeds dringender aan-
spraak maakte op realisering van de gewekte schijn van gelijke mogelijkheden van
welvaart",

6. De maatschappelijke verhoudingen in Europa in de periode van 1848 tot 1914 zijn
door Arno MAYER onderzocht". De laatste heeft het maatschappelijk belang van
de industrialisering in de negentiende eeuw sterk gerelativeerd en gedetailleerd
gewezen op de politische Inferioritdt der aufstrebenden Bourgeoisie in de negentiende
eeuw":

"Viele Gro6grundbesitzer kommerzialisierten die forstliche Nutzung ihrer Walder
und beuteten die unter ihrem Boden lagernde Kohle- und Eisenerzvorkommenaus.
Vor allem jedoch engagierten sie sich in der Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher
Produkte. In allen europaischen Landern gehorten sie uberwiegend dem Hoch- oder
Provinzadel an (... ). Sowohl auf lokaler als auch auf regionaler Ebene nahmen sie
die fiihrenden Platze im gesellschaftlichen und kulturellen Leben ein, und auch in
der politischen Welt, vor allem in den Machtzentren, ubten sie einen, wenn nieht
bestimmenden, so doch machtigen Einflu6 aus."

80 Zie vanuit Frans perspectief Ptt.ox, Reforms du Code civil par voie de Revision generate.
Son Utilise - Son opportunite - Les caracteres qu 'elle devrait avoir, in: Le Code civil 1804-
1904, Livre du centenaire, cit., vol. II, p. 944 s.: "Au regne de l'aristocratie de race va
succeder de l'aristocratie de fortune. "
81 Hierover infra, p. 71 ss.
82 Cf. IRTI, Dal diritto civile at diritto agrario, cit., p. 17, p. 52 ss., p. 61 s.
83 De klasse van grondbezitters was in maatschappelijk opzicht nog altijd dominant. Het
kiesrecht en daarmee de representativiteit van de wetgevende macht werden in de meeste
landen pas aan het eind van de negentiende eeuw ten nadele van de aristocratie aangepast.
84 Hierover ROSENBERG,Grosse Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauj, Gesellschaft
und Politik in Mitteleuropa, Berlin, 1967, p. 73 ss.
85 Zie retro, p. 22 s.
86 cr. HABERMAS,Strukturwandel der 6jJentlichkeit, cit., p. 176.
87 MAYER, Adelsmacht und Biagertum. Die Krise der europiiischen Gesellschaft 1848-1914
(Duitse vert. SmER), Munchen, 1984.
88 MAYER, op. cit., p. 35 ss.; zie ook ROSENBERG,Grosse Depression und Bismarckzeit, cit.,
p. 71.
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MAYER wijst op het streven van de in het defensief gedrongen adel om zijn dictaat
van de ontwikkeling van het industriekapitalisme te behouden". SCHRODER stelt dat
de Historische school vorm gaf aan de houding van de aristocratische feodale adel'":

"Sie war letztlieh niebt gegen die kapitalistisehe Akkumulation gericbtet. fur Bestre-
ben ging vielmehr dahin, diese nicht mehr aufzuhaltende gesellsebaftliehe Bewegung
mit den Mitteln des Reebts und der Theorie der Recbtsgesehiehte unter Beibebaltung
der Suprema tie der Feudalklasse in die bestebende Gesellschafisordnung zu integrie-
reno "

Bij het klassieke econornische model, dat in de negentiende eeuw in de meeste West-
Europese landen tot stand kwam, staat de uitwisseling van goederen centraal. De staat
laat het goederenverkeer aan het vrije spel der tegengestelde econornische krachten
over, onthoudt zich van inmenging in de econornie en creeert en garandeert uitslui-
tend de voorwaarden voor vrije concurrentie en competitie, door afschaffing van
monopolies, doorbreking van aan de kwaliteit van een rechtssubject verbonden
rechten en instandhouding van de juridische gelijkheid. In de negentiende eeuwse
codificaties blijkt dit uit het absolute individualistische eigendomsbegrip", en vooral
uit art. 1134 lid 1 Cc fro (art. 1374 lid 1 BW-1838)92. Zolang aan deze beginselen
niet werd getomd, kan men aannemen dat de belangen van aristocratie en bourgeoi-
sie, van de machtigere klassen, samenvielen, althans dat er tussen beide klassen geen

89 MAYER, op. cit., b.v. p. 10 ss., p. 27; zie ook p. 37: "Die Agrarier waren entseblossener
denn je, eine politisebe Ordnung aufrecbtzuerbalten, die zwar "biirgerlicbe Interessen in
Rechnung stellte", gleiehwobl aber nieht am Vorrang einer groBkapitalistiseb organisierten
Landwirtscbaft riittelte, der materiellen Basis ftir die berausragende gesellschaftliche und
kulturelle Stellung der GroBgrundbesitzer." en p. 50: " ... bingen viele industrielle GroB-
untemebmen, insbesondere die Rustungsbetriebe, von Regierungen ab, in denen agrarische
oder feudale Gruppen einen betrachtlichen EinfluB ausiibten. In keinem Land Europas erreichte
der fiihrende Industriekapitalismus auch nur annahernd wirtschaftliche, gesehweige denn
gesellscbaftliche und politische Vormaebt oder aucb nur Gleichrangigkeit."
90 SCHRODER,Friedrich Karl von Savigny, cit., p. 376 ss.
91 Art. 544 Ce fro (art. 625 BW-1838): "La propriete est Ie droit dejouir et de disposer des
eboses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibe par les
lois ou par les reglements."

Cf. § 354 ABGB: "Als ein Recht betracbtet, ist Eigentum das Befugnis, mit der Substanz
und den Nutzungen einer Sacbe nacb Willkiir zu schalten, und jeden andem davon aus-
zuseblieBen. "

Art. 641 Abs. 1 SebwZGB: "Wer Eigentiimereiner Sache ist, kann in den Schranken der
Recbtsordnung iiber sie nacb seinem Belieben verfiigen. "

§ 903 BGB: "Der Eigentumer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte
Dritter entgegensteben, mit der Sacbe nach belieben verfahren und andere von jeder Einwir-
kung ausscblieBen (... )."
92Art. 1134 lid 1 Ce fr.: "Les conventions legalement formees tiennent lieu de loi IIceux qui
les ont faites. "
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belangenstrijd bestond:

"Die karnpf- und konfliktreiche Hausse der potitischen Freiheits- und der nationalen
Einigungsbewegung, die in der Trendperiode von 1849 bis 1873 parallel zur wirt-
schaftlichen Hochschwungbewegung verlief, konnte, da ihre meist gut situierten,
vomehrnlich den gebildeten Ober- und Mittelschichten angehorenden Trager weder
fiber den langfristigen Wirtschaftsablauf noch fiber das Vordringen der liberalen
Wirtschaftspolitik emsthaften Grund zur Klage hatten, ihre Energie auf verfassungs-,
militar- und nationalpolitischen Prinzipien-, Rechts- und Machtfragen konzentrie-
reno ,,93

In de vorige paragraaf wees ik er al op dat het klassiek-liberale economische model
niet voor een geindustrialiseerde maatschappij was ontworpen en dat de economisch
zwakste maatschappelijke klasse dit als eerste ondervond.

"Das Iiberale Modell, in Wahrheit eines der Kleinwarenwirtschaft, hatte nur horizon-
tale Tauschbeziehungenindividueller Warenbesitzer vorgesehen. Bei freiem Wettbe-
werb und unabhangigen Preisen sollte dann keiner so viel Macht erwerben konnen,
daB sie ibm erlaubt hatte, fiber einen anderen zu verfiigen. Entgegen dieser erwartun-
gen konzentriert sich aber nun, bei unvollstandigem Wettbewerb und abhangigen
Preisen, gesellschaftlicher Macht in privater Hand. Im Geflecht der vertikalen
Beziehungenzwischen koUektieven Einheiten bilden sich Verhaltnisse teils einseitiger
Abhangigkeit, teils gegenseitigen Drucks. Konzentrations- und Krisenprozesse ziehen
den Schleier des Aequivalententausches von der antagonistischen Struktur der
Gesellschaft. Je mehr sie als ein bloBer Zwangszusammenhang durchsichtig wird,
urn so dringlicher wird das Bedtlrfnis nach einern starken Staat. -94

Zolang de gebreken van het systeem slechts de bezitloze klasse troffen, was van een
merkbare wijziging in de houding van de staat ten opzichte van het goederenverkeer
geen sprake. Het was echter slechts een kwestie van tijd voordat ook de machtiger
klassen met het verdwijnen van de premissen van het model werden geconfronteerd.
Het besef dat de rigoureuze gelding van het klassieke model geheel in het algemeen
ongewenste uitwerkingen had, brak door toen in 1873, na de periode van economi-
sche bloei in het eerste deel van de negentiende eeuw, de Europese kapitaalmarkt
instortte. Er trad een ernstige economische crisis in, die zich uitstrekte tot in de
negentiger jaren". Winsten, dividenden en lonen daalden. De lasten stegen omge-
keerd evenredig. Vele faillissementen volgden. Het klassiek-liberale model bood
tegen de rampspoed weinig bescherming. Het individualistisch maatschappijbeeld
verloor dan ook in korte tijd veel van zijn aantrekkingskracht en de liberale partijen

93 ROSENBERG, Grosse Depression und Bismarckzeit, cit., p. 128.
94 HABERMAS, Strukturwandel der Offentlichkeit, cit., p. 175.
9S Cf. ROSENBERG, Grosse Depression und Bismarckzeit, cit., p. 62 ss.: BUHLER, Yom
Bismarck-reich zum geteilien Deutschland. Deutsche Geschichte seit 1871, Berlin, 1960, p.
42 ss.; MAYER, Adelsmacht und Burgertum, cit., p. 38.
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leden in de Europese parlementen in de loop der opvolgende jaren aanzienlijke
verliezen:

"Mit dem ausbleiben der Segnungender uneingeschranktenHandelsfreibeit, Privatini-
tiative und individuellen Selbsthilfe verlor der bisher meist gedankenlos nachgebetete
Glaube an die naturgesetzliche Harmonie der wirtschaftlichen Interessen und die
automatische Selbstregulierung des Marktmechanismus seine Hyp-
notisierungskraft. "%

Men zaI zich kunnen voorstellen dat de crisisjaren aanleiding gaven tot een openlijke
belangenstrijd. Naarmate de crisis intenser werd en zich over aIle bevolkingsgroepen
uitstrekte, werd die belangenstrijd steeds meer en steeds duidelijker een klassenstrijd.
Van aIle zijden werd een appel gedaan op de staat, die tot dan toe vooraI regressief,
dat wil zeggen codificerend was opgetreden". De staat offerde zijn terughoudende
rol op, en ontwikkelde een interventionistische politiek die door ROSENBERG wordt
gekarakteriseerd" aIs een protectionistisch collectivisme dat was gebaseerd op:

"... der sozial, politisch und ideologisch differenzierte,jedoch hochst akut und nahezu
universal gewordene Drang nach Verminderung oder wornoglich Beseitigung der mit
dem Wirtschaftswachstum unter den Agide Iiberal-individualistischer Maximen und
Methoden verbundenen gesellschaftlichen Schaden und Gefahren durch kollektivis-
tische Erganzungsaktionen und VerbesserungsmaBnahmen oder gar durch Zuriick-

% ROSENBERG,op. cit., p. 65.
97 ROSENBERG,op. cit., p. 74, sprekend over de aristocratie: "Unter diesem Umstanden
verloren das liberale Prinzip der individuellen Selbsverantwortlichkeit fur den Besitz ebenso
wie die Idee des Internationalen Freibandels viel von dem alten Zauber und vertiefte sich die
k1ettenartige Anhanglichkeit an 'Vaterchen Staat' als Helfer in der Not." Cf. RENNER, Die
Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion, Tiibingen, 1929, p. 177 ss.;
KOOPMANS,De rol van de wetgever, in: Honderdjaar rechtsleven. De Nederlandse Juristen
Vereniging 1870-1970, Zwolle, 1970, p. 221 ss.
98 ROSENBERG,op. cit., p. 79. ROSENBERGprefereert deze kwalificatie boven de onder meer
door Habermas gekozen term Neomerkantilismus. HABERMAS,Strukturwandel der 6jfentlich-
keit, cit., stelt (p. 173): "'Neomerkantilistische' Politik geht dana mit einer Art 'Refeudalisie-
rung' der Gesellschaft Hand in Hand." In die zin ook BOHLER, Yom Bismarck-reich zum
geteilten Deutschland, cit., p. 53 ss., die wijst op het versterkte streven van de burgerij:
"... aber selbst die Depression von 1873-1879 hat das Besitzbiirgertum im groBen und ganzen
leidlich iiberstanden, und die nun folgende Wirtschaftsblute festigte seine wirtschaftliche und
soziale Stellung. Durch die Erwerbung landwirtschaftlicher Gurer, durch Verheiratung, durch
Mitg\iedschaft der Sohne im feudalen Studentenverbindungen und durch den Aufstieg zu hohen
Beamtenstellen trat ein groBer Teil des Besitzbiirgertums in nahere Beziehungen zum Adel
und suchte sich ibm moglichst anzugleichen. "
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drangung, wenn nicht liquidierung des kapitalistischen Systems iiberhaupt. ,.<J9

Openlijke doelstelling van de staat werd een met politieke middelen te bewerkstelligen
nieuwe maatschappelijke en economische orde'?', De nationalistische gevoelens
namen snel toe toen overal in Europa als gevolg van een inzakkende exportmarkt
protectionistische maatregelen getroffen werden. Het protectionisme, dat de positie
van bedrijven op de eigen, binnenlandse markt begunstigde, werd veelal door een
VerlegenheitsabstraktumlOI, een beroep op het landsbelang, gelegitimeerd. Ook door
spanningen in buitenlandse politiek, oorlogsdreiging en de Frans-Duitse oorlog van
1870-1871102, werden nationalistische gevoelens sterk aangewakkerd'?', Aanvan-
kelijk kwam de nationalistische tendens vooral de machtigere klassen die op de
binnenlandse markten opereerden ten goede. Maatregelen die in deze tijd werden
genomen ten behoeve van de arbeidersklasse dienden ter ondersteuning van deze
politick'?', hoewel zij niet altijd het gewenste effect hadden en zelfs nadelig uitpak-
ten'". Toen evenwel na de economische crisis in de loop van de negentiger jaren
een peri ode van economische bloei intrad, steeg ook de levensstandaard van de in-
dividuele arbeider'?', Dit temperde het radicale karakter van de opvattingen van
de meeste socialisten. Zij realiseerden zich dat de industrialisering ook maatschappe-
lijk positieve gevolgen teweegbracbt'?'. Er ontstond ruimte voor compromissen met
andere maatschappelijke klassen.

7. Toen aan de economische crisis een einde was gekomen, was het staatsinterventio-

99 ROSENBERG,op. cit., p. 79. Dit protectionistisch collectivisme werd politiek mogelijk nadat
de liberalen in het Duitse parlementen de meerderheid hadden verloren, cf. ROSENBERG,op.
cit., p. 154 ss., BOHLER, op. cit., p. 50 ss.
100 ROSENBERG,op. cit., p. 129.
101 ROSENBERG,op. cit., p. 223.
102 Daarover BOHLER, Vom Bismarck-reich zum geteilten Deutschland, cit., p. 16 ss.
ros Door het groeiend nationalisme in Duitsland werd de invoering bespreekbaar van een
burgerlijk wetboek voor het gehele Duitse rijk. De voorbereidingen beg onnen in 1874.
104 Cf. BOHLER, Vom Bismarck-reich zum geteilien Deutschland, loc. ult. cit.: "Die vom
Kaiser erhoffte Wirkung, positivere Einstellung des Arbeiters zum Staate und Schwachung
der sozialdemokratischen Partei, trat jedoch nicht ein ... ": ROSENBERG,Grosse Depression
und Bismarckzeit, cit., p. 223: "Sicher ist jedoch, daB weder die Bismarcksche Regierung noch
die besonders einflu.6reich gewordenen Schwerindustriellen und erst recht nicht die GroB-
agrarier ( ... ) erne staatliche Beschrankung der Herrenstellung der Arbeitgeber wirklich
wollten. "
105 BOHLER, op. cit., p. 186: "... das bisher Erreichte spornte vielmehr der GroBte Teil der
Arbeiterschaft an, nun erst recht das Endziel, die sozialistische Gesellschafts- und Staatsord-
nung, anzustreben."
106 BUHLER, op. cit., p. 18I.
107 ROSENBERG,Grosse Depression und Bismarckzeit, cit., p. 160; cf. F.J.H.M. VAN DER
VEN, Economische en sociale opvattingen in Nederland, s.l., 1948, p. 8 ss.
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nisme een algemeen aanvaarde politiek'". Daarnaast leidde de reactie op het ver-
werpelijk gebleken individualisme tot een nieuwe gemeenschapszin. De gedachte
heerste dat de gemeenschap meer inhield dan de zuivere optelsom van alle indivi-
duen'?". Er ontstond ruimte voor socialisering van de maatschappij'":

"Chaque individu est done tenu de jouer son role dans la societe, d'accomplir une
certaine besogne et pour cela de developper Ie plus possible son activite, ses facultes
dans tous les ordres. L'homme n'a point Ie droit d'etre Iibre; il a Ie devoir social
d'agir, de developper son individualite et de remplir sa mission sociale."!"

Ook de privaatrechtswetenschap was voor de socialiseringstendens Diet ongevoelig.
Het juridisch soaalisme'? sijpelde in geheel Europa door. Tot deze stroming zou
men - indien ruim opgevat - leidinggevende juristen kunnen rekenen als Otto GIERKE
in Duitsland, Anton MENGER in Oostenrijk, Leon DUGUIT in Frankrijk, Emanuele

108 Dezelfde ontwikkeling deed zich voor in Nederland, na de Eerste Wereldoorlog, cf. VAN
DER VEN, Economische en sociale opvattingen in Nederland, cit., p. 8 ss. ATIYAH, The rise
and fall of freedom of contract, cit., p. 593: "The twentieth century was to see an immense
increase in the role of Government in economy, an increase which brought with it a vast
change in the way in which resources were allocated, and income distributed." Cf. NEUMANN,
Der Funktionswandel des Rechtsgesetzes, cit., p. 573: "Die Staatssouveranitat soil nicht mehr
durch eine selbstandige Biirokratie, durch Polizei und durch Armee ausgeiibt werden, sondern
sollte angeblich in den Handen der geseUschaft selbst Iiegen, die sich zu ihrer Ausiibung
genossensehaftlich organisiere. Dieses pluralistische System ignorierte den Klassengegensatz
nicht mehr, es versuehte ihn vielmehr in eine Zusammenarbeit zu verwandeln. "
109 Zie b.v. GIERKE, Das Wesen der menschlichen Verbiinde, Leipzig, 1902, p. 22: "Somit
kann auch die wirkende Gemeinsehaft nicht mit der Surnme der sie bildenden Individuen
zusammenfallen, mull vielmehr ein Ganzes mit iiberindividueller Lebenseinheit sein." en
LANGE, Liberalismus Nationalsozialismus und Biirgerliches Recht, Tiibingen, 1933, p. 3 ss.:
"Volk aber ist mehr als die zufallige Sumrne der einzelnen eines Gebietes; es ist die durch
ihre Rasse zugehorigkeit innerlieh verbundene Gesamtheit. "
110 ROSENBERG,Grosse Depression und Bismarckzeit, cit., p. 198 ss. Over de arbeiderspolitiek
gedurende de depressie ROSENBERG,op. cit., p. 195 ss.
111 DUGUIT, Les Transformations generales du Droit prive depuis le Code Napoleon, Paris,
1912, p. 39; cf. RIPERT, Le declin du droit. Etudes sur la Legislation contemporaine, Paris,
1949, p. 192 ss.
112 Zie voor Duitsland RAMM,Juristensozialismus in Deutschland, in: II 'Socialismo giuridico ',
Ipotesi e letture, in: Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 3-4 (1974-
1975), p. 7 ss.; ORRU, 'Idealismo' e 'realismo' nel socialismo giuridico di Menger, ibidem,
p. 183 ss.; voor Italie COSTA, It 'solidarismo giuridico' di Giuseppe Salvioli, ibidem, p. 457
ss.; voor Frankrijk ARNAUD/ARNAUD,Le socialismejuridique a fa 'belle epoque': visage
d'une aberration " ibidem, p. 26 ss.; KHALIL, Le dirigisme economique et les contrats. Etude
de droit compare. France - Egypte - U.R.S.S., Paris, 1967, p. 206.
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GIANTURCOIl3, Gioele SOLARI114 en Cesare VIVANTEI15 in Italie en DRUC-
KERI16, en later ook LEVENBACHI17 en VALKHOppl18in Nederland. Door hun
invloed werden ornstreeks de eeuwwisseling de individualistische, abstracte rechts-
concepten gerelativeerd tot door hun maatschappelijke betekenis gekleurde concepten.
De onverschilligheid voor het doel dat het individu zich bij het aangaan van een
overeenkornst stelde, verdween. In het algemeen verwierven doel en belang in het
recht grotere relevantie. Het besef groeide dat de gedachte dat het recht moet worden
beschouwd als een uit het verleden te herleiden statisch begrippensysteem de rechts-
wetenschap op een dwaalspoor had gebracht'". Zoals in Nederland de weerstand
groeide tegen het legisme, groeide in Duitsland de weerstand tegen de Begriffsjuris-
prudenz, De overtuiging brak door dat wetgeving en rechtspraak berusten op belan-
genafwegingen en geschillenbeslechting'", Zij begon als een discussie over de

113 GIANTURCO,L'individualismo e il sociaiismo nei diritto contrattuaie, 1891, nu in zijn
Opere giuridiche, Vol. II: Teoria generaie, scritti varii, successioni, obbligazioni, Roma,
1947, p. 262 ss.
114SOLARI,Socialismo e diriuo privato. Influenza delle odierne dottrine sociaiistiche sui diritto
privato, 1906 (ed. postuma, Milano, 1980).
liS VIVANTE,Le nuove influenze sociali nel diritto privato, Roma, 1902.
116 Zie over DRUCKER, HONDIUS, Hendrik Lodewijk Drucker, in: VEEN!KOP (red.), Zestig

juristen, Zwolle, 1987, p. 367 ss.
117 Zie over LEVENBACH, VAN DEN BRINK, Marius Gustaaf Levenbach (1896-1981), in:
VEEN!KOP (red.), Zestig juristen, cit., p. 367 ss.
118 Over VALKHOFF, VAN DEN BRINK, fohan Valkhoff (1897-1975), in: VEEN!KOP (red.),
Zestig juristen, cit., p. 372 ss.
119M.b.t. nietigheid wijst BRUTII, Invalidita (storia), Enc. dir. 22 (1972), p. 561, er b.v.
op dat de methode van de pandektisten uitermate geschikt was om de chaotische benadering
van de Romeinen om te vormen tot een systeem, maar dat daarbij manipulatie en misinterpre-
tatie van de Romeinse teksten aan de orde van de dag waren. Zie wat dat betreft ook de kritiek
van HAMEL, De leer der nulliteiten in het burgerlijke recht, Amsterdam, 1902, p. 27. De
overwinning van de Begriffsjurispruden; was dan ook aanleiding tot hernieuwd interpola-
tieonderzoek. B.v. GRADENWITZ,Interpoiationen in den Pandekten. Kritische Studien, Berlin,
1887. Zie ook SCIDAVONE,Negozio giuridico (diritto romano), cit., p. 909.
120 Cf. COING, System, Geschichte und Interesse in der Privatrechtswissenschaft, p. 110 ss;
HECK, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, AcP 112 (1914), p. 8: " ... daB die den
Lebensinteressen am besten entsprechende Form der Gesetzesauslegung sich als eine histori-
sche Interessenforschung darstellt. Diese Auslegung ist eine historische. Wir miissen an der
historischen Auslegung festhalten. Aber diese historische Auslegung soll keine rein subjektive
sein. Sie ermittelt die menschlichen Vorstellungen, die bei dem Vorgange der Gesetzgebung
hervorgetreten sind. Aber sie geht iiber diese Vorstellungen zuruck auf die fiir das Gesetz
kausaien Interessen. Und sie schlieBt die Rechtsgewinnung des Richters nicht ab, sondem sie
fordert seine richterliche Fortbildung. Wollte man die gesamte Tatigkeit der 'Rechtsgewin-
nung' als Auslegung zusammenfassen, so miiBte man diese Tatigkeit als eine historisch-
teleoiogische Auslegung bezeichnen. Die alte Formel 'Wille des Gesetzgebers' hat einen
Realgehalt. Aber der WiUensbegriff ist kein psychologischer, sonder ein normativer Interessen-
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methode die diende te worden gehanteerd am gaten in de wetgeving op te vullen,
De functionalisering van het recht bevestigde de herleving van het utilitarisme!",
waarin VON JHERING in zijn in 1877 verschenen werk Der Zweck im Recht 122 , was
voorgegaan. Ook ten tijde van het achttiende eeuwse utilitarisme was de rechtskracht
van de overeenkomst niet afhankelijk van de vraag of haar resultaat herleidbaar was
tot het uit de individuele motieven kenbare subjectieve doel. Toen toetste de rechts-
wetenschap het beoogde economische doe 1aan objectieve maatstaven van nuttigheid
voor het algemeen welzijn. En ook legde zij een objectieve maatstaf van nuttigheid
aan'P. De Interessenjurisprudenzi" , de reactie op de pandektistiek belichamend,
gaf vorm aan de verschuiving van de psychologische concentratie op de wilsconfron-
tatie naar de utilitaristische concentratie op de concrete belangenconfrontatie'":

"Sie (sc. die Interessenjurisprudenz) faBt die Rechtsnorm als Entscheidung von
KontIikten sozialer Interessen auf und sieht daher die entscheidende Aufgabe der
Wissenschaftdarin, zu ermitteln, welchen InteressenkontIiktder Gesetzgeberirn Auge
gehabt hat. Bei der Anwendung der Norm hat der Richter zu priifen, welcher

beg riff. Der 'Gesetzgeber' ist kein Phantom, sondem die zusammenfassende Bezeichnung fur
die kausalen Interessen." (ace. orig.)
121 Cf. COING, Benthams Bedeutung for die Entwicklung der Interessenjurisprudenz und der
allgemeinen Rechtslehre, ARSP 1968, p. 69 ss., ook in zijn Gesammelte Aufsdtze zu Rechtsge-
schichte, Rechtsphilosophie und Zivilrecht, Bd. Il, Frankfurt am Main, 1982, p. 177 ss. Zie
b. v. ook LANGE, Die Neugestaltung der Anfechtung und das Yertragsverhiilmis, JhJb 89
(1941), p. 297: "In den Zeiten einer liberalen Wirtschaftsauffassung mochte die Zwecklosigkeit
oder Zweckwidrigkeit des Einzelvertrages die Allgemeinheit nicht beriihren; Welthandel und
WareniiberfluB rechtfertigten diese GIeichgiiItigkeit gegeniiber dem Einzelgeschaft, Je mehr
jedoch der Vertrag irn Rahmen einer geplanten Gesamtwirtschaft bei anhaltender Knappheit
wichtiger Giiter deren zweckmiilliger Verteilung dient, um so weniger verdient der zwecklose
und zweckwidrige Vertrag die Erhaltung."
122 VON JHERING,Der Zweck im Recht, 5. Aufl, Leipzig, 1916. SAVATIER,Interventie tijdens
de Journees de Droit Franco-Belges over L 'intervention de l'litat dans les contrats, Travaux
de l'association Henri CAPITANTt. I, 1945, Paris, 1946, p. 160; MENEZES CORDEIRO,Da
boa /e no direito civil, Coirnbra, 1984, vol. Il, p. 1231; IRTI, Dal diritta civile al diritto
agrario, cit., p. 38, p. 53.
123 IRTI, op. cit., p. 48 ss.
124 Zie over de Interessenjurisprudenz: LARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6.
Aufl., 1991, p. 36 ss.
125 Cf. BETTI, Interesse (Teoria generate}, Nss. Dig. It. 8 (1965), p. 839: "Respinta la nozione
psicologica che identifica l'interesse col bisogno 0 col desiderio, e affermata la nozione
normativa di esso come esigenza di beni 0 valori da realizzare 0 da proteggere nel mondo
sociale, diviene possibile e legittirna la comparazione fra interessi e la ricerca di un rango di
preferenza secondo un criterio dotato di rilevanza giuridica nell'orbita di un dato ordinamen-
to." lRTI, Due saggi sui dovere giuridico (obbligo - onere), Napoli, 1973, p. 79; DI MAlo,
Obbligazioni in generale, Bologna, 1985, p. 261 ss.; C. SCOGNAMlGLIO,Interpretazione del
contratto e interessi dei contraenti, Padova, 1992, p. 107 ss.
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konkrete Interessenkonflikt gegeben ist und die Norm zu suchen, in der vom Ge-
setzgeber ein Interessenkonflikt dieser Art entschieden worden ist. .126

Het verklaart de opkomst van het rechtsmisbruiki", van de relaiivueitsleeri" en
van het adagium point d'interet, point d' actioni". De enkele omstandigheid dat een

126 COING, Europaisches Privatrecht 1800 bis 1914 cit., p. 53; zie ook WIEACKER, Privat-
rechtsgeschichte der Neuzeit, cit., p. 574 ss.
127 Cf. REsCIGNO, L 'abuso del diritto, Riv. dir. eiv. 1965, I, p. 232: "Il problema dell'abuso
riguarda, inveee, e propriamente, la comparazione di interessi che siano in eonflitto nella
svolgimento di un partieolare rapporto 0 ehe siano in eonflitto nella posizione del regolamento
di interessi." Cf. DUGUIT, Les transformations generales du droit prive depuis le Code
Napoleon, Paris, 1912, p. 147 ss.; FINZI, Le moderne trasformazioni del diritto di proprieta,
Arch. giur. 90 (1923), p. 52 ss.
128 Cf. VAN NrSPENTOT SEVENAER,De beteekenis van het algemeen welzijn ten aanzien van
privaatrechtelijke verhoudingen, RM 1937, p. 290 ss. Niet helemaal zuiver lijkt mij de
verklaring van LANKHORST,De relativiteit van de onrechtmatige daad, Deventer, 1992, p.
15: "Na de normvermenigvuldiging in het interbellum, samenhangend met de toenemende
industrialisatie en complexiteit van de samenleving, zijn de consequenties van absolute
onreehtmatigheid niet meer te verkopen. Men gaat zoeken naar een zeef om de relevantie van
de normovertreding te bepalen voor de eivielrechtelijke aansprakelijkheid. En men vindt die
relevantieproef in de relativiteitseis."
129 Zie vooral HR 13 juni 1928, NJ 1928, 1379 m.nt. E.M.M., W. 11880 m.nt. Mff., beslis-
send dat "... de aard van ieder rechtsmiddel (... ) medebrengt dat het niet toekomt aan wie
daarbij geen belang heeft." In zijn noot signaleert MEUERS dat de Hoge Raad al sedert HR
3 juni 1910, W. 9017, het beroep in eassatie niet-ontvankelijk verklaart als men daarbij geen
belang heeft. Cf. SCHOORDIJK,Vermogensrecht in het algemeen, cit., p. 420: "Het zet de
reehter aan tot een wegen van belangen, niet slechts de belangen van partijen en hun onderlin-
ge relatie, maar ook die van de eisen ener behoorlijke procesvoering, en het belang van een
goede rechtspleging: belangen die van openbare orde zijn en waarop de rechter dan ook
ambtshalve heeft te letten." Zie voorts VEEGENS in zijn noot onder HR 18 dec. 1964, NJ
1965, 159 (VAN GAARTIBOENDERMAKER):"De brocard, die ons thans bezighoudt, kan aldus
worden geparafraseerd, dat de rechtzoekende, die zieh in welke vorm ook tot de rechter
wendt, aIleen dan gehoor vindt, indien zijn vordering of zijn rechtsmiddel bevrediging beoogt
van een maatsehappelijke behoefte." (curs. schr.), Art. 3:303 BW heeft deze ontwikkeling
gecodificeerd. Ornstreden is of het belang, dat art. 3:303 eist, uitsluitend in processuele zin
dan wei ook in (de door mij voorgestane) materiele zin moet worden geinterpreteerd, cf. VAN
NISPEN, Sancties in het vermogensrecht, Monografieen NBW A-ll, Deventer, 1988, p. 32,
met verwijzingen. De vraag is m.i. opengelaten door HR 28 febr. 1992, NJ 1992, 458 nt.
Ma. (KOELMANIBUMA):"Het door Koelman gestelde belang is dat de geldigheid van de kabel-
overeenkomst wordt aangetast. Nu het hof heeft geoordeeld en in cassatie niet is bestreden,
dat bij toewijzing van de vordering de geldigheid van de kabelovereenkornst onaangetast blijft,
is het niet onbegrijpeIijk dat het met betrekking tot de aehtste grief heeft overwogen dat de
rechtbank niet tot taak had buiten bet gestelde rechtsbelang rnateriele belangen af te wegen. "
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bevoegdheid bestond was niet meer voldoende'". Zowel de bevestiging door de
rechter'" als de uitoefening door de gerechtigde van het recht diende door een
redelijk belang gerechtvaardigd dient te worden'". Degenen die zichzelf hetzelfde
doel hadden gesteld organiseerden zich. Het rechtspersonenrecht kwam tot grote
bloei. Er ontstonden vakbonden, en meer in het algemeen een collectief arbeidsrecht.
De verenigingstendens de-individualiseerde het recht. Het begrip subjectief recht, de
Kantiaanse vrije sfeer waarin het individu gegarandeerde autonomie genoot, werd
in feite getransformeerd tot rechtsbetrekking!". De rechtsorde was niet meer neu-
traal maar plaatste voortaan de individuele rechtsuitoefening in haar maatschappelijk
verband'". In 1889 schreef Otto GIERKEal'":

"Zuletzt aber istjede privatrechtliche Befugnis dem Einzelnen nicht bIos um seiner
selben Willen verliehen, sondem gleichzeitig als ein Kulturmittel anvertraut, des sen
er sich zum Wohle der menschlichen Gesellschaft wirklich bedienen soli."

En in 1912 schreef Leon DUGUIT:

"Pour qu'un acte de volonte puisse produire un effet de droit, il faut bien toujours
qu'il ait un objet \ieite. Mais cela ne suffit plus: il faut encore qu'il soit determine
par un certain but de solidarite sociale, un but ayant une valeur sociale, con-

130 Anders nog HR 7 nov. 1902, W. 7830 (blinde muur): "... dat ook, waar als ten deze de
wet op ondubbelzinnige wijze het volstrekt verbod uitspreekt, binnen zekeren afstand van het
naburig erf uitzichten te hebben, dit verbod niet wordt opgeheven, doordien hij, ten wiens
behoeve het is gegeven, in een bepaald, naar 's hofs oordeel hier aanwezig, geval bij de
handhaving daarvan geen be lang zou hebben ... " Idem Rb. Dordrecht 13 sept. 1916, NJ 1916,
1199.
131 Cf. uit de modeme Nederlandse rechtspraktijk HR 3 jan. 1992, RvdW 1992,20 (U/Staat):
"Bovendien kan het enkele idee Ie belang waarop het middel het oog heeft, niet gelden als
voldoende be lang dat vereist is, wil aan U. een rechtsvordering toekomen ter zake van een
verklaring voor recht als door hem verlangd. "; HR 16 april 1993, NJ 1993,444 (ALP/Staat);
HR 14 mei 1993, NJ 1993, 445 (KARAcAiStaat).
132 Cf. met betrekking tot vemietiging wegens dwaling LANGE, Die Neugestaltung der
Anfechiung und das Vertragsverhiiltnis, cit., p. 284 s.
133 Cf. MANIGK, Die Privatautonomie im Aufbau der Rechtsquellen, Berlin, 1935, p. 12: "Die
Freiheit der der Gemeinschaft verbundenen Personlichkeit des einzelnen kann sich nicht mehr
gegen die Gemeinschaft richten. Nur in diesem, im iibrigen sich noch entwickelnden Sinne
ist heute subjektivitat im Privatrecht moglich. "
134 Cf. RADBRUCH/ZWEIGERT,Einfuhrung in die Rechtswissenschajt, 10. Aufl., Stuttgart,
1961, p. 100 ss.; CASTAN TOBENAS,Hacia un nuevo derecho civil, Madrid, 1933, p. 5 ss.
135 GIERKE, Die soziale Aufgabe des Privatrechts, Berlin, 1889, p. 19. Cf. VON JHERING,Der
Zweck im Recht, cit., Bd. I, p. 58 (77) ss.
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formement au droit objectif du pays considers. Et cela est encore une consequence
evidente de la socialisation du droit. " 136

De nationaal-socialisten zouden de nieuwe rechtswetenschappelijke benadering tot
in het extreme doorvoeren. Maar hun verwerpelijke ideeen sloten aan de basis aan
bij de meer in het algemeen gegroeide gemeenschapszin. Dat blijkt als men het
zojuist geciteerde vergelijkt met het betoog van LARENZ in 1935137:

"Im Rechte stehen heillt nicht, in Beziehung zu anderen Individuen stehen, sondern
heillt, in der Ordnung eines Yolkslebens seine bestimmte Stelle, seine Funkiion, seine
Gliedstellung haben."

Open normen, in het bijzonder de goede trouw en de goede zeden'", groeiden uit
tot toetsstenen die de rechtskracht van de overeenkomst, voorheen een legitimatie
ten opzichte van het rechtssubject, maatschappelijk legitimeerden. De gedachte rees
dat een overeenkomst ook rechtskracht zou moeten ontberen, wanneer zij aan het
algemeen belang geen positieve bijdrage leverde, dus niet maatschappelijk nuttig was.
Het individu verdween naar de achtergrond. Men plaatste het individu in een maat-
schappelijk kader en wees op de functie die het in de maatschappij te vervullen
had'". In geheel West-Europa werd om die reden zo al niet met individualistische
rechtsbegrippen als het abstracte rechtssubject en het subjectieve recht gebroken, dan
toch werd het individualisme overal getemperd. Het inzicht groeide dat de liberale
abstracties een economische ongelijkheid maskeerden, en dat deze ongelijkheid de
inhoud van de overeenkomst beinvloedde. Weliswaar heeft de wetgever sindsdien
'de mensen en hun betrekkingen minder abstract en meer concreet beschouwd dan
voorheen?". Toch is opvallend dat - ondanks de afkeer van het abstraheringsstre-
yen van het rechtspositivisme - in zekere zin de abstractie van de concrete situatie
waarin het individu verkeerde, werd gehandhaafd. Rechtsbetrekkingen werden niet
als een concrete relatie tussen twee rechtssubjecten benaderd. De betrokkenen werden

136 DUGulT, Les Transformations generales du Droit prive, cit., p. 96.
137Cf. LARENZ, Rechtsperson und Subjektives Recht. Zur Wandlung der Rechtsgrundbegriffe,
Berlin, 1935, p. 20 (curs. orig.), zie ook p. 28: ..... die konkrete Ptlicht besteht gegeniiber
der Gemeinschaft, nicht nur gegeniiber anderen Volksgenossen."
138 Cf. SIMITIS, Gute sitten und ordre public. Ein kritischer Beitrag zur Anwendung des § 138
BGB, Marburg, 1960, passim, i.h.b. p. 64 ss.
139 Cf. BATIAGLIA, Dall'individuo alto stato, Riv, int. fil. dir. 1933, p. 301 ss.
140 LEVENBACH, Het burgerlijk wetboek en de maatschappelijke verhoudingen van 1838 tot
heden, in: ScholtenlMeijers (red.), Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938, Zwolle,
1938,cit., p. 160; VALKHOFF,Een eeuw rechtsoniwikkeling, De vermaatschappelijking van
het Nederlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838), 2e dr., Amsterdam, 1949, p. 184:
"De concrete mens (kind. arbeider, bewoner, huurder) komt na 1900 meer naar voren in het
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gekwalificeerd naar de maatschappelijke positie die zij in de rechtsbetrekking inna-
men!":

"Nous traitons, non plus en tant que Francais, mais en tant qu'individu appartenant
a des categories sociales deterrninees, es-qualites; ce ne sont plus les 'droits de
l'homme et du citoyen' que nous exercons, mais bien les droits du commercant, de
l'artisan, de l'ouvrier, de l'agriculteur, du voyageur, du locataire, du contribuable,
ou bien plutot du non-contribuable, etc ... (... ) les hommes cessent d'etre egaux
devant Ie contrat, et du meme coup, devant la loi; des categories sociales sont ainsi
opposees les unes aux autres, dressees les unes contre les autres, et I'oeuvre de la
Revolution, toute d'individualisme et d'egalite, est demantelee sous les coups qui lui
sont portes par un regime de corporatisme et d'inegalite juridique (... ); un nouveau
droit de c1asse se substitue, apres un siecle et demi, a celui qu'avait connu l'ancien
regime ... "

Ook het eigendomsrecbt zou de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen on-
dergaan. Omstreeks de eeuwwisseling werd zijn absolute individualistische karakter
gerelativeerd. De sociaal-economische bestemming van goederen kwam centraal te
staan. De eigendom van goederen kon ook verplichtingen meebrengen'": Het be-
heer van en de beschikking over goederen door de eigenaar werd geplaatst in bet

141 Cf. JOSSERAND,Apercu general des tendances actuelles de La theorie des contrats, Rev.
trim. dr. civ. 1937, p. 28 s. Cf. MANIGK,Die Privatautonomie im Aufbau der Rechtsquellen,
cit., p. 29 S.: " ... ergibt sich bedeutsamerweise, daft sich das Gemeinschaftsinteresse oft vollig
mit dem Parteiinteresse deckt, ja in ihm zum Ausdruck kommt (... ). Der Mieter benutzt die
ihm giinstige Vermutung, daB er die sozialen Interessen gegeniiber den kapitalistischen des
Vermieters zu vertreten habe, oft nur dazu, sich durchaus eigenniitzig seinen vertragsmafiigen
Verbindlichkeiten zu entziehen." (ace, orig.); F. VON RIpPEL, Das Problem der rechts-
geschiiftlichen Privatautonomie. Beitriige zu einem naturlichen System des privaten Ver-
kehrsrechts und zur Erforschung der Rechtstheorie des 19. Jahrhunderts, Tiibingen, 1936, p.
128 s.; BATTAGLIA,Dall'individuo allo stato, cit., p. 303 s. Zie ook infra, p. 147 ss.
142 Cf. CORRADINI,II criterio della buonafede e La scienza del diritto privato, Milaan, 1970,
p. 347 ss.; Cf. MONTEs, La propriedad privada en el sistema del derecho civil contemporaneo
(Un estudio evolutivo desde el C6digo Civil hasta La Constituci6n de 1978), Madrid, 1980"
p. 91: "... se crea una nueva imagen del dominio, que se presenta ahora caracterizado por una
nueva concepci6ndel derecho subjetivo y de las relaciones sociales. Se podria definir la nueva
imagen de la propriedad indicando cuatro aspectos fundamentales: pluralismo, conexion social,
desconexi6n de la idea de libertad, actividad 0 ejercicio como centro de la regulacion, ";
SUIJLING,Inleiding tot het burgerlijk recht, dl. V, p. 128 S.: "Voor zoover de wet niet, gelijk
het burenrecht (... ), speciale voorzieningen treft, bepaalt de verkeersmoraal den omvang van
de door den eigenaar te betoonen ingetogenheid. Rechten mogen niet misbruikt worden; zij
worden, behalve in het belang van den gerechtigde, ook in het belang van de gemeenschap
verleend. Zij behoren daarom slechts ter bereiking van in maatschappelijken zin oirbare
doeleinden uitgeoefend te worden. De eigenaar misbruikt zijn recht, wanneer hij zich hiervan
bedient om oogmerken te verwezenlijken, door de verkeersmoraal als onmaatschappelijk
veroordeeld."; ASSER-SCHOLTEN,Zakenrecht, 8e dr., Zwolle, 1945, p. 106 ss.



62 VAN EEN KLASSIEK-LffiERALE NAAR EEN SOCIALE ECONOMIE

perspectief van het maatschappelijk belang!". Het absolute karakter van de eigen-
dom remde de economische ontwikkeling'". De gerechtvaardigdheid ervan'?
werd in twijfel getrokken. Gierke stelde!":

"Gerade wer dem Grundeigenthum wohl will, kann nicht scharf genug betonen, daf
dasselbe keine den Sachkorper absorbirende Alleinherrschaft, sondern in letzter
Instanz nichts als ein begrenztes Nutzungsrecht an einem Theile des nationalen
Gebietes ist."

VALKHOFF omschrijft deze functionalisering van de eigendom als volgt'":

"Het Burgerlijk Wetboek van 1838 was ongetwijfeld in sterke mate een Wetboek voor
de eigenaar van de zaak. Na 1900 ziet men echter de wetgeving en ook de recht-
spraak in verschillende opzichten meer en meer veranderen ten gunste van de
gebruiker van het goed tegenover de eigenaar, die het goed zelf niet gebruikt, doch
hem dit tijdelijk afstond. De eigendom van zaken, die statisch is, moet wijken voor
het gebruik van zaken, dat een meer dynamisch karakter heeft. De gebruikers zijn
door hun leven op of in het goed, door de arbeid, die zij aan het goed besteden,
nauwer met het goed verbonden."

De uitbreiding van onteigeningsmogelijkheden en de wijzigingen in de onteigenings-

143 B.Y. RENNER, Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion, cit., p. 101
ss.; lRTI, Proprieta fondiaria, contratto e impresa, Quadrimestre 1988, p. 33.
144 B.Y. ATIYAH, The rise and fall of freedom of contract, Oxford, 1979, p. 633 ss.
145 B.Y. VON SAVIGNY,System des heutigen Romischen Rechts, cit., I, p. 367: "Eigentum ist
die unbeschrankte und ausschlieBende Herrschaft einer Person fiber eine Sache ... ". Cf. ook
WIEGAND,Zur theoretischen Begriindung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft:
der abstrakte Eigentumsbegriff, cit., p. 142 ss.
146 GIERKE, Die soziale Aufgabe des Privatrechts, Berlin, 1889, p. 17 s.; DUGUIT, Les
transformations generales du droit prive, cit., p. 21: "Mais la propriete n'est pas un droit;
elle est une fonction sociale. Le proprietaire, c'est-a-dire Ie detenteur d'une richesse a, du fait
qu'il detient cette richesse, une fonction sociale a remplir; tant qu'i1 remplit cette mission,
ses actes de proprietaire sont proteges. S'il ne la remplit pas ou la remplit mal, si par exemple
iI ne cultive pas sa terre, laisse sa maison tomber en ruine, J'intervention des gouvernants est
legitime pour Ie contraindre a remplir sa fonction sociale de proprietaire, qui consiste a assurer
J'emploi des richesses qu'il detient conformement a leur destination."
147 VALKHOFF,Een eeuw rechtsontwikkeling, cit., p. 50; Cf. WILHELM, Private Freiheit und
gesellschaftliche Grenzen des Eigentums in der Theorie der Pandektenwissenschaft, in:
COINGIWILHELM(red.), Wissenschaft und Kodijikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert,
vol. IV: Eigentum und Industrielle Entwicklung, Wettbewerbsordnungund Wettbewerbsrecht,
Frankfurt am Main, 1979, p. 27 S5.
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doelstelling!" tonen aan dat steeds meer de absolute vrijheid van eigendom werd
gerelativeerd ten gunste van het algemeen belang'", eerst ten behoeve van het han-
delsverkeer, later, in het bijzonder in de Woningwet-1901150, ook ten behoeve van
de zwakkere maatschappelijke klassen. De opkomst, hoewel met horten en sto-
ten'", van het pachtrecht, kenmerkt de relativering van het belang van de statische
eigendom van de grond ten gunste van het private belang van degeen die de grond
exploiteert'",

148 Daarover VISSER, Geschiedenis en beginselen van het onteigeningsrecht, Leiden, 1884,
p. 61 ss., p. 85 ss., met aandacht voor de ontwikkelingen in Duitsland; JONCKERSNIEBOER,
Onteigeningsrecht, Zwolle, 1931, p. 43 ss., p. 55 ss .. VALKHOFF, Een eeuw rechtsont-
wikkeling ; cit., p. 18 ss.; GRIMM, Die Entwicklung des Enteignungsrechts unter dem Einfluj3
der Industrialisierung ; in COINGIWILHELM,Wissenschaft und Kodifikation im 19. Jahrhundert,
vol. IV, cit., p. 121 ss.; ALpAIBESSONE,Poteri dei privati e statuto della proprieta, vol. II:
Storia, funzione sociale, pubblici interventi, Padova, 1980, p. 45. Cf. VON JHERING, Der
Zweck im Recht, cit., p. 411 (526 s.): "Die Bedeutung der Expropriation wird meines
Erachtens vollig verkannt, wenn man in ihr einen Eingriff in das Eigenturn, eine Abnormalitiit
erblickt, die mit der 'Idee' desselben in Widerspruch stehe. In diesem Lichte kann sie nur
demjenigen erscheinen, der das Eigentum lediglich vom Standpunkte des Individuums erfaJ3t
(individualistische Eigentumstheorie) (... ). Der allein richtige ist der der Gesellschaft (gesell-
schaftliche Eigentumstheorie). Von diesem Standpunkte erscheint die Expropriation sowenig
als eine Abnormalitat oder ein VerstoJ3 gegen die Eigentumsidee, daf sie umgekehrt durch
letztere seIber in unabweisbarer Weise gefordert wird. Die Expropriation enthalt die Losung
der Aufgabe, die Interessen der Gesellschaft mit denen des Eigentiimers zu vereinigen, sie
rnacht das Eigentum erst zu einem praktisch lebensfahigen Institut., ," (ace, orig.).
149 Cf. ook WILHELM, Private Freiheit und gesellschaftliche Grenzen des Eigentums in der
Theorie der Pandektenwissenschaft, cit., p. 29: "Die Juristen, die der herrschenden Eigen-
tumslehre der Pandektenwissenschaftwidersprechen, bilden keine Einheitliche wissenschaftli-
che Richtung. Gemeinsam ist ihnen die Ablehnung der 'absoluten' oder gar 'absolutistisch'
genannten Bestimmung des Privateigentums, das nach ihrer Ansicht vielmehr nach seiner
gesellschaftlichen Funktion und Bedingtbeit aufgefaJ3t und karakterisiert werden sollte; ihre
wissenschaftlichen Ausgangspositionen sind dabei durchaus verschieden. "
150 Stb. 158.
151 Zie voor een beschrijving van de ontwikkeling van het Nederlandse pachtrecht DE HAAN,
Pachtrecht. Commentaar op wet enjurisprudentie, Zwolle, 1969, p. 1 ss.
152 Cf. lRTI, Dal diritto civile al diritto agrario, cit., p. 93 ss. Zie ook de karakterisering van
RODRIGUESLOPES, Pacht, 2e dr., Deventer, 1991, p. 185: "Het pachtersbelang gaat boven
het verpachtersbelang, het ondernemersbelang boven het be\eggersbelang."



HOOFDSTUK 3

VERCOMMERCIALISERING EN OBJECTIVERING

1. Burgerlijk recht en handelsrecht 2. Vercornmercialisering van het burgerlijk recht 3.
Begunstiging van de goederenomloop 4. Inhoud en strekking van de overeenkomst 5. Legisme
6. De ltaliaanse Codice civile 7. Functionalisering en moralisering van het privaatrecht 8.
Economische openbare orde 9. Normatieve uitleg van rechtshandelingen 10. Causalisering
van het contractenrecht

1. Uit de overgang in de achttiende eeuw van een feodalistische naar een kapitalisti-
sche maatschappij groeide een Kleinwarenwirtschaft. Zij dreef vooral op de produktie
en ruil van consumptiegoederen. Daarin had de landbouw naar zijn aard een belang-
rijk aandeel'. Zolang de eigendom van onroerende zaken een maatschappelijk
bepalende rol speelde, was er sprake van een relatief statisch, op grondbezit gecon-
centreerd vermogensrecht'. De civielrechtelijke codificaties die rond 1800 tot stand
zijn gekomen', getuigen nog van een maatschappelijke inrichting waarin voor-
namelijk van de opbrengsten van de grond wordt geleefd. Onmiskenbaar beogen zij

1 Cf. voor Nederland LEVENBACH,Het burgerlijk wetboek en de maatschappelijke verhoudin-
gen van 1838 tot heden, cit., p. 129 ss.
2 Cf. VAN DEN BERGH, Eigendom, grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, 2e
druk, Deventer, 1988, p. 15 ss.; RIPERT, Le regime democratique et le droit civil moderne,
Paris, 1936, p. 399; idem, Aspectsjuridiques du capitalisme moderne, 2e ed., Paris, 1951,
p. 130 ss.; ASCARELLI,Sviluppo storico del diritto commerciale e signijicato dell 'unificazione,
RlSG 89 (1952-53), p. 47; cf. ook P. BARCELLONA,Formazione e sviluppo del diritto privato
moderno, cit., p. 231; SOLARI, Individualismo e diritto privato, cit., p. 191 ss.; T.M. titel
3.8 NBW (vruchtgebruik), ParI. Gesch. Boek 3, p. 639; ASSER-BEEKHUlS-DAVIDS3-II, nr.
349. De wetgever NBW heeft zich daarvan zeker niet volledig weten los te maken. WUTING,
Enige aspecten van burenrecht naar NEW, BR 1991, p. 419, signaleert b.v. dat vele bepa-
lingen uit titel 5.4 NBW (burenrecht) zich richten " ... tot een kwalitatieve kring van gebruikers
van onroerende zaken. Die kwaliteit wordt me de gedetermineerd door het nabuurschap. In
een aantal artikelen neemt de wetgever door het vastklampen aan eigenaarsbevoegdhedennog
te weinig afstand van die belangstelling voor het recht van eigendom, zoals die nog in de BW-
codificatie uit 1838 is vervat."
3 Zoals de Franse Code civil van 1804 (en bijgevolg ons B.W. van 1838) en het Oostenrijkse
Allgemeines Biirgerliches Gesetzbucb van 1811. Zo ook het Allgemeine Landrecht fUr die
PreujJischen Staaten van 1794; zie daartoe b. v . SCHWARZ,Pandektenwissenschaftund heutiges
romanistisches Studium, SZ 42 (1921) (ook in diens Rechtsgeschichte und Gegenwart, Gesam-
melte Schriften zur neueren Privatrechtsgeschichte und Rechtsvergleichung, Karlsruhe, 1960,
p. 93 ss.), p. 600, met verdere verwijzingen. Gioele SOLARI heeft het eerste deel van zijn
Fitosofia del diritto privato onder de titel lndividualismo e diritto privato (cit.) aan deze
codificaties gewijd. Ook de door vele natuurrechtsgeleerden ontworpen privaatrechtelijk
systemen waren afgestemd op een statisch rechtsconcept, zoals blijkt bij SCHWARZ, loco cit.
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de eigenaar van de grond te beschermen". HoeweI het derde boek van de Code civil
een Iimitatieve opsomming bevat van de differentes manieres dont on acquiert Lapro-
priettf, besteedt het, overeenkomstig het adagium mobilium vilis possessio, weinig
aandacht aan de eigendom van roerende zaken", Ook de overeenkomst heeft de Code
civil aan de eigendom ondergeschikt gemaakt. Zij staat in het teken van bescherroing
van de eigenaar tegen ongewild eigendomsverlies. Art. 1108 Cc fro (art. 1356 BW-
1838) staat immers geen eigendomsovergang toe dan met de toestemming van de
partij die zich verbindt (art. 1108 Cc sub 1 is, anders dan art. 1356 BW sub 1, in
het enkelvoud gesteld) krachtens een geoorloofde oorzaak (die in de voorstelling van
DOMATen POTHIERdus bestaat in het feit dat de wederpartij ook een verplichting
op zich neemt). De bescherroing is volledig doordat le seul consentement des parties
contractantes, ingevolge art. 1138 Cc, translatieve werking heeft en derhaIve de
eigendom doet overgaan", Omgekeerd blijft daardoor de zaak voor de eigenaar

4 Cf. IRTI, Dal diritto civile al diriuo agrario, cit., p. 101 ss. Men vergelijke de bezitsacties
van art. 606 ss, BW-1838, die uitsluitend aan de bezitter van onroerend goed werden toege-
kend. Cf. T.M. bij art. 3.5.17 (3:125) NBW, ParI. Gesch. Boek 3, p. 456 S.

5 Het Nederlandseequivalent, Van de wijze waarop eigendom verkregen wordt, was als tweede
afdeling in de over de eigendom handelende derde titel van het oorspronkelijk tweede boek
van het Burgerlijk Wetboek opgenomen (art. 639 ss. BW-1838): "(E)I mas consecuente ami
entender es el (sc.: C6digo) Holandes, pues pone su mencionado articulo (sc.: art. 639) al
tratar de la propriedad en el libro 2, y habla en seguida de los medios de adquirirla por
ocupacion, accesion, etc.: los otros (sc.: C6digos) en su respectivo libro 2 no tratan de los
medios 6 modos de adquirirla, y sin embargo apuran toda la materia de accesion," (curs.
orig.). Aldus de schrijver van het voorontwerp (1851) van de Spaanse Codigo civil (1888),
GARCIAGOYENA,die niettemin, naar het Franse voorbeeld, de Iustiniaanse Institutenordening
verkieslijker achtte (cf. Concordancias, motivos y comentarios del codigo civil espaiiol,
Madrid, 1852 (reimpr. Zaragoza, 1974), p. 294 ss.), zodat ook het Spaanse derde boek handelt
over Los modos de adquirir la propriedad. Zie over het derde boek van de ltaliaanse Codice
civile van 1865 ALPAIBESSONE,Poteri dei privati e statuto della proprieta, Vol. IT: Storia,
funzione sociale, pubblici interventi, cit., p. 26 ss.
6 Cf. TERRAT, Du regime de la Propriete dans le Code civil, in: Le Code civil 1804-1904.
Livre du centenaire, cit., p. 327 ss.; RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, p.
15 ss.; SOLARI, Individualismo e diritto privata, cit., p. 193. Zie ook GALGANO, Storia del
diritto commerciale, cit., p. 81 ss.; IRn, Dal diritto civile al diritto agrario, cit., p. 12.
7 Zo b.v. ook art. 1125 Cc it.-1865 en art. 1376 Cc it.-1942; art. 715, 716 Cc port.-1867 en
art. 408 Cc port. -1967. Art. 981 van het Spaanse voorontwerp berustte eveneens op art. 1138
Cc fr. (cf. GARCIAGOYENA, op. cit., p. 520). Krachtens het uiteindelijke art. 609 Cc esp.
echter gaat, zoals in het Nederlandse recht, de eigendom slechts over door de zakelijke
overeenkomst; hierover uitgebreid ALVAREZSUAREZ,El problema de la causa en la tradicion,
Madrid, 1945, p. 104 ss. Zie voor een bespreking op dit punt van het Franse, Spaanse en
Portugese recht en het recht van een aantal Latijns-Amerikaanse landen ROTHLISBERGER,
Traditionsprinzip und Konsensprimip be; der Mobtliarubereignung. Eine vergleichende
Untersuchung zu den iberischen und lateinamerikanischen Kodifikationen, Zurich, 1982,
passim; FERRARI, Vom Abstraktionsprinzip und Konsensualprtnzip zum Traditionsprinrip ; cit.,
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behouden als hij de overeenkomst is aangegaan onder invloed van een wilsgebrek",
De belangen van de handelaar kwamen beter tot hun recht in de Franse Code

de commerce van 180'P. Het wetboek beoogde diens winstmogelijkheden te bescher-
men'? door de onderschikking van de overeenkomst aan de eigendom te doorbreken.
De mobiele rijkdom, die wordt vergaard door de speculatieve eigendomsovergang,
en daarmee door de overeenkomst zelf, wordt centraal gesteld. De Code de commerce
is naar zijn uitgangspunt" een uitdrukking van de zogenaamde unificatietheorie",
die leert dat handelsrecht en civiel recht van dezelfde beginselen uitgaan en dat er
dus naast het algemene burgerlijk recht geen plaats is voor een autonome discipline
bestemd tot regulering van de bijzondere activiteiten van de handelaar (ondeme-
mer) 13 • Het is Diet de strekking van de Code de commerce om een exclusief, op
zelfstandige beginselen berustend rechtsstelsel voor een aparte maatschappelijke klasse
van handelaren te creeren 14. Doel van dit wetboek is slechts om, naast de op de ei-
gendom van onroerende goederen afgestemde Code civil, een aanvullende regeling
ten behoeve van handelstransacties te scheppen", Criterium voor de toepasselijkheid

p. 52 ss. Zie voorts KOHLER, Vertrag und Uebergabe (Zw6lj Studien zum Biirgerlichen
Gesetzbuch, Nr. lV), Archiv fur burgerliches Recht 18 (1900), p. Iss.
8 Zie ook infra, p. 209 ss.
9 IRTl, Dal diritto civile al diritto agrario, cit., p. 103 ss.
10 GALGANO, Storia del diritto commerciale, cit., p. 79 ss.
11 Cf. RAISCH,Die Abgrenzung des HandeLsrechts yom Burgerlichen Recht aLsKodijikations-
problem im 19. Jahrhundert, Stuttgart, 1962, p. 46 ss.
12 Cf. ClAN, Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei codici, Riv. dir. civ. 1974,
vol. I, p. 526.
13 Cf. MOLENGRAAFF,Is het noodzakelijk of wenschelijk tussen handeLsrecht en burgerlijk
recht te onderscheiden en ze tot voorwerpen van aftonderlijke wettelijke regeling te maken?
Preadvies voor de NederlandscheJuristen-Vereeniging, 1883, (gedeeltelijk opgenomen in de
Molengraaff-bundel, Zwolle, 1978, p. 3 ss), p. 254: "Innerlijk verschil bestaat er aileen dan,
wanneer aan gelijksoortige rechtshandelingen verschillende rechtsgevolgen verbonden wor-
den ... "
14 Cf. RAISCH, Die Abgrenzung des HandeLsrechts yom Biirgerlichen Recht, cit., p. 20 s., p.
47. TETI, Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del dtritto privato, Milano, 1990,
p. 23 ss.
IS Cf. RIPERT, Aspects juridiques du capiialisme moderne, cit., p. 16: "Le droit commun qui
est inscrit dans notre Code civil de 1804, c'est bien le droit de la societe moderne nee de la
Revolution, mais c'est pourtant le droit de I'exploitation rurale du XVIlle siecle. L'objet de
leur preoccupation est uniquement la propriete fonciere affranchie de la directe seigneuriale.
Les contrats dont ils donnent les regles ce sont les contrats que notre Ancien droit a herites
de Rome: la vente et Ie louage sont ceux des immeubles, la societe est d'un ancien mode, le
louage des ouvriers est assimile a celui des domestiques. Pour tout ce qui touche Ia vie des
affaires, Ie Code renvoie aux usages du commerce. C'etait si insuffisant que, quatre ans plus
tard, et sans se laisser arreter par Ie grand principe de l'egalite devant la loi, on fit un Code
pour les commercants sans oser d'ailleurs dire qu'on retablissait ainsi un droit professionnel."
Cf. MOLENGRAAFF,Is het noodzakelijk of wenschelijk tussen handeLsrecht en burgerlijk recht
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van de bepalingen van de Code de commerce was, blijkens zijn artikel 116, de aard
van de transactie, de objectieve handelsdaad 17. Door dat objectief criterium" was
het wetboek in abstracto op elk rechtssubject van toepassing. In beginsel" bepaalde
de aard van de handeling de kwaliteit van het rechtssubject (koopman) en niet omge-
keerd, zoals in een subjectief systeem, dat b. v. de toepasselijkheid van het handels-
recht afhankelijk maakt van inschrijving in een handelsregister. Daardoor hield de
Code de commerce een bevestiging in van het gelijlcheidsbeginsel en garandeerde het
aan ieder rechtssubject de voorheen tot een besloten kring beperkte vrijheid van eco-
nomisch initiatief en vrije toegang tot de markt", Omdat de Code de commerce
materieel slechts aanvullend recht bevatte, ontstonden collisieproblemen aileen op
het formele vlak, met name op het gebied van het bewijs-, proces- en executie-
recht". Het vraagstuk van het toepasselijk regime op de zogenaamde gemengde
overeenkomst, voor de ene partij een handelsdaad, voor de ander een incidentele
transactie, werd in het voordeel van de particulier beslecht. De handelaar was ver-
plicht om de particulier voor een civielrechtelijke instantie te dagen", zodat b.v.
de ten opzichte van de Code civil soepelere regels van bewijsvoering van de Code

te onderscheiden en ze tot voorwerpen van afzonderlijke wettelijke regeling te maken? cit.,
p. 256, p. 277 SS.

16 Art. 1 Cdc fr.: "Commercants sont ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur
profession habituelle."
17 Cf. MOLENGRAAFF, Is het noodzakelifk of wenschelijk tussen handelsrecht en burgerlijk
recht te onderscheiden en ze tot voorwerpen van afzonderlijke wettelijke regeling te maken?
cit., p. 309 s.; helder oak AULEITA, Atto di commercio, Enc. dir. 4 (1959), p. 198 s.
18 Het Pruisische ALR van 1794 voorzag in Deel2, titel 8, § 475 ss., oak in een uitgebreide
regeling voor het handelsrecht (waarover RAISCH, Die Abgrenzung des Handelsrechts vom
Biirgerlichen Recht, cit., p. 34 ss.), maar ging uit van een subjectief (gilden)systeem. Zoals
geldt voor de Code civil is ook de invloed van de Code de commerce op de Europese handels-
wetgeving veel groter dan het ALR. Het objectieve systeem van de Code de commerce heeft
echter slechts navolging gevonden in het Nederlandse Wetboek van Koophandelvan 1838, de
Italiaanse Codice di commercia van 1865 en de Griekse Emporikos Kodikas van 1835. Cf.
RAISCH, op. cit., p. 55 ss.
19 B.v. de mogelijkbeid van surseance van betaling en faillissernent, van oorsprong een
handelsrechtelijke vinding, bleef in Frankrijk aan de kwaliteit van het rechtssubjectverbonden.
20 ASCARELLI,Sviluppo storico del diritto commerciale e significate dell'unificazione, RISG
89 (1952-53), p. 47; GALGANO,Storia del diritto commerciale, cit., p. 86 ss.; IRTI, Dal diritto
civile al diritto agrario, cit., p. 18 s.
21 Zie voor een overzicht voor her Nederlandse recht VISSER, Het Burgerlijk Wetboek en het
handelsrecht, in: SCHOLTENIMEIJERS(red.), GedenkboekBurgerlijk Wetboek 1838-1938, cit.,
p. 566 ss.
22 Zie b.v. Casso fro 1 april 1914, S. 1914, I, p. 345 ss. m.nt. LYON-CAEN.
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de commerce" buiten toepassing bleven. Omgekeerd was de particulier echter niet
verplicht om de handelaar voor een handelsrechtelijk forum te dagen".

Anders lagen de omstandigheden al bij de invoering van het Allgemeine Deutsche
Handelsgesetzbuch van 1861 (ADHGB), dat onder meer tot voorbeeld strekte aan
het Oostenrijkse Handelsgeseizbudi van 1897, de Italiaanse Codice di commercio van
1882 en de Spaanse Codigo de comercio van 1885. Aan het wetboek ligt de divergen-
tietheorie ten grondslag, volgens welke het handelsrecht op andere beginselen berust
dan het burgerlijk recht en ten opzichte van het burgerlijk recht autonoom is.
Regulering van onderwerpen die een doublure ten opzichte van het gemene recht
behelzen, behoort dan tot de mogelijkheden". Het ADHGB kenmerkte zich onder
meer door een ten opzichte van het traditionele privaatrecht, waaraan zelfs het
handelsgebrnik derogeerde", gunstiger regime voor vermogensverschuivingen'",

23 Net als de Code de commerce liet het Wetboek van Koophandel onbeperkt getuigenbewijs
toe, de Code Civil en het Burgerlijk Wetboek kenden daarentegen uitsluitend het schrifte\ijk
bewijs. Cf. Rb. Rotterdam 3 jan. 1876, W. 3944: "0., dat deze afwijking van het gewone
regt haren grond vindt in de behoeften van den handel om in snel en in wederzijdsch vertrou-
wen zaken te doen, terwijl in het dagelijksch leven regtshandelingen van eenig belang en
omvang daarentegen meestal schriftelijk worden aangegeven; 0., dat deze artikelen dus,
uitgaande van de alleszins juiste veronderste\1ing, dat in den handel gewoonlijk de overeen-
komsten slechts mondeling worden gesloten, zonder dat men zich den tijd gunt daarvan eene
acte op te maken, ten doel hebben om hem, die daden van koophandel verrigten, het bewijs
van zoodanige handelingen gemakkelijk te maken ... "
24 Cf. ESCARRA, Principes de droit commercial, t. I: Histoire du droit commercial, Sources,
Documentation, Actes de commerce, Commercants, Fonds de commerce, Propriete commercia-
le, Jurisdiction commerciale, Organesde representation des interets commerciaux, Paris, 1934,
p. 718 s.; GALGANO, Storia del diritto commerciale, cit., p. 86 ss.
25 Volgens CIAN, Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei codici, cit., p. 528,
was er in Duitsland, door het ontbreken van een algemeen burgerlijk wetboek, ruimte om bij
de invoering van een excIusiefhandelsrecht ook een regeling te treffen voor onderwerpen (b.v .
het overeenkomstenrecht) die materieel door het commune recht werden beheerst. Het heeft
de commercialisering van het burgerlijk recht begunstigd: " ... che per questa via di 'commerci-
ale' alia disciplina in questione resta soltanto il nome." De Spaanse Codigo de comercio van
1829 (waarover RAISCH, Die Abgrenzung des Handelsrechts vom Biirgerlichen Recht, cit.,
p. 56 ss.), die, hoewel deels gebaseerd op de Code de commerce, ook al uitging van een sub-
jectief systeem, heeft op zijn beurt, (behalve op o.a. de Portugese Codigo commercial van
1833) grote invloed gehad op het ADHGB. Ook in Spanje bestond namelijk ten tijde van de
invoering van het handelswetboeknog geen burgerlijk wetboek. De Spaanse Codigo civil werd,
na een wetgevingsproces van jaren, pas in 1889 ingevoerd. Daarover BAR6 PAZOS, La
codificacion del derecho civil en Espana, Cantabria, 1993, p. 17 ss.
26 Art. 1 ADHGB: "In Handelssachenkommen, insoweitdieses Gesetzbuch keine Bestimmun-
gen enthalt, die Handelsgebraucheund in deren Ermangelung das a\1gemeine burgerliche Recht
zur Anwendung." Zo ook art. 1 Cdc it. 1882: "In materia di commercio si osservano Ie leggi
commerciali. Ove questo non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali 0

speciali prevalgono agli usi generali. (Lid 2:) In mancanza si applica iI diritto civile." Cf.
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De enkele betrokkenheid van de handelaar, ook als diens wederpartij een particulier
was", en Diet het voorwerp van de transactie, derhalve een aan het prerevolutionaire
corporatiesysteem herinnerend subjectiej criterium, bepaalde de exclusieve toepasse-
lijkheid van het handelsrecht". Door deze onmiskenbare bevoordeling van de
handelaar werden diens speculatieve, op winst gerichte transacties ten koste van de
belangen van de niet-handelaar beschermd". In Nederland lijkt de invoering van
het ADHGB de aanleiding te zijn geweest voor een andere opstelling van veel

TET!, Codice civile e regime fascista, cit., p. 27 ss.
27 B. v. art. 3 17 lid 1: "Bei Handelsgeschaften ist die Gultigkeit der Vertrage durch schriftliche
Abfassung oder andere Formlichkeiten nicht bedingt. "

Art. 321: "Ist ein unter Abwesenden verhandelter Vertrag zu Stande gekommen, so gilt
der Zeitpunkt, in welchem die Erklarung der Annahme behufs der Absendung abgegeben ist,
als der Zeitpunkt des Abschlusses der Vertrages."

Zie ook nog art. 306 lid 1: Wenn Waaren oder andere beweglicbe Sachen von einem
Kaufmann in des sen Handelsbetriebe veraubert und iibergeben worden sind, so erlangt der
redliche Erwerber das Eigenthum, auch wenn der Veraulierer nicht Eigenthumer war. Das
friiher begriindete Eigenthum erlischt (... )."

lid 4: "Dieser Artikel findet keine Anwendung wenn die Gegenstande gestohlen onder
verloren waren. "

Art. 307 ADHGB : "Die Bestimmungen des vorigen Artikels finden bei Papieren auf
Inhaber auch dann Anwendung, wenn (... ) die Papiere gestoWen oder verloren waren." (In
dezelfde zin art. 57 Cdc it. 1882: "La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti 0 rubati
e ammessa soltanto contro colui che Ii ha trovati 0 robati e contro coloro che Iihanno ricevuti
per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso. H).

In Frankrijk yond een gelijke ontwikkeling plaats in bijzondere handelsrechtelijke
wetgeving, cf. !RTI, DaL diritto civile al diritto agrario, cit., p. 20 s.
28 Art. 277: "Bei jedem Rechtsgeschaft, welches auf der Seite eines der Kontrahenten ein
Handelsgeschaft ist, sind die Bestimmungen dieses vierten Buchs in Beziehung auf beide
Kontrahenten gleichmaflig anzuwenden (... )." Art. 277 ADHGB is gehandhaafd in § 345 van
het Handelsgesetzbucn van 1900: "Auf ein Rechtsgeschaft, das fur einen der beiden Teile ein
Handelsgeschaft ist, kommen die Vorschriften nber die Handelsgeschafte fur beide Teile
gleichmiiBig zur Anwendung, soweit nicht aus diesen Vorschriften sich ein anderes ergibt."
Zo ook art. 54 Cdc it. 1882.
29 Art. 272 lid 2: "Die bezeichneten Geschafte sind auch alsdann Handelsgeschafte, wenn sie
zwar einzeln, jedoch von einem Kaufmann illBetriebe seines gewohnlich auf andere Geschafte
gerichteten Handelsgewerbes gemacht werden."

Art. 273 lid 1: "Aile einzelnen Geschafte eines Kaufmanns, welche zum Betriebe seines
Handelsgewerbes gehoren, sind als Handelsgeschafte anzusehen (... )."

Art. 274 lid 1: "Die von einem Kaufmann geschlossenen Vertrage gelten illZweifel als
Handelsgeschafte (... )."
30 Cf. GALGANO, Storia del diritto commerciale, cit., p. 89 ss.
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schrijvers jegens het handelsrechr" en voor meningsverschil over de vraag van het
toepasselijk regime op gemengde overeenkomsten. Noch de opvatting in de zestiger
jaren van Tobias ASSER, die de toepasselijkheid van het Wetboek van Koophandel
op gemengde overeenkomsten nog uitsloot", noch de opvatting van de Hoge Raad
in 1878 dat uitsluitend de particulier van het gunstiger regime kon profiteren" werd
door elke schrijver gedeeld.

2. Steeds duidelijker manifesteerde zich echter een tendens om de specifieke regelge-
ving gericht op soepel lopende vermogensverschuivingen" in het handelsverkeer,
ruim uit te leggen en deze voor het gehele burgerlijke recht te generaliseren".
Vooral vanaf het einde van de vorige eeuw heeft de objectiveringstendens in het

31 Toepasselijkheid bij voorrang op handelsdaden ook van handelsgebruiken, zoals in Duitsland
krachtens art. I ADHGB, werd in Nederland bijvoorbeeld verdedigd door HOLTIUS in diens
Yoortezingen over Handels- en Zeeregt, dl. I: Handelsregt, Utrecht, 1861, p. 29 ss.; MOM
VISCH, lets over het Duitsche Handelswetboek, Themis 1862, p. 44; LEVY, Het Algemeene
Duitsche Handels- Wetboek vergeleken met het Nederlandsche Wetboek van Koophandel, Am-
sterdam, 1869, p. 51; DUCKMEESTER,Bijdrage tot de leer der daden van koophandel, Leiden,
1864, p. 1 ss.; FABER, Verdienen de wettelijke bepalingen over het tot stand komen der
koopovereenkomstoverhandelszakenaanvulling?, Themis 1877, p. 211 ss. Cf. A. VAN OVEN,
Geschiedenis van de wetenschap van het handelsrecht in de 1ge eeuw, Amsterdam, 1968, p.
26 s., p. 59.
32 Cf. T. AsSER, Handelsregt en handelsbedrijf, Amsterdam, 1862, p. 24: "Er is geene daad
van koophandel, wanneer hetzij de kooper hetzij de verkooper niet als koopman handelt. .. ":
idem, Magazijo van haodelsregt 1867, p. 43 ss.; cf. FRUIN, lets over Daden van Koophandel,
Themis 1865, p. 518 ss.
33 HR 18 april 1878, W. 4246 (DE COCK & VORSTMANq.q.INOLET), waarbij de eisers,
curatoren in het faillissement van een commissionair in effecten, een vordering instelden tot
betaling van een schuld van f 15.000 tegen een particulier die het bestaan van de schuld ont-
keode. Eisers wenstenhet bewijs door getuigen te levereo. De Hoge Raad wees deze eis echter
af: "0., dat een handelsregtsgeding is een zoodanig, waarbij de handhaving gevorderd wordt
van een handelsverbindtenis d.i. van een verbindtenis, die haren grond vindt in eene daad van
koophandel; 0., dat hier tusschen partijen in confesso is, dat de verweerder in deze geene daad
van koophandel heeft gepleegd, zoodat zijoe beweerde verbindtenis op geene daad van
koophandel kan zijn gegrond, en de tot haodhaving van die verbindtenis strekkende regtsvor-
dering aIle karakter van handelszaak mist, en het rniddel aldus is ongegrond." (curs. orig.).
De opvatting dat slechts de koopman van de gunstiger bepalingen kon profiteren werd ook
door verschillende schrijvers aangehangen (b.v. DIJCKMEESTER,Bijdrage tot de leer der daden
van koophandel, cit., p. 44; FRUIN, loco cit., p. 531). Zie voor een overzicht van de verschil-
leode opvattingen ook CARSTEN,Bijdrage tot de leer der zaken van koophandel, Leiden, 1882,
passim.
34 Zie over de ontwikkeling van de zgn. objectieve goede trouw in het Duitse handelsverkeer
MENEZES CORDEIRO,Da boa fe no direito civil, cit., vol. I, p. 314 ss.
35 Zie nog A. VAN OVEN, Geschiedenis van de wetenschap van het handelsrecht in de 1ge
eeuw, cit., p. 61 ss.
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commune recht zich onder invloed van de snel doorzettende industrialisering van de
maatschappij doorgezet". Het van oorsprong statische verbintenissenrecht vercom-
mercialiseerde" doordat het ruilverkeer zich, als gevolg van de toenemende indu-
strialisering en massaproduktie intensiveerde. Het in het ADHGB vervatte normen-
complex bleek bij uitstek ook aan de behoeften van het alledaagse particuliere goede-
renverkeer te voldoen. De massaproduktie onder het industrieel kapitalisme deed het
kwantitatief belang van vermogensverschuivingen aanzienlijk stijgen. Omdat werd
geproduceerd voor een markt in plaats van na bestelling verdween de precontractuele
fase waarin vroeger aard en kwaliteit van het object van de overeenkomst nauwkeurig
konden worden bepaald". In de nieuwe situatie ging het aanbod aan de vraag vooraf
en lagen prijs en inhoud van de prestatie van de verkoper reeds v66r toetreding van
de koper vast. Aan nadere onderhandelingen had de verkoper geen behoefte", De
door de massaliteit bevorderde objectivering van het transactieverkeer deed de be-
hoefte ontstaan aan een objectivering van de overeenkomst. Die kreeg gestalte in een
erkenning van de verklaring en gedraging die normaal gesproken (= objectief) de
wil om te kopen weerspiegelden, als constitutief in plaats van interpretatief mo-
menr", Het daaraan inherente gevaar dat het subjectieve doel van de koper in het
objectieve doe I van de overeenkomst niet tot uitdrukking kwam (dissensus), was -

36 Cf. voor Nederland VALKHOFF,Een eeuw rechtsontwikkeling, cit., passim; idem, Vermaat-
schappelijkt vermogensrecht in het nieuwe B. W., Zwolle, 1967.
37 De constatering stamt van RIEBER,Der EinjlujJ Handelsrechtlicher Ideen auf den Entwurf
eines biirgerlichen Gesetzbuchs for das Deutsche Reich, Stuttgart, 1894, p. 14 en voetnoot
3, p. 63. Cf. ASCARELLI, Sviluppo storico del diritto commerciale e significate dell'unifi-
cazione, cit., p. 43; G. FERRI, Diritto commerciale, cit., p. 923 ss.; RIPERT, Aspects juridi-
ques du capitalisme moderne, cit., p. 336 ss.; GALGANO,Storia del diritto commerciale, cit.,
p. 95 55.

38 Cf. GOUNOT,Le principe de I 'autonomie de Lavolonte en droit prive. Contribution a I 'etude
critique de l'individualisme juridique, Paris, 1912, p. 12 ss.; JOSSERAND,La 'publicisation'
du contrat, in: Introduction a l'etude du droit compare (Etudes LAMBERT), vol. III, Paris,
1938 (Neudr. Glashiitten im Taunus, 1973), p. 145; DE SOUSARIBEIRO,Cldusulas contratuais
gerais e 0 paradigma do contrato, Coimbra, 1990, p. 20 ss.
39 Zie nog LOSECAATVERMEER, Wil en verklaring bi} overeenkomsten, Leiden, 1913, p. 211
s.; BELLELLI, Il principio di conformita tra proposta e accettazione, Padova, 1992, p. 9 8S.
40 Cf. RAISER, Das Recht der allgemeinen Geschdftsbedingungen, Hamburg, 1935 (Neudr.
Bad Homburg vor der Hohe, 1961), p. 158 ss.; MANIGK, Das rechtswirksame Verhalten.
Systematischer Aufbau und Behandlung der Rechtsakte des Burgerlichen und Handelsrechts,
Berlin, 1939, p. 279 S8. (verkehrsmiijJig typisierte Willenserkliirung); GENOVESE,Condizioni
generale di contratto, Enc. Dir. 8 (1961), p. 804; SCHLESINGER,Dichiarazione (teoria gene-
rale), Enc. Dir. 12 (1964), p. 37588.; REsCIGNO,Appunti sull'autonomia negotiate, in: SALVI
(red.), Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., p. 124 S8.
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anders dan men in het hedendaags contractenrecht geneigd is aan te nemen" - voor
risico van de koper", De ondememer profiteerde van de op de bevordering van het
goederenverkeer gerichte objectiveringstendens en het uitdijenals gevolg daarvan van
handelsrechtelijke normen. Een intensievere goederenomloop betekent immers meer
omzet en daartoe is de wijze waarop de overdracht van geproduceerde goederen
plaatsvindt van groot belang. Naarmate de overdracht van produkten vlotter verloopt,
nemen de afzet- en winstmogelijkheden van de ondememer toe. Terwijl de bescher-
ming van een statische bron van rijkdom als de eigendom een nauwgezet onderzoek
naar de wil van de eigenaar en, teneinde diens werkelijke wil tot eigendomsverlies
zeker te stellen, een vertraging van vermogensverschuivingen wenselijk maakt, is
de producent gebaat bij een vervlakking van die analyse. Zijn belang om een zo groot
mogelijke hoeveelheid goederen in zo kort mogelijke tijd te verkopen", wordt juist
gediend door het uitsluiten van een mogelijke verijdeling van de vermogensverschui-

41 Zie HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125 m.nt. G.J.S. (RAMIMATSER): " ... dat het voorts bij een
door een professionele verkoper geredigeerd beding voor de hand ligt onduidelijkheden in
beginsel ten gunste van de niet professionele koper uit te leggen."; HR 28 april 1989, NJ
1990,583 m.nt. M.M.M. (LrSZKAY/LLOYD'S): " .. .ligt het in het algemeen voor de hand dat,
wanneer een dergelijk beding voor meer dan een uitleg vatbaar schijnt, wordt gekozen voor
de uitleg die bet minst bezwarend is voor de niet professionele verzekerde ... ". Cf. VRANKEN,
Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle, 1989, p.
67: "Degene die voorgedrukte contracten gebruikt, waarover niet meer onderhandeld wordt,
merkt niets van mogelijke twijfel bij de andere partij en kan derhalve ook niet corrigerend
of aanvullend ingrijpen. Onduidelijkheden en dubbelzinnigheden zal de gebruiker van der-
gelijke contracten in beginsel tegen zich moeten laten gelden, tenzij ze voor de wederpartij
aanleiding hadden behoren te zijn zich nader te informeren, maar dit wordt niet spoedig aan-
genomen." Zie ook infra, p. 154 ss.
42 Cf. BARR, Uber Irrungen im Contrahieren, JherJb 14 (1875), p. 401: " ... wer beim Contra-
hiren in einer ihm zuzurechnenden Weise die auBere Erscheinung seines Willens hervorruft,
so daB der ihm Gegeniiberstehenden bonafide Recbte daraus erIangt zu haben glaubt und
glauben darf, wird mit seiner Behauptung, daB ibm in Wirklichkeit der entsprechende Wille
gefehlt habe, gar nicht gehort." De discussie is in gang gezet door VON JHERING, in een
artikel dat, veelbetekenend, als uitgangspunt heeft de schadeplichtigheid van een partij wegens
gedragingen in de precontractuele fase, waarbij bovendien veelal wordt geredeneerd vanuit
de positie van de verkoper: Culpa in contrahendo oder Schadensersatzbei nichtigen oder nicht
zur Perfection gelangten Vertriigen, JherJb 4 (1860). p. 1 ss., ook opgenomen in zijn Gesam-
melte Aufsiitze aus den Iahrbuchernfia die Dogmatik des heutigen romischen und deutschen
Privatrechts ; Bd. I, Jena 1881 (Neudr. Aalen, 1969), p. 327 ss. Zie ook ZrTELMANN,Die
juristische Willenserkliirung, IherJb 16 (1878), p. 398 ss.

Zie voor het Nederlandse recht Rb. Rotterdam 28 nov. 1891, W. 6155; Rb. Haarlem 21
febr. 1893, W. 6326; LoSECAAT VERMEER, Wit en verklaring bij overeenkomsten, cit., p.
163; MEIJERS, De grondslag der aansprakelijkheid bij contractuele verplichtingen, WPNR
2675 ss. (1921), VPO ill: Yerbtntenissenrechi. Leiden, 1955, p. 81 ss. Zie ook BOLGAR, The
contract of adhesion, [1972] 20 American Journal of Comparative Law 58 ss.
43 GALGANO, Storia del diritto commerciale, cit., p. 95 ss.
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ving door een beroep op een wilsgebrek. Door de vermogensverschuiving - en daar-
door het belang van de verkoper - hoger te waarderen dan het individuele belang van
de koper, werden de mogelijkbeden van de massaproduktie vergroot". Het succes
van de verklaringsleer (vertrouwensleer), in 1874 geintroduceerd door R6vER45,

onderstreept de relativering van de individuele autonomie ten gunste van het ver-
trouwen van het medeindividu. De objectiveringstendens leidde in het contractenrecht
tot een verminderde relevantie van de individuele waardering van de kloof tussen het
streven naar behoeftebevrediging (subjectieve doel) enerzijds, en de als resultaat van
de belangenconfrontatie met de wederpartij daartoe noodzakelijke opoffering (objec-
tieve doel van de overeenkomst), dus het verband tussen de wederzijdse prestaties,
anderzijds. De mogelijkheid van het klassieke model, dat een wederpartij voor onaan-
gename verrassingen kwam te staan, had de laatste gedwongen zich van het subjec-
tieve doel van haar wederpartij te vergewissen. De objectiveringstendens veroorzaakte
de substitutie van dit kennisvereiste door een kenbaarheidsvereiste": De geldigheid
daardoor van het massa- of adhesiecontract" bood de ondememer de mogelijkheid
am zijn omzet door uniformering van zijn aanbod met behulp van identieke con-

44 Zie nog KOLLMAR,Das Problem der staatlichen Lenkung und Beeinflussung des rechts-
geschaftlichen Verkehrs, cit., p. 55.
45 ROVER,Uber die Bedeutung des Willens bei Willenserkliirungen, Rostock, 1874, p. 47: "Die
Regel: Ohne Willen keine wirksameErkHirung unter lebenden, ist falsch. Regel ist vielmehr,
daB der Mangel des entsprechenden Willens Nichtigkeit einer Erklarung unter lebenden nicht
zur Foige hat. H Cf. !SAY,Die Willenserkliirung im Thatbestande des Rechtsgeschdfts nach dem
Biagerlichen Gesetzbuchfur das Deutsche Reich, Jena, 1899, p. 3 ss.; zie voor het Nederland-
se recht HAMAKER,Beschouwingen over pandrecht, Nieuwe bijdragen voor rechtsgeleerdheid
en wetgeving 3 (1875), p. 89 s. (ook in diens Verspreide Geschriften, vol. IV: Yerbinte-
nissenrecht, cit., p. 245 ss.); FOCKEMAANDRE£, De wit en de wilsverklaring ; ibidem, p. 288
ss.; idem, in zijn kritische bespreking van ROVERSmonografie, ibidem, p. 613 ss.
46 Aldus GALGANO,Il diritto fra codice e costituzione, cit., p. 73. Sprekend voorbeeld is dat
voor een geslaagd beroep op dwaling het bewijs van verontschuldigbaarheid van de dwaling
niet meer voldeed. Het zogenaamde kenbaarheidsvereiste werd door de Hoge Raad bij arrest
van 30 mei 1924, NJ 1924,835 (BLUENBURGHINEYS& VANERP) aanvaard. Zie voor Italie
G.B. FERRI, II negozio giuridico tra liberta e norma, cit., p. 191 s.

Krachtens § 119 BGB Abs. 1 is verontschuldigbaarheid van de dwaling voldoende en
kenbaarheid van de bedoeling van de dwalende niet vereist: "Wer bei der Abgabe einer
WilIenserkJarung iiber deren Inhalt im Irrtume was oder eine Erklarung dieses Inhalts
iiberhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklarung anfechten, wenn anzunehmen ist, daB er
sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verstandiger Wiirdigung des Falles nicht abgegeben
haben wiirde." Zie over de tendens tot beperking van de vemietigingsbevoegdheid van de
dwalende na 1900LANGE,Die Neugestaltung der Anfechtung und das Yertragsverhdltnis, cit.,
p. 309 ss.
47 De term contrat d'adhesion is afkornstig van SALEILLES,De La declaration de volonte.
Contribution a l'etude de l'acte juridique dans le Code civil allemand (art. 116 a 144), Paris,
1901, p. 229 s.; cf. LOSECAATVERMEER,Wit en verkLaring bij overeenkomsten, cit., p. 211
ss.
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tracten en onder voor hem gunstige condities te vergroten". Omdat in de rechtshan-
deling de voor de verklaringsleer minder relevante confrontatie van het subjectieve
doel met de rechtsorde tot uitdrukking komt, verdween ook de rechtshandeling naar
de achtergrond ten gunste van de overeenkomst, waarin veelmeer de voor de goede-
renomloop relevante uitwisseling, de confrontatie van het subjectieve doel met een
ander subjectief doel, gestalte krijgt",

3. Het belang van de producent bij een objectivering van de totstandkoming van de
overeenkomst overstijgt de relatie met zijn wederpartij. Massa-afzet behoeft ook een
soepele vermogensverschuiving in de opvolgende relaties, tussen de afnemers en hun
wederpartijen". Dit buitencontractuele belang van de producent maakte het mak-
kelijker het belang van de goederenomloop met het a1gemeen belang te identifi-
ceren". De socialiseringstendens waaruit, bij het streven naar een rechtvaardige
reallocatie van rijkdom, de voorrang van het gemeenschapsbelang boven het in-

48 Cf. RAISER, Das Recht der allgemeinen Geschaftsbedingungen, cit., p. 18 ss.; Es-
SER/SCHMIDT,Schuldrecht, Bd. 1.1, p. 189 s.; RopPO, Le condizioni generali di contratto tra
'norma' e 'negozio', in: ALPAIBESSONE(red.), Tecnica e controllo dei contratti standard,
Rimini, 1984, p. 35 s.; RODOTA, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, p. 61
s. (met verdere verwijzingen in noot 87). LISERRE, Tutele costituzionali della autonamia
contrattuale. Profili preliminari, Milano, 1971, p. 51, wijst er terecht op dat dit tegelijkertijd
legalisering van het feitelijk overwicht van de ondernemer betekende. Zie voorts GAMBARO,
Perche si vessa il cliente. Note ed appunti di un itinerario tra imodelli occidentali, Quadri-
mestre 1991, p. 386 ss. Dankzij de verklaringsleer werd in het arbeidsovereenkomstenrecht
het arbeidsreglementbuitengewoonpopulair, cf. TRUYEN,Het rechtskarakterder zoogenaamde
arbeidsreglementen, Amsterdam, 1901, p. 1 ss.
49 In de Duitse Iiteratuur blijkt dit b.v. uit de monografieen die vanuit nationaal-socialistisch
perspectief werden geschreven, cf. LARENZ, Vertrag und Unrecht, I. Teil: Vertrag und Ver-
tragsbruch, Hamburg, 1936; STOLL, Vertrag und Unrecht, 1. Hlbbd., Tubingen, 1936; zie
ook LANGE, Die Neugestaltung der Anfechtung und das Vertragsverhiiltnis, cit., (1941), p.
278 ss. Cf. RopPO, Negozio giuridico, stato, societa civile. Sui rapporti tra teoria del negozio
e teoria dell'atto amministrativo, in: SALVI(red.), Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit.,
p. 203 en zie ook RopPO, II contratto, cit., p. 50 ss. In het Duitse nationaal-socialistische
ontwerp voor een Yolksgesetzbucb was dan ook van een Allgemeiner Teil afgezien en werd,
in Boek 4, das allgemeine Schuldrecht mit Vertragsschlufl und Yerpflichtung, centraal gesteld.
Cf. HEDEMANN,Das Volksgesetzbuch der Deutschen. Ein bericht, Miinchen und Berlin, 1941;
idem, Das Yolksgesetzbucn als Fundament Grofideutschen Rechtslebens, Berlin, 1942. Zo ook
de ltaliaanse Codice civile van 1942, zie infra, p. 94 ss.
50 GALGANO,!1 diritto privato fra codice e costituzione, cit., p. 28 ss., p. 30: "Nell'era della
rivoluzione industriale non e pili possibile distinguere fra rapporti relevanti e rapporti indiffe-
renti ( ... ) per la cIasse imprenditoriale. "
5! Zie nog GALGANO, Storia del diritto commerciale, cit., p. 106 ss.
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dividuele belang voortvloeide, kwam de ondemeroer evenzeer ten goede". Exonera-
tiec1ausules bijvoorbeeld voorkwamen economische paralyse doordat zij ondememers
in staat stelden de onvermijdelijke risico's van de gebrekkige techniek af te wentelen
op de massa". In Frankrijk werden exoneratieclausules tot laat in de negentiende
eeuw nietig geacht, orodat de debiteur krachtens art. 1147 Cc (cf. art. 1279 BW-
1838) behalve in geval van ovennacht wettelijk tot nakoroing van zijn verbintenis ver-
plicht is en bij niet-nakoming wordt geacht te hebben gewanpresteerd. De Cour de
cassation aanvaardde in 1874 echter dat exoneratieclausules konden leiden tot een
omkering van de bewijslast". Ook de principiele afwijzing van produkten- en risico-
aansprakelijkheid" betekende een extra belasting van de collectiviteit. De ondeme-

52 Cf. RADBRUCH,Du droit individualiste au droit social, APD 1931, p. 393, sprekend over
het economisch recht: "II repose sur la connaissance acquise assez amerement dans I'espace
tres retreci de l'economie de guerre, du fait que chaque rapport de droit prive est integre dans
l'ensemble de l'economie commune et y provoque des effets lointains; il repose aussi sur la
connaissance de ce fait que I'exercice de la propriete interesse, non seulement Ie proprietaire,
et la conclusion d'un contrat interesse, non seulementles contractants, mais un tiers: la Societe
englobante et sa superstructure organisee, I'Etat. La, ou dans l'interet de la Societe, I'Etat
intervient dans les rapports de droit prive pour regulariser et organiser, il y a droit eco-
nomique. Ainsi, c'est I'essence du droit economique que de reconnnaitre et de traiter les
rapports juridiques prives commes des rapports sociaux. "
53 Cf. PONZANELLI,Le clausole di esonero dalla responsabitita civile, Milano, 1984, p. 21
ss.; PINTOMONTEIRO, Clausulas limitativas e de exclusiiode responsabilidade civil, Coimbra,
1985, p. 72 ss. Cf. VALKHOFF,De invloed van de Spoorwegen op enkele gebieden van het
Nederlands privaatrecht, Themis 1939, p. 437 ss., n.a.v. art. 3 Spoorwegwet 1875.
54 Cf. ROBINO,Les conventions d 'irresponsabllite dans la jurisprudence contemporaine, Rev.
trim. dr. civ. 1951, p. 2 ss.; MUZUAGHl,Le declin des clauses d'exoneration de responsabllite
sous l'influence de l'ordre public nouveau, Paris, 1981, p. 93 ss.
55 Cf. FLEMING, The law of torts, 7th ed., Berkeley, California, 1987, p. 7: "This movement
coincided with, and was undoubtedly influenced by the demands of the Industrial Revolution.
It was felt to be in the better interest of an advancing economy to subordinate the security of
individuals, who happened to become casualties of the new machine age, rather than fetter
enterprise with the cost of "inevitable" accidents. Liability for faultless causation was feared
to impede progress because it gave the individual no opportunity for avoiding liability by being
careful and thus confronted him with the dilemma of either giving up his projected activity
or shouldering the cost of any resulting injury."; BESSONE,Responsabilaa per negligence e
teoria dell'illeccito. Del caso Donoghue v. Stevenson in prospettiva storica, in diens Saggi
di diritto civile, Milano, 1979, p. 259 ss.; FERREIRADEALMEIDA, Os direitos dos consumido-
res, Coimbra, 1982, p. 132 ss.

Nog bij arrest van 25 maart 1966, NJ 1966,279 m.nt. G.J.S., AA 1966, 381 m.nt. G.,
BR 1966, 325 m.nt. BLOEMBERGEN(Moffenkit-arrest), wees de Hoge Raad de mogelijkbeid
van produktenaansprakelijkheid bij wege van uitgangspunt af. Tot die tijd had de Hoge Raad
slechts aansprakelijkbeid aanvaard voor schadeveroorzakende produkten waarvan algemeen
bekend was dat zij bij ondeugdelijke sarnenstelling een groot gevaar opleverden voor de
gebruiker (cf. HR 6 april 1933, NJ 1933,881 rn.nt. E.M.M., W. 12627 inz. acetyleencilin-
der). De Nederlandse rechtspraak week op dit punt niet af van hetgeen in het buitenland werd
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mer kon daardoor, ten koste van de kwaliteit van zijn produkt, voorrang geven aan
de kwantiteit van zijn produktie", De opkomst van de verklaringsleer" en de con-
tractsdwang" worden eveneens weI gezien als een resultaat van de socialisering".

Hoe dit ook zij, dat met de objectiveringstendens het goederenverkeer en daarmee
de vermogensverschuiving tot maatschappelijk belang werd verheven, is onmisken-
baar'", Dit blijkt in Nederland sinds het begin van deze eeuw bijvoorbeeld uit de
opkomst van het in het handelsrecht van oudsher relevante criterium van het maat-
schappelijk verkeer" OOk62 in rechterlijke uitspraken'" op het terrein van het ver-

aangenomen, cf. voor Engeland DONOGHUEvs. STEVENSON[1932] A.C. 562; Verenigde
Staten: MACPHERSONVS. BUICK MOTOR CO., 217 N.Y. 382, III N.E. 1050, Court of Ap-
peals New York 14 maart 1916. Zie nog FERRARI, Produkthaftung und Negligence: Sechzig
Jahre Donoghue v. Stevenson, ZEuP 1993, p. 354 ss.
56 Zie nog Roppo, II contratto, cit., p. 36.
57 DUGUIT, Les transformations generales du droit prive depuis le Code Napoleon, cit., p.
82 ss.: cf. SCHLESINGER,Dichiarazione (teoria generale), cit., p. 376 S.; VAN DERREIJDEN,
Natuurlijke normen in het positieve recht, Nijmegen/Utrecht, 1933, p. 17.
58 Cf. KOLLMAR,Das Problem der staatlichen Lenkung und Beeinflussung des rechtsgeschaftli-
chen Verkehrs, cit., p. 82: "Ein so\Cher Kontrahierungszwang kann daher als Sicherheits-
maBnahme fur den reibungslosen Ablauf des Rechtsverkehrs und trotz des Zwanges, den er
unter Umstanden fur den Verpflichteten mit sich bringt, als eine Forderung des Rechtsverkehrs
betrachtet werden." Zie ook NIPPERDEY,Kontrahierungszwang und diktierter Vertrag, Jena,
1920, p. 36 ss.
59 Zie nog RODOTA, Le fonti di integrazione del contratto, cit., p. 61 s.
60 Zie nog VERSTEGEN, Ondeugdeli}ke levering bi} den soortkoop, RM 1923, p. 124 ss.
61 Waarmee men de sociaal-economisch relevante interactie tussen rechtssubjecten bedoelde.
Cf. J.l.M. VAN DERVEN, De zorgvuldigheidsnormkrachiens art. 1401 B. W. toegepast door
den Hoogen Raad, Nijmegen, 1941, p. 19: "Is nu de toevoeging 'in het maatschappelijk
verkeer' niet overbodig? Ook niet. Deze toevoeging beperkt de vereischte zorgvuldigheid nog,
zij bepaaJt nader, waar het criterium van wat 'betaamt' te zoeken is. Zij houdt daardoor buiten
de positieve rechtsorde onzorgvuldige handelingen, die buiten het maatschappelijke verkeer
plaatsgrijpen, ook al betreffen zij verhoudingen tusschen den handelende en eens anders
persoon of goed; terecht, want het positieve recht moet zich bepalen tot de rechtmatige
regeling van het verkeer tusschen een in een rechtsgemeenschap samenlevende hoeveelheid
menschen."; WOLFSBERGEN,Onrechtmatige daad, Leiden, 1946, p. 45: "De onzorgvuldigheid
moet vooreerstin het maatschappeli}k verkeeronbetamelijk zijn. Er zijn ongetwijfeld handel in-
gen, welke uit moreel oogpunt niet door de beugel kunnen, doch welke niet begaan worden
in het maatschappelijk verkeer. Ret moge onvergeeflijk zijn, zo een vader zonder enige reden
zijn enigen zoon 'in de legitieme stelt', het is ongetwijfeld geen onrechtmatige daad. Evenzeer
kan de weigering van toe stemming tot een huwelijk last, kosten en andere, vooral onstoffelijke,
schade veroorzaken, doch zij zal, hoe weinig gemotiveerd wellicht ook, aan een actie uit 1401
niet het aanzijn geven. "
62 Zie voor de literatuur b.v. al C. ASSER/DE MAREZ OYENS, Vorderen de wetteli}ke bepalin-
gen over het tot stand komen der koopovereenkomst aanvulling voor handelszaken? Preadvie-
zen voor de Nederlandsche luristen-Vereeniging 1877, p. 100 ss. resp. p. III ss. en DE
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bintenissenrecht. De eisen van het maatschappelijk verkeer leggen op de reehtsgenoot
een zware verantwoordelijkheid voor eigen persoon en goed. Strenge zorgvuldig-
heidsverplichtingen jegens anderen remmen maatschappelijke vooruitgang". De
beoordeling vanuit dit nieuwe perspeetief van het belangenconflict tussen laedens en
gelaedeerde inde eerste helft van deze eeuw bracht de reehter er toe praktisch iedere
verplichting tot anticipatie op de mogelijkheid van schade die werd geleden door een
van het normale patroon afwijkend gedrag af te wijzen", waar de Hoge Raad in

MAREz OYENS, Handelingen NJV 1877, p. 110 ss. Voorts MOOOERMAN,Wilofvertrouwen.
Eene vraag betrekkelijk het tot stand komen van overeenkomsten, Groningen, 1880, p. 42 ss,
p. 44 s.: "En is het verkeer, zooal geen onmidde\lijke bron van rechten, toch niet eene norma
voor het recht; is het dan juridiek beter de regelen des rechts z66 te forrnuleren, dat zij het
handelsverkeer moeten dooden?". SMIT, De grondslagen van ons verkeersrecht in theorie en
praktijk, Kampen, 1906, p. 28.
63 Zo bij onrechtmatige daad, cf. HR 31 jan. 1919, NJ 1919, 161, W. 10365 m.nt. Mff.,
WPNR 2564 (1919) m.nt. E.M.M. (LINDENBAUM/COHEN):"... dat onder onrechtmatige daad
is te verstaan een handelen of nalaten, dat Of inbreuk maakt op eens anders recht, Of in strijd
is met des daders rechtsplicht Of indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de
zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders
persoon of goed ... "; bij de processuele functie van art. 2014 BW-1838, cf. HR 3 febr. 1922,
NJ 1922, 388, W. 10864 (VELTMANlKooPER): ..... dat integendeel, geheel overeenkomstig
de algemeene woorden der wet, die geen beperking toelaten, de nuttige, door het verkeer
geeischte wijde strekking van den regel deze is: dat de bezitter van roerend goed tegenover
elk en iegelijk als eigenaar wordt beschouwd, zoo lang een ander niet een beter recht bewijst. ";
bij lastgeviag, cf. HR 6 mei 1926, NJ 1926, 721 (VAS DIAS/SALTERS): " ... dat men, ook door
een vertegenwoordiger, aUeen dan door overeenkomst kan worden verbonden, indien men zijn
wil daartoe heeft geopenbaard, hetzij rechtstreeks hetzij doordat zulks uit gedragingen van
den verbonden persoon in verband met de eischen van het maatschappelijk verkeer en het
daardoor bij de wederpartij opgewekte vertrouwen kan worden afgeleid;" (20 ook HR 18 juni
1926,1021 m.nt. E.M.M. (ALTENA/VAN OERHORST); cf. HR23 maart 1928, NJ 1928, 730,
m.nt. E.M.M. inz. Huiden- en Looistoffen MaatschappijlDisconto- en effectenbank) (curs.
toegev.). Zie voor het zakenrecht, m.b.t. natrekking, HR26 maart 1936, NJ 1936,757 m.nt.
P.S. (Sleepboot Egbertha).
64 Cf. BYDLINSKI, Privatautonomie und objektive Grundlagen des Yerpftichtenden Rechts-
geschdftes, Wien/New York, 1967, p. 138 s. ; SALVI,Responsabilita extracontrattuale (diritto
vigenie), cit., p. 1192 ss.; SCHWITTERS,De risico's van de arbeid, cit., p. 120; VALKHOFF,
De invloed van de Spoorwegen op enkele gebieden van het Nederlands privaatrecht, cit., p.
417.
65 B.v. HR 18 april 1940, NJ 1941, 130 m.nt. E.M.M. (CoHEN/Amsterdam IV), waarin
COHEN vergoeding vorderde voor de schade opgelopen doordat hij bij het binnentreden van
een woning, eigendom van Amsterdam IV, langs de onafgeschutte keldertrap naar beneden
was gevallen. Het Hof oordeelde echter dat " ... aangenomen dat tot het normaal gedrag ook
behoort het overschrijden van den drempel v66rdat hij de voordeur in voormelden zin
voldoende heeft opengeduwd, van een binnentredende, die daartoe overgaat, moet worden ver-
wacht, dat hij dan met eenige behoedzaamheid het ganggedeelte, dat voor hem ligt, betreedt
en met name zijn voet niet plaatst buiten het terrein dat recht voor hem ligt ... ", waarmee bet
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1881 bijvoorbeeld nog een quasi-risicoaansprakelijkheid voor de Staat had aangeno-
men toen door verzakking van een spoorbaan schade aan het land van een derde was
ontstaan". Het maatschappelijk verkeer stond ook centraal bij de receptie in het

Hof volgens de Hoge Raad 'een juiste norm' had gesteld. Cf. HR. 31 mei 1929, NJ 1929,
1441 m.nt. E.M.M., W. 12008 m.nt. S.B. (KAsTERMANs/Gem. Zutphen); HR 17 juni 1932,
NJ 1932, 1571 m.nt. E.M.M. (VAN OER VUES/De Staatsspoor); HR 9 jan. 1942, NJ 1942,
295 (Wegdek Ferwerderadeel); HR 16 april 1942, NJ 1942, 394 (SMEDINGIFABER); in
dezelfde lijn nog Hof 's-Hertogenbosch 24 juni 1954, NJ 1955,231.
66HR 8 april 1881, W. 4663 (VANHEEMSKERKIStaat): "... dattoch ieder, die een werk aanlegt
op eigen grond, krachtens het beginsel van art. 625 B. W. - eerbiediging van eens anders regt
bij het gebruik van eigen zaak (... ) dit zoo moet aanleggen, dat schade, door dit werk aan eens
anders eigendommen toe te brengen en als mogelijk te voorzien, worde voorkomen; dat het
er niet toe doet of die mogelijke schade bij den aanleg van het werk min of meer waarschijn-
Iijk is te achten, waar vaststaat, gelijk hier ( ... ): Ie. dat zij als mogelijk kon worden voorzien;
2e. dat zij door het nemen van meerdere voorzorgsmaatregelen, hoe 'kostbaar' dan ook, had
kunnen worden voorkomen; dat, waar dit een en ander het geval is, het nalaten van de ver-
eischte voorzorgsmaatregelen aantoont, dat het werk, voor zooveel de regten van derden
betreft, op gebrekkige wijze is aangelegd, terwijl de aanlegger voor de schade, door die
nalatigheid ontstaan, verantwoordelijk is ... " (aan de uitspraak ging HR 9 april 1880, W. 4497
vooraf; zij werd in revisie bevestigd door HR 23 juni 1882, W. 4791). Men vergelijke hiennee
de andersluidendeuitspraken van Rb. Rotterdam 22 nov. 1926, NJ 1927, 1348 m.b.t. aanspra-
kelijkheid voor door atbraak van een pand aan een naburig pand toegebrachte schade: " ... dat,
wanneer de uitoefening van hun eigendomsrecht noodrakelijc met zich zou brengen schade
voor het aangrenzend perceel, al bezit dit de gebruikelijke hechtheid, gedaagden tot atbraak
en opbouw niet hadden mogen overgaan, dan tegen aanbod en betaling van aile kosten,
schadenen interessen ... " (curs. toegev.) en van Rb. Rotterdam 8 april 1932, NJ 1933, 1073:
" ... dat de stelling van eischeres, dat de verbouwende partij aile voorzorgsrnaatregelen moet
nemen, die door den toestand der belendende percelen, voorzooverre die bekend is of kan zijn,
geboden zijn, niet opgaat. .. " VALKHOFF, De invloed van de Spoorwegen op enkele gebieden
van het Nederlands privaatrecht, cit., p. 411, motiveert zijn stelling dat " ... de gedachte dat
de risicoleer bij zaakbeschadigingde schuld (of de schade van te voren kon worden voorzien)
doorkruist of verdringt, verder (is) gekomen door de vele het spoorwegverkeer betreffende
gevallen van aanleg van dikwijls zware aarden dijken op slappe bodem ... " slechts met
uitspraken die laatstelijk dateren van 1902.

Ik meen dan ook dat het standpunt van VRANKEN,Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijk-
heid voor bodemverontreiniging uit het verleden, WPNR 5953 ss. (1990), p. 177 ss., niet
zonder meer opgaat als hij stelt (p. 195) dat in deze tijd sneller aansprakelijkheid bestond voor
schade door 'zaken die naar hun aard bij ondeugdelijkheid gevaarlijk zijn', gelet ook op het
feit dat MEUERS, De beteekenis der elementen 'waarschijnlijkheid' en 'schuld' voor de
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, WPNR 3442 ss. (193516),VPO ill (Verbintenissen-
recht), cit., p. 222 ss. naar aanleiding van de op het geciteerde arrest van 8 april 1881 ge-
baseerde rechtspraak opmerkt (244 noot 2): "De eisch gesteld, dat men de voorzorgsmaat-
regelen, hoe kostbaar ook moet nemen of anders van de exploitatie afzien, is veelal een fictie;
in werkelijkheid gaat deze aansprakelijkheid, gelijk reeds dikwijls opgemerkt is op een buiten
schuld lijken. Vandaar dat in later tijd een zekere reactie tegen te overdreven eischen waar
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reguliere privaatrecht - ten koste van de herleidbaarheid van rechtsgevolgen tot de
wil van het rechtssubject - van rechtsbeginselen die de rechtszekerheid in het maat-
schappelijk verkeer en daarmee de goederenomloop bevorderen. Men denke aan de
voorrang van de verklaring van een partij boven haar werkelijke Wil67• Hiertoe moet
ook de bescherming gerekend worden van de verkrijger van een beschikkingson-
bevoegde ten koste van de eigenaar", een bescherming die het commune recht
slechts beperkt gekend had". Maar met aileen de soepeler totstandkoming van de

te nemen valt."
67 Ook de verklaringsleer stamt uit het handelsrecht, cf. C. ASSERiDE MAREz OYENS,
Vorderen de wettelijke bepalingen over het tot stand komen der koopovereenkomstaanvuLling
voor handelszaken? cit., p. 100 ss. resp. p. 111 ss. Zie b.v. Hof Arnhem 21 nov. 1900, W.
7582: " ... dat, waar de wilsverklaringen duidelijk en ondubbelzinnig zijn, de eischen van het
verkeer en de billijkheid medebrengen dat partijen eenerzijds daarop moeten kunnen ver-
trouwen en anderzijds daardoor moeten gebonden zijn, en mitsdien een strijd tussen de wil
en verklaring bij eene der partijen, als vallende buiten de waarneming van de andere partij,
tenzij die strijd zoo apert is dat de wederpartij dien weI moest verrnoeden, niet kan teweeg
brengen dat de verklaring geacht moet worden niet den wil te hebben uitgedrukt en dus geen
grond voor de rechtshandeling te kuooen opleveren ... ": MOLENGRAAFF,Is het noodzakelijk
of wenschelijk tussen handelsrecht en burgerlijk recht te onderscheiden en ze tot voorwerpen
van afzonderlijke wettelijke regeling te maken? cit., voorstander - ten behoeve van het maat-
schappelijk verkeer - van de unificatie van handelsrecht en burgerlijk recht, wees er dan ook
op (p. 296): " ... dat het onvoldoende van het civiele recht, dat juist-aan den eischen van het
verkeer geen recht laat wedervaren, de eenige oorzaak was, die een afgezonderd recht deed
ontstaan en thans nog de eenige oorzaak is, welke het bestaan van bizondere wetboeken van
koophandel rechtvaardigt." (curs. orig.). Cf. Hof 's-Hertogenbosch 9 april 1990, NJ 1990,
840: "In ieder geval is door die ondertekening bij de wederpartij het vertrouwen gewekt, dat
hij die voorwaarden als toepasselijk aanvaardde, zodat hij reeds op die grond daaraan gebon-
den moet worden geacht. "
68 Cf. CARNELUTfI, Teoriagiuridica della circolazione, Padova, 1933 (rist. Camerino, 1981),
p. 158 ss.: MENGONI, Gli acquisti 'a non domino', 3a ed., Milano, 1975, p. 71 ss.; idem,
Acquisto a non domino, Digesto I(1987), p. 73 S.; MIQUEL GoNZALEZ, La posesionde bienes
muebles (estudio del articulo 464,1 del C6digo civil), Madrid, 1979, p. 480 ss. Zie voor Ne-
derland SALOMONS,De interpretatiegeschiedenis van artikel2014 BW (1838-1945), Deventer,
1990, p. 45 ss.; idem, De pijlers onder de vertrouwensbescherming van art. 3:86 Nieuw BW,
in: Rechtsbeginselen, AA 1991, p. 830 (114) ss. § 932 BGB verheft § 306 ADHGB (zie retro,
voetnoot 27) tot algemene rege!.
69 Cf. Lux, Die Entwicklung des Gutglaubenschutzes im 19. und 20. Jahrhundertmit besonde-
rer Berucksichtigung des Wechselrechts, Stuttgart, 1939 (Neudr. 1970), p. 3 ss. Net als
krachtens art. 2280 Cc fr. was de eigenaar van een verloren of gestolen zaak die de zaak onder
de derde-verkrijger revindiceerde oorspronkelijk - tot de wijziging in 1919 - krachtens art.
637 BW-1838 gehouden de koopprijs terug te betalen niet alleen als de derde de zaak had
gekocht op een markt of op een openbare veiling maar ook als de derde de zaak had gekocht
van een Koopman die erom bekend stond in dergelijke zaken gewoonlijk handel te drijven.
Art. 637 BW-1838 is een overblijfsel van de tijd waarin het handelsrechteen uitzondering op
het statische burgerlijk recht voorstelde. De bepaling wekt echter naar huidige maatstaven
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overeenkomst kenmerkt de nieuwe tijd?". De goederenomloop yond ook baat bij het
zich manifesterende streven vermogensverschuivingen indien mogelijk in stand te
houden". Zo achtte men - schijnbaar dwars tegen de objectiveringstendens in - noch
de kennis noch de kenbaarheid van een ongeoorloofd motief voldoende om een
vermogensverschuiving wegens nietigheid ongedaan te maken 72. Een beroep op dwa-
ling was voortaan slechts mogelijk als aan de wederpartij kenbaar was geweest dat
de voorstelling van zaken waaromtrent was gedwaald voor het aangaan van de over-
eenkomst doorslaggevend was" en het bovendien niet een toekomstige omstandig-
heid betrof", En dan DOg ontnam het verschoonbaarheidsvereiste'i een dwalende

bevreemding, zoals blijkt uit art. 3:86 lid 3 sub a BW; cf. M.v.A. art. 3.4.2.3a, ParI. Gesch.
Boek 3, p. 332 en Toel. N.v.W. inv. art. 3:86, ParI. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1225; ASSER-
BEEKHUIS-MIJNSSEN3-I, 12e dr., 1985, nr. 548.
70 KOLLMAR,Das Problem der staatlichen Lenkung und Beeinjlussung des rechtsgeschdftlichen
Verkehrs, cit., p. 23, wijst er nog op dat het onderhandelen over de prijs van een goed in
nationaal-socialistisch Duitsland als een typisch Joodse karaktertrek werd gepropageerd,
waarmee werd bevorderd dat van het medebepalen van de inhoud van de overeenkomst door
de koper werd afgezien.
71 Cf. R.iPERT,La regle morale dans les obligations civiles, 4e ed., Paris, 1949, p. 289 s.,
p. 290: "La rapidite, la securite du commerce juridique exigent que dans certains cas l'appa-
renee I'emporte sur la realite, ou plus exactement qu'il soit interdit de rechercherce qu'il peut
y avoir de reel sous I'apparence de la forme juridique. Un tel sacrifice de la morale a
l'economie n'a pas de graves inconvenients si on sa it que I'on fait un sacrifice." LANGE, Die
Neugestaltung der Anfechtung und das Yertragsverhaltnis, cit., p. 333: "... das Interesse der
Rechtsordnung an der Aufrechterhaltung billigenswerter Geschafte. "
72 Zie b.v. HR23 maart 1900, W. 7415 (DE VRIES/SCHAAP);HR6jan. 1905, W. 8168 (VAN
LIESHOUTILEDOUX);HR 26 okt. 1906, W. 8444 (KARooEslBank voor Handel en Nijverheid);
HR 3 febr. 1928, NJ 1928, 399 m.nt. E.M.M. (Monte Carlo). Weliswaar plaatste MEIJERS
bij de laatste uitspraak vraagtekens maar hij onderschreef de eerste twee. Verder Rb. Amster-
dam 27 mei 1918, W. 10261; Ktr. 's-Gravenhage 6 jan. 1922, W. 10849. Zie ook het over-
zieht in Contractenrecht ill (WUISMAN), nr. 80.
73 HR 30 mei 1924, NJ 1924, 835 (BLIJENBURGHINEYS& VAN ERP) (zie retro, p. 74) te be-
zien in het licht van HR 29 maart 1935, NJ 1935, 1470 m.nt. E.M.M. (HERBRECHTERlHOF):
" ... dat naar het oordeel van het Hof de eischers (... ) redelijkerwijs niet mochten vertrouwen,
dat die wederpartij er mede instemde dat het aangaan van de overeenkomst van de juistheid
der mededeelingen werd afuankelijk gesteld; dat bij deze feitelijke vasts telling het Hof terecht
het beroep van eischers op dwaling in den zin van art. 1358 B.W. heeft verworpen .,;". Zie
voorts J.F. HOUWING, Uit den antiquiteitenhandel, WPNR 2375/6 (1915), p. 337 ss., ook
opgenomen in diens Rechtskundige Opstellen, Haarlem, 1921, p. 247 ss.
74 HR 10 juni 1932, NJ 1933,5 m.nt. E.M.M., W. 12488 m.nt. R. (Marktcafe); HR 21 febr.
1947, NJ 1947,269 m.nt. E.M.M. (Verhuurde loods). Zie recent HR4 juni 1993, JAR 1993,
157 (LlAKATHOESEIN/SCHREUDER).Zie over dwaling omtrent toekomstige omstandigheden
ook CAHEN, Het toekomstaspect bi} de dwaling, in: Om wille van de consument (CLAUSING-
bundel), Zwolle, 1990, p. 25 S8.
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in de meeste gevallen de mogelijkheid een vermogensverschuiving aan te tasten. Die
omstandigheid was des te ernstiger, doordat de Hoge Raad niet wenste te aanvaarden
'dat ieder in het maatschappelijk verkeer de goede trouw zijner wederpartij behoort
te veronderstellen'". Daarmee werd zelfs de opzettelijke verzwijging van feiten of
het opzettelijk meedelen van onjuistheden onder omstandigheden gesanctioneerd",
Geheel in lijn hiermee ligt de beslissing van de Hoge Raad dat een enkele leugen nog
geen bedrog inhoudt". Verder was een beroep op wanprestatie uitgesloten zodra een
partij, overeenkomstig art. 1509 ss. BW-1838, aan haar feitelijke-leveringsplichthad
voldaan". Vanaf de twintiger jaren bevestigden schrijvers deze regel door te verde-

75 Cf. HR 14 nov. 1924, NJ 1925,96 (RENAUD/SCHUURMAN):" ... dat voor dwaling in den
zin der wet niet voldoende is, dat de partij, die zich daarop beroept, zich metterdaad eene
onjuiste voorstelling heeft gemaakt, maar dat daarvoor evenzeer vereist is, dat zij, inhoud en
strekking der overeenkomst en de ornstandigbeden, waaronder deze wordt gesloten, in
aanmerking genomen, zich rede\ijkerwijs eene onjuiste voorstelling kon en mocht maken ... "
76 HR 29 maart 1935, NJ 1935, 1470 m.nt. E.M.M. (HERBRECHTERlHOF).
77 HR 14 nov. 1924, NJ 1925, 96 (RENAUD/SCHUURMAN):" ... dat al aangenomen, dat
kunstgrepen in eene verzwijging als evenbedoeld kunnen bestaan, dit toch aileen het geval is,
indien naar biUijk:beid, gebruik of wet, bij het aangaan der overeenkomst spreken plicbt
was ... "; HR 28 febr. 1930, NJ 1930, 1258, m.nt. E.M.M., W. 12117 m.nt. S.B. (ENGEL-
vAARTlBrusselsche Bank); HR 29 maart 1935, NJ 1935, 1470 m.nt. E.M.M. (HERBRECH-
TERlHoF); HR 21 febr. 1947, NJ 1947,269 m.nt. E.M.M. (Verhuurde loods).
78 HR 28 juni 1929, NJ 1929, 1105, W. 12033 (NOORDAMIINSINGER):"... terwijl bet Hof (... )
ook niet is uitgegaan van een onjuiste opvatting van het begrip 'kunstgrepen', toen het aannam,
dat een enkele onware mededeling - ook al zou zij tegen beter weten in zijn gedaan - niet als
zoodanig is aan te merken ..;"
79 Zo reeds P. SCHOLTEN, Onvoldoende levering en verborgen gebreken, WPNR 2002 ss.
(1908), in zijn Yerzamelde Geschriften, dl. IV, Zwolle, 1954 (herdr. 1980), p. 236; cf.
WIEBOLS,Ondeugdelijke levering. Een onderzoek naar de wederzijdsche rechten (ontbinding,
schadevergoeding, zuivering), in de theorie zoowel als in de practijk van de standaardcon-
tracten en die met een garantiebeding ; Alkmaar, 1925, p. 18 ss. Zie HR 27 juni 1941, NJ
1941, 781 m.nt. E.M.M. (Versche Koe): "... dat hem toch is verkocht en geleverd een
'versche ' koe, dat is een koe, die pas gekalfd beeft, doch bet dier wegens een patbologiscbe
baarrnoederontsteking miste de onder normale omstandigbedenaan zoodanige koe eigen hoeda-
nigbeid, dat zij tijdelijk meer melk geeft dan anders, welk gebrek de kooper bij den koop en
de levering niet heeft kunnen vaststellen, en waarvan bet bestaan destijds ook aan den verkoper
onbekend is geweest; dat deze feiten (... ) geen grondslag konden opleveren voor bet uitspreken
van de ontbinding der overeenkomst op grond van art. 1302 ... "; in dezelfde zin reeds Rb.
Utrecht 16 dec. 1925, NJ 1926, 1297 met betrekking tot koop van individueel bepaalde
varkens die bleken te lijden aan cbroniscbe longontsteking: "... dat tussen partijen vaststaat
dat gedaagde aan eiscber beeft geleverd juist wat deze van bern heeft gekocht te weten zes
individueel bepaalde varkens; O. dat dientengevolge eischer niet meer kan beweren van ge-
daagde iets anders te hebben ontvangen dan hij gekocht heeft en een beroep op wanprestatie
hem dus niet toekomt.,;". Zie voorts HR 8 dec. 1927, NJ 1928, 336 m.n. E.M.M. (KERST-
HOLT/RAsKER);Hof Arnhem 23 jan. 1929, NJ 1929, 1067 enRUITINGA, Ontbinding van over-
eenkomsten wegens wanprestatie naar Nederlands en Fransch recht, Amsterdam, 1936, p.



BEGUNSTIGING VAN DE GOEDERENOMLOOP 83

digen dat een verkoper niet al door levering van de verkochte zaak aan zijn verplich-
tingen had voldaan wanneer hij een toezegging of garantie niet waarmaakte'"; want
dat de verkoper een dergelijke garantie ook daadwerkelijk had verstrekt, werd niet
snel aangenomen". En ook anderszins werd de vermogensverschuiving zoveel
mogelijk begunstigd. Zo brak de Hoge Raad in 192682 met zijn leer dat wanprestatie
altijd leidt tot volledige ontbinding van de overeenkomst. Verder gold een geringe
tekortkoming niet meer als wanprestatie". In geval van verandering van omstandig-
heden liet de Hoge Raad terzijdestelling noch aanpassing toe van het overeengekome-
ne". Door de objectivering van de goede trouw, die krachtens art. 1374lid 3 BW-

25 ss., met uitgebreide vermelding van rechtspraak.
80 Cf. VERSTEGEN,Ondeugdelijke levering bij den soortkoop, cit., p. 143, p. 148; WIEBOLS,
Ondeugdelijke levering, cit., p. 103 ss.; SCHOLTENin zijn noot onder HR 5 febr. 1932, NJ
1932, 399 (VAN DER WAARDEN/WORTELBOER);RUITINGA, Ontbinding van overeenkomsten
wegens wanprestatie naar Nederlandschen Fransch recht, cit., p. 27 S.; LOSECAATVERMEER,
Het bizondere deel van her verbintenissenrecht van 1838 en heden, in Gedenkboek Burgerlijk
Wetboek 1838-1938, cit., p. 518 s.
81 Cf. BREGSTEIN,De samenloop van vorderingen bi} gebrekkige levering uit koop, WPNR
4487 ss. (1957), in zijn Verzameld Werk, Zwolle, 1960, p. 424 ss. Uit HR 27 juni 1941, NJ
1941,781 m.nt. E.M.M. (Versche Koe) leidt BREGSTEIN,loc cit., p. 426, met instemming
af dat een "... garantie, die slechts uit de aard der overeenkomst voIgt, nog slechts de rechtsge-
volgen van art. 1540 v. B.W. in het leven roept ( ... ) Een garantie met verderstrekkende
gevolgen moet dus voortvloeien uit hetgeen uitdrukkelijk bij de overeenkomst is bepaald (... ),
en niet uit de in dit artikel genoemde aanvullende bronnen, dus niet uit een 'ingeschakelde'
verplichting. "
82 HR 5 maart 1926, NJ 1926,504 (WIJNENlEerste Tilburgsche Bontweverij); HR 11 maart
1926, NJ 1926, 508 m.nt. P.S. (VAN DUYSENIWaterschap De Eewal): " ... dat partijen ook
stilzwijgend een regeling kunnen treffen volgens welke wanpraestatie slechts voor het vervolg
hare werking aan de overeenkomstkan ontnemen ... ". Anders nog HR 28 jan. 1881, W. 4601
(VAN ALPHEN/DAALDEROP); HR 8 juni 1883, W. 4922 (VAN HOOFTlFoKS), waarover
instemmend VAN BALVEREN,De rechtsvordering tot ontbinding van wederkeerige overeen-
komsten (De artt. 1302 en 1303 B. W.), Leiden, 1885, p. 69 ss.: "Ook in de praktijk kunnen
er, gelijk in bovengenoemd arrest werd opgemerkt, nooit onoverkomelijke bezwaren tegen
ontbinding der geheele overeenkomst bestaan. AI moge in vele gevallen een gedeeJtelijk in
stand blijven der overeenkomst de verrekening gemakkelijker rnaken, feitelijk zal men bij
geheele ontbinding toch tot betzelfde resultaat komen. "
83 HR 8 dec. 1922, NJ 1923, 145 (BIEDERMANNlMetaalgieterij Holland); HR 8 mei 1930,
NJ 1930, 1364 m.nt. E.M.M. (MAAsIVERMEULEN).
84 De reeks arresten is berucht: HR 8 jan. 1926, NJ 1926, 203 m.nt. E.M.M., W. 11464
m.nt. S.B. (Sarong); HR 19 maart 1926, NJ 1926,441 m.nt. P.S., W. 11488 (HOLLAND/DE
GLOBE); HR2jan. 1931, NJ 1931,274 m.nt. E.M.M., W. 12259m.nt. S.B. (Mark is Mark).
Een wettelijke uitzondering was voorzien in bet in 1907 ingevoerde art. 1639w BW, dat
rechterlijke ontbinding van de overeenkomst toestond in geval van 'veranderingen in de
persoonlijke of vermogenstoestand des verzoekers of der wederpartij of in de omstandigheden,
waaronder de arbeid wordt verricht, welke van dien aard zijn, dat de dienstbetrekking billijk-
heidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen'. Zie thans over het verband tussen
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1838 de uitvoering van de overeenkomst beheersr", werd niet alleen de instand-
houding maar ook een vlotte en volledige afwikkeling van de overeenkomst verder
bevorderd". Ik: wijs verder op de aanvaarding door de Hoge Raad van de traditio
longa manu als geldige leveringsvorm van roerende zaken"; op de opkomst van
de rechtsverwerking sinds de twintiger jaren", waarmee het praktisch belang van
de algemene verjaringstermijn van dertig jaar (art. 2004 BW-1838) werd terugge-
drongen". Men denke voorts aan de invoering in 193290 van mogelijkheden van

art. 7A:1639w en art. 6:258 Ktr. Wageningen 19 aug. 1992, Prg. 1992,3733.
85 Sinds HR 9 febr. 1923, NI 1923,676, W. 11039 (Artist de Laboureur); HR 29 nov. 1923,
NJ 1924, 129 (LOUISSElKunsnnestfabriek). 10 1937 wees JOSSERAND,Apercu general des
tendances actuelles de La theorie des contrats, cit., p. 15, erop dat art. 1135 Cc. fr. (art. 1375
BW -1838) diende als wettelijke basis voor een 'precede technique d' enrichessement, d'inflation
du contenu obligatoire du contrat. .. ". Zie ook MAS, Beperkende werking van de goede trouw,
Deventer, 1972, p. 96 ss.; GRASSETII,L 'interpretazione del negozio giuridico conparticoLare
riguardo ai contratti, Padova, 1937 (rist. 1983), p. 195 ss.; ono, Profili dell'interpretazione
oggettiva del negozio giuridico, Bologna, 1943, p. 160 s.; ASSER-RUTIEN 4-ll, p. 247: "De
partijen behoren bij het afwikkelen van de overeenkomst te handelen zoals in het maatschappe-
Iijk verkeer betaamt, zoals fatsoenlijke en redelijke mensen plegen te doen, zonder chicanes,
zonder de wederpartij onnodig hinder, ongerief, moeite en kosten te veroorzaken (... ). Evenals
de bepaling van art. 1401, kan het derde lid van art. 1374 worden beschouwd als een uitvloei-
sel van de algemene norm dat men in het maatschappelijk verkeer behoort te handelen zoals
een redelijk mens tegenover zijn medemens betaamt (... ). De goede trouw brengt mede dat
men elkaar de tenuitvoerlegging van de overeenkomstzo gemakkelijk mogelijk maakt. " HART-
KAMPheeft deze passage in zijn bewerking niet overgenomen, cf. AsSER-HARTKAMP4-ll, nr.
302.
86 Zie ook, in rechtsvergelijkend perspectief, CORRADINI, Il criterio della buona fede e la
scienza del diriuo privato, cit., p. 563 ss.
87 HR 1 nov. 1929, NJ 1929, 1745 m.nt. P.S. (PROEHL & GUTMANN/SCHOCK).
88 Cf. Ph.A.N. HOUWING,Rechtsverwerking, Preadvies voor de Broederschap der Candidaat-
Notarissen 1968, p. 2 ss.; TnTTES, Rechtsverwerking, Monografieen NBW A-6b, Deventer,
1992, p. 20 ss., telkens met verwijzingen naar rechtspraak.
89 M.v.T. Iov. bij art. 3:306-312, ParI. Gesch. Iovw. Boek3, p. 1408, motiveertde invoering
van korte verjaringstermijnen als volgt: "Bekorting van de verjaringstermijn stemt ook overeen
met de eis van een vlot lopend rechtsverkeer, waarin schuldeisers hun vorderingen binnen
redelijke tijd moeten instellen, zulks mede met het oog op de belangen van de schuldenaar
en de rechtszekerheid." HR 10 dec. 1993, RvdW 1993, 244 (m.b.t. art. 2012 BW-1838),
verwees aIleen maar naar het belang van de schuldenaar. Zie over de ratio van verjaringster-
mijnen LINSSENN AN SCHAlCK,Bevrijdende verjaring ; in: NIESKENS-IsPHORDINGe.a., Van
nieuw BW naar BW, Zwolle, 1993, p. 71 ss.; KOOPMANN,Bevrijdende verjaring, Deventer,
1993, p. 37 ss.; G6MEZ CORRALlZA,La caducidad, Madrid, 1990, p. 121 ss.
90 Wet van 29 dec. 1932, Stb. 676, betreffende beslag op roerende goederen in door derden
in gebruik gegeven ruimten, lijfsdwang en dwangsom.



BEGUNSTIGING VAN DE GOEDERENOMLOOP 85

gedwongen executie van de overeenkomst", door middel van lijfsdwang en dwang-
som" en aan de versoepeling van de regels van bewijslevering.

Belangrijke schrijvers in geheel Europa drongen aan op unifiauie van handels-
recht en privaatrecht", welke voor het eerst in Zwitserland door de invoering van
het Obligationenrecht in 1883 werd gerealiseerd". In Nederland heeft met name
MOLENGRAAFF zich in 1883 in een indrukwekkend preadvies voor de Nederlandse

91 Afgewezen door (onder meer) HR 28 jan. 1881, W. 4601 (VAN ALPHENIDAALDEROP)met
vervolg in Hof 's-Hertogenbosch 23 mei 1882, W. 4819. De Hoge Raad besliste: " ... dat
volgens den duidelijken inhoud van art. 1275 B.W. elke verbindtenis om iets te doen zich bij
wanpraestatie oplost in schadevergoeding; dat hieruit rechtstreeks voIgt, dat voor het feit de
schadevergoeding we gens het niet verrigten van het feit in de plaats treedt, en dat dus geheel
onaannemelijk is het beweren, dat niettemin de vordering aileen strekkende tot praestatie van
het feit, door den regter zoude kunnen en moeten worden toegewezen ... "; Hof 's-Gravenhage
7 maart 1887, W. 5481; HR 13 nov. 1914, W. 9810 m.nt. E.M.M. (KIEFr/OTJES); Maar zie
ook HR 21 okt. 1864, W. 2636 (VAN DEDEM/Staat): "... dat deze veroordeling (... ) inderdaad
slechts is eene door den regter gedane begrooting der schade (... ); dat zoodanige wijze van
schadebegrooting bij geen wet is verboden en in zooverre zij wordt bepaald voor het geval
van eventueel verzuirn van voldoening aan eene bij vonnis opgelegde verpligting, zeer weI
kan hebben betrekking op de toekomst. .. "; zo ook HR 18 juni 1886, W. 5312 (VAN WAGE-
NINGEN/WICHERS);HR 23 juni 1899, W. 7302 (VAN DER KRAANNAN DER SPIEGEL).
92 Tot laat in de negentiende eeuw werd met een beroep op art. 1275 BW verdedigd dat de
partijautonomie tevens impliceerde de vrijheid om de overeenkomst niet uit te voeren, hetgeen
zich zou oplossen in een veroordeling tot schadevergoeding. Daarom volgde niet-ontvankelijk-
verklaring wanneer veroordeling tot schadevergoeding niet was gevorderd. Bij arrest van 18
juni 1886, W. 5312 (VAN WAGENINGEN/WICHERS)aanvaardde de Hoge Raad echter de
mogeJijkbeid tot veroordeling van toekomstige schade (cf. HR 13 nov. 1914, W. 9810 m.nt.
E.M.M. inz. KIEFr/OTJES), welke als indirect dwangmiddel dienst zou doen tot de invoering
van de wet van 29 dec. 1932, Stb. 676.
93 B.v. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. I: I commercianti, 5a ed., Milano,
1929, p. 1 SS. Zie voor de ontwikkelingen in het ltaliaanse recht ROTONDI, Evoluzione ed
involuzione dell'autonomia del diritto commerciale in Italia, in: Melanges SAVATIER,Paris,
1965 p. 835 ss. = Entstehung und Niedergang des autonomen Handelsrechts in Italien, AcP
167 (1967), p. 29 ss. Zie voor Frankrijk LYON-CAEN,De l'influence du droit commercial sur
le droit civil depuis 1804, in: Le code civil 1804 - 1904. Livre du centenaire, Vol. I, Paris,
1904 (reimpr, ParislFrankfurt, 1969), p. 205 ss.: THALLER,De l'attraction exercee par le
code civil et par ses methodes, ibidem, p. 223 ss.; HAMEL, Droit civil et droit commercial
en 1950, in: Le droit prive francais au milieu du XXe steele (Etudes RIPERT), Paris, 1950,
t. II, p. 269: "Le probleme n'est plus de savoir si I'unification se fera; il semble qu'en France,
rnalgre l'exemple de I'ItaJie, la question ne se pose pas sous cet angle." Cf. TETI, Codice
civile e regimefascista, cit., p. 43 ss.
94 Cf. MOLENGRAAFF, Is het noodzakelijk of wenschelijk tussen handelsrecht en burgerlijk
recht te onderscheiden en ze tot voorwerpen van afzonderlifke wettelijke regeling te maken?
cit., p. 301 ss.: RAISCH, Geschichtliche Yoraussetzungen, dogmatische Grundlagen und
Sinnwandlung des Handelsrechts, Karlsruhe, 1965, p. 84 ss. Relativerend: HAMEL, loc. cit.,
p.263.
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Juristenvereniging voor de afsehaffing van het koopmansbegrip sterk gemaakt".
Hier lcwam het echter niet tot de felle discussies zoals die in b.v. Italie naar aan-
leiding van het unifieatievraagstuk waren ontstaan". MOLENGRAAFFS opvatting ver-
wierf integendeel praktiseh algemene bijval. Het heeft geresulteerd in de wet van 2
juli 1934, Stb. 347, tot opheffmg van de onderseheiding tussehen handelsdaden en
niet-handelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden". MEUERS heeft dienover-
eenkomstig besloten in het nieuwe BW het handelsrecht en het privaatrecht te unifice-
ren",

4. Aan de objeetiveringstendens dankt de rechtswetensehap de begrippen 'inhoud'
en 'strekking' van de overeenkomst". Beide begrippen zijn eehter vaag en, zoals
dat weI heet, polyinterpretabel. Het is dan ook vreemd dat er, althans in het Neder-
landse recht'?', zo weinig aandaeht aan hun precieze betekenis is besteed. Het Iijkt
me zinnig de beide begrippen eerst te eoneretiseren.

RUTIEN Iijkt de inhoud van de overeenkomst te identificeren met de door art.
1356 sub 3 BW-1838 gestelde eis van het (bepaald) onderwerp. Hij omsehrijft het
onderwerp van de overeenkomst'?':

"... als het geheel van reehten en verplichtingen welke de overeenkomst doet ontstaan.
Men zou ook eenvoudig kunnen spreken van de inhoud van de overeenkomst."

Anderen menen dat de inhoud niet alleen het onderwerp maar ook de oorzaak van

9S MOLENGRAAFF,loc. cit., p. 251 ss.
96 Cf. TETI, Codice civile e regime fascista, cit., p. 43 ss.
97 Cf. MEUERS, De uitbanning der kooplieden en der handelsdaden uit ons recht, WPNR 3393
ss, (1935), p. 1 SS.

98 Hierover HARTKAMP,Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, 2e dr., Deventer,
1990, p. 31 ss.; idem, Het nieuwe Burgerlijk Wetboek en de eenheid van het privaatrechi, NJB
1983, p. 1070 ss.
99 Cf. J .F. HOUWING, Dwaling bij overeenkomsten naar Nederlandsch recht, Leiden, 1888,
p. 154: "Wie het voorwerp als maatstaf prijs geeft, is als van zelve op de bedoeling der
partijen aangewezen. ": LANGE,Die Neugestaltung der Anfechtung und das Vertragsverhiiltnis,
cit., p. 284: "Je mehr sich die Auslegung von der Willenserkliirung auf den Vertrag verlager-
te, je mehr man den objektiven Gehalt der Vereinbarung betonte, urn so mehr trat der lediglich
vemichtendeDissens gegeniiberdem durch Auslegung herbeigefiihrtenKonsens zuriick. ": lRTI,
Oggetto del negozio giuridico, Nss. Dig. It. 11 (1965), p. 801: "Si tratta di abbondonare il
criterio volontaristico, fondato sulla relazione tra facolta pratiche dell'uomo e mondo estemo,
e di assumere il criterio formale 0 normativo, nel quale gli effetti rappresentano iJ momenta
dinamico e culminante." (curs. orig.)
100 Zie voor het ItaIiaanse recht i.h.b. CATAUDELLA,Sul contenuto del contratto, Milano, 1966
(rist. 1974).
101 ASSER-RlJITEN 4-II, p. 157 (curs. orig.).



INHOUDEN STREKKlNGV AN DE OVEREENKOMST 87

de overeenkomst omvat'". Volgens T.M. bij art. 3:40 BW daarentegen is de in-
houd van de overeenkomst, veel beperkter, datgene dat partijen hebben ver-
klaard'?'. Daarmee lijkt de opvatting van RUTTEN tenminste in zoverre in strijd,
dat bij RUTTENhet onderwerp der overeenkomst, behalve de verklaringen van par-
tijen, ook omvat de strekking'?', die de Toelichting op art. 3:40105 omscbrijft als
'de ook voor anderen (sc. dan het rechtssubject zelf) te voorziene gevolgen en
kenbare motieven der rechtshandeling'.

De definitie van de inhoud van de rechtshandeling door MEUERS als hetgeen
partijen hebben verklaard, betekent, strikt bezien, het geheel der door partijen
gebruikte taaltekens, derhalve de contractstekst, Een dergelijke statische omschrijving
van de inhoud ligt niet voor de hand. Het is evident dat art. 3:40 BW niet bedoelt
een met de wet of goede zeden strijdige tekst van een rechtshandeling te vitieren. Het
gaat om de door de rechtshandeling beoogde wijziging van een bestaande situatie,
dus om het rechtsgevolg van de rechtshandeling. Een meer dynamische omscbrijving
van de inhoud, een omschrijving waarin de bedoelingen van partijen al zijn uitgelegd
en - voor zover nodig - gekwaIificeerd, lijkt dan ook meer aangewezen'?', In RUT-
TENs opvatting gebeurt dat. Toch lijkt mij zijn zojuist geciteerde omschrijving van
de inhoud (voorwerp van de overeenkomst) onjuist. Volgens die omschrijving
behoren tot de inhoud van de overeenkomst ook de bepalingen die krachtens dwin-
gend of regelend recht van de overeenkomst deel uitmaken. Maar dan zijn niet aIleen
de verklaringen geinterpreteerd en gekwalificeerd, dan is ook de overeenkomst
gekwalificeerd en in de rechtsorde gemtegreerd'". RUTTEN108 verwart met andere

102 Cf. PETIT, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, Leiden, 1920, p. 74: "De
begrippen 'oorzaak' en 'voorwerp' geven aileen dan een vast, duidelijk en volledig criterium,
voor zover zij zijn te definieeren als: inhoud der overeenkomst." Zo ook HARTOGH, De
oorzaak van overeenkomst en schuldbekentenis, historisch beschouwd, cit., p. 262 s. en
kennelijk ook HARTKAMP, ASSER-HARTKAMP4-ll, nr. 77. Zie ook MIRABELLI, Delle
obbligazioni. Dei contratti in generale (Art. 1321-1469), 3a ed., Torino, 1980 (rist. 1987),
p. 175.
103 T.M. art. 3.2.7, ParI. Gesch. Boek 3, p. 190. Cf. IRTI, Oggetto del negozio giuridico,
cit., p. 804: "Il negozio ha, come tale, un oggetto, ed e quanto Ie parti dichiarano: l'oggetto
del negozio non e altro dal suo contenuto," (curs. orig.)
104 Ook IRTI, loc. ult. cit., gaat van een ruimere opvatting uit dan MEUERS: "Il problema
consiste nell'interpretare una dichiarazione, non nel constatare un evento storico 0 un dato
del mondo fisico. "
105 T.M. art. 3.2.7, ParI. Gesch. Boek 3, p. 190.
106 Cf. IRTI, Oggetto del negozio giuridico, cit., p. 805 S.: "Le qualifiche di illiceita e di
impossibilita non possono, invece, riferirsi alia designazione compiuta dagli autori del negozio,
che ha puro carattere spirituale e rappresentativo; esse riguardano il termine esterno, ravvisato
dalla norma come inidoneo a ricevere il mutamento giuridico, che Ie parti hanno di mira."
107 RUTTEN (ASSER-RUTTEN4-ll, p. 231) lijkt preciezer als hij de 'aanvulling van de inhoud
van de overeenkomst' aan de orde stelt: "Uiteraard is het in de eerste plaats de afspraak van
de partijen welke de inhoud van de overeenkomst bepaalt. Maar wanneer deze afspraken niet
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woorden inhoud en rechtsgevolg van de overeenkomst'?'.
HARTKAMPllO identificeert de inhoud van de overeenkomst met haar structuur,

dat wil zeggen met de optelsom van de bedingen der overeenkomst'". Vanuit dat
(statische) perspectief speelt de inhoud van de rechtshandeling bijvoorbeeld een rol
bij de partiele nietigheid'". Het is m.i. inziens echter onjuist om, zoals HARTKAMP

doet, bij de inhoud van de overeenkomst ook de naturalia te betrekken, de (b. v.
nimmer nietige) bedingen die krachtens regelend recht de rechtsverhouding tussen
partijen beheersen. Opnieuw geldt dat aldus inhoud en rechtsgevolg met elkaar
worden verward.

Als inhoud van de overeenkomst kan evenmin gelden het geheel der prestaties
waartoe de overeenkomst aanleiding geeft, omdat die prestaties reeds het voorwerp
van de verbintenissen van de overeenkomst zijn'".

Juist lijkt mij de volgende omschrijving van de inhoud van een overeenkomst,
die met enige goede wil ook als de omschrijving van MEUERS kan worden aan-

volledig zijn - en volledigheid is vrijwel nimmer te bereiken -, zal de inhoud van de overeen-
kornst moeten worden aangevuld met hetgeen gebruikelijk is of pleegt bedongen te worden
en met wat de wet en de billijkheid voorschrijven."
108 Indezelfde zin reeds BREGSTEIN, De beteekenis der wilsovereenstemming voor de uitlegging
van overeenkomsten, 1935, Verzameld Werk, cit., p. 175: "Onder interpretatie in ruimen zin
versta ik het vaststellen van den omvang der door vorenbedoelde wilsovereenstemming in het
leven geroepen verbintenissen en andere daannede samenhangende rechtsgevolgen, of korter
gezegd: de vaststelling van den inhoud der overeenkomst.
109 Ditzelfde bezwaar kan, dunkt mij, worden tegengeworpen aan degeen die, zoals NIEUWEN-
HUIS, Drie beginselen van contractenrecht, Deventer, 1979, p. 73, de inhoud van een
overeenkomstdefinieert als de wederzijdse verbintenissen, voor zover althans deze verbintenis-
sen niet uit de afspraak zelf voortvloeien. Cf. art. 6:248 lid 1: "Een overeenkomst heeft niet
aileen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard
van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid
voortvloeien. "
110 ASSER-HARTKAMP 4-TI, nr. 77 ss.
111 Zo ook Nuzzo, Utilita sociale e autonomia privata, Milano, 1975, p. 126: "... complesso
delle determinazioni dalle parti per regolare i propri interessi ... ".
112 Zie infra, p. 269 ss.
113 MEssINEo, It contralto in genere, t. I, Milano, 1973, p. 141: "Il contenuto del contralto
non puo identificarsi con La prestazione, in quanto questa e, per generale ammissione, il
contenuto dell'obbligazione; e, quindi, non puo essere, al tempo stesso, il contenuto del
contralto." (curs. orig.). Cf. Zie ook SCHUT, Presteren en garanderen, Amsterdam, 1965,
ook in: De iure, Zwolle, 1983, p. 5: "Tussen hetgeen is afgesproken (de overeenkomst) en
hetgeen partijen verbindt (de verbintenis) behoeft geen zuivere correlatie te bestaan. Blijkens
artikel 1375 kunnen de billijkheid, het gebruik en de wet, dwingend of slechts aanvullend,
aan partijen verplichtingen opleggen (en daarmee aan de wederpartij rechten toekennen) die,
hoezeer ook van de gemaakte afspraak afhankelijk, daarin niet uitdrukkelijk of stilzwijgend
begrepen zijn. Deze bovencontractuele verplichtingen vormen tezamen met de contractuele
de inhoud van de verbintenis."
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gemerkt: de gedragingen waartoe partijen zichjegens elkaar hebben verklaard te ver-
binden, de substantie, materie die in het contract geregeld wordt'". Het gaat om
de regeling die resulteert uit interpretatie van de aard van de toegezegde presta-
ties 115 , maar die Iigt v66r het moment van de vaststelling van de rechtsgevolgen
(kwalificatie en integratie).

Zoals gezegd danken inhoud en strekking hun succes aan de objectiveringstendens
in het privaatrecht. Met behulp van het begrip 'inhoud' kon van de bedoelingen van
partijen worden geabstraheerd!". Door het uiterst beperkt op te vatten, waren de
verplichtingendie op de debiteur (de producent-verkoper) rustten, beperkt. Hij kweet
zich op vrij eenvoudige wijze van zijn nakomingsplicht (leveringsplicht). Men zie
het betoog van PETIT, daterend uit 1920117:

"Met het oog op de rechtszekerheid, de bescherming der goede trouw van medecon-
tractanten, kan men de innerlijke bedoeling op zichzelf, datgene wat ieder der partijen
voor zichzelf met het contract 'voor' had, niet als den-contractsinhoud-vernietigend
beschouwen. In elk geval zou men moeten vorderen, dat die bedoeling den mede-
contractant bij het aangaan der overeenkomst bekend was. Maar ook dan: wanneer
die bekendheid aanwezig is, is dan deze aan de wederpartij bekende bedoeling van
een der partijen voldoende grond om den contractsinhoud voor het recht onaan-
nemelijk te achten (... )? Allerbedenkelijkst voor het verkeersleven zou zijn een zo
ruime toepassing van de goede-zeden-bepaling, dat reeds aan een internen factor de
verkeersstorende nietigheidswerking zoude verbonden worden. "

Het beperkte inhoudsbegrip had tot gevolg dat een prestatie zelden ongeoorloofd was.
Zelfs als enige twijfel aan de oprechte bedoelingen van partijen gerechtvaardigd leek,
was de overeenkomst in beginsel onaantastbaar. Met behulp van de 'strekking' van
de overeenkomst, kon er een correctie plaatsvinden in eclatante uitzonderingsgeval-
len, namelijk als partijen gezamenlijk een ongeoorloofd doel voor ogen hadden. PETIT

114 In dezelfde zin SCHUT, op. en loc. cit. Zie ook HARTOGH,De oorzaak van overeenkomst
en schuldbekentenis, historiscn beschouwd, cit., p. 261: "Zoodatinhoud is alles, waaromtrent
partijen het eens zijn geworden, het 'in idem placitum et consensus duorum pluriumve'. "; R.
SCOGNAMlGLIO,Dei contratti in generale. Dlsposizioni preliminari - Dei requisiti del contrat-
to. Art. 1321-1352, BolognaiRoma, 1970, p. 37: " ... il contenuto rappresentala sostanza, per
cosi dire, dell'atto e cioe I'insieme delle disposizioni che Ie parti pongono in essere al fine
di regolare i propri interessi."; CATAUDELLA,SuI contenuto del contratto, cit., p. 18 SS.

115 Zie mijn opstel De strekking der overeenkomst, WPNR 5971 (1990), p. 503 ss.
116 Zo ook P. BARCELLONAin zijn bespreking van CATAUDELLA,SuI contenuto del contratto,
cit., in Riv. dir. civ. 1971, I, p. 482.
117 PETIT, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, cit., p. 76. In dezelfde zin RrPERT,
La regle morale dans les obligations, cit., p. 290: "Il faut maintenir contre une telle concepti-
on que, s'il est des sacrifices necessaires de l'idee morale pour Ie jeu du commerce, chacun
de ces sacrifices peut se traduire par Ie triomphe de l'immoralite. On ne les admettra done
que dans la mesure ou ce triomphe ne sera trop insolent ou brutal. II sera bon de ne les tolerer
que quand I'acte contraire a la justice ou a la moral sera soupconne, mais non evident."
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lijkt op dit punt grote invloed gebad te bebben. PETIT stelde'":

"Wanneer iemand van mij geld leent met de bedoeling dat geld aan ontucht te
besteden, is van onzedelijkheid van den contractsinhoud geen sprake, ook nog niet,
wanneer ik bij het aangaan der overeenkomst zijn onzede\ijke bedoeling kende; zelfs
niet, wanneer ik het geld geleend heb, opdat hij zich de gelegenheid tot buitenechte-
lijk geslachtsverkeer zou verschaffen, wanneer het oogmerk dat geld op onzedelijke
wijze te besteden niet aileen bij den leener maar ook bij mij den uitleener aanwezig
was; maar aileen dan: wanneer dat oogmerk is gebrachtbuiten de subjectieve vrijheid
van de individuen, is geobjectiveerd tot inhoud van de wilsovereenstemming der par-
tijen, wanneer de in het contract neergelegde objectieve gedragsregeling den leener
verplicht het geld aldus te besteden (... ). De 'strekking' der overeenkomst kan dus
wei degelijk in aanmerking komen, mits ze is op te vatten als het handelen of nalaten
waar de contractsinhoud op gericht is. "

Vergelijkbaar met deze 'strekking' van de overeenkomst is de Geschiiftsgrundlage,
die een jaar later in Duitsland werd gemtroduceerd door Paul OERTMANNI19

• In
1922 defmieerde de Hoge Raad de strekking (oorzaak) van de overeenkomst,
overeenkomstig de opvatting van PETIT, als 'datgene wat partijen beoogen door baar
te bewerken'!". Alleen als dit gemeenscbappelijk doel met de openbare orde of

118 PETIT, op. cit., p. 79 (curs. orig.); in die zin ook HR 23 maart 1900, W. 7415 (DE
VRIES/SCHAAP);HR 6 jan. 1905, W. 8168 (VAN LIESHOUTILEDOUX);HR 26 okt, 1906, W.
8444 (KARDoES/Commanditaire Bank voor Handel en Nijverheid); Rb. Dordrecht 5 dec. 1917,
NJ 1918,289; Rb. Amsterdam 27 mei 1918, W. 10261; Rb. Rotterdam 22 febr. 1928, W.
11889. Minder radieaal nog VAN DER LEY, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden,
Amsterdam, 1899, p. 71: "Het behoeft echter ook niet het uitsluitend doe! te wezen, wanneer
het maar is het bij beide partijen bewust en onverschoonbare gevolg; want als u nu al geld
uitleent met het loutere oogmerk, dat een ander eene onzedelijkheid zal begaan, of met de
zekerheid van dit feit, dat hem onverschillig laat, kan geen verschil maken." (curs. orig.)
119 Cf. OERTMANN,Die Geschiijtsgrundlage.Ein neuerRechtsbegriff. Leipzig-Erlangen, 1921,
p. 38: "Die Geschaftsgrundlage ist aber nicht etwas einseitig nur bei einer Partei Vorhandenes;
in dieser Beziehung ist sie von den echten Geschaftsbestandteilen in keiner Weise verschieden:
sie muB irn Gebiet der Vertragen, um zu wirken, beiden Teilen, richtiger ihrer beiderseitigen
Abmachung, gemeinsam sein. Nieht in dieser Richtung ist ihr Gegensatz zu den Geschaftsbe-
standteilen zu suchen, sondern darin, daB sie nieht dem WillensprozeB und den Erklarungen,
der Parteien angehort, sondern eben nurdie Basis, die Grundlage ist, auf denen diese sich
beiderseits aufbauen." De Geschiijtsgrundlage werd als presupposizione door de Italiaanse
Corte di cassazione aanvaard bij uitspraak van 15 febr. 1932, n. 531. Cf. CANTELMO, La
presupposizione nella giurisprudenza italiana, Milano, 1969, p. 3.
120 HR 17 nov. 1922, NJ 1923, 155 (ZEILMAKERIMIRANDOLLE);cf. VAN OPPEN, Is een
wettelijke regeling gewenscht van de gevolgen van nietigheid eener overeenkomst wegens
ongeoorloofde oorzaaki ; Preadvies Nederlandsche Iuristen-Vereeniging 1937, p. 4: "Men
zoude dus de oorzaak kunnen noemen de projectie van de vereende bedoeling der partijen in
de contraetsinhoud."
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goede zeden in strijd was, zou de overeenkomst een geoorloofde oorzaak ontbe-
ren'". Aldus speelden de motieven van partijen ook op dit punt maar een beperkte
rol. Zo yond de Hoge Raad dat de overeenkomst van geldlening, waarbij partijen
hadden afgesproken dat de verbruiklener het geld zou gebruiken om er voor gezamen-
lijke rekening in Monte Carlo mee te gaan gokken'", geen ongeoorloofde oorzaak
had123:

..... dat het nu wei volgens het Hof in de bedoeling van partijen heeft gelegen om met
dat geld te gaan spelen, doch dat met deze uitdrukking "bedoeling" klaarblijkelijk
niet is bedoeld "doel" of "strekking" der overeenkomst, maar bloot een der beweegre-
denen, motieven, die partijen er toe genoopt hebben die overeenkomst aan te gaan;
dat eehter zulk een motief niet is te vereenzelvigen met de oorzaak der overeenkomst
en het Hof C... ) tereeht heeft beslist, dat deze overeenkomst tot gemeensehappelijke
geldopneming niet uit eene ongeoorloofde oorzaak is aangegaan. "

Door de aan de wederpartij bekende of kenbare motieven uit de inhoud van de over-
eenkomst te weren'", werd aantastbaarheid van de overeenkomst zoveel mogelijk
werd voorkomen'". Een overeenkomst had dus pas een ongeoorloofde strekking
als de niet in de inhoud tot uitdrukking gebrachte bedoelingen verplichtten tot het tot
stand brengen van het onzedelijk resultaat.

121 Zie HR 8 juni 1923, NJ 1923, 1031 (KALTIPRINS) gevolgd door HR 13 jan. 1927, NJ
1927,279, m.n. E.M.M. CGEMBOIPRINS),m.b.t. een opzeteontraet;HR 1 mei 1924, NJ 1924,
856 (DE WAALIDE WAAL)m.b.t. een overeenkomst tussen Bruinisser vissers, aangegaan met
de gemeensehappelijke bedoeling om de Staat te benadelen.
122 Gokken werd in het begin van deze eeuw onzedelijk geaeht. Cf. ROHLFING, Das zu
Spielzweckengewdhrte Darlehen mit Beriicksichtigung des friiheren und aus liindischenRechtes ,
Gottingen, 1928, p. 1: "Bei seiner heutigen groBen Verbreitung ist das Spiel ein Gegenstand
besonderer legislativer Aufmerksamkeit geworden. Man hat erkannt, daB es keinen ernstliehen
wirtschaftlichen Zwecken dient, im Gegenteil sehr dazu geeignet ist, sittliehe und volkswirt-
schaftliche Gefahren fur die am Spiel beteiligten und dariiber hinaus auch fiir die Allgemeinheit
mit sich zu bringen ."
123 HR 3 febr. 1928, NJ 1928,399 m.nt. E.M.M. (Monte Carlo). In dezelfdezin Rb. Utrecht
4 april 1928, op dit punt vernietigd door Hof Amsterdam 26 april 1929, W. 12139.
124 Cf. retro, p. 81.
125 De tendens vindt haar oorsprong in Duitsland, bij RAvIT, ZUr Lehre von den unsittlichen
Bedingungen und unsittlichen Yertriigen, AeP 58 (1875), p. 65: "Bedenklieher ist es, wenn
Windseheid a.a.O. hinzufugt, der Vertrag konne aueh wegen der verwerflichkeit der Gesin-
nung, weIche sieh in ibm verrath, ein unsittlicher sein. Die von Windseheid angefiihrten
Beispiele reehtfertigen den Satz nieht (... ). Dagegen wiirde jene Ansicht Windscheid's,
wenigstens wenn man sie bis zu der Consequenz verfoJgen wollte, daB jeder Vertrag, in
weIchem sich eine verwerfliche Gesinnung der Paciseenten verrathe, wegen UnsittIiehkeit
ungiiltig sei, zu Ergebnissen fuhren, weIche die Sicherheit des Reehtslebens ernstlich zu
gefahrden geeignet waren." RAVIT werd gevolgd door LOTMAR,Der unmoralische Vertrag
insbesondere nach gemeinem Recht, Leipzig, 1896, p. 76 ss.
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5. De industriele revolutie stelde de rechtswetenschap voor tal van nieuwe problemen.
Die problemen benaderde zij vanuit het systeem van het relatief jonge Burgerlijk
Wetboek. Hoewel ook de juridische evolutie versnelde, ontbeerde het recht de
souplesse om volledig adequaat in de behoeften van de snel veranderende aard van
het maatschappelijk verkeer te voorzien. De van omstreeks de eeuwwisseling dateren-
de rechterlijke beslissingen waarin de keuze tussen rechtszekerheid en rechtvaardig-
heid uitvalt in het nadeel van de rechtvaardigheid, zijn een symptoom van deze onna-
tuurlijke kloof tussen theorie en praktijk. Die kloof wordt in Nederland ten onrechte
toegeschreven aan legisme. Hoewel de term anders zou doen vermoeden, was de ach-
terblijvende rechtstoepassing naar mijn overtuiging niet zozeer te wijten aan de hou-
ding van de doctrine en de rechterlijke macht ten opzichte van het in 1838 ingevoerde
Burgerlijk Wetboek, als weI aan de overwegend conservatieve inslag van de rechts-
wetenschap!". Niet voor niets kampte de rechtswetenschap in Duitsland, waar het
rechtsleven niet door een burgerlijk wetboek werd beheerst, met dezelfde problemen.
Het negentiendeeeuwse aansprakelijkheidsrecht, waaraan het legisme gewoonlijkdoet
herinneren, voldeed wel aan de behoeften van een agrarische ingerichte maatschappij.
Het behelsde in het raam van een individualistisch rechtsconcept een acceptabel even-
wicht tussen bescherming van het private initiatief, enerzijds door het schuldvereiste
en anderzijds door bescherming van de eigendom tegen ongewenste inbreuken van
buitenaf'". Juist het enkelvoudige eigendomsconcept, produkt van de reactie op
het feodalisme'", leidde in de zich industrialiserende maatschappij tot problemen.
De industriele revolutie maakte een hogere produktie tegen veel lagere kosten
mogelijk en dit leidde tot een wijziging van het karakter van het goederenverkeer.
Rijkdom werd niet meer primair verwezenlijkt door vermogensophoping, dus door
te kopen'" maar door de vermogensverschuiving, dus door te verkopen'", De

126 Cf. Kos, Legisme en privaatrechtswetenschap, 2e dr., Deventer, 1992, p. 1 ss.; VAN
MAANEN, Onrechtmatige daad. Aspekten van de ontwikkeling en struktuur van een omstreden
leerstuk, Deventer, 1986, p. 135 ss.
127 cr. SALVI, Responsabilita extracontrattuale (diritto vigente}, cit., p. 1192: "E, questa, una
disciplina adeguata a una rase in cui l'istituto svolge un ruolo sostanzialmente secondario, di
garanzia esterna deUe reg ole appropriative, in modo congruo a un'economia nella quale gia
e dominante iJ mercato come forma genera Ie dei rapporti economici, rna e ancora prevalente
il godimento statico dei beni, e Ie fattispecie dannose coinvolgono per 10 piu omogenei ed
'eguali' interesse aUa sicurezza proprietaria e personale."
128 Zie nog WIEGAND,Die Entwicklung des Sachenrechts im Yerhdltnis zum Schuldrecht, AcP
190 (1990), p. 112 ss.
129 Niet aileen het Burgerlijk Wetboek gaat uit van eigendomsverkrijging, ook het Wetboek
van Koophandel gaat, blijkens art. 3 ("Door daden van koophandel verstaat de wet, in het
algemeen, het koopen van waren, om dezelve weder te verkoopen, in het groot of in het klein,
het zij ruw, bet zij bewerkt, of om alleen het gebruik daarvan te verhuren. "), uit van kopen.
Cf. LOCRE, Espritdu Code de Commerce, 1. vm, Paris, 1813, p. 262: "Remarquonsd'abord
que Ie texte parle des acbats et se tait sur les ventes. Est-ce parce que Ie legislateur a pense
que qui dit achat dit aussi vente, et qu'en consequence il a entendu comprendre l'un et !'autre
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plaats van eigendom als de voomaamste bron van rijkdom werd in korte tijd overge-
nomen door de overeenkomst: het was niet zozeer, zoals vroeger, de eigendom, dus
de bron van de produktie die rijkdom realiseerde, als weI de exploitatie van de bron,
de verwezenlijking van een zo groot mogelijke omzet van geproduceerde goederen.
De aandacht verschoof van beschermiug van eigendom naar de beschermiug van
economisch initiatief?". Dit leidde tot een geweldige toename van de maatschappe-
lijke relevantie van het idee, dat in zijn verschiIIende verschijningsvormen als
propriete industrielle onder het absolute eigendornsbegrip werd geschaard'", Welis-
waar leidde het nieuwe rechtsgebied, het mededingingsrecht, tot wetgeving'". Maar
afdoende beschermiug tegen inbreuken door derden op het eigendornsrecht en het
daarbij behorende recht op het uitsluitende gebruik van de immateriele goederen,
bleek slechts door een essentiele karakterwijziging van de vrijheid van economisch
initiatiefte kunnen worden gerealiseerd. Voor een adequate bescherming van econo-
rnisch initiatief was een positieve begrenzing van de gedragsvrijheid noodzakelijk.
Het aansprakelijkheidsrecht werd pas in die zin verruimd door HR 31 jan. 1919, NJ
1919, 161 (LINDENBAUM/COHEN). De verplichting zich ten opzichte van derden
betamelijk te gedragen op te stell en, hield een fundamentele wijziging in van het
liberale systeem van verboden gedragingen naar een systeem van geboden gedragin-
gen'".

dans la disposition? Nullement: son intention a ete de ne qualifier fait de commerce que les
achats ...
130 Cf. GALGANO, Il problema del negozio giuridico, cit., p. 456; idem, Negozio giuridico
(dottrine generali), cit., p. 939.
131 Zie ANA PRATA, A tutela constitucional da autonomia privada, Coimbra, 1982, p. 143
ss.; BALDASSARRE,Iniziativa economica privata, Enc. dir. 21 (1971), p. 582 ss.; GALGANO,
in: GALGANO/RODOTA,Rapporti economici, t. ll: Art. 41-44 Cost., Bologna/Roma, 1982,
p. 3 ss.; MARIN PEREZ, Estudios sobre el derecho privado y sus transformaciones actuales,
Barcelona, 1959, p. 710 ss.
\32 Cf. VAN ZANTEN, De (on)rechtmatigheid van prestatieontlening, AA 1992, p. 73 ss.
133 Auteurswet 1881, Stb. 124; Merkenwet 1893, Stb. 146; Octrooiwet 1910, Stb. 313;
Handelsnaamwet 5 juli 1921, Stb. 842.
134 Het is opvallend dat de verruiming van het aansprakelijkheidsrecht zijn grond yond in het
belang van het maatschappelijk verkeer. De industrialisering had ook, b. v. door de urbanisa-
tietendens en door de verruiming van de verplaatsingsmogelijkheden, geleid tot intensivering
van de maatschappelijke interactie, tot een vernauwing van de private sfeer. Het aantal inbreu-
ken op andere sferen en het aantal schadegevaUen steeg daardoor enorm, waarbij vaak van
een verwijt in de traditionele zin geen sprake kon zijn. Ook de voortschrijdende mechanisatie
van het produktieproces leidde vaker tot schade, zonder dat er aansprakelijkheid bestond. lk
veronderstel dat het uitblijven van het besef dat het technologisch proces ongekende risico's
met zich bracht en dat een verruiming noodzakelijk was van het aansprakelijkheidsrecht, werd
veroorzaakt door het feit dat vooral de arbeidersklasse het slachtoffer was van bet verbroken
even wicht op dit punt. Zie ook SCHWITTERS,De risico's van de arbeid, cit., passim.
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6. De Italiaanse recbtswetenscbap is zeer bevattelijk gebleken voor de objective-
ringstendens, die in de eerste belft van deze eeuw tot een boogtepunt kwam. De
normatieve leer beeft zicb vooral daar ontwikkeld, met name dank zij bet gezag van
Emilio BETTI135, een van de invloedrijkste twintigste eeuwse Italiaanse juristen'".
In de Codice civile van 1942 is gekozen voor integratie van bet bandelsrecbt in bet
burgerlijk wetboek'". Het wetboek, dat tot stand kwam in de tijd waarin de objec-
tiveringstendens baar absoluut boogtepunt bad bereikt, beeft, welbewust bet systeem
van de op de Franse Code civil gebaseerde Codice civile van 1865 en bet Frans-Itali-
aanse project uit de dertiger jaren voor een nieuw verbintenissenrecht'" verkiezend,
nietde rechtshandeling, derbalve de wilsvorming tot de vermogensverscbuiving, maar
de vermogensverscbuiving zelf tot uitgangspunt genomen en in de regeling van bet
vermogensrecbt de overeenkomst centraal gesteld 139. Bij de uitleg daarvan wordt

135 Zie i.h.b. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, (la ed. 1943), 2a ed. (3a rist.),
Torino, 1960. Tegen: STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947 (rist. 1961).
136 Cf. DE GENNARO, Emilio Betti: Dalto storicismo idealistico all'ermeneutica, in: Emilio
Betti e la scienza giuridica del Novecento, Quademi Fiorentini per la storia del pensiero
giuridico modemo 7 (1978), p. 79 ss.: COSTA,Emilio Betti: Dogmatica, politica, storiograjia,
ibidem, p. 311 SS.; !RTI, Itinerari del negozio giuridico, ibidem, p. 395 SS. Zie over de invloed
van BETTI op de Spaanse rechtswetenschap DE LOS Mozos, La renovacion dogmatica del
concepto de 'causa' del negocio en Emilio Betti y su recepcion en la doctrina espanola,
ibidem, p. 421 SS.

137 Cf. VALERI, Il codice di commercio. I. Come fu soppresso. - II. Come dovra risorgere,
Riv. dir. comm. 1945, p. 11 ss.; ROTONDI, Entstehung und Niedergang des autonomen
Handelsrechts in Italien, cit., p. 28 ss. Zie voor een reconstructie TETI, Codice civile e regime
fascista, cit., p. 1 ss.; ClAN, Funfzig Jahre italienischer Codice civile, Zeup 1993, p. 120 ss.
138 Cf. MOSSA, Die Kodifikation des Privat- und Prozefirechtes in Italien 1939 bis 1948, AcP
150 (1949), p. 320.
139 Cf. Relatione al Guardasigilli, no. 10: "II contratto e, in verita, 10 strumento di scambio
dei servizi e dei bern su cui si basa la produzione, il mezzo giuridico per la concessione del
credito necessario all'incremento della produzione, e in definitiva l'espressione dell'iniziativa
privata da cui comincia e si svolge la vita dell'economia." (naar GALGANO,Il negozio giuridi-
co, cit., p. 27; zie ook RopPO, Il contratto, cit., p. 49 s.); Relazione al Re, no. 604 (STOL-
FI/STOLFI, II nuovo Codice civile commentato, Libro IV: Delle obbligazioni, t. I, Napoli,
1949, p. 139): "Nella redazione del nuovo codice, in conformita della nostra tradizione giuridi-
ca, non si sono dettate norme per disciplinare il negozio giuridico; invece si e regolato quel
negozio giuridico, centro della vita degli affari, che si chiama contratto ... "; cf. GALGANO,
Teorie e ideologie del negozio giuridico, cit., p. 75: "La 'commercializzazione' dell'intero
diritto privato appare imposta dalla considerazione che, nell' era della rivoluzione industriale,
non e pill possibile distinguere fra rapporti rilevanti e rapporti indifferenti per la c1asse
imprenditoriale. L'unificazione del diritto privato risponde appunto alia portata ormai assunta
dalla produzione industriale di massa (... ). n punto e che la produzione di massa richiede che
ogni rapporto sociale, e non solo i rapporti dei quaJi il commerciante sia parte, ubbidisca aile
esigenzedelI'accumulazionecapitalistica." Tegen GALGANO,G.B. FERRI, Il negozio giuridico
tra liberia e norma, cit., p. 77 ss.
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de wil van de verklarende partij aan het vertrouwen van de wederpartij onder-
schikt'". De individuele autonomie is namelijk niet zozeer, aldus de Toelichting
op de Cc it., een onbegrensde vrijheid, een docie1 instrument van de wil, maar een
vrijheid die, hoezeer zij ook een rechtssubject toestaat eigen belangen na te jagen,
begrensd is doordat het praktisch beoogde resultaat moet zijn toegelaten niet aileen
door de goede zeden en openbare orde maar ook door het civiel en politiek bewust-
zijn en de nationale economie; aan individuele grill en kan geen rechtskracht worden
toegekend, maar uitsluitend aan handelingen die een nuttige, maatschappelijk relevan-
te functie bezitten'". Ten behoeve van het belang van de goederenomloop heeft
de ltaIiaanse wetgever bijvoorbeeld'" de vernietigbaarheid van een overeenkomst
wegens een wilsgebrek uitgesloten, tenzij de overeenkomst voor de verklarende partij
zo nadelig is dat daaruit de kwade trouw van de wederpartij kan worden afgeleid'":
het belang van de minderjarige onderschikt aan dat van de wederpartij die in goed

140 Art. 1366 Cc it.: "Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede." (cf. art. 1337
en 1375 Cc it.); MIRABELLI,Dei contratti in generali, cit., p. 271 s.: "Che significa, infatti,
interpretazione secondo buona fede? Significa che il contenuto del contratto deve essere inteso
non nel senso in cui l'autore della dichiarazione 0 del comportamento aveva inteso 0 l'altra
parte aveva ritenuto di potere intendere, rna in quel senso che alia dichiarazione od al compor-
tamento, cosi come si sono manifestati, deve essere attribuito da chi ne prende conoscenza,
secondo un criterio di correttezza, nella sfera sociale in cui il rapporto si svolge e secondo
la condizione dei soggetti interessati. Se cosi e, la norma che irnpone I'interpretazione secondo
buona fede determina, appunto, quello spostamento del punto di rilevanza errneneutica, dal
soggetto che emette l'atto al soggetto che ne prende conoscenza ... " Zie ook de Relazione al
Re, no. 622 ss., bij art. 1362 Cc it. (STOLFI/STOLFI, op. cit., p. 179 ss.) en G.B. FERRI, II
negozio giuridico tra liberta e norma, cit., p. 199 ss.
141 Relatione al Re, no. 603 (STOLFI/STOLFI, op. cit., p. 137 s.): "L'autonomia del volere
non e sconfinata liberta del potere di ciascuno, non fa del contratto un docile strumento della
volonta privata; rna, se legittima nei soggetti un potere di regolare il proprio interesse, nel
contempo impone ad essi di operare sempre sui piano del diritto positive, nell'orbita delle fi-
nalita che questo sanziona e secondo la logica che 10 govema. Il nuovo codice, peraltro, non
costringe I'autonomia privata a utilizzare soltanto i tipi di contratto regolati dal codice, ma
Ie consente di spaziare in una pili vasta orbita e di formare contratti di tipo nuovo se il
resultato pratico che i soggetti si propongono con essi di perseguire sia ammesso della cos-
cienza civile e politica, daIl'econornia nazionale, dal buon costume e dall'ordine pubblico:
l'ordine giuridico, infatto, non puo apprestare protezione al mero capriccio individuale, rna
a funzioni utili che abbiano una rilevanza sociale, e, come tali, rneritino di essere tutelate dal
diritto ."
142 Zie GALGANO, Storia del diritto commerciale, cit., p. 103 ss.; QUADRI, La rettifica del
contratto, Milano, 1973, p. 116 s.
143 Cf. art. 428 lid 2 Cc it.: "L'annullamento dei contratti non plio essere pronunziato se non
quando, per il pregiudizio che sia derivato 0 possa derivare alia persona incapace d'intendere
o di volere 0 per la qualira del contratto 0 altrimenti, risulta la rnalafede dell'altro contraente."
Cf. ook SACCO, in REsCIGNO (red.), Trattato di diritto privato, vol. 10: Obbligazioni e
contratti, 1. 2, Torino, 1982 (rist. aggiomata 1988), p. 138 ss.
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vertrouwen is afgegaan op gedragingen van de minderjarige die op het wekken van
de schijn van zijn meerderjarigheid waren gericht'"; de vernietiging van een over-
eenkomst wegens dwaling slechts toegestaan wanneer de dwaling essentieel en
kenbaar was145; de door een partij gebruikte algemene voorwaarden ook geldig
verklaard indien de wederpartij deze door de normale zorgvuldigheid in acht te
nemen, had kunnen kennen'": bepaald dat de overschrijding van een wettelijk
verbod niet leidt tot nietigheid van de overeenkomst maar tot substitutie van de
nietige clausule door een geldige'"; als de gekochte zaak niet aan zijn bestemming
voldoet, de ontbinding van de overeenkomst uitgesloten door in art. 1512 aan de
verkoper een reparatieverplichting op te leggen'"; en het beginsel 'bezit geldt als
volkomen titel' verabsoluteerd door in art. 1153zelfs te voorzien in beschermiog van
de derde-verkrijgerdie van een beschilckingsonbevoegdeeen gestolen goed verkrijgt".

144 Art. 1426 Cc it.: "II contratto non e annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la
sua minore eta; rna la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non e di
ostacolo all'impugnazione del contratto." Ook het Franse recht beschermt overigens, sinds
Casso 15 nov. 1898, D. 1899,439, de wederpartij van de minderjarige die zijn handelingson-
bekwaamheid door 'manoeuvres frauduleuses' verborgen houdt. Het Franse standpunt berust
op een uitleg a contrario van art. 1307 Cc ("La simple declaration de majorite, faite par Ie
mineur, ne fait point obstacle a sa restitution."), cf. GHESTIN,Le contrat, nr. 441, nr. 948.
Zie voor Nederland AsSER-HARTKAMP4-ll, nr. 94.
145 Art. 1428 Cc it.: "L'errore e causa di annullamento del contratto quando e essenziale ed
e riconoscibile dall'altro contraente." De vereisten zijn uitgewerkt in resp. art. 1429 en art.
1431.
146 Art. 1341 lid 1 Cc it.: "Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti
sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momenta della conclusione del contratto questi ha
conosciuti 0 avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza."
147 Art. 1339 Cc it.: "Le c1ausole, i prezzi di beni 0 di servizi, irnposti dalla legge, sono di
diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle c1ausole difforrni apposte dalle parti. "
Zie infra, p. 296 ss.
148 Cf. de annotatie onder Casso 6 febr. 1978, Foro it. 1979, I, 459 van ALPA, Garanzia di
buonfunzionamento e tutela del compratore. Una diverse lettura dell'art. 1512 cc.?, wijzend
op (c. 462) " ... il fatto che la garanzia di solito e contenuta in c1ausole che prevedono altre
"condizioni di garanzia", riguardando direttamente Ie prestazioni del venditore, imponendo
rinunce al compratore: aU'azione di risoluzione, all'azione di risarcimento, aUa esecuzione
della riparizione da parte di terzi." LEONE, Le garanzie nella vendita e la responsabilita
contrattuale: un saggio di diritto giurisprudenziale (n.a. v. CABELLAPIsu, Garanzia e respon-
sabilita nelle vendite commerciali, Milano, 1983), Contratto e impresa 1985, p. 108 ss;
TERRANOVA,La garanzia per i vizi della cosa venduta, Riv. trim. die. proc. civ. 1989, p.
75.
149 Art. 1153 lid 1 Cc it.: "Colui al quale sono alienati beni mobili da parte chi non ne e
proprietario, ne acquista la proprieta mediante il possesso, purche sia in buona fede al
momenta della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta." Cf.
MENGONI, Gli acquisti 'a non domino', cit., p. 77 ss. Zie ook nog BETTI, Teoria generale
del negozio giuridico, cit., p. 66 ss.
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7. De maatschappelijke objectiveringstendens correspondeerde met een collecti-
vistisch-interventionistische stroming'" die zich onder meer afzette tegen de ab-
solute contractsvrijheid van het vrije-marktprincipe. Het was duidelijk geworden dat
Adam SMITHSinvisible hand onder de nieuwe omstandigheden van het industrieel
kapitalisme niet werkte. De onbeperkte contractsvrijheid bewerkstelligde geen recht-
vaardige verdeling van rijkdom en beinv loedde de sociaal-economische verhoudingen,
door haar verstarrende uitwerking op het goederenverkeer, zelfs in ongunstige
zin'". Vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw!" intervenieerde de over-
heid in het civiele recht, eerst ten behoeve van het economisch verkeer en later ook
ten behoeve van het sociaal verkeer'P. Dat dit niet zonder weerstand ging, spreekt
weI voor zich. lk wijs hier in het bijzonder op de in 1875 ingevoerde Fabrieks-
wet!", waartegen bezwaar werd gemaakt omdat de Staat de vrijheid van de eige-
naar van de hinderveroorzakende inrichting beperkte ten behoeve van omwonenden

ISO Zie voor een aansprekende beschrijving van deze ontwikkeling in Nederland LEVENBACH,
Het burgerlijk wetboek en de maatschappelijke verhoudingen van 1838 tot heden, cit., p. 139
ss.
151 Zie retro, p. 35 ss.
152 In 1938 noemde VALKHOFF,Een eeuw rechtsontwikkeling, cit., p. 183, de zeventiger jaren
van de negentiende eeuw dan ook een markante tijd in de ontwikkeling van het Nederlands
burgerlijk en handelsrecht van de laatste honderd jaar.
153 Tijdens de parlementaire behandeling van de wet op de arbeidsovereenkomst stelde de
kamer m.b.t. meerdere bepalingen - tevergeefs - dat ze een publiekrechtelijk karakter hadden
en niet in het civiele recht thuishoorden. Cf. CORNELISSENS,Van individualistische naar
institutionele vorming van arbeidsvoorwaarden, Deventer, 1959, p.46 ss. Arbeidsrechtelijke
bescherming werd voor 1907 dan ook geboden door publiekrecbtelijke regelingen, zoals de
Arbeidswet 1889. Zie daarover HACKE, De sociaal-economische beteekenis der Arbeidswet,
GroningenlDen Haag/Batavia, 1931, p. 4: "Het hoofdrnotief van de Arbeidswet van Van
Houten was het gevoel van mededoogen geweest met het lot der kinderen. In de wet van 1889
komt ook dit gevoel nog tot uiting, het wordt nadrukkelijk onderstreept door de wettelijke
bepalingen omtrent den arbeidstijd van oudere kinderen en mede doordat er beschermende
maatregelen voor de vrouwen werden genomen. Voor een ander deel komen in de Arbeidswet
van 1889 echter ook andere motieven tot uiting, namelijk de overweging dat de kracht van
een volk voor een groot deel afhankelijk is van sterke, gezonde kinderen en als logisch gevolg
moest daarom worden gewaakt tegen overbelasting van de pgroeiende jeugd en van de
moeders of toekomstige moeders. Tenslotte is er nog een derde hoofdgedachte aanwezig en
wei de wensch naar de Zondagsheiliging. Deze drie motieven zijn de grondslagen, die in aile
latere Arbeidswetten zijn bewaard gebleven." Pikant is dat de sociaal-democratische afgevaar-
digde DOMELA-NIEUWENHUlS(als enige) regen de Arbeidswet had gestemd, omdat hij vond,
aldus HACKE, op. en loc. cit., dat de wet niet ver genoeg ging. Zie ook 1. VAN DER VEN,
De mens in het arbeidsrecht, in Donum iustrale, Nijmegen, 1949, p. 509 ss. en over de
voorgeschiedenis van de Ongevallenwet 1901, SCHWlTTERS,De risico's van de arbeid, cit.,
passim.
154 Stb. 95. De Fabriekswet werd, bij gelegenheid van de invoering van de Veiligheidswet,
in 1896 omgedoopt tot Hinderwet.
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en zich aldus mengde in het civielrechtelijke verkeer'". In de eveneens van 1875
daterende Spoorwegwet'" legde de Staat, waarschijn1ijk voor het eerst, de con-
tractsvrijheid aan banden, door de introductie van verbodsbepalingen die de inhoud
van door de spoorwegen te sluiten overeenkomsten reguleerden'". Waarschijn1ijk
is dit alleen maatschappelijk acceptabel geweest omdat de ingreep beperkt bleef tot
een met name genoemde contractspartij, de spoorwegen, die in haar doen en laten
werd beknot'". Vooral sinds de Eerste Wereldoorlog en in het bijzonder na de
beurscrisis in 1929 en de daaropvolgende instortende conjunctuur, beoogde de staat
de positie van zwakke maatschappelijke klassen te verbeteren. Dat gebeurde recht-

155 Cf. MEUERS, Wijzigingen en aanvullingen van het burgerlijk wetboek na 1838, in SCHOL-
TENIMEUERS,GedenkboekBurgerlijk Wetboek (1838-1938), cit., p. 36 ss.; zie met betrekking
tot de Hinderwet AALDERS, De handhaving van de hinderwet, Rapport van het onderzoek
Handhavingsproblemen bij de Hinderwet, Amsterdam, 1980, p. 51 ss., die (p. 53) wijst op
het argument van KApPEYNEtegen invoering van de Fabriekswet: "... de bescherming van die
privaatrechtelijke belangen behoort te worden overgelaten aan de rechter. Beperking van het
recht vrij te produceren en vrij gebruik te maken van eigendom kan aileen geschieden in bet
algemeen belang. Treedtbet administratief gezag op ter beschermiog van zuiver privaatrecbte-
lijk belang dan gaat bet buiten zijn sfeer. "
156 Stb. 67.
157 Art. 3: "Ondememers van spoorwegdienstenzijn niet bevoegd hunne verantwoordelijkheid
voor verIies, vertraagde bezorging van of schade aan koopmanschappen en goederen, noch
den omvang en duur hunner verpligtingen en den bewijslast door eenig beding van den
vrachtbrief, of door bijzondere dienstreglementen uit te sluiten of te beperken, dan met
inachtneming der regels, door Ons bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur vast te
stellen. "

Art. 28 lid 1: "De tarieven voor het vervoer van personen en goederen behoeven de
goedkeuring van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. "

Art. 31 lid 1: "De ondememers zijn verpligt, tegen de vrachtprijzen bij de openlijk
aangekondigde tarieven en op de voorwaarden bij de reglementen bepaald, de reizigers en de
aangeboden, niet door wettelijke bepalingen uitgesloten goederen te vervoeren, zonder
verleening van gunst aan bijzondere personen, vereenigingen, ondernemingen of zedelijke
lichamen."

Art. 31 lid 2: "Zij mogen geene bijzondere overeenkomsten met een of meer bevrachters
tot vervoer naar een lager dan het openlijk aangekondigde tarief rnaken. "

Men vlakke evenmin bet omstreden art. 1 Spoorwegwet 1875 van deze wet uit: "Onderne-
mers eener spoorwegdienst zijn verantwoordelijk voor de schade, door personen of goederen
bij de uitoefening der dienst geleden, ten ware de schade buiten hunne schuld of die hunner
beambten of bedienden zij ontstaan."

Zie over de invloed van de Spoorwegwet op het civiele recht VALKHOFF,De invloed van
de Spoorwegen op enkele gebieden van het Nederlands privaatrecht, cit., p. 399 ss.
158 Cf. VALKHOFF,loc. cit., p. 411 ss. SALEILLES,De la declaration de volonte, cit., p. 230
noemt als voorbeeld van bet zogenaamde 'contrat d'adhesion' juist de arbeidsovereenkomsten
in de grote industrie en de vervoersovereenkomstenmet de spoorwegen (zie ook VALKHOFF,
loc. cit., p. 435 ss.). Het Iijkt me veelbetekenend dat bet spoorwegcontract ruim dertig jaar
eerder wettelijk werd geregeld dan het arbeidscontract.



FUNCTIONALISERING EN MORALISERING VAN HET PRNAATRECHT 99

streeks, door middel van protectionistische maatregelen in het bijzonder op het gebied
van het arbeidsrechr'", woonrecht'f en kooprecht'". Maar de staat beoogde
ook verhoging van het algemene welvaartspeil door een rechtvaardige verdeling van
schaarse goederen. Nauw verbonden daarmee was, naast b.v. prijsreguiering, ook
een politiek gericht op economische groei, die door het stimuleren en intensiveren
van het goederenverkeer werd gerealiseerd'P, De groeiende gemeenschapszin die

159 De Ongevallenwet van 1901; de Wet op de arbeidsovereenkomstvan 1907; de Invaliditeits-
en Ouderdomswet van 1913; de Arbeidswet van 1889 en 1919; de Land- en Tuinbouw-
ongevallenwet van 1922; de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 1927; de
Ziektewet van 1929; de Winkelsluitingswet 1930. Men denke ook aan de regeling van de
rechtspositie van handelsagenten en handelsreizigers in art. 74 en art. 75 WvK.
iso Men denke aan de Woningwet 1901 en de Woningnoodwet 1918; wat betreft het huurrecht,
aan de Huurcommissiewet 1917, de Huuropzeggingswet 1918 en de Huuraanzeggingswet 1921.
161 Voor Nederland b.v. de invoering in 1936 van art. 1576-157& (oud) BW, die de koop
op afbetaling aan strikte regels onderwierpen, tot bescherming van de koper.
162 Zie b.v. GOUNOT,Le principe de l'autonomie de la volonte en droit prive, cit., p. 342 ss.;
PETIT, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, cit., p. 67 en nt 4; VERSTEGEN,
Ondeugdelijke levering bij den soortkoop, cit., p. 130 s.; GENY, L'economie nationale et le
droit civil, Rev. trim. dr. civ. 1930, p. 60 S.; KAMpHUISEN,De leer van het justum pretium
herleefd, WPNR 3314 (1933), p. 273 ss., Verzameld Werk, p. 221 ss.: CARNELUTTI,Teoria
giuridica della circolazione, cit., p. 1 ss.: LARENZ, Vertrag und Unrecht, cit., p. 15; VAN
NISPENTOTSEVENAER,De herleving van de leer van den rechtvaardigenprijs en haar rechts-
wijsgeerige grondslag, Themis 98 (1937), p. 19 s.; DIKOFF, L 'evolution de la notion de con-
trat, in Etudes CAPITANT, Paris, 1938, p. 216 S.; SCHMIDT-RIMPLER,Grundfragen zur Er-
neuerung des Vertragsrechts, AcP 147 (1941), p. 133 ss.; LANGE, Die Neugestaltung der
Anfechtung und das Vertragsverhiiltnis, cit., p. 297; F . VANDERVEN, Economische en sociale
opvattingen in Nederland, cit., passim; SACCO, Circolazione giuridica, Enc. Dir. 7 (1961),
p. 4 S5.; SAVATIER,Interventie tijdens de Journees de Droit Franco-Belges over L 'intervention
de l'Etat dans les contrats, cit., p. 160 s.; RADBRUCH/ZWEIGERT,Einfidirung in die Reents-
wissenschaft, 10. Aufl., 1961, p. 117 s.; FARJAT, L'ordre public economique. Paris, 1963
(waarover G.B. Ferri, L'ordine pubblico economico, Riv. dir. comm. 1964, I, p. 464 SS., ook
opgenomen in diens Saggi di diritto civile, Rimini, 1984, p. 341 ss.), p. 115 S.; VASSEUR,
Un nouvel essor du concept contractuel, Les aspects juridiques de l'economie concertee et
contractuelle, Rev. trim. dr. civ. 1964, p. 5 ss.; REINHARDT,Die Vereinigungsubjektiverund
objektiver Gestaltungskriifte im Vertrage, Festschrift SCHMIDT-RIMPLER,Karlsruhe, 1957, p.
1245., p. 128; SCHWIMANN,Die Institution der Geschaftsfiihigkelt, Wien, 1965, p. 97 ss.: -
KHALIL, Le dirigisme economique et les contrats, cit., p. 381 5S.; MERZ, Privatautonomie
heute - Grundsatz und Rechiswirklichkeit, Karlsruhe, 1970, p. 15; GUARNERI, L'ordine
pubblico e il sistema delle fonti del diritto civile, Padova, 1974, p. 61 S5.; Nuzzo, Utilita
sociale e autonomia privata, cit., p. 9, 19 S.; GoRDILLO CANAS, La nulidad parcial del
contrato con precio ilegal, ADC 28 (1975), p. 113 S5.; RIPERT, Aspects juridiques du
capitalisme moderne, cit., p. 310 S5.; GALBRAITH,The affluent society, 3rd ed., Boston, 1976,
p. 82 5S.; ATIYAH, The rise andfall of freedom of contract, cit., p. 607 ss.: TETI, Codice
civile e regime fascista, cit., p. 122 S5.
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daarmee gepaard ging, verschafte ook het recht een moraliserend karakter'P. G.B.
FERRI heeft er naar mijn gevoel terecht op gewezen dat de 'mistiek-paternalistische'
instelling, met de staat in de rol van verdeler van welvaart en van de middelen om
dat te bereiken, een gevolg is van de kristallisatie niet zozeer van nationaal-collecti-
vistische ideologieen maar van christelijk-natuurrechtelijke opvattingen'". De door
de Hoge Raad aan de art. 1374, 1375 en 1401 BW toegekende functie legitimeerde
de moralisering van het burgerlijk recht'". De maatschappelijke ontwikkelingen
beinvloedden de contractsvrijheid en daardoor het belang van de wil van het rechts-
subject voor de geldige totstandkoming van een overeenkomst. In de plaats van de
uitsluitende maatstaf van subjectieve waardering en de voor de strekking van de
overeenkomst onverschilligerechtsorde trad, met voorrang, een objectieve waardering

163 Hetgeen bijvoorbeeld had geleid tot het arrest van 31 jan. 1919, NJ 1919, 161, W. 10365
m.nt. Mff. In dit verband wijst SUULING, Inleiding tot het burgerlijk recht, Bd. II, dl. 2, p.
209, op HR 13 jan. 1927,279 m.nt. E.M.M. (GEMBOIPRINS), waarin de Hoge Raad een
handelen in strijd met de goede zeden onrechtmatig oordeelde.
164 G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, p. 124, nt, 142
met verwijzingen naar ltaliaanse schrijvers. Reeds SAIGET,Le contrat immoral, Paris, 1939,
p. 152 ss., gewaagde hiervan. Cf. voor het Nederlandse recht b. v. VANDERREDDEN, Natuur-
lijke normen in het positieve recht, cit., passim, met op p. 27 s. verwijzingen naar Franse
schrijvers, van wie RIPERT,La regie morale dans les obligations civiles, cit., ook in Nederland
veer invloed heeft gehad, zie met name p. 21 ss., p. 27: "Le juriste ne peut oublier que Ie
droit do it s'appliquer a une societe humaine fondee sur la morale chretienne. Cette morale,
par sa conception particuliere des fms de I'homme en ce monde, impose une serie de regles
qui ne tendent pas seulement a assurer Ie respect du prochain, mais aussi a perfectionner
I'ame, C'est un code tres precis des devoirs de I'homme envers Dieu, envers les autres et
envers lui-merne." Zie voorts DIEZ-PICAZO,Fundamentos del derecho civil patrimonial, Vol.
I: Introduccion, Teoria del contrato, Las relaciones obligatorias, 2a ed., Madrid, 1983
(reirnpr. 1986), p. 49 ss.; VAN NISPEN TOT SEVENAER,De beteekenis van het algemeen
welzijn ten aanzien van privaatrechtelijke verhoudingen, cit., p. 288 ss.; VAN OPPEN, Is een
wettelijke regeling gewenscht van de gevolgen van nietigheid eener overeenkomst wegens
ongeoorloofde oorzaak?, cit., p. 11; GORDILLOCANAS, La nulidad parcial del contrato con
precio ilegal, cit., p. 172; CORRADINI,II criterio della buona fede e la scienza del diritto
privato, cit., p. 415 ss.: GAZZONI, Equiu: e autonomia privata, Milano, 1970, p. 167; VAR-
RONE,Ideologia e dogmatica nella teoria delnegozio giuridico, Napoli, 1972, p. 174; KHALIL,
Le dirigisme economique et les contrats, cit., p. 208 S.; F. VAN DER VEN, Economische en
sociale opvattingen in Nederland, cit., p. 56 s., p. 90;

In zijn artikel Tradizione e novita nella disciplina della causa del negozio giuridico, Riv.
die. comm. 1986, I, p. 133 wijst G.B. FERRI op de grote invloed van F. VONRIPPEL, STOLL
en MANIGK op de ltaliaanse doctrine.
165 Cf. VANDERGRINTEN,Moraal en billijkheid als bron van verbintenis, in Donum Lustrale,
Nijmegen, 1949, p. 435 ss.



FUNCTIONALISERING EN MORALISERING VAN HET PRIVAATRECHT 101

van het objectieve doel van de op egoistische motieven gebaseerde overeenkomst'P:
de (als het althans een rechtshandeling betrot) beoogde wijziging in de relatie tussen
rechtssubjecten, met andere woorden het objectieve doel (functie) van de partijaf-
spraak, was voortaan aan een autonome waardering door de rechtsorde onderhe-
vig!": de 'functionalisering' van het burgerlijk recht ten behoeve van de eisen van
het tot algemeen belang verheven maatschappelijk verkeer'". Belangrijk verschil
met het negentiende eeuwse klassiek-liberale model was dan ook enerzijds dat veel
minder waarde werd gehecht aan de herleidbaarheid van het resultaat van de uit-
wisseling tot de partijwil. Anderzijds konden overeenkornsten met een geoorloofde
oorzaak, m.a.w. overeenkomsten waarvan het onderwerp werd uitgemaakt door
geoorloofde prestaties, niettemin ongeldig zijnl69. De geldigheid van de overeen-
kornst was voortaan mede afhankelijk van haar sociale en, omdat door de commer-
cialisering van het maatschappelijk verkeer slechts prestaties met een economisch

166 Cf. PUGLIATIl , Interesse pubblico e interesse privato nellibro delle obbligazioni; Stato
e Diritto 1942, p. 26 SS., in: Diritto civile. Metodo - Teoria - Pratica (Saggi), Milano, 1951,
p. 175 s.; LARENZ, Vertrag und Unrecht, cit., p. 78 88.; LANGE, Die Neugestaltung der
Anfechtung und das Vertragsverhiiltnis, cit., p. 333: "Wenn das BGB. wie das ABGB. jede
Abwagung zugunsten der Aufrechterhaltung des Geschafts ablehnt, 80 wird es zwar dem
berechtigten Verlangen des Betroffenen nach Zerschneiden und Leugnenjedes Rechtsbandes
zum Betriiger oder Erpresser gerecht, es beachtet aber nicht geniigend das Interesse der Rechtsord-
nung an der Aufrechterhaltung billigenswerter Geschafte."
167 Cf. WIEACKER,Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., p. 547: "Die Vertragsfreiheit ist
in der Wirtschaftsverfassung der Sozialen Marktwirtschaft - im Gegensatz zur gelenkten
Verwaltungswirtschaftoder zu anderen Formen der Planwirtschaft - irn Prinzip aufrechterhal-
ten, aber anders als in der liberalen Wirtschaftsverfassung als Funktionsprinzip der ge-
sellschaftlichen Gesamtordnung erkannt ... "; MIRABELLI,Causa, oggetto, funzione, interesse,
Arch. giur. 138 (1950), p. 93; BErI'I, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 1758.;
G.B. FERRI, Il negozio giuridico tra liberta e norma, cit., p. 116; BREGSTEIN,Moet den
rechter de bevoegdheid toekomen verbintenissen uit overeenkomstop bepaalde gronden, zooals
de goede trouw, te wijzigen? Zoo ja, in welke gevallen en in hoeverre?, Preadvies voor de
Nederlandsche luristen-Vereeniging 1936, Verzameld Werk, cit., p. 201: "... thans is een
strooming wassende, die de afspraken van partijen in zekere mate onder controle van den
rechter wil brengen ... " Zie ook retro, p. 54 ss.
168 Cf. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 172 s.; RODOTA, Le
fonti di integrazione del contratto, cit., p. 57; LANGE, Die Neugestaltung der Anfechtung und
das Vertragsverhiiltnis, cit., p. 329, spreekt van 'die Aufgabe des Vertrages in unserer
Wirtschaftsordnung' .
169Cf. RIPERT, L 'ordre economique et la liberte contractuelle, in: Etudes GENY, t. II: Les
sources generales des systemes juridiques actuels, Paris, 1934 (reimpr. VaduzlParis, 1977),
p. 347. Zie nog CESSARIIDE LUCA TAMAJO, Dal garantismo al controlto, 2a ed., Milano,
1987, p. 126, vooral met het oog op de ondememing: "La teoria propriamente 'causale'
valorizza invece i profili strutturali. Secondo questa teoria le limitazioni ai poteri dell'irn-
prenditore incidono sulla funzione del contratto, non potendo essere concepite come esteme
alia sua struttura. "
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karakter relevant werden geacht'?", economische functie'". Hierin vindt haar oor-
sprong de opvatting dat de overeenkomst met een puur sociaal of een niet-economisch
karakter (b.v. de afspraak om tennis te spelen) of met een maatschappelijk als futili-
teit gewaardeerd onderwerp, geen rechtskracht verwerft'". Het objectieve doel van
de overeenkomst werd getoetst niet slechts aan haar compatibiliteit maar zelfs aan
haar onmiddellijke overeenstemming met het algemeen belang van distributieve ge-
rechtigheid'". Zo heerste ook in Nederland de opvatting dat het pactum benevolen-

170 Anders nog Hof Amsterdam 4 febr. 1881, W. 4631: "... dat ieder die een contract sluit
ook eo ipso be lang heeft bij de stipte nakoming daarvan en dat belang (hoe gering ook) kan
geldend maken ... "

. 171 Cf. VON JHERING, Ein Rechtsgutachten, JhJb 18 (1880), p. 41 ss., in zijn GesammeLte
Aufsdtze aus den Jahrbiichemfiir die Dogmatik des heutigen romischen und deutschen Privat-
rechts, Bd. ill, Jena, 1886 (Neudr. Aalen, 1969), p. 126 ss.; HARTMANN,Der Civilgesetzent-
wurf, das Aequitiitsprincip und die Richterstellung; AcP 73 (1888), p. 370 ss.; H.L. DRUCKER,
Bescherming van rechten die niet op geld waardeerbaar zijn, RM 11 (1892), p. 176 ss. Zie
ook BREGSTElN,Moet den rechter de bevoegdheid toekomen verbintenissen uit overeenkomst
op bepaalde gronden, zooals de goede trouw, te wijzigen? cit., p. 243.
172 SCHOLTEN,De oorzaak van de verbintenis uit overeenkomst, cit., p. 96; Idem, in: Op
gezag van ... , AA 1985, p. 746, aanknopend bij art. 3:33 BW dat een op een rechtsgevolg
gerichte wil eist; zo ook NIESKENS-IsPHORDING,Sociale afspraken en de causa-eis die wel/niet
in het Nieuw BW is opgenomen, Kwartaalbericht 1987, p. 69 ss; SCHOORDUK,Vermogens-
recht, p. 94 S.; BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 194 ss.; idem, Der
Typenzwang bei den riimischen Rechtsgeschiijten und die sogenannte Typenfreiheitdes heutigen
Rechts, in: Festschrift WENGER, Bd. I, Miinchen, 1944, p. 265: "Denn nicht der Privatlaune
soll der Rechtsschutz angedeihen, sondem nur solchen Verkehrszwecken, die wegen ihrer
sozialen Bedeutsamkeit dazu geeignet erscheinen, unter dem Schirm des Rechtes dauernd
organisiert zu werden. "; GHEZZI, Cortesia (Prestazioni di), Enc. Dir. 10 (1962), p. 1050;
cf. GAZZONI,Atipicita del contratto, giuridicita del vincolo e funzionalizzazione degli interes-
se, Riv. dir. civ. 1978, I, p. 72 ss., p. 80 ss.; zie ook OLY, Dubbele rechtsorde. Over een
van de geschriften van Paul Scholten die zijn herdrukt, WPNR 5551 (1981), p. 89 s. Zie voor
een schijnbare, maar onjuiste, toepassing van het adagium de minimis non curat praetor in
het delictsrecht b.v. Pres. Rb. 23 mei 1990, KG 1990,195: "Wat er ook zij van het onderha-
vige conflict, voor de rechter is hier geen taak weggelegd. De rechter behoort zich niet bezig
te houden met futiliteiten, waarbij aan weerszijden nauwelijks enig belang is betrokken. " Wei
juist: Hof 's-Hertogenbosch26 juni 1985, KG 1985,208: "Naar het oordeel van het Hof staat
deze door Laugs gevorderde maatregel in geen verhouding tot hetgeen waarover Laugs zich
beklaagt. De rnaatregel grijpt ook veel te ver en op nodeloze wijze in in bet te dezen door
Limburg gevoerde beleid. am deze reden is de gevraagde voorziening niet toewijsbaar. "
173 Zie ook FARJAT, L 'ordre public economique, Paris, 1963, p. 193: "Le controle ne devra
pas seulement porter sur la legalite d'un acte rnais sur son opportunite. Autrement dit, la
validite d'un acte ne dependra pas de sa conformite a une exigence legale precise, rnais de
la portee economique qu'il peut avoir. "; SALVIOLI, I difetti sociali del codice civile in
relatione aile classi non abienti e operaie, Palermo, 1890, p. 36: "Premetto questo osservazio-
ne di ordine generale: cbe la liberia non deve essere accordata cbe nella misura in cui e
provato cbe serve all' interesse coUettivo. L'individuo non trava in se un diritto personale e
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tiae vel affectionis causa niet rechtens afdwingbaar was, zelfs als partijen zelf wel
de bedoeling hadden rechtskracht aan de overeenkomst te verbinden. De uitwisseling
van de prestaties zou volgens velen een redelijke, sociaal-economische grondsiag
ontberen, nu zij indifferent was voor de bevordering van de maatschappelijke
welvaart!". Dat bewijst dat deze ontwikkeling zich niet uitsluitend'" voordeed

prirnitivo alia liberta di acquistare e contrattare rna 10 ha a titolo di membro della societa cui
appartiene, e in ragione della scopo morale collettivo glielo si puo accordare e gli si accorda
un diritto di cui la misura e questa scopo. Titolo alia liberta non esiste che in quanta questa
liberta garantisce la prosperita della comunione sociale, cioe la realizzazione de' suoi scopi
ode' suoi ideali morali." LANGE,Die Neugestaltung der Anfechtung und das Yertragsverhdli-
nis, cit., p. 304 s.; IRTI, Dal diriao civile al dlritto agrario, cit., p. 47; zie m.b.t. woonrecht
SCHUITENRANKEN, Gebruik van woonruimie en woonrecht, in: Eigendom en woonrecht,
Preadviezen voor de Koninklijke Notariele Broederschap 1981, Deventer, 1981 p. 74 s.
174 SUUUNG, Inleiding tot het burgerlijk recht, Bd. II, dl. I, p. 104: "Het vermogen om
verbintenissen te schepp en is den mensch niet tot ijdel gebruik gegeven. Rechtsgeldig zijn
daarom alleen overeenkomsten, die aan een economisch doel dienstbare verbintenissen
vestigen." G.!. SCHOLTEN,De oorzaak van de verbintenis uit overeenkomst, cit., p. 97: "In
eerste instantie ontstaat de verbintenis uit de wilsovereenstemming (... ), daamaast is echter
voor binden in rechten meer noodig ( ... ), er moet een goede grondslag zijn voor die gebonden-
heid, een grondslag die in het maatschappelijk verkeer wordt erkend (... ) het is juist toetsing
van de subjectieve wilsovereenstemming van partijen aan maatschappelijke, dus objectieve
normen. Het gaat er maar om of die wilsovereenstemrning erkenning kan genieten in het
maatschappelijk verkeer." (curs. orig.); VAN DER KOLK, De oorzaak in het Fransche en
Nederlandsche verbintenissenrecht, cit., p. 108: "Inderdaad, op het belang dat een contractant
voor ogen heeft, komt het aan. Dit belang mag niet ongeoorloofd zijn, maar evenmin mag
het onredelijk zijn. Onredelijk moet het belang worden geacht, wanneer zijn behartiging
nutteloos of sociaal-economisch onverantwoord is (... ). Individueel-econornisch handelt de
zonderling rationee!. Hij vindt een rood geverfd huis zoo prachtig, dat hij tot het verkrijgen
daarvan zich gaame verbindt. Sociaal-econornisch gesproken handelt hij echter onredelijk en
de wetgever zoude in strijd komen met zijn doelstelling - behartiging van het algemeen belang
- wanneer hij den verbintenis van den zonderling zoude sanctioneren. " Diens opvatting echter
berust eveneens op een verwarring van strekking van de prestatie en strekking van de
overeenkomst. De aan het subjectieve doel gestelde kwaliteitseis is een afgeleide van de kwali-
teitseis die voortaan aan het objectieve doel werd gesteld. De rechtsorde interesseert zich niet
voor het subjectieve doe!. Het subjectieve doe! is wat haar betreft irrelevant, zolang het zich
niet in een objectief doel verwerkelijkt heeft. Het objectieve doel werd op zijn sociaal-
econornische functie getoetst. In zoverre dient het subjectieve doe I een objectieve sociaal-
economische functie te hebben. Onjuist is dan ook de opvatting dat de zonderling die als
subjectief doel heeft zijn huis rood te willen !aten verven, geen rechtsbescherrning kan eisen
omdat het doe! van de zonderling geen sociaal-economische functie heeft maar slechts omdat
de overeenkornst met de schilder geen sociaal-economische functie heeft. cr. VAN NrSPEN
TOT SEVENAER, De oorzaak der overeenkomst, WPNR 3379 (1934), p. 427; zo ook nog
NlESKENS-IsPHORDING,Sociale afspraken en de causa-eis die wel/niet in het Nieuw BW is
opgenomen, cit., die als argument aanvoert (p. 70 s.) " ... dat er in het leven van rechtsgenoten
onder elkaar een 'rechtsgevolg-loze kring' moet zijn, waarin men zicb vrij kan bewegen
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in de landen met een nationaal-socialistische inslag'". De neiging morele criteria

zonder dat aan woorden en dadenjuridische consequenties worden verbonden." Maar dan is
de rechtskracht van de afspraak weI degelijk een zaak van de bedoeling van partijen en niet
van waardering van de afspraak door de rechtsorde.
175 GAZZONI,Atipicita del contratto, giuridicita del vincolo efunzionaliuazione degli interessi,
cit., p. 80 ss., wijst er op dat b.v. BElTI zijn opvatting aanvankelijk metjuridische, op het
Romeinse recht gebaseerde argumenten onderbouwde, en pas later ideologische, in de
Toelichting op de Codice civile overgenomen argumenten gebruik:te. Cf. LARENZ, Die Wand-
lung des Yertragsbegriffs, DR 1935, p. 490: "Die Vertragschliefiendenhandeln nicht nur als
einzelne Individuen, sondern als Gemeinschaftsglieder, die innerhalb der Gemeinschafts-
ordnung stehen. Ihre vertragliche Regelung muf sich, urn rechtsgiiltig zu sein, in die Gesamt-
ordnung als ein Teilstuck einfiigen. Sie mufi sich als weitere Bestimmung, als Konkretion und
weiterverwirklichung der volkischen Ordnung darstellen. "; idem, Vertrag und Unrecht, cit.,
p. 85 ss., p. 164: "Wir mussen den Begriff der Geschaftsgrundlage daher objektiv verstehen;
es sind darunter alle diejenigen Umstande und Verhaltnisse zu verstehen, deren Vorhandensein
oder Fortbestand beirn Vertragsschlufl, nach dem Inhalt des Vertrages, seinem Zweck und
seiner wirtschaftlichen Bedeutung vorauszusetzen war - mogen die Parteien daran gedacht
haben oder nicht - um den Vertrag ilberhaupt als sinnvoll, als eine brauchbare und den
Grundsatzen der volkischen Ordnung angemessene Gestaltung erscheinen zu lassen." (ace,
orig.); ROTH, Yertragsfreiheit und formularmafiige Abdingung gesetzlicher Gewahrleistung ;
JW 1936, p. 2898: "Der vertragsfreiheit geniesen die Parteien nur zur rechtlichen Gestaltung
billigenswertiger Belange. ": STOLL, Vertrag und Unrecht, cit., p. 7: "Die Vertragsfreiheit
ist in der Gemeinschaft nur ein Mittel zur Verwirklichung von Gemeinschaftszielen. ": LANGE,
Die Neugestaltung der Anfechtung und das Yertragsverhaltnis, cit., p. 305: " ... den Gedanken,
daB ein Geschaft dieser Art wegen seiner mangelnden wirtschaftlichen Zielsetzung oder wegen
seiner Zwecklosigkeit auch sachlich unerwiinscht ist ... " en p. 323: "Jeder Mensch mit gesun-
dem Volksempfmden rechnet damit, ab und zu bei der Unzahl der kleinen Alltagsgeschafte
sich in seinen Erwartungen getauscht zu sehen, jeder solche Mensch wird sich dann zwar
argern, aber nicht auf den Gedanken Kommen, ein Recht zur Ruckgangigmachungzu besitzen,
wenn nicht Arglist vorliegt. Diese kleinen Enttauschungen des Alltagsverkehrs sollten darum
aus der Irrtumsregelung von vornherein ausscheiden. " MANIGK, Neubau des Privatrechts.
Grundlo.gen und Bausteine, Leipzig, 1938, p. 14 ss.; WlEACKER,Privatrechtsgeschichte der
Neuzeit, cit., p. 581 ss.
176 B.v. GOUNOT,Le principe de l'autonomie de 1.0. volonte en droit prive, cit., p. 347 S.: "Si
la societe sanctionne les actesjuridiques, n'est-ce pas au contraire parce qu'elle s'y sent a cer-
tains egards partie interessee, parce que le bien comrnun lui parait exiger cette sanction, parce
qu'elle voit dans Ie contrat 'Iegalement forme' un fait en soi heureux, une cooperation
individuelle a l'interet general et a la solidarite sociale? Et ne faut-il pas dire, des Jors, que
la protection legale s'adresse moins a l'acte de volition considere en lui merne qu'au resultat
auquel il tend, au concours qu'il apporte a des fins legitimes et socialement desirables? Que
par consequent Ie fondement et la mesure de l'obligation contractuelle doivent etre cherches
non pas tant dans la volonte elle-meme que dans la conformite de l'acte voulu avec I'ideal que
Ie legislateur s'est forme de l'ordre social et de la justice? L'etude des legislations positives
confirme a tout point ces vues a priori."
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te hanteren, had de ruimte geschapen voor de van het klassieke concept'" geheel
afwijkende natuur van het privaatrecht, dat voortaan was afgestemd op de eisen van
het maatschappelijk verkeer. Het veroorzaakte een vreemd samenspel van recht en
moraal. Enerzijds was de rechter niet snel geneigd overeenkomsten weliswaar met
een sociaal-economische grondslag maar van twijfelachtig karakter nietig te verkla-
ren'". Anderzijds werden "... gevallen, waarin de betrokkene voldoet aan eene
verplichtingjegens een ander, welke slechts berust op de voorschriften van de moraal
en het fatsoen ... ,,179 en die juridisch niet of althans onvoldoende relevant waren
omdat zij zich afspeelden buiten het maatschappelijk verkeer en mitsdien een sociaal-
economische grondslag ontbeerden, toch positief gewaardeerd. Dit laatste had de
doorbreking van het gesloten systeem van natuurlijke verbintenissen tot gevolg".
Uit deze 'ver-enging van het schenkingsbegrip door de verruiming van dat der
natuurlijke verbintenis'"! vloeide de uitsluiting voort van de actio indebiti voor veel

177 Cf. nog art. 19 Abs. 1 SchwOR: "Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken
des Gesetzes beliebig festgestellt werden."
178 Zie retro, voetnoot 72; Cf. SALEILLES,De la declaration de volonte, cit., p. 266: "La
delimitation relative aux investigations du juge est donnee par I'usage, en tant que cet usage
repose sur la constatation d'un delit d'honnetete et de prohibite en affaires; or, il n'y a aucun
usage, meme parmi les gens les plus scrupuleux, qui autorise, sur Ie terrain de droit civil, une
recherche d' intention, en dehors des clauses reciproques qui constituent Ie contenu du contrat. "
VAN DER LEY, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, cit., p. 71 meende nog dat het
besef van het ongeoorloofde motief van de wederpartij de overeenkomst een ongeoor\oofd
karakter gaf: " ... want als u nu al geld uitleent met het loutere oogmerk, dat een ander eene
onzedelijkheid zal begaan, of met de zekerheid van dit feit, dat hem onverschillig laat, kan
geen verschil maken." (curs. orig.).
179 HR 12 maart 1926, NJ 1926,777 m.nt. P.S., W. 11488, WPNR 2939 (1926) m.nt. LAND
(Goudsche Bouwmeester). Zie nog WESSELS, Natuurlijke Verbintenissen. Civiel- en fiscaal-
rechtelijke beschouwingen over rechtens niet-afdwingbare verbintenissen, Zwolle, 1988, p.
53 ss.
180 Cf. SMlTS, Een onderzoek naar de theorie der natuurlijke of onvolkomen verbintenissen
en haar beteekenis voor het moderne recht, in het bijzonder met het oog op het Nederlandsch
geldend recht, RM 1926, p. 31 s.: " ... hangen ook de in het mod erne recht op den voorgrond
tredende beletselen, welke - in verband met de geaardheid van de verhouding, waaraan de
primaire rechtsgedachte (in aansluiting aan de moreele appreciatie) den eisch tot juridieke
gebondenheid knoopt - vaak slechts het ontstaan van een onvolkomen gebondenheid voor het
positieve recht dulden, onmiddellijk samen met een der bijzondere desiderata der juridische
techniek: het streven naar economie, te verstaan niet aIleen in den zin van een streven naar
eenvoud van den gevolgden weg om tot praktische verwezenlijking der rechtsgedachte te
komen maar ook in dien van spaarzaarnheid met de middelen, waarover het recht beschikt,
waardoor het soms zaak kan zijn, van de (volkomen) verwezenlijking der rechtsgedachte iets
op te offeren." (curs. orig.); BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 123 s.;
CARRESI, Il negozio illecito per contrarieta al buon costume, Riv. trim. dir. proc. civ. 1949,
p. 29 ss.; zie nog SCHOLTEN,De oorzaak van de verbintenis uit overeenkomst, cit., p. 116.
181 LC. VAN OVEN, Schenking enfatsoensverplichtingen, cit., p. 221.
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meer vermogensverschuivingen dan voorheen. Ook deze ontwikkeling droeg daarmee
bij aan de tendens om vermogensverschuivingen zoveeI mogelijk intact te laten. Het
parooI van mijn leermeester SCHOORDUK, dat het recht vermogensverschuivingen
met argusogen volgt'", gaat voor deze tijd zeker niet op.

Zoals voor aansprakelijkbeid uit onrechtmatige daad vereist was dat het on-
betamelijk handel en zich had afgespeeId in het maatschappelijk verkeer, zo gold dus
ook voor de verwezenlijking van de partijautonomie dat deze rechtens slechts relevant
was voor zover zij zich in het maatschappelijk verkeer afspeeIde. Iedere afspraak
diende een sociaal-economische grondslag te hebben. De sociaal-economische of
maatschappelijk nuttige functie van een overeenkomst bestond uit de mate waarin de
overeenkomst recht deed aan de sociaal-economische politiek, zoals het door de
socialisering tot algemeen belang verheven streven naar een rechtvaardige verdeIing
van goederen en diensten!". Vaak werd het ontbreken van maatschappelijk nut met
maatschappelijke schadelijkbeid geidentificeerd'". Een overeenkomst die in strijd

182 SCHOORDUK,De betekenis van het ontwerp B. W. voor de rechtsvinding , in: Plus est en
vous. Opstellen over recht en cultuur (PITw-bundel), Haarlem, 1970, p. 44 S.; idem, Onge-
gronde vermogensvermeerdering, College ter herdenking van de promotie van Marcel Henri
Bregstein, Zwolle, 1977, p. 4; idem, Yerbintenissenredu, p. 452; zie ook NIESKENS-IsPHOR-
DING,Het fait accompli in het vermogensrecht. Een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar een
aanvullende wijze van ontstaan en tenietgaan van verbintenissen, Deventer, 1991, p. 10 ss.
183 In Nederland werd in 1920 de Staatscommissie-Nolens ingesteld, met de opdracht te
onderzoeken door welke wettelijke maatregelen de voortbrenging en verde ling van goederen
meer dienstbaar konden worden gemaakt aan het algemeen belang. Cf. F. VAN DER VEN,
Economische en sociale opvattingen in Nederland, cit., p. 21. De Toelichting op de Italiaanse
Codice civile gewaagt dat het algemeen belang wordt gediend door de nationale produktie:
"Ma (... ) I'autonomia contrattuale non pUGdivergere da quelli che sono gli obiettivi unitari
della produzionenazionale, e la reglomentazionecorporativa propria della economiaorganizza-
ta prevale e domina; rispetto ad essa I'autonomia contrattuale rimane in stato di subordinazio-
ne." (naar Rorro, Il contratto, cit., p. 53); zie nog GALGANO,It negozio giuridico, cit., p.
477: "L'interesse dominante e - come ripetutamente si esprimono Ie relazioni al cod ice -
'I'interesse superiore della produzione'; il bene sommamente tutelato e la circolazione, 'da
rendere la piu ampia, la piii celere e la piu sicura possibile'; ed 'e chiaro' - precisa la
Relazione del Guardasigilli - 'che gli accennati indirizzi provocano restrizioni all'efficacia del
c.d. dogma della volonta'," (curs. orig.)
184 DEMOGUE, Traite des obligations en general, vol. I: Sources des obligations, 1. II, Paris,
1923, no. 743, die met een beroep op DUGUIT, stelt dat de oorzaakeis " ... a pour but que
I'obligation ne manque pas trop cornpleternent d'utilite sociale", en nog duidelijker, no. 773:
"La loi exige que Ie contrat ait une utilite subjective, qu'il ait pour but de procurer un avantage
aux parties. Mais elle condamne les contrats qui tout profitables aux parties qu' ils sont, nuisent
II l'utilite sociale. Les contrats ne sont pas des produits de la libre volonte mais des moyens
pour atteindre dans la liberte, avec la variete qu 'elle comporte, des buts d'utilite sociale."
(curs. toegev.) Hoewel DEMOGUEhier dus een positieve begrenzing van de contractsvrijheid
lijkt te aanvaarden, blijkt hij in de uitwerking van het vereiste van het maatschappelijk nut
van mening dat zjj in de wet en goede zeden verwezenlijkt wordt, zodat hij tenslotte door de



ECONOMISCHE OPENBARE ORDE 107

kwam met de sociaal-economische politiek, zoals een afspraak: tussen ondememers
die tot een monopoliepositie leidt'", zou nietig zijn wegens strijd met de openbare
orde of goede zeden!".

8. Vanaf de dertiger jaren vroeg de sturende overheidspolitiek om een kwalitatieve
wijziging van de gevolgen die de rechtsorde aan contrair gedrag verbond. Georges
RlPERT schetste in 1934187 de uit de interventionistische politiek voortvloeiende
toename van wettelijke bepalingen gericht op bescherming van maatschappelijke
subklassen'", dus op nivellering van de sociaal-economische ongelijkheid van de
bij een overeenkomst betrokken partijen. Die politiek kon ook leiden tot een verplich-

eis dat de overeenkomst niet in strijd is met de wet of de goede zeden, met een uitsluitend
negatieve begrenzing van de contractsvrijheid genoegen kan nemen. Zie ook VAN OVEN, De
oorzaak der overeenkomst, WPNR 3385 ss. (1934), p. 531: "Deze eisch dat voor de overeen-
komst ( ... ) een 'economisch-rnaatschappelijkegrondslag' (Scholten), een 'sociaal-econornisch
redelijke oorzaak' (V.d. Kolk) moet bestaan, dunkt mij in waarheid nauwelijks iets anders
te zijn dan de eisch der geoorloofde oorzaak. "; FINo, La eccesiva onerositii della prestazione,
Padova, 1952, Spaanse vert. met aantekeningen door DE MALLOL, La excesiva onerosidad
de Laprestacion, Barcelona, 1959, p. 175 ss.
185 Cf. GORLA, IL contralto, cit., p. 214 ss.
186 Cf. PETIT, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, cit., p. 163 ss., p. 259 ss. Zie
Rb. Rotterdam 8 maart 1920, NJ 1921, 279 m.b.t. een overeenkomst tot de uitvoer van
diamanten, beweerdelijk verboden en zonder smokkelen onmogelijk: "0., dat wanneer dit
inderdaad mocht komen vast te staan, zelfs indien aileen de wet van het land, alwaar de invoer
moest plaats hebben, zulks mocht hebben verboden, de verbintenis als ongeoorloofd en in
strijd met de goede zeden zoude moeten worden aangemerkt, als ten doel hebbende te doen,
hetgeen wettelijk was verboden, omdat de goede zeden een algemeen karakter hebben en geen
rekening houden met de verdeeling der menschheid in natien; dat mitsdien overeenkomsten
niet mogen beoogen te doen, hetgeen een wet of een wettelijk voorschrift verbiedt in het
algemeen belang, en zij alsdan, als aangegaan uit een ongeoorloofde oorzaak, als absoluut
nietig zou moeten worden aangemerkt.; 0., dat nu aan de Rechtbank uit eigen wetenschap
(n)iets omtrent een dergelijk wettelijk verbod is bekend, de gedaagde zal behooren te worden
toegelaten, dit feit door getuigen te bewijzen ... "
187 RlPERT, L 'ordre economique et La liberte contractuelle, cit., p. 347 ss.
188 Zie ook FARlAT, L 'ordre public economique. cit., p. 60; F. VAN DER VEN, Economische
en sociaLe opvattingen in Nederland, cit., p. 83 s.: "In de dertiger jaren is, niet zonder
onderlinge samenhang, naast de vroeger overwegende sociale wetgeving, een economische
wetgeving meer op de voorgrond getreden. Waar de opvatting veld won, dat de overheid een
rechtstreekse taak heeft om de geschonden welvaart weer op peil te help en brengen, is zulks
niet te verwonderen. Hoewel het niet altijd scherp tot het bewustzijn doordrong, was de oude,
op de klassen geInspireerde sociale probleemstelling volstrekt verouderd. De structuurverande-
ringen drongen tot aanpassing. "
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ting om een contract of beding van een bepaalde inhoud aan te gaan'". Zij had dus
een positieve begrenzing'f van de contractsvrijheid ten gevolge: de rechtsorde
stelde, alvorens een overeenkomst te bekrachtigen, niet zozeer in negatieve zin een
grens aan het handelen van rechtsgenoten maar eiste veeleer dat de overeenkomst
een zekere (minimum-)inhoud had'". Ook in Nederland heeft de reactie op de
economische crisis vanaf eind 1929 voor het burgerlijke recht moeilijk te onderschat-
ten gevolgen gehad. Tot die tijd waren sociale economische politiek zoveel mogelijk
van elkaar gescheiden geweest'":

"Zo lang de sociale politiek streng gescheiden kon worden gehouden van de economi-
sche politiek, waarbij de eerstgenoemde nogal wat staatsingrijpen gedoogde, de
tweede evenwel met tamelijke zorg de vrijheid van het bedrijfsleven ontzag, kon de
sociale politiek worden gezien als hoofdzakelijk zich in de publieke sfeer bewegend,
de economische politiek als beheerst door de idee van het private belang."

Ingrepen die gericht waren op bescherroing van zwakke partijen waren tot dan zoveel
mogelijk uit de sfeer van het civiele recht geweerd. Voor zover er sprake was van
civielrechtelijke verboden, ging het steeds om negatieve verboden, die uitdrukten wat
partijen niet vermochten. Toen door de crisis de afbakening tussen de sociale en de
economische sfeer verdween, ontstonden ook positieve verboden, waarmee de inhoud
van een overeenkomst in zekere zin werd opgelegd'". Zo dateert de eerste Neder-

L89Cf. FARJAT, L 'ordre public economique, cit., p. 250: "On doit re1ever d'abord un double
aspect de I'intervention: tantot i1 y a modelage d'une obligation contractuelle, qui preexiste
a I'intervention legislative, tantot Ie legislateur cree une obligation ... "
190P. BARCELLONA,Formazione e sviluppo del diritto privato moderno, cit., p. 329: "Ricordo
che per limiti positivi s'intendono (non i divieti e Ie sanzioni, come la nullita, che circoscrivo-
no I'ambito di operativita dell'autonornia privata bensi) gli interventi che condizionano
positivamente Ie scelte economiche, orientando i privati verso il perseguimento di obiettivi,
di finalita sociali."
191Cf. JOSSERAND, La 'publicisation' du contrat, cit., p. 148: " ... ce ne sont plus les parties
qui fixent les conditions du contrat; ce n'est meme plus la loi economique de I'offre et de la
demande; c'est la loi tout court qui intervient pour assurrer un amenagement pretendument
equitable de la convention ... "; zie ook, van dezelfde schrijver, Apercu general des tendances
actuelles de la theorie des contracts, Rev. trim. de. civ. 1937, p. 1 ss. en voorts RIPERT,
Aspectsjuridiquesdu capitalisme moderne, cit., p. 232 ss.; NICOLO, Diritto civile, Enc. dir.
12 (1964), p. 910 ss.; F. VAN OER VEN, Economische en sociale opvattingen in Nederland,
cit., p. 91. Tegen: G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 173
s.
192 F. VAN OER VEN, op. cit., p. 71.
193 F. VAN OER VEN, op. cit., p. 72: "Doch hoe men de vormelijke aangelegeoheden ook
bekijkt, het is wei duidelijk, dat de daarin gegeven rechtsontwikkeling is ontstaan als gevolg
van een door de crisis noodzakelijk gebleken geintensiveerde aanraking van de overheid met
het bedrijfsleven en dus met economische aangelegenbeden, die voorheen bij uitsluiting tot
de competentiesfeer van de particuliere activiteit werden gerekend."
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landse prijswetgeving ook van deze tijd'". Met de Gestaltungsfreiheit van partijen,
de exclusieve macht om de inhoud van de overeenkomst te bepalen, was het ge-
daan'". Ais een op nivellering gerichte wettelijke bepaling werd overschreden,
bleek dat de gebruikelijke alles-of-niets-sanctie gewenst'": Dit bracht RlPERT er,
als eerste, toe van de openbare (publieke) orde, de traditionele toetssteen voor de
vraag of de overeenkomst Diet in strijd komt met die Familienordnung und der Staats-
aufbau'", te onderscheiden de door de interventionistische politiek gemtroduceerde
economische orde, gericht op bescherming van het maatschappelijk verkeer en
daarmee op beoordeling van het sociaal-economische gehalte van de individuele
gedraging!":

194 VAN DERZANT, De prijswetgeving in Nederland, Amsterdam, 1957, p. 7 s. De Landbouw-
Crisiswet 1933 (Stb. 1934,518) bevatte maatregelen ter voorkoming van het berekenen van
prijzen beneden een bepaald minimum. Men denke verder in het bijzonder aan de invoering
in 1936 van art. 1576-1576x BW (Stb. 202), inz. de koop en verkoop op afbetaling en aan
de Pachtwet in 1937 (Stb. 205). Weliswaar waren prijsmaxima ook opgenomen in de Distribu-
tiewet van 1916, maar de ratio van deze verboden was zuiver economisch en de overtreding
ervan leidde zonder uitzondering tot nietigheid. Zie Hof Amsterdam 12 okt. 1921, W. 10824,
NJ 1922, 1119; Rb. Amhem 20 febr. 1919 (bevestigd door Hof Arnhem 27 jan. 1920, W.
10629; NJ 1920, 1089, en HR 23 dec. 1920, W. 10735, NJ 1921,233); Rb. Amsterdam 28
maart 1919, NJ 1919,487; Rb. Dordrecht 7 mei 1919, NJ 1919,642; Rb. Leeuwarden 17
juni 1920, NJ 1920,3023; Rb. Rotterdam 3 jan. 1921, NJ 1921,345; Rb. Rotterdam 14 okt.
1921, W. 10815; Ktr. Bolsward 27 febr. 1919, W. 10379.
195 RODOTA, Le fonti di integrazione del contralto, cit., p. 34; Nuzzo, Utilita sociale e
autonomia privata, cit., p. 103. Dit tot verbazing en afkeer van b.v. STOLFI, Teoria del nego-
zio giuridico, cit., p. XXIll: "II che, dico subito, stupisce non poco."
196 RiPERT, Aspectsjuridiques du capitalisme moderne, cit., p. 352 s.: "Ce tout ou rien n'est
pas satisfaisant pour I' ordre economique." Vanuit hetzelfde perspectief OLY, De civielrech-
telijke gevolgen van te hoge prijzen voor roerende goederen, WPNR 5489 (1979), p. 505 ss.
Zie ook LARENZ,Die Wandlung des Vertragsbegriffs, cit., p. 491; P. BARCELLONA,Condizio-
ni generali di contralto e tutela del contraente debole, in: Condizioni generali di contralto e
tutela del contraente debole, Atti della Tavola rotonda tenuta presso 1'Istituto di diritto privato
dell'Universita di Catania 17-18 maggio 1969, Milano, 1970, p. 126: "Un carattere precipuo
dell'ordine pubblico economico, infatti, e quello di essere indirizzato aile protezione di
interessi collettivi, rna non generali, e di consentire, pertanto, I'individuazione di limiti diversi
da quelli attenenti al rapporto fra l'autonomia privata individuale e gli interessi della genera-
lira." (curs. toegev.)
197 Naar SIMITIS, Gute Sitten und Ordre Public, cit., p. 90; zie ook MALAURIE,L 'ordre public
et Ie contrat (Etude de Droit civil compare France, Angleterre, U.R.S.S.), Reims, 1953, p.
13 ss.; FARJAT, L 'ordre public economique, cit., p. 30; DORAL, La nocion de orden publico
en el Derecho civil espaiiol, Pamplona, 1967, p. 53 ss.; DA SILVA SEIXASMEIRELES, Marx
e 0 direito civil, cit., p. 369 ss.
198 RiPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, cit., p. 347 ss.; idem, Le regime
democratique et le droit civil moderne, Paris, 1936, p. 273: "Le pouvoir politique assume une
tache nouvelle; estimant que l'initiative individuelle est impuissante a assurer la production,
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"TIne s'agit plus d'arreter les conventions privees parce qu'elles porteraient atteinte
a la chose pubJique, mais bien au contra ire de les developper a la condition de les
plier a l'ordre economique. L'bonune n'a plus Ie droit de se lier a un autre honune
par Ie jeu complexe des rapports juridiques que son interet ou son caprice irnaginent.
TI doit se ranger obligatoirement dans Ie cadre d'un de ces contrats juges les plus
propres a assurer l'echange Ie meilleur des richesses et des services."

De mate van bindende kracht van een overeenkornst was kortom afhankelijk van haar
functie ten opzichte van het maatschappelijk belang van een zo intensief mogelijk goe-
derenverkeer'?". Voorwaarde hiertoe was de geschetste divergentie van recht en
moraal. Daardoor bezat een voor het maatschappelijk verkeer onbruikbare overeen-
kornst niet zonder meer ook een immoreel, verwerpelijk karakter. Niet meer dan een
beperkt aspect hiervan betreft de irrelevantie van het in de sociale sfeer gelegen
pactum benevolentiae vel affectionis causa dat geen rechtskracht verwerft omdat het
voor het maatschappelijk verkeer geen betekenis heeft, en mitsdieneen sociaal-econo-
mische functie ontbeerr'". In jurisprudentie en literatuur ontwikkelde zich het
beginsel dat het streven naar een rechtvaardige reallocatie van rijkdom door economi-
sche groei en het stimuleren van het goederenverkeer eiste dat de concrete overeen-
kornst die aan het streven naar niveUering van sociaal-economische ongelijkheid geen
recht deed, wegens het ontbreken van een sociaal-economische functie ongeldig moest
zijn, ook als de wetgever in het concrete geval niet in specifieke regelgeving had

la circulation, la distribution des richesses, il entreprendde guider dans cette tache les volontes
individuelles." Cf. FARJAT, op. cit., p. 30; G.B. FERRI, Condizioni generali di contratto,
diritto dispositivo e ordine pubblico, in: Condizioni generali di contratto e tutela del contraente
piu debole, Atti della Tavola ronda 1969, Milano, 1970, p. 47 ss., ook opgenomen in diens
Saggi di diritto civile, cit., p. 354 ss; idem, Ordine pubblico (diritto privato), Enc. Dir. 30
(1980), p. 1038 ss.; MALAURIE, op. cit., p. 56 s.; SIMITIS, op. cit., p. 200 ss.; DORAL, op.
cit., p. 57.
199 Zie nog GALBRAITH,The affluent society, cit., p. 82 ss.
200 De overeenkomst van bewaameming is een in de Napoleontische codificaties als vrienden-
dienst (pactum affectionis) geregelde bijzondere overeenkomst. Daarom veronderstelde art.
1733 lid 1 BW-1838 dat zij om niet wordt aangegaan. Hoewel het NBW in titel 7.9 (art. 600
88.) afstand heeft genomen van het oorspronkelijke karakter van de overeenkomst van
bewaameming, heeft het in art. 7:601 het om-nietbeginsel van de overeenkomstgehandhaafd
(zie daarover ook rnijn opstel Affectionis causa, cit., p. 230, nt. 38). Ondanks het affectieve
karakter beeft de overeenkomst rechtsgevolgen. HARTOGH,De oorzaak van overeenkomst en
schuldbekentenis, cit., p. 277, wees er al op dat dit met de commercialiseringstendensmoeilijk
Jijkt te verenigen. In de eerste helft van deze eeuw derogeerde de rechter daarom soms
spontaan aan het vermoeden van art. 1733. Zie Rb. Rotterdam 2 jan. 1905, W. 8296; Hof
's-Hertogenbosch 21 nov. 1933, NJ 1934,695, W 12849; Hof 's-Gravenhage 8 jan. 1948,
NJ 1948,304. Zie over dezelfde ontwikkeling in Frankrijk RODIERE,Depot, in: VERGEIRI-
PERT, Repertoire de droit civil, t. IT: Dation en paiemeni-Inventaire, Paris, 1952, Of. 10-13.
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voorzierr?'.

9. Duitse schrijvers uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw onderscheidden in
het voetspoor van Josef KOHLER en Ernst ZITELMANN202 tussen de (oruniddellijke)

201 BEllI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 398: "Illecito non e piu soltanto il
cornportarnento che urti contro una specifica norma imperativa 0 proibitiva, rna anche queUo
che, rnettendo in opera il meccanismo del negozio, contradiccaaIIa tipiea funzione d'interesse
sociale cui esso e destinato." FARJAT,L 'ordre public economique, cit., p. 133 s.: "Aussi bien,
en notre matiere, Ie juge n'avait pas a decouvrir des principes economiques hors des principes
juridiques. La convention, dont il met en doute la validite, n'a pas a etre confrontee a des
imperatifs economiques quelconques, mais a l'ordre economique etabli par Ie legislateur, lars
meme qu'eIIe ne serait pas ouvertement contraire a une disposition legale." Cf. reeds SA-
LEILLES,De la declaration de volonte, cit., p. 230; GOUNOT,Le principe de l'autonomie de
la votonte en droit prive, cit., p. 370; PETIT, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden,
cit., p. 260 s.; KAMPHUISEN,De leer van het justum pretium herleefd, cit., p. 274; DE BE-
NEDiTTY,Evolutie van 'autonome' naar 'heteronome' overeenkomst?, WPNR 3379 s. (1934),
p. 421 ss.; VAN NISPEN TOT SEVENAER,De herleving van de leer van den rechtvaardigen
prijs en haar rechtswijsgeerige grondslag, cit., p. 1 ss. Anders: MEIJERS, Yemietiging van
rechtshandelingen op grond van benadeeling van een der handelende personen, WPNR 3371
s. (1934), in VPO Ill, cit., p. 210 ss.; VAN OVEN, De oorzaak der overeenkamst, cit., p. 530.
MESSINEO, It contralto in genere, t. II, Milano, 1972, p. 246: "L'ordine pubblico economico
partecipa dei carateri deII'ordine pubblico, nel senso che si tratta di princlpi non codificati
e di carattere non-universale, rna variabile. "
202 KOHLER, Noch einmal tiber die Mentalreservation und Simulation, cit., p. 333: "Der
rechtsgeschaftliche Wille ist daher nicht der auf die Rechtsfolgen gerichtete Wille, als welcher
ohne jede rechtliche Kraft und Wirksamkeit ware; sondern er ist der auf den VoIlzug des
Rechtsakts gerichtete Wille; die Willensaktion ist nieht die Manifestation des die Rechtsfolgen
wollenden Willens, sondern die Manifestation des den Rechtsakt woIIenden Willens; die Lehre
vom Rechtsgeschaft ist nicht die Lehre von den Rechtsveranderungen, welche gewollt sein
ktinnen, sondern die Lehre von den Rechtsakten, welche gewoIIt sein ktinnen, und von den
rechtlichen Folgen, welche dieselbe herbeifiihren." ZITELMANN, Die juristische WilLen-
serklarung , cit., p. 357 ss.; cf. THON, Rechtsnorm und subjektives Recht. Untersuchungen
zur aligemeinen Rechtslehre, Weimar, 1878 (Neudr. Aalen, 1964), p. 365 s.: "Ich neige mich
dahin, dass die Rechtsordnung bei der Mehrzahl ihrer Rechtsgeschafte nichts als die Erklarung
eines Begehrens nach einem Zustande von wirthschaftlicher oder gesellschaftlicher Bedeutung
erfordert und hieran sofort ihre Imperative ankniipft, ohne nach dem Vorhandensein sei es
des Wunsches nach diesen rechtlichen Folgen sei es der richtigen Vorstellung von denselben
auf Seiten des Handelnden zu forschen. Diese Andeutungen mogen geniigen. Ihr einziger
Zweck war der Nachweis, dass nach der hier vertretenen Auffassung zum Rechtsgeschaft ein
auf die rechtliche Wirkung desselben gerichteter Parteiwille keineswegs begrifflich gehort. "
Zie ook SCHLOSSMANN,Zur Lehre von der Causa obligatorischer Vertriige, cit., p. 31: "Wird
der Zweck erreicht, so stellt sich der eingetretene Erfolg dar als die Wirkung der Handlung,
und diese als die Ursache des Erfolges, als causa im eigentliehen Sinne. Blicken wir aber auf
die innere Genesis des Willens, so richtet sich dieser zunachst auf den Zweck, der sein
Hauptinhalt ist; erst secundar richtet er sich auf das Mittel." (ace. orig.).
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wil om een feitelijke handeling te verrichten en de (middellijke) wil om een aan die
handeling gekoppeld rechtsgevolg te doen intreden. Dat komt in concreto neer op
het volgende. A wenst eigenaar te zijn van een bepaald boek. Die wil wordt ingege-
yen door een in beginsel irrelevant motief, A wil het boek b.v. lezen, schenken of
toevoegen aan een verzameling. B wenst van hetzelfde boek at te geraken. Ook die
wil wordt ingegeven door een of ander in beginsel irrelevant motief, b.v. de wil om
geld te hebben om een ander boek te kopen. B en A zouden in dat geval een koop-
overeenkomst kunnen sluiten. De onmiddellijke wil van A om zich daartoe rechtens
te verbinden, om de verplichting tot de eigen prestatie, de betaling van een som geld,
op zich te nemen, wordt ingegeven door de wetenschap dat B slechts aldus de ver-
plichting tot eigendomsoverdracht van het boek op zich zal willen nemerr'". Dat
is noodzakelijk opdat de middeUijke wil van A zich kan realiseren. Hetzelfde geldt,
omgekeerd voor B. Het objectieve, gemeenschappelijke doel, de strekking van de
overeenkomst, behelst dat het boek en het geld worden uitgewisseld'?'. De uitwis-
seling is echter geen doel op zichzelf, maar middel tot een doel, dat, zoals in casu,
niet gemeenschappelijk behoeft te zijn: voor A gaat het om de verwezenlijking van
diens wil het boek, voor B om de verwezenlijking van diens wil het geld te hebben.
Dit doel van de bij de overeenkomst betrokken partijen komt dus in de strekking van
de overeenkomst niet tot uitdrukking/". De strekking van de overeenkomst zelf
is uitsluitend het doen ontstaan van een of meer verbintenisserr'", die partijen ver-
plichten tot resp. recht geven op verwezenlijking van de uiteindelijk door ieder van
hen beoogde feitelijke situatie (subjectieve doel)?",

Dit inzicht bood steun aan de opvatting dat de rechtsgevolgen van de over-
eenkomst niet direct herleidbaar behoeven te zijn tot de wil van partijen en dat die
rechtsgevolgen uiteindelijk anders konden zijn dan partijen hadden gewikf'". Het

203 Cf. ASSER-RUTIEN 4-11, p. 179.
204 Cf. Rb. 's-Gravenhage 31 jan. 1928, NJ 1929,299, w. 11878.
205 Deze verwarring lijkt me veroorzaakt door VAN DER LEY, Overeenkomsten in strijd met
de goede zeden, cit., p. 59 ss., die (p. 60) de categorie immorele contracten "waarbij de
immoraliteit er van buiten af wordt opgelegd (... ), wier doel (= inhoud) niet immoreel schijnt,
doch wier bijbedoeling of oogmerk (gevolg van de verwezenlijking van het doel der overeen-
komst) immoreel is", toevoegde aan de door Duitse schrijvers ontwikkelde categorise ring (zie
retro, voetnoot 125).
206 Aldus ASSER-HARTKAMP4-11, nr. 8,27,224.
2fJ1 Ook HUMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, Leiden, 1988, p. 339,
ziet dit over het hoofd als hij betoogt: "Deze uiteindelijke feitelijke situatie - de koper heeft
het goed, de verkoper de prijs - is datgene waartoe de rechtshandeling strekt. "
208 Cf. ZITELMANN,Die juristische Willenserkliirung, p. 379 s.1k wijs i.h.b. op DE GIOVAN-

NI, Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico, Napoli, 1958, passim. Zie ook
BEITI, Teoria generate del negozio giuridico, cit., p. 84.



NORMATIEVE UITLEG VAN RECHTSHANDELINGEN 113

stelde de rechtswetenschap vooral in de loop van de twintigste eeuw09 voor het
- niet met het probleem van de verklaringsleer te vereenzelvigen'" - vraagstuk
omtrent het belang van de partijwil voor de rechtskracht van de overeenkomsr'".
Als de wil212 of de wilsverklaring'!', de handeling als rechtshandeling kwalifi-
ceerr'", dan moet de rechtsorde zich tot haar interpretatie beperken?". Als daar-
entegen de wil slechts relevant is voor de bepaling van de inhoud van de afspraak,
dan neemt de rechtsorde de kwalificatie van de rechtshandeling op zich?". De

209 In het bijzonder de vooroorlogse Duitse schrijvers, cf. DANZ, Die Auslegung der Rectus-
geschafte, 3. Aufl., Jena, 1911 p. 55 ss.; F. VON HIPPEL, Das problem der rechisge-
schiiftlichen Privatautonomie, cit., p. 1 ss.; MANlGK, Die Privatautonomie im Aufbau der
Rechtsquellen, cit., p. 135 ss.; idem, Neubau des Privatrechts, cit., p. 78 ss.; idem, Das
rechtswirksame Verhalten, cit., p. 93 ss.
210 VANDliNNE, Normatieve uitleg van rechtshandelingen. Een onderzoek naar de grondslagen
van het geldende verbintenissenrecht, Deventer, 1971, i.h.b. p. 305 ss.; cf. VAN SCHlLF-
GAARDEin de bespreking van VAN DliNNE's dissertatie, RMTh 1976, p. 548 s., p. 559 s.
211 Cf. G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 95.
212 Zie vooral WINDSCHEID,Wille und Willenserkliirung, cit., p. 72 ss.
213 B.v. OPZOOMER,Het Burgerlijk Wetboek verklaard, Vijfde Deel (art. 1269-1348), 2e dr.,
's-Gravenhage, 1891, p. 29. Zie verder RIEG, Le contrat dans les doctrines allemandes du
XIXe steele, APD 13 (1968), p. 31 ss., met verwijzingen.
214 Zo reeds VON SAVIGNY, System des heutigen Riimischen Rechts, Bd. Ill, Berlin, 1840,
§ 134,258: "Denn eigentlich mull der Wille an sich als das einzig Wichtige und Wirksame
gedacht werden, und nur wei! er ein inneres, unsichtbares Ereignill ist, bediirfen wir eines
Zeichens, woran er von anderen erkannt werden konne, und dieses Zeichen, wodurch sich
der Wille offenbart, ist eben die Erklarung." WINDSCHEID-Kipp, Lehrbuch des Pandekten-
rechts, cit., Bd. I, § 84, p. 444 ss. Zie voor het Nederlandse recht GOUDSMIT. Pandecten-
systeem, cit., § 65, p. 153; MEIJERS, De algemene begrippen van het burgerlijk recht, 2e dr.,
Leiden, 1958, p. 211 S.

215 Maar zie de kritiek van DE GIOVANNI, Fatto e valuiazione nella teoria del negozio
giuridico, cit., p. 32 ss., p. 35: "Ma il passaggio dal generale al particolare, dal fatto all'atto
e al negozio lascia intravedere, a un dato punto del suo svolgimento, un salto qualitativo che
irnpedisce di considerare il particolare veramente in funzione di partico/are di fronte al
generale. Per Savigny, infatti, la 'maggiore importanza' degli ani volontari nella classe dei
fatti giuridici, deriva da cio che essi sono non semplicemente il presupposto, rna la causa
efficiente dell' effetto. " (curs. orig.)
216 Het is met name F. VON HIPPEL, Das Problem der rechtsgeschiiftlichen Privatautonomie,
cit., die de scheiding tussen recht en werkelijkheid heeft uitgewerkt, zie p. 47 ss., p. 49:
"Recht und Wirklichkeit sind etwas Yerschiedenartiges und stehen sich, auch sowe it sie in
einer konkreten Regelung aufeinander bezogen wurden, irnrner selbstandig gegeniiber irn
Verhiiltnis von Beurtei!ung und Gegenstand der Beurteilung, von Anforderung und Wirklich-
keit, von Seinsollen und Sein." (ace. orig.). Zie ook DE GIOVANNI, op. cit., p. 12 ss.;
TRIMARCHI,Atto giuridico e negozio giuridico, Milano, 1940, p. 29; WALINE,L'individualis-
me et le droit, 2e ed., Paris, 1949, p. 211 ss.; DUGUlT, Les transformations generales du droit
prive depuis le Code Napoleon. cit., p. 92 S.; L. FERRI, L 'autonomia privata. Milaan, 1959,
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wilsuiting is dan als een psychologisch verschijnsel niet van belang. Zij is slechts een
feitelijk, sociaal fenomeen'". Feiten die de partijafspraak voorstellen, hebben pas
rechtskracht na hun waardering door de rechtsorde. Hun betekenis reduceert zich van
effectief tot relevant. Dankzij deze opvatting konden meer of andere factoren de
rechtskracht van de overeenkomst bepalen dan alleen een gedraging of de wil van
het rechtssubject. Het betekende de doorbreking van de pandektistische vereenzelvi-
ging van feit en rechr'".

De normatieve uitleg stelt de consensus der onmiddellijke willen terzijde. De
rechtsorde bepaalt in hun plaats de juridische gebondenbeid. Zij kwalificeert het
gedrag van partijen, zodat het ontbreken van een onmiddellijke wil zonder gevolg
kan blijven. VAN DUNNE heeft uit de kwalificerende kracht van de rechtsorde de
conclusie getrokken dat ook de onrechtmatige daad als een rechtshandeling dient te
worden gekwalificeerd'". Niet veel aanhangers van de normatieve leer hebben
zover willen gaan'". De opvatting wordt ook gebruikt als argument tegen de nor-

Spaanse vert. SANCOMEmiliAL, La autonomia privada, Madrid, 1969, p. 2255.
217 Cf. BETTI, Teoria del negozio giuridico, cit., p. 38 ss.; MANIGK, Die Privatautonomie im
Aufbau der Rechtsquellen, cit., p. 103 ss.; R. SCOGNAMIGLIO,Contribute alla teoria del
negozio giuridico, Napoli, 1950, p. 197 ss.; SALVI, inleiding in Categorie giuridiche e rapporti
sociali, cit., p. 36; PUGLIATTI,Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici,
in: Studi in memoria di Venezian, Messina, 1934, p. 187 ss., in: Diritto civile, cit., p. 88;
IRTI, Oggetto del negozio giuridico, cit., p. 800.
218 Cf. F. VON HIPPEL, Das Problem der rechtsgeschiiftlichen Privatautonomie, cit., p. 49:
"Recht und WirkIichkeit sind etwas verschiedenartiges und stehen sich, auch soweit sie in einer
konkreten Regelung aufeinander bezogen wurden, immer selbstandig gegeniiber im Verhaltnis
von Beurteilung und Gegenstand der Beurteilung, von Anforderung und WirkIichkeit, von
Seinsollen und Sein."
219 VAN DUNNE, Normatieve uitleg van rechishandelingen, cit., p. 268 5S., p. 269: "Hoe
verhouden zich nu, in dit licht bezien, rechtshandeling en onrechtmatige daad? Het zal duide-
lijk zijn, dat in mijn opvatting van de rechtshandeling, be ide begrippen samenvallen. Steeds
is irnmers een menselijke gedraging in het geding (bestaande in een doen of niet-doen), op
grond waarvan rechtsgevolgenontstaan, die de handelende krachtens rechtsnormen toegerekend
worden; idem, Yerbintenlssenrecht in ontwikkeling, Op de grenzen van geldend en wordend
recht, Deventer, 1985, p. 239 S5.
220 Vooral DE GIOVANNI,Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico, cit., passim,
besteed gedocurnenteerd veel aandacht aan de vraag waarin het onderscheid tussen de rechts-
handeling en het rechtsfeit bestaat wanneer men de wi! niet als causa efficiens van de rechts-
handeling aanvaardt. Zie in het bijzonder DE GIOVANNI, op cit., p. 84 ss., p. 88: "Invero ,
cornunque si voglia costruire l'idea dell'autonomia, si puo dire con certezza che essa non pub
ridursi alia posizione del fatto, se non tradendo la sua essenziale esigenza. n fatto e, in ogni
momenta della sua vita, semplice riflesso di un ordinamento che 10 c\assifica e 10 individua
corne tale; l'autonomia, 'la potesta di darsi un ordinamento giuridico', in quanta valore, pub
invece cJassificare i faui, non essere oggetto di una valutazione come fatto. Questo ovvio
contrasto, e il profondo originario legame tra negozio e autonomia, non soltanto spiegano
l'oggettiva diversita tra figura del negozio e figura delfalto, rna indicano anche la razionalita



NORMATIEVE UITLEG VAN RECHTSHANDELINGEN 115

matieve leer in zijn extreme uitwerking/". In de normatieve leer zoals deze in het
Habilitationsschrift van Fritz VON HIPPEL gestalte krijgt222 en in diens voetspoor
door BETTI223 is ontwikkeld, heeft het rechtssubject weI degelijk een belangrijke
rol bij de vasts telling door de rechtsorde van de juridische gevolgen van diens
handelen. De essentie van de rechtshandeling is gelegen in de autonomie, de autono-
me regeling van belangen in private betrekkingen, als sociaal feit: niet voldoende is
dat het rechtssubject deze regeling wil, de wil moet een sociaal fenomeen worden.
De psychologische wil behoort tot de oorsprong van de autonome handeling maar
niet tot haar inhoud als sociaal feit224• De rol van de wil is uitgespeeld met de
verklaring of het gedrag'". Dat betekent niet, aldus BETTI, dat het subjectieve
element in de rechtshandeling wordt miskend. Gewoonlijk is de wil onderdeel van
de rechtshandeling en moet de rechtsorde, vooral wanneer het gedrag niet eenduidig
is, bij de beoordeling daarvan rekening houden. Maar het is wel noodzakelijk dat de
wil kenbaar is geworden in de sociale sfeer, niet alleen om ten opzichte van derden
relevantie te verkrijgen maar ook ten behoeve van bescherming door de rechtsor-

dell'istanza (se anche non sempre razionalmente svolta, pensata) cbe e alIa base del volontaris-
mo." (curs. orig.). Zie ook TRIMARCHI,Alto giuridico e negozio juridico, cit. p. 27 ss ..
CRISCUOLI,Atti giuridici e vizi della volonsa, Riv. trim. dir. proc. civ. 1993, p. 778: "Mentre,
quindi, nel semplice atto giuridico la sua volizione, che e espressione della genera Ie liberta
dell'autore, serve, al di la del fatto genetico, ai fini dell'imputabilita dei suoi effetti lega\i
all'autore medesimo, nel negozio la volonta rileva in primis come elemento determinativo del
suo contenuto regolamentare e della correlativa effetualita, ed in questo senso e espresionne
di autonomia privata, come potere di dar norma al proprio (0, condizionatamente, all'altrui)
agire, potere cbe la legge rispetta e garantisce in ogni sua non immeritevole attuazione. "
221 B.v. G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 197 ss.
222 Zie ook MANIGK, Das rechtswirksame Verhalten, cit., p. 93 ss.
223 B.v. BETTI, Teoria generate del negozio giuridico, cit., p. 39 ss. (de eerste druk van dit
werk verscbeen in 1943); idem, Una teoria del negozio giuridico, Giur. It. 1947.4.137 ss.
(= bespr. van STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1946; zie ook de repliek van
STOLFI, II negozio giuridico e un alto di volonta, Giur. It. 1948.4.41 ss. (beide artikelen zijn
ook opgenomen in RODOTA(red.), II diritto privato nella societa moderna, cit., resp. p. 233
ss. en p. 245 ss.); idem, Autonomia privata, Nss. Dig. It. 1,2 (1958), p. 1559 ss.
224 BETTI, Teoria generate del negozio giuridico, cit., p. 53 ss.
225 BETTI, op. ult. cit., p. 60 onder verwijzing (nt. 1) naar LARENZ, Die Methode der
Auslegung des Rechtsgeschiifts. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Willenserkliirung,
Leipzig, 1930, p. 49; R. SCOGNAMIGLIO,Contributo alia teoria del negozio giuridico, cit.,
p. 113; Cf. VAN DUNNE, Wil en normatieve uitleg: een rechtzetting. Ubi verba clara sunt de
voluntate non est disputandum, WPNR 5281 (1974), p. 703: "In mijn opvatting inzake uitleg
en rechtsvinding is de subjectieve wil van de handelend persoon (diens bedoelingen, voorstel-
tingen, motivatie etc.) wei dege\ijk relevant, zij het slechts als een onderdeel van de feitencon-
stellatie. "
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de226• Een wil gericht Op het intreden van rechtsgevolg is echter niet nodig. Het
is de exclusieve taak van de rechtsorde om het door partijen beoogde economische
gevolg te waarderen en te vertalen injuridische termen, met de integratie en wijzigin-
gen die haar wenselijk voorkomen. Aldus wordt de inhoud van de rechtshandeling
tot juridische regel verhevenf".

De rol van het rechtssubject bestaat vooral uit diens 'zelfbeschikkingsrecht'. Er
bestaat geen relevant onderscheid tussen wil en wi!suiting. De wilsuiting is constitu-
tief voor de uitoefening van de individuele autonomie, waarbij de aanwezigheid van
een overeenstemmende interne wil wordt voorondersteld. De rol van de wilsautono-
mie wordt vervangen door de individuele autonomie. Daarin ligt het grote verschil
met het rechtsfeir'". Aan BETTI wordt dan ook wel een neokantiaanse instelling
toegedichf".

10. De klassiek -liberale rechtswetenschap had relevantie van de onderliggende rechts-
verhouding uitgesloten door de wil tot enige maatstaf voor de rechtskracht van de
overeenkomst te verheffen. Toen de overeenkomst een sociaal-economische functie
verwierf, werd het noodzakelijk de onderliggende partijverhouding in de beoordeling
te betrekken. Door het objectieve resultaat van de overeenkomst te bezien in het licht
van de sociaal-economische posities van partijen, bleek of de vermogensverschuiving
paste in het maatschappelijk streven naar distributieve gerechtigheid'". Deze con-

226 BETTI, op. cit., p. 65: "Del resto, la critica del dogma della volonta non dev'essere
fraintesa nel senso che con essa si disconosca I'elemento soggettivo del negozio giuridico, e
che Del trattamento di questo si propugni un ritorno al formalismo. Nessuno mette in dubbio
che la volonta costituisca un elemento normale del negozio giuridico, e che ad essa debba
aversi riguardo nell'apprezzare un contegno, specie quando, considerato di per se nella sua
figura esteriore, si presenti non univoco. Si vuol solo mettere in rilievo, con questa critica,
che I'elemento 'volonta' - da intendere non gia in senso rneramente formale come fatto
psicologico individuale del volere a vuoto, bensl quale concreto orientamento e presa di
posizione rispetto a certi interessi - deve rendersi estoriorrnente riconoscibili nell'ambiente
sociale, per poter acquistare rilevanza in confronto dei consociati ed ottenere la tutela
dell'ordine giuridico."
227 BETTI, op. cit., p. 82 ss.
228 F. VON RIPPEL, Das problem der rechtsgeschiiftlichen Privatautonomie, cit., p. 60.
229 SCHIAVONE,Negozio giuridico (diritto romano), cit., p. 910; cf. BETTI, Teoria generale
del negozio giuridico, cit., p. 72: "II precetto del negozio e non solo e non tanto risultato
normale di una volonta (questo Don e che uno de' suoi aspetti), rna e sopratutto esplicazione
di un potere nella cerchia dei consociati. Esplicazione - disciplinata con norme di valid ita e
di competenza - di quel potere d'autonornia che e anzitutto una realta della vita sociale, e
attinge la propria leginimita nel riconoscimento giuridico. "
230 Cf. VON JHERING,Der Zweck im Recht, cit., Bd. I, p. 416 (533 s.): "Das Privateigentum
und das Erbrecht werden stets bestehen bleiben und die auf Beseitigung desselben gerichteten
sozialistischen und kommunistischen Ideen haIte ich fur eitle Torheit, aber man miillte zu der
Geschicklichkeit unserer Finanzkiinstler ein sehr geringes Vertrauen haben, wenn es ihnen
noch gelingen sollte, in Form gesteigerter Einkommen-, Erbschafts-, Luxus- und anderer
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centratie op de onderliggende partijverbouding, de 'causalisering' van bet privaatrecht
en van de overeenkomst in bet bijzonder, door de eis dat een overeenkomst een
sociaal-economische grondslag bezat?", betekende een kwalitatieve correctie/"
van de kwantitatieve functie die de goederenomloop na de overwinning van bet wils-
dogma bad verworven'". De Interessenjurisprudenz, die de belangenconfrontatie
centraal stelt, dwingt naar baar aard tot concentratie op de onderliggende partijver-
bouding. In 1921 introduceerde Paul OERTMANN de Geschaftsgrundlage'", een geob-
jectiveerde versie van WINDSCHEIDS Yoraussetzung . Met bebulp van de Geschdfts-
grundZage wordt bet resultaat van de overeenkomst gespiegeld aan de totstandko-
mingsfase. Ook overigens was in de twintiger jaren in Duitsland sprake van een ten-
dens tot relativering van bet abstracte stelsef'".

Steuem auf das Privateigentum einen Druck auszuuben, welcher dem Ubermafie seiner
Anhaufung auf einzelnen Punkten vorbeugt und, indem er den Uberschuf in die Staatskasse
abfiihrt, dam it die Moglichkeit gewahrt, den Druck auf andere Teile des geseUschaftlichen
Korpers zu verringem und eine den Interessen der Gesellschaft mehr entsprechende, d. i.
gerechtere Verteilung der Guter dieser Welt herbeizufiihren, als sie unter dem EintluB einer
Eigentumstheorie bewirkt worden ist und werden mulite, welche, wenn man sie beim rechten
Namen benennen will, die Unersdttlichkeit, GefriifJigkeit des Egoismus ist." (ace, orig.). Zie
ook PUGLIATII, La proprieta e le proprieta, in diens La proprieta nel nuovo diritto, Milano,
1964, p. 145 S5.; WILHELM, Private Freiheit und gesellschaftliche Grenzen des Eigentums in
der Theorie der Pandektenwissenschaft, p. 19 5S.

231 Zie ook BOLGAR, The contract of adhesion, cit., p. 58; PELLICANO,L 'astrazione causa le
nella ideologia della scambio, Riv. trim. dir. proc. civ. 1977, p. 857 5S.; idem, Causa del
contratto e circolazione dei beni, cit., p. 2 ss. Cf. VALKHOFF,Recht en economie, ZwoUe,
1967, p. 13: "Het 'wirtschaftliche Moment' is in onze samenleving met ondernemingsgewijze
produktie, doch met globale ordening, meer dan voorheen aan het "rechtliche untergeordnet".
232 Cf. LC. VAN OVEN, Causa en Levering. Welk verband bestaat naar ons recht tusschen
de eigendomsverkrijging door levering en de onderliggende rechtsverhouding? Is het wensche-
lijk te dien aanzien wijziging in ons recht aan te brengen? Preadvies voor de Broederschap
der Candidaat-Notarissen, 's-Gravenhage, 1924, p. 101 s.; cf. SUULING, Inleiding tot het
burgerlijk recht, Bd. IT, dl. 1, p. 4 s.: "Wij plegen de laatste jaren aan het zakenleven
strengere ethische eischen te stellen. Dientengevolge heeft art. 1356, no. 4, langzamerhand
grootere practische beteekenis gekregen. " VARRONE,Ideologia e dogmatica nella teoria del
negozio giuridico, cit., p. 183; DfEZ-PICAZO, Fundamentos del derecho civil patrimonial, cit.,
p.50.
233 GALGANO, Il diritto privato fra codice e costituzione, cit., p. 75 s.
234 OERTMANN,Die Geschiiftsgrundlage cit. Zie retro, p. 90.
235 In de Duitse rechtspraak werd al geruime tijd aanvaard dat een zakelijke en obligato ire
rechtshandeling onder omstandigheden een eenheid kunnen vormen in de zin van § 139 BGB.
De nietigheid van de obligato ire rechtshandeling kon aldus ook de zake\ijke rechtshandeling
omvatten. Zie daarover GOLDMANN,1st bei gleichzeitiger Vornahme von kausal- und Yerfii-
gungsgeschdft und Ungidiigkeit des ersteren § 139 BGB. anwendbar? Gruchot 56 (1912), p.
161 ss.; MARCUSE, Wirkung der Ungidtigkeit des Kausalgeschafts auf das sachenrechtliche
Erfidlungsgeschaft, Gruchot 66 (1923), p. 159 ss. Rond de eeuwwisseling ontstond een
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De functionalisering van de partijautonomie lcreeg vooral gestalte in de oorzaak
van de overeenkomsr'". Vanaf het einde van de negentiende eeuw spraken veel
juristen zich uit voor een objectieve causaleer. LIEBE was in 1840 voorgegaan'".
In Nederland behoren gezaghebbende juristen als CONINCK LIEFSTING238 en VAN

stroming in de literatuur die het abstracte stelsel voor een causaal stelsel wilde verruilen, cf.
NEUBECKER,Der abstrakte Vertrag in seinen historischen und dogmatischen Grundzugen, p.
72 ss.; KINDEL, Das Rechtsgeschiift und sein Rechtsgrund, cit., p. 77: "Gerade die wirt-
schaftlich schwachen Klassen des Volks werden durch die Theorie von Bahr aufs harteste
betroffen." MENGER, Das Biagerliche Recht und die besitzlose Volksklassen, cit., p. 116:
" ... aber es ist klar, dass dadurch die Rechtsstreite in unzahligen Fallen mit Unrecht zum
Nachteil der Schwachen entschieden werden, die in ihrer geistigen, wirtschaftlichen und
sozialen Abhangigkeit den Abschluss solcher abstrakten Rechtsgeschafte nicht ablehnen
konnen." Het argument daartegen (zie retro, p. 44 ss.), inhoudend dat de abstracte rechtshan-
deling de zekerheid in het rechtsverkeer diende, werd ontkracht door de doorbreking op uitge-
breide schaal van de nemo plus-regel door bescherming van rechtsverkrijgers te goeder trouw.
Zie met name LITIEN, Abstrakte Rechtsgeschiifte und Yerkehrssicherheu, AR WP 16 (1922/23),
p. 493 ss.; LANGE, Liberalismus, Nationalsozialismus und biirgerliches Recht, cit., p. 24;
idem, Die Neugestaltung der Anfechtung und das Vertragsverhiiltnis, cit., p. 336; LARENZ,
Vertrag und Unrecht, cit., 24 ss.: BRANDT, Eigentumserwerb und Austauschgeschdft. Der
abstrakte dingliche Vertrag und das System des deutschen Umsatzrechts im Licht der Rechts-
wirklichkeit, Leipzig, 1940, p. 295 ss. Zie ook WIEGAND,Die Entwicklung des Sachenrechts
im Verhiiltnis zum Schuldrecht, cit., p. 112 ss.; EISENHARDT,Die Einheitlichkeit des Rechis-
geschiifts und die Uberwindung des Abstraktionsprinzips, JZ 1991, p. 271 ss.

Wat het Nederlandse recht betreft, va It te wijzen op het feit dat het in 1898 verschenen
Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek koos voor een abstract stelsel. Zie
DONDORP/ScHRAGE, Levering krachtens geldige titel, cit., p. 97 s. Bij arrest van 13 april
1917, NJ 1917,534, W. 10106, WPNR 2513 m.nt. E.M.M. (HERMANs/TwENTSCHEBANK)
aanvaardde ook de Hoge Raad het abstracte ste1sel. Maar in het arrest van 9 febr. 1939, NJ
1939, 865 m.nt. E.M.M. (WOLDIJK!NIIMAN)werd het causale ste1se1in ere herste1d, waardoor
in het concrete geval de eigendomsverkrijging van wisselbrieven door een stroman werd ge-
frustreerd.
236 Cf. art. 1322 lid 2 Cc it.: "Le parti possono anche concIudere contratti che non appartenga-
no ai tipi aventi una disciplina particolare, purche siano diretti a realizzare interessi meritevoli
di tutela secondo I'ordinamento giuridico." Zie daaroverook GAZZONI,Atipicita del contratto,
giuridicita del vincolo e funzionalizzatione degli interessi, cit., p. 64. Aanhangers van de
wilsleer hebben met deze bepaling de grootst mogelijke moeite, zie b. v. G.B. FERRI, Meritevo-
lezza dell'inieresse e utiliti: sociale, noot onder App. Milano 29 dec. 1971, Riv. dir. comm.
1971.II.81, die de norm als een ten onrechte niet geschrapt overblijfsel van het fascisme
beschouwt.
237 Zie retro, p. 42 s.
238 CONINCKLIEFSTING,Algemeene beginselen van de Leerder regtsgeldigheid van verbindte-
nissen uit overeenkomst, cit., p. 287: "Het is dus niet eene overeenkomst uitdrukkelijk of
stilzwijgend, zooals GROTIUSwil, tussen aile menschen gesloten, die elke overeenkomst tot
bindende wet maakt; de verbindende kracht der overeenkomsten rust op denzelfden grond als
het eigendomsregt, de noodzakelijkbeid namelijk der erkenning en handhaving daarvan, ten
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BEMMELEN239 tot de eersten die zich sterk hebben gemaakt voor de objectieve
oorzaak. In Italie verdedigden SCIALOJA24O, VENEZIArf41 en BONFANTE242 een
objectief causabegrip. Met de motieven van partijen, aldus BONFANTE, heeft de
oorzaak niets te maken. Zij staat voor de reden van de juridische erkenning van de
partijafspraak. Deze reden wordt bepaald door de objectieve essentie van de partij-
relatie'": de causa geeft steeds uitdrukking aan de objectieve partijverhouding'".

einde den enkelen mensch op zich zelf en de menschelijke maatschappij in haar geheel aan
de besternrning der zamenleving te doen beantwoorden." idem, op cit., p. 326 S.: "Niet elke
aangenomen belofte is rechtens bindend; maar alleen die welke een in het regt erkenden
grondslag heeft. Den rechtelijken grondslag voor verbindtenissen uit overeenkomsten leerden
wij kennen, als te bestaan in de velerlei handelingen van het maatschappelijk verkeer in ruiling
van goederen en diensten. Daarbij komt nog, dat men ook de schenking als een regtmatigen
grond voor eene verbindtenis heeft aangenomen (... ). Bewijst de eischer niet anders, dan dat
de gedaagde bij overeenkomst beloofd heeft, 100 gld. aan hem te zullen geven, dan faa It hij
in het bewijs zijner vordering tot voldoening eener regtsgeldige overeenkomst, omdat de enkele
belofte zonder meer, hoewel volgens beginselen van zedelijkbeid en betamelijkbeid bindend
voor den man van eer, aileen en op zich zelve geene regtsgeldige verbindtenis oplevert."
239 VAN BEMMELEN,Les notions fondamentales du droit civil. Amsterdam, 1892, p. 145 s.:
"Mais pour ce qui regarde les conventions, la cause est la transaction economique qui est Ie
substratum de l'acte juridique. Cette transaction renferme les raisons qui dans tous les cas
semblables porte les parties it produire un evenement juridique semblable. Ces raisons sont
done objectives et constantes; elles sont distinctes et independantes des motifs subjectifs et
variables (economiques ou non) qui peuvent engager une partie it cooperer it la convention.
Par les causes des evenements produits par les conventions, iI faut donc entendre en premier
lieu les transactions economiques qui dans chaque cas ont eu lieu reellement entre les parties,
en d'autres termes les causes concretes. On peut distinguer en second lieu des categories de
transactions plus ou moins generales ou comprehensives, en d'autres termes des causes
abstraites, plus ou moins etendues: par exemple la vente, la location, Ie pret, l'assurance, etc. "
(curs. orig). Idem, De vrijbeschikkende ofinhoudsvrije overeenkomst, de vormenvrije overeen-
komst en de abstracte verbintenis, in zijn Regtsgeleerde Opstellen, Bd. II (1886-1890), Leiden,
1891, p. 132 ss.; idem, Begripsverwarring in de causaleer, ibidem, p. 403 ss.
240 SCIALOJA, Negozi giuridici. Corso di diruto romano nella R. universita di Roma nell 'anno
academico 1892-1893, 4a rist., Roma, 1938, p. 89 ss.
241 VENEZIAN, La causa nei contratti, Roma, 1892, ook in diens: Opere Giuridiche, vol. I:
Studi sulle obbligazioni, Roma, 1919, in ALPAIBESSONE(red.), Causa e consideration,
Padova, 1984, p. 27 ss.
242 BONFANTE, II contratto e la causa del contratto, Riv. dir. cornrn. VI, 1908, p. 115 ss.,
ook in diens Scritti Giuridici Yarii, (Obbligazioni, comunione e possessor. Torino, 1921, p.
125 ss.
243 BONFANTE, op. cit., p. 131: "Non e iI motivo per cui la parte agisce, rna iI motivo, se
si vuole, per cui la legge riconosce la sanzione giuridica, cioe l'essenza obiettiva della
relazione tra Ie parti ... "
244 BONFANTE,op. cit., p. 133: "Essa e e rimane quello che era nel diritto romano: il negozio,
il rapporto obbiettivo; essa esprime pur sempre la volonta della legge in antitesi alia volonta
delle parti. "
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Cur debetur? In 1922 verruilde de Hoge Raad de opvatting van CONINCK
LIEFSTING,die toen geen president van de Hoge Raad meer was, voor de leer van
DIEPHUlS245 en HAMAKER246. De Hoge Raad definieerde de oorzaak als de strek-
king van de overeenkomst?". Tezelfdertijd werd in Frankrijk een bijna identieke
oorzaakleer uitgedragen door Henri CAPITAN'fl"8. Vrij algemeen gaat men ervan
uit dat de Hoge Raad door de identiteit van oorzaak en strekking de subjectieve of
psychologische'" leer voor het Nederlandse aanvaardde'". Echter, als de oorzaak
van de overeenkomst inderdaad zou zijn 'datgene wat partijen beoogen door haar te
bewerken', dan zou een overeenkomst nooit zonder oorzaak kunnen zijn. Niemand
handelt immers zonder doel?". Toch veronderstelt art. 1371 BW weI de mogelijk-
heid dat een overeenkomst zonder oorzaak iS252. Ook de Hoge Raad zelf heeft wel
overeenkomsten nietig heeft verklaard omdat zij zonder oorzaak zouden zijn253. In
Nederland heeft dat nooit aanleiding gegeven de subjectieve-oorzaakleer van de Hoge

245 DIEPHUIS, Nederlands burgerlijk regt, dl. X, Groningen, 1886, p. 408 ss.
246 HAMAKER, De oorzaak eener overeenkomst, WPNR 1532 ss. (1899), ook in diens Ver-
spreide Geschriften, vol. IV: Verbintenissenrecht, Haarlem, 1912, p. 40 ss.
247 HR 17 nov. 1922, NJ 1923, ISS, W. 10988 m.nt. S.B., WPNR 2793 (1923), p. 358 m.nt.
E.M.M. (ZEILMAKERlMlRANDOLLE):" ... dat als oorzaak eener overeenkomst geacbt moet
worden te zijn bare strekking, dat is: datgene wat partijen beoogen door baar te bewerken ... ";
cf. Hof Amsterdam 15 dec. 1926, NJ 1927, 1488.
248 CAPITANT,De la cause des obligations, cit., p. 43; cf. JOSSERAND,Les mobiles dans les
actes juridiques du droit prive, cit., p. 150 ss.
249 Zo SCHOLTEN,De oorzaak van de verbintenis uit overeenkomst, cit., p. 3 ss., p. 12 ss.
(p. 17, p. 28).
250 MEUERS vertaalt in zijn noot onder HR 17 nov. 1922, NJ 1923, 155 (ZEILMAKERIMIRAN-
DOLLE), in WPNR 2793 (1923), p. 358 ss., de strekking van de overeenkomst als "de
bedoeling van partijen omtrent het doe I der overeenkomst". Zie nog A-G FRANX in zijn
conclusie voor HR 23 mei 1986, NJ 1986, 762, m.nt. G. (Gemeente De LierNlNERBERG).
251 VON JHERING, Der Zweck im Recht, Bd. I, cit., p. 1 ss.
252 Aldus ook P. SCHOLTEN, in zijn noot onder HR 8 april 1927, NJ 1927, 1202 (ook in W.
11663 m.nt. Mff.) (Zuid-Hollandscbe CredietvereenigingNos).
253 B.v. HR 3 nov. 1927, NJ 1928,43 m.nt. E.M.M., W. 11752 m.nt. S.B. (VAN DE
SANDE/Algemeene Centrale Bankvereeniging); HR 18 maart 1955, NJ 1955, 347 m.nt.
L.E.H.R. (lsRAELSlHoEK); HR 30 nov. 1979, NJ 1980,281 m.nt. G.J.S.; cf. AsSER-RUTIEN
4-11, p. 179. BRUNNER,De overeenkomst zonder oorzaak, in: NJ 1913-1988, annotatoren
kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren naar aanleiding van 75 jaar Neder-
landse jurisprudentie, Zwolle, 1988, p. 30, meent dat de identiteit van oorzaak en strekking
betekentdat de overeenkomsteen oorzaak heeft, " ... indien de daarmee beoogde rechtsgevolgen
door haar uitvoering ook daadwerkelijk kunnen worden bereikt. " Maar hoewel BRUNNERdaar-
door verklaart dat een overeenkomst zonder oorzaak kan zijn, houdt de heersende leer de
strekking der overeenkomst niet, zoals BRUNNER wil, voor hetgeen waartoe partijen zich
hebben verbonden, maar voor de reden waarom partijen hebben gecontracteerd, cf. Contrac-
tenrecht ill (WUISMAN), nr. 69.
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Raad aan een grondige analyse te onderwerpen'".
Nu is het nuttig zich te realiseren dat 'strekking van de overeenkomst' zowel in

subjectieve als in objectieve zin kan worden uitgelegd. Strekking in subjectieve zin
betreft de gemeenschappelijke intentie van partijen, strekking in objectieve zin betreft
het te bereiken resul taat255. Voortbouwend op het onderscheid tussen de onmiddel-
lijke de en middellijke wil, heeft de Italiaan Giommaria DEIANA256gewezen op de
onhoudbaarheid van de identificatie van de oorzaak en doorslaggevend motief. De
(onmiddellijke) wil om zich rechtens te binden is niet identiek met de (middellijke)
wil om de uitwisseling tot stand te brengen. Ook CAPITANT, aldus DEIANA257

,

miskent de dubbelzinnige betekenis van 'het beoogde doel'. Als uitgangspunt nam
CAPITANTinderdaad het subjectief-oorzaakbegrip'":

"... dans un contrat synallagmatique, la cause qui determine chaque partie a s'obliger
est la volonte d'obtenir l'execution de la prestation qui lui est promise en retour."

Maar verder in dit werk wekte CAPITANTonmiskenbaar de indruk dat de oorzaak
een objectief begrip is. Sprekend over de verbintenis zonder oorzaak betoogde
hij259;

"Et, reciproquernent, l'obligation de l'acheteur sera sans cause si la chose vendue
a peri en totalite.i. "

Maar als de oorzaak bestaat in de wit om de gekochte zaak in handen te krijgen, zou
de verbintenis ook een oorzaak hebben als de zaak inmiddels was vergaan. De
verbintenis is slechts zonder oorzaak, als men haar doel in objectieve zin opvat,
namelijk als de levering van de zaak zelf. Ook elders begreep CAPITANTde oorzaak
aldus260;

"La cause de l'obligation de l'emprunteur, ou du creancier gagiste, est indiscutable-
ment la livraison de la chose pretee ou donnee en gage. "

DEIANA concludeerde dan ook dat CAPITANTer niet in was geslaagd helderheid te
verschaffen over de betekenis van de oorzaak. CAPITANTverwarde objectieve en

254 G.J. SCHOLTEN,gezien zijn opvatting over de oorzaak de meest aangewezene, bespreekt
in zijn dissertatie De oorzaak der verbintenis uit overeenkomst, Zwolle, 1934, p. 17 ss., weI
de rechtspraak van de Hoge Raad maar analyseert haar niet.
255Cf. DEIANA,Alcuni chiarimenti sulla causa del negozio e dell'obbligazione, cit., p. 38.
256DEIANA,I motivi nel diritto privato, Torino, 1939, p. 18 ss. Zie van dezelfde schrijver
ook Alcuni chiarimenti sulla causa del negozio e dell'obbligazione, cit., p. 35 ss.
257 DEIANA,Alcuni chiarimenti sulla causa del negozio e dell'obbligazione, cit., p. 37 S.

258CAPITANT,De la cause des obligations, cit., p. 43 (ace. toegev.).
259CAPITANT,op. cit., p. 196.
260CAPITANT,op. cit., p. 61.
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subjectieve oorzaak en dit ontkracht direct zijn subjectieve-oorzaakleer'". CAPI-

T ANT meende dat de verbintenis die uit de overeenkomst voortspruit op haar oorzaak
moet worden onderzocht. Volgens de Hoge Raad diende de oorzaak van de overeen-
kornst te worden beschouwd als hetgeen 'partijen beoogen door haar te bewerken'.
Dit leidt tot een onmogelijkheid. Het gaat in de uitspraak van de Hoge Raad, anders
dan bij CAPIT ANT, niet om het doel dat partijen ieder voor zich tot het aangaan van
de overeenkomst heeft bewogen. Het gaat om het gemeenschappelijk doel. A1s de
wilsovereenstemming zelfhet gemeenschappelijk doel zou zijn, zou het oorzaakvereis-
te overbodig zijn, A1sechter het gemeenschappelijk doel een van de wilsovereenstem-
miog geabsrraheerd/" quid commune is - kan het niet subjectief zijn263. De Hoge
Raad zelf heeft steeds gesproken van hetgeen partijen door de overeenkomst beogen
te bewerken. Hier kan uitsluitend sprake zijn van een objectief element'?'. MEIJERS
spreekt dienovereenkomstig in zijn noot onder het arrest van het 'objectieve doel'
van de overeenkomsr'". Anders dan de gemeenschappelijke bedoeling van partijen
is de verwezenlijking daarvan een objectief fei~.

261 Zie echter CAPITANT,op. cit., p. 27: "Ainsi la cause est, comme Ie consentement, d'ordre
psychologique, mais eUe etablit un rapport entre la volonte et un fait exterieur, etranger a
celle-ci, que Ie debiteur a en vue, et, par la, eUe n'est pas purement subjective; elle prend
un caractere objectif. "
262 Cf. CAPITANT,op. cit., p. 26 s.: "Le consentement( ... ) dans les contrats synaUagmatiques,
c' est I'engagement reciproque que chaque contractant prend envers I' autre. Mais comme nous
l'avons montre, Ie consentement n'est qu'une partie de l'acte de volonte constitutif de
l'obligation, car Ie contractant ne s'oblige pas que pour atteindre un but."
263 MIRABELLI,Causa subiettiva e causa obiettiva, Riv. trim. dir. proc. civ. 1951, p. 323 ss.
264 Maar zie HR 27 maart 1930, NJ 1930, 1250 m.nt. P.S.: "...dat het Hof (... ) artikel 1373
B. W. verkeerd heeft toegepast, door de vraag omtrent de geldigheid der overeenkomst te
beslissen naarmate van de gevolgen die de overeenkomst voor de daarbij betrokken minderjari-
gen zoude medebrengen, in plaats van aileen te letten op de oorzaak der overeenkomst, dat
wi! zeggen: op hetgeen partijen met het aangaan daarvan hebben beoogd ... "
265 Annotatie onderHR 17 nov. 1922, NJ 1923, 155, W. 10988 m.nt. S.B. (ZEILMAKERlMI-
RANDOLLE), in WPNR 2793 (1923), p. 361. Cf. Hof Amsterdam 15 dec. 1926, NJ 1927,
1488.
266 Dezelfde verwarring trad al op bij DfEPHUIS,Het Nederlands burgerlijk regt, dl. X, cit.,
p. 413: "Bij de vraag, wat de oorzaak eener overeenkomst is, de oorzaak waaruit, naar de
uitdrukking van art. 1371, deze is aangegaan, moet naar het mij voorkomt die overeenkomst
als het werk van beide partijen gedacht worden en moet het begrip van oorzaak met die voor-
stelling in overeenstemrning zijn. En dan meen ik, dat de oorzaak moet bestaan in hetgeen
beide partijen te zamen door de overeenkomst hebben willen tot stand brengen, het verlangen
dat haar tot elkander heeft gebragt, om te zamen de overeenkomst aan te gaan. Oat mag
zeker, ook naar de gewone en natuurlijke beteekenis van het woord, de oorzaak der overeen-
komst genoemd worden, en ik vind geene reden om, met afwijking van die natuurlijke beteeke-
nis, hier aan het woord een anderen zin te hechten." (curs. toegev.), Wei blijkt duidelijk dat
het beroep van BRUNNER, De overeenkomst zonder oorzaak, cit., p. 30, op DfEPHUlS zeker
niet opgaat. Zie ook HAMAKER, De oorzaak eener overeenkomst, cit., p. 46, die samen met
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In Italie werd de objectieve oorzaakleer de heersende. Zij werd daar met verve
verdedigd door BETTI267.Maar in Nederland heeft de objectieve-oorzaakleer het
niet gemaakt. Wellicht is dit te wijten aan de weinig overtuigende wijze waarop G.1.
SCHOLTENhaar verdedigd heeft268. De invloed van MEUERSzal ook een belangrijke
rol hebben gespeeld. MEUERSstelde voorop dat het recht geen positieve begrenzing
van de contractsvrijheid meer kende. Volgens hem volstond de eis dat de overeen-
komst niet in strijd is met de wet of de goede zeden269:

"La stipulation eta it un contrat formel; sa cause, soit qu'on pense a la contraprestati-
on, so it qu'on considere comme teIJe la convention fondamentale, etait en realite
quelque chose hors la stipulation. Mais en appliquant la meme idee de cause a la
convention fondamentale, on parvient a considerer la convention elle-meme ou une
partie d'elle comme cause. La theorie objective se borne a dire qu'une convention
pour etre valable doit repondre aux conditions requises par Ie droit objectif (Ia loi
et les bonnes moeurs, ou, si l'on prefere, l'equite). Mais les memes criteres s'impo-
sent a tous les actes juridiques, au mariage, au contrat du mariage, aux reglernents
et aux decisions des societes, etc. sans que personne ne songe a dire que ces actes
doivent avoir une cause licite; on dit que I'acte do it etre conforme a la loi et a
l'equite, Pourquoi n'emploiera-t-on pas la merne terminologie, quand il s'agit des
contrats?

Deze opvatting is een uitwerking van het bezwaar dat MEUERSa1 veel eerder tegen
het oorzaakvereiste had geuif'":

DIEPHUISaan de wieg van de subjectieve oorzaakleer van de Hoge Raad heeft gestaan.
267BETTI, Teoria generale deL negozio giuridico, cit., p. 171 ss.
268 SCHOLTEN,De oorzaak van de verbintenis uit overeenkomst, cit., p. 96 ss.
269MElIERS, Les theories medievales concernant la cause de la stipulation et la cause de La
donation, cit., p. 395 (curs. toegev.) MEIJERSbaseert zijn verwerping van het oorzaakvereiste
op historische gronden (zie ook het onderzoek van zijn leerling ZEYLEMAKER,Overeenkomst
en wilsovereenstemming, cit.) en dus op een a contrario-redenering. Niettemin ontieent T .M.
art. 6.5.2.10 (6:227) aan dit artikel een argument om de oorzaakeis in het nieuwe BW niet
op te nemen (parI. Gesch. Boek 6, p. 896 en noot 4).
270MEIJERS, annotatie onder HR 17 nov. 1922, NJ 1923, 155 (ZEILMAKERiMlRANDOLLE)in
WPNR 2793 (1823), p. 358 ss.; idem, annotatie onder HR 3 nov. 1927, NJ 1928,45 (VAN
DE SANDE/ALGEMEENECENTRALEBANKVEREENIGING);idem, annotatie onder HR 3 febr.
1928, NJ 1928,399 (Monte Carlo). Maar zie ook van dezelfde schrijver De aLgemene begrip-
pen van het burgerlijk recht, cit., p. 321: "In al de hier besproken gevallen, waarin het doel
der overeenkomst zich in de inhoud weerspiegelt en dit uit de inhoud te kennen doel het type
der overeenkomstbepaalt, zou men kunnen zeggen, dat niet een bedoeling van partijen, maar
de inhoud der overeenkomst voor de karakterisering van het type beslissend is. Echter, zo men
dit al aanneemt, dan wordt wederom, evenals wanneer de modaliteiten der verbintenissen en
de onderlinge verhouding der verbintenissen van partijen beslissend zijn, het contractstype
niet door de aard der prestaties op zich, maar door de verdere inhoud der overeenkornst
bepaald (... ). Daarom handhaven wij deze vierde rubriek van elementen tot karakterisering
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"... de poging om een objectief, van de subjectieve motieven, weI te onderscheiden,
doel op te stellen, brengt ons Diet veel verder dan de erkenning, dat het doel eener
overeenkomst is: het in het leven roepen eener rechtsbetrekking, die aan den inhoud
der overeenkomst beantwoordt. Ret bestaan van een zoodanig doel behoeft men toch
niet als vereischte voor de geldigheid der overeenkomsten naast de overige vereisch-
ten te stellen."

MEUERS zag heel juist dat de causalisten de overeenkomst wensten te toetsen aan een
objectieve eis, iets dat buiten de overeenkomst lag, zoals hiervoor omschreven, de
waardering immers van het sociaal-economisch gehalte van de overeenkomst. Omdat
MEUERS geen positieve begrenzing van de contractsvrijheid erkende, moest hij weI
tot een verwerping van het oorzaakvereiste komen'". Omdat geen enkele over-
eenkomst zonder objectief doel is, is het oorzaakvereiste zinledig als men in de oor-
zaak het objectieve doel zelf verwezenlijkt wil zien. Als er uitsluitend een negatieve
begrenzing van de contractsvrijheid bestaat, kan de toetsing van het objectieve doel
van de functie nauwelijks een zinnige functie hebben. Die negatieve begrenzing wordt
immers door toetsing van de inhoud van de prestaties aan de openbare orde en goede
zeden bereikt. Als een overeenkomst daarmee in strijd is, heeft zij een ongeoorloofde
oorzaak'". Slechts wanneer men dus naast het vereiste dat de oorzaak geoorloofd
moet zijn, ook de uitwisseling aan een zelfstandige waardering onderwerpt, kan het
oorzaakvereiste een relevante functie vervullen. Alleen dan is het objectieve doel van
de overeenkomst een zinnig toetsingsmomenr'". Wie Diet een positieve eis aanlegt
aan de overeenkomst moet, bij vasthouden aan de oorzaakeis, de oorzaak en het

van overeenkomsten (sc.: het doel, dat partijen met de overeenkomst beogen) naast de drie
voorafgaande. "
271 Ook VAN DUNNE, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, cit., p. 289 (idem, Verbinte-
nissenrecht in ontwikkeling, cit., p. 138), verwerpt het oorzaakvereiste. Dit is opvallend, niet
aileen omdat VAN DUNNE op dit punt, tegen zijn gewoonte in, uitdrukkelijk MEUERS voIgt,
maar ook omdat de meeste aanhangers van de normatieve leer juist de objectieve oorzaakleer
huldigen. VAN DUNNE gaat er echter vanuit dat de oorzaak slechts dient om de grens tussen
rechtssfeer en sociale sfeer aan te geven.
212 Als een der toegezegde prestaties ongeoorloofd is, is de inhoud (het onderwerp) van de
overeenkomst ongeoorloofd. In dat geval heeft de overeenkomst een ongeoorloofde oorzaak.
Anders WEDEVEN, Enige beschouwingen over het leerstuk der burgerrechtelijke nietigheden,
cit., p. 519 ss. Ik heb de indruk dat de Hoge Raad oorspronkelijk, toen hij onder het voorzit-
terschap van CONINCKLIEFSTINGnog de objectieve-oorzaakleer aanhing, het eventueel onzede-
Iijk karakter van de overeenkomst eveneens tot haar onderwerp herleidde, cf. RR 6 jan. 1905,
W.8168.
273 DE GROOTH, De schuldbekentenis, Leiden, 1918, p. 2 s.: "Ret recht houdt zich niet op
met het waarom der koopovereenkomst, der huurovereenkomst, enz., het zoude imrners
daardoor bet gebied der staathuishoudkunde betreden. Ret causa-beg rip in bovenbedoelden
zin opvattend, is het onmogelijk, zich een overeenkomst zonder oorzaak voor te stellen."
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voorwerp verwarren. Anders moet hij de oorzaak als zelfstandig vereiste verwer-
pen'". Als de rechtskracht van de overeenkomst daarentegen afhangt van de waar-
dering door de rechtsorde van de beoogde feitelijke gevolgen, kan de oorzaak aan
die waardering uitdrukking geven'". De jurisprudentie vertoonde inderdaad bij tijd
en wijlen de neiging het objectieve doel van de overeenkomst te toetsen aan een ander
vereiste dan de openbare orde en de goede zeden, namelijk het vereiste dat het
rechtens te verwezenlijken moest zijn276.

Mij dunkt dat de verwerping door MEUERS van het causavereiste haar grond vindt
in eenpetitio principii. MEUERS identificeert de partijafspraak met de daaruit voort-
vloeiende rechtsgevolgen en ontkent dat de rechtsorde bij de waardering van de
afspraak een autonome rol speelt: de rechtsbetrekking die aan de inhoud van de over-
eenkomst beantwoordt, ontstaat voor een aanhanger van de wi!sleer door de wi! van
partijen. De oorzaak kan daarbij geen zinnige functie vervullen. Ooit was deze visie
voor de Italiaan Giorgio GIORGI aanleiding de oorzaak te vergelijken met de vierde
zijde van een driehoek'", BETII daarentegen heeft het onderscheid tussen de struc-

274De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 3 nov. 1927, NJ 1928,43 (VAN DE SANDE/AL-
GEMEENECENTRALEBANKVEREENIGING):" ... dat datgene wat partijen hebben willen bewer-
ken, niet iets is dat buiten de overeenkomst Jigt, maar een bestanddeel zelve uitmaakt. .. ",
waarop MEIJERS zich in zijn annotatie afvroeg: " ... maar welke andere bestanddelen heeft een
overeenkomst dan haar inhoud, dat zijn de toegezegde prestaties en de voorwaarden, voor haar
opeischbaarheidgesteld?" Zie ook de annotatie van MEUERSonderHR 3 febr. 1928, NJ 1928,
399 (Monte Carlo). Cf. BELINFANTE,Ongeldigheid van rechtshandelingen, cit., p. 143 ss.;
NIEUWENHUlS,Drie beginseten van contractenrecht, cit., p. 73 s.
275In gelijke zin ASSER-RUTTEN4-ll, p. 179: Het criterium, of een contractuele verbintenis
al dan niet een oorzaak heeft, ligt niet hierin, of degene die zich bond een doel nastreefde.
Het criterium moet hierin worden gezocht, of het beoogde doe I al dan niet redelijk is ... "
276Cf. HR 3 nov. 1927, NJ 1928,43 m.nt. E.M.M. (VAN DE SANDE/ALGEMENECENTRALE
BANKVEREENIGING):n ••• dat echter de door partijen gewilde schuldvernieuwing niet kan plaats
vinden, indien de oude schuld - uit borgtocht - een rechtsgeldig bestaan mist en dus ook uit
dit oogpunt bezien blijkt, dat bij het wegvallen der oude schuld de oorzaak der nieuwe
overeenkomst - uit geldleening - ontbreekt... "; HR 18 maart 1955, NJ 1955, 347 m.nt.
L.E.H.R. «(ISRAELSlHoEK); HR 30 nov. 1979, NJ 1980, 281 m.n. G.J.S. (IDMNAN
MAANEN). Zie ook VAN DER HEIIDEN, De oorzaak in het contractenrecht, Preadvies voor
de Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken
in Nederland, 's-Gravenhage, 1937, p. 62 ss.
277 GIORGI, Teoria delle obbligazioni net diritto moderno italiano esposta con la scorta della
dottrina e della giurisprudenza, vol. Ill, Fonti delle obbligazioni, Contratti, Firenze, 1877,
p. 514: "Ma se i compilatori del Codice francese non videro, esser la figura giuridica del
contratto gia completa coi primi tre requisiti: se allegislatore italiano manco iImodo, iI tempo
ed il serio propos ito di fare mutazioni fondamentali nel Codice Napoleone, la scienza per altro
non pub dissimulare, che la causa e un requisito superfluo ed inconcepibile dei contratti. Ne
deve nascondere, che nel dargli un'esistenza giuridica indipendente dagJi altri requisiti, i
Codici moderni hanno senza avvedersene cercato il quarto lato del gia Jormato triangolo."
(curs. toegev.)
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tuur, de inhoud van de overeenkomst en het objectieve doel, haar functie benadrukt.
Hij bestreed de identiteit van de oorzaak en de objectieve inhoud van de overeen-
kornst. BETII achtte een visie als die van MEUERS eenzijdig. Volgens BEnI breekt
zij de eenheid van de rechtshandeling en gaat zij aan de wederkerigheid binnen de
overeenkomst van de uitgewisselde prestaties voorbij'", BETII meende dat het ge-
meenschappelijk doel van partijen geen rechtvaardiging in zichzelf kan vinden.
Slechts wanneer het doel dat partijen door de overeenkomst nastreven, een doel is
bij welks verwezenlijking een algemeen belang bestaat, mag de rechtsorde de
overeenkomst bekrachtigen. Omdat de goederenomloop een maatschappelijke es-
sentiale is, bekrachtigt het recht alleen de handeling die dit maatschappelijke belang
ondersteunt. Er dient met andere woorden een autonome waardering van het doel
van de overeenkomst plaats te vinden, erop gericht om de functie van de overeen-
komst ten opzichte van het algemeen belang te toetsen. Daarbij gaat het juist om de
dynamiek in de overeenkomst, de wederkerigheid van de prestaties, die samen de
functie van de overeenkomst vormerr'", De oorzaak, gedefinieerd als de sociaal-
economische functie van de overeenkomst, is de bijdrage van de partijautonomie aan
het algemeen belang. De oorzaak van de overeenkomst mag dus niet worden geidenti-
ficeerd met haar inhoud, omdat zij niet is de optelsom van de elementen van de
overeenkomst. De oorzaak is, aldus BETII, de synthese van de essentialia van de
overeenkomst. De essentialia zijn namelijk precies de elementen in de overeenkomst
die haar typische functie bepalen en daarmee de verhouding tussen afspraak en norm,
de overeenkomst in dynamisch perspectief, blootleggen. Zo zijn de essentialia van
de koopovereenkomst de twee partijen, de zaak en de prijs en de communicerende
relatie tussen de wilsovereenstemming gericht op de uitwisseling van zaak en prijs.
Dit is ook de karakteristieke functie van de koopovereenkomst, zij zijn daarvoor on-
veranderlijk en voor de identificatie van ieder type koopovereenkomst onmisbaar.
De oorzaak dus is slechts per type overeenkomst anders en differentieert het ene type
van het andere'", Voor rover ik heb kunnen nagaan was BETII281 de eerste die
de oorzaak karakteriseerde als de sociaal-economische functie van de overeenkomst.
Zij is het profiel van een onveranderlijk kader, de rechtshandeling in abstracto. Zo

278 BErn, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 176 ss. Zie ook NIEUWENHUIS, Drie
beginselen van contractenrecht, cit., p. 69 ss.
279 PUGLIATII, Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico, Riv. dir. comm. 1947,
I, p, 13ss., in: Diritto civile, cit., cit., p. 118: "Considerate per se i1negozio e un congegno
statico, come ogni congegno prima di esser rnesso in moto: rna se di quel congegno si vuol
determinare la struttura e la funzione, non e detto che esso debba essere analizzato tenendo
conto dall'attivita di chi 10deve manovrare e degli scopi pratici che costui si propone."
280 PuGLIATII, Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici, cit., p. 84.
281 BETTI, lstituzioni di diritto romano, cit, p. 104 s, De eerste druk van dit werk dateert van
1929.
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begrepen dient de oorzaak als beperking van de autonomie van partijen'". De
oorzaak is nu immers een aan die autonomie gesteld positief vereiste'". De rechts-
handeling moet ook wat de maatschappij aangaat positieve gevolgen hebben. De
oorzaak geeft dus aan dat er sprake is van interferentie tussen bet individuele en het
sociale belang bij wijziging van de bestaande rechtsbetrekking'".

De Italiaanse Codice civile heeft de oorzaak gedefmieerd als de sociaal-economi-
scbe functie van de overeenkomsr'". In de toelichting bij art. 1322 Cc it. 286

wordt opgemerkt, dat de rechtsorde geen bescberming kan verlenen aan individuele
grillen, aan handelingen die geen maatscbappelijk plausibele redenen bebben. Het
beoogde resultaat moet in overeenstemming zijn met de wet en de goede zeden maar
ook beantwoorden aan het burgerlijk en politiek bewustzijn en met de doeleinden van
de nationale economie.

282 PUGLlATII, Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico; cit., p. 118: "Or qui si
tratta di stabilire non solo, 0 non tanto quale scopo voglia conseguire il soggetto, rna quale
possa egli conseguire, nei limiti posti dal diritto.'
283 Zie ook Nuzzo, Utilita sociale e autonomia privata, cit., p. 91 ss.
284 BErn, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 191: "Se la causa, siccome tipica
funzione sociale e normale determinazione, costituisce un momenta inscindibile dal precetto
del negozio, e logico che una sua eventuale mancanza, la sua illiceita 0 la sua irraggiungibilita
non possano restare senza influenza sulla efficacia di quel precetto. Cio accade quando
l'interesse individuale, anziche coincidere, interferisca con I'interesse oggettiva al mutamento,
per modo da neutralizzare e paralizzare nel caso concreto l'attuazione della tipica funzione
sociale, sviando il negozio dalla sua destinazione per farlo servire ad uno scopo antisociale. "
285 Art. 1343 Cc it. (causa iUecita), Lavori preparatori, Relazione a S.M. il Re Imperatore,
n. 613 (STOLFI/STOLFI, II nuovo Codice civile commentato cit., p. 160): "Bisogna a tener
fermo, contro il pregiudizio incline a identificare la causa con 10 scopo pratico individuale,
che la causa richiesta dal diritto non e 10 scopo pratico individuale, qualunque esso sia,
perseguito dal contraente nel caso concreto (che allora non sarebbe ipotizzabile alcun negozio
senza una causa), rna e la funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi
fini e che sola giustifica la tutela dell'autonomia privata. Funzione pertanto che deve essere
non soltanto conforrne ai precetti di legge, all'ordine pubblico e al buon costume, rna anche,
per i riflessi diffusi dall'art. 1322 secondo comma, rispondente alla necessita che il fine
intrinseco del contratto sia socialrnente apprezzabile e corne tale meritevole della tutela
giuridica. "
286 Lavori preparatori, Relazione a S.M. il Re Imperatore, no. 613 (STOLFI/STOLFI, op cit.,
p. 137 s.): "II nuovo codice, peraltro, non costringe l'autonomia privata a utilizzare soltanto
i tipi di contratto regolati dal codice, rna Ie consente di spaziare in una piu vaste orbita e di
formare contratti di tipo nuovo se il risultato pratico che i soggetti si propongono con essi di
perseguire sia ammesso dalla coscienza civile e politica, dall'econornia nazionale, dal buon
costume e dall'ordine pubblico (art. 1322, comma secondo): l'ordine giuridico, infatti, non
pub apprestare protezione al mero capriccio individuale, rna a funzioni utili che abbiano una
rilevanza sociale, e, come tali, meritino di essere tutelate dal diritto."
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INDIVIDUALISERING EN SUBJECTIVERING

1. Tendensen in het naoorlogse privaatrecht 2. Grondrechten in civielrechtelijke verhoudingen
3. Inhoud en strekking van de overeenkomst4. Her\eving van de wilsleer 5. Oorzaak van de
overeenkomst 6. Oorzaak van de overeenkomst (vervolg) 7. § 56 GewerbeOrdnung 8.
Afscheid van de normatieve leer 9. Interrelatieve betamelijkheidsnormen 10. Handelsrecht
en burgerlijk recht

1. In de jaren vijftig begon de slinger aan zijn weg terug en werd de maatschap-
pelijke prioriteit van de goederenomloop teruggedrongen. De aanzet tot relativering
van het belang van de goederenomloop is in Nederland gegeven met het bekende
arrest BARIs/RIEZENKAMPvan 19571• De Hoge Raad besliste:

" ... dat immers partijen, door in onderhandeling te treden over het sluiten van een
overeenkornst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw
beheerste, rechtsverhouding, medebrengende, dat zij hun gedrag mede moeten laten
bepalen door de gerechtvaardigde belangen van hun wederpartij; dat dit onder meer
medebrengt, dat voor dengene die overweegt een overeenkomst aan te gaan,
tegenover de wederpartij een gehoudenheid be staat om binnen redelijke grenzen
maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder den invloed van onjuiste
veronderstellingen 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 ... "

Ook art. 1337 van de 'objectieve' Italiaanse Codice civile' bepaalt dat partijen zich
gedurende de onderhandelingen en bij het sluiten van de overeenkomst door de
goede trouw moeten laten leiden'. Bij vergelijking met art. 1337 Cc it. valt aan het
BARIS/RIEZENKAMP-arrestvooral op dat de Hoge Raad de goede trouw interrelatief

1 HR 15 nov. 1957, NJ 1958,67 m.nt. L.E.H.R., AA 1958,103 m.nt. G.
2 Art. 1337 Cc it.: "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fede." Zie over dit artikel PATII/PATII,
Responsabilita precontrattuale e contratti standard, Milano, 1993, p. 3 ss., i.h.b. p. 9 ss. Zie
ook art. 227 lid 1 Cc port.: "Quem negoceia com outrem para conclusao de urn contrato
deve, tanto nos preliminares como na formacao dele, proceder segundo as regras da boa fe,
sob pena de responder pelos danos que culposamente causar a outra parte." Daarover
MENEZES CORDEIRO,Da boa fe no direito civil, cit., vol. I, p. 571 ss. Zie nog art. 197 van
het Griekse BW-1949, dat, in mijn eigen vertaling, als volgt luidt: "Gedurende de
onderhandelingen gericht op het sluiten van een overeenkomst zijn partijen over en weer
verplicht zich te gedragen overeenkomstig de goede trouw en de verkeersmoraal."
3 De Codice civile heeft in de jaren vijftig wellicht een onbekende maar belangrijke invloed
uitgeoefend op het Nederlandse recht. HARTKAMP(AsSER-HARTKAMP4-1, nr. 49) wijst op
een ander standaard-arrest, HR 30 jan. 1959, NJ 1959, 548 m.nt. D.J.v. (QUINT/TE POEL),
dat geinspireerd lijkt door de Codice civile (art. 1173).
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duidt", Hij eist van partijen dat zij hun gedrag mede laten bepalen door de gerecht-
vaardigde belangen van hun wederpartij'. De Italiaanse wetgever geeft daarentegen
in de toelichting op art. 1337 te kennen met de verwijzing naar de goede trouw
vooral het hogere belang van de goederenomloop te willen dienen". Daar staat
tegenover dat de Hoge Raad nog altijd, zoals in de objectieve periode, de onder-
zoeksplicht en daarmee de eigen verantwoordelijkheid van de partij die een
koopovereenkomst wit aangaan, centraal stelt. Het verzaken van de onderzoeksplicht
is voor eigen risico. Teleurstellingen achteraf maken de overeenkomst niet aantast-

4 De aanvaarding van de, in art. 6:248 lid 2 BW gecodificeerde, beperkende werking van
rede\ijIcheid en billijkheid in HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 m.nt. G.J.S, AA 1967,214
m.nt. P.A.S. (SALADINIHBU), valt dan ook eveneens tot deze gewijzigde beoordeling van
de partijverbouding te berleiden. Zie b.v. ook HR 13 juni 1980, NJ 1980,589 m.nt. W.M.K.
(STEKELENBURGfBENSCHOP).
5 VEEGENS had al van het arrest van 17 nov. 1950, NJ 1951, 604 gesignaleerd dat het
".. .ingaat tegen de modeme neiging tot ver doorgevoerde objectivering van de menselijke
geestesgesteldheid op ieder gebied, waar zij rechtens relevant is." (zie diens noot onder het
arrest). In het Duitse recht waren ook in de literatuur al stemmen opgegaan meer belang toe
te kennen aan de werkelijke bedoelingen van partijen, b. v. SCHMIDT-R!MPLER,ZUm Problem
der Geschdftsgrundlage, in: Festschrift NIPPERDEY,MiincbeniBerlin, 1955, p. 10 s.: "Das
soeben entwickelte Ergebnis wiirde bedeuten, daB auch der Motivirrtum zur Negierung der
Rechtsfolge, selbstverstandlich technisch durch Gewahrung der Anfechtungsrechts, fiihren
mufite, da jedes Motiv Wertungsgrundlage ist (... ). Paradox gesagt: nicht die Anfechtbarkeit
der Willenserklarung wegen Motivirrtums bedarf, von einer richtigen Sicht des Vertrages aus,
einer besonderen Begriindung, sondem der Ausschluj3 der Anfechtbarkeit." (ace, orig.).
Daarentegen staat HR 19 juni 1959, NJ 1960,59 m.nt. H.B. (Kantharos van Stevensweert)
nog in het teken van het belang in de goederenornloop (en niet zozeer, zoals CHAO-DUIVIS,
De Kantharos van Stevensweert en het Nieuw BW, Kwartaalbericht NBW 1990, p. 73, meent
en anders dan HR 7 dec. 1979, NJ 1980,290 m.nt. G.J.S., AA 1981,133 m.nt. VAN DUNNE
(V ANHENSBERGEN/Gem. 's-Gravenhage), in het teken van het belang van de koper; HUMANS
VAN DEN BERGH wijst er in zijn noot onder het arrest met recht op, dat het niet vaak
voorkomt dat een verkoperzich op dwaling beroept). Zie J.C. VAN OVEN, Het dwalingsarrest
van 19 juni 1959 (De Kantharos van Stevensweert), NJB 1959, p. 646, alsook KAMPHUISEN,
De kantharos van Stevensweert, WPNR 4607 ss. (1959), p. 547. Hetzelfde geldt voor HR 11
dec. 1959, NJ 1960,230 m.nt. L.E.H.R., AA 1960,230 m.nt. J.H.B. (EELMANIHIN) en HR
12 juni 1981, NJ 1982, 238 m.nt. C.J.H.B., AA 1981, 706 m.nt. G. (OUWENSNAN
HUSSEN). Naar mijn idee gaat SANTEN,De kantharos van Stevensweert, 1993, passim, er in
zijn afwijzende bespreking van de uitspraak, teveel aan voorbij dat in 1959 aan het gedrag
van parrijen andere maatstaven werden aangelegd.
6 Relazione al Re, no. 612 (STOLFI/STOLFI, II nuovo Codice civile commentato, cit., p. 155:
"Questo obbligo esige dai soggetri di un rapporto contrattuale, nella sfera del rapporto stesso,
un comportamento ispirato dal senso della probita, sia nelJa rappresentazione leale e non
cavillosa dei diritti e degli obbligi che ne derivano, sia nel modo di farli valere 0 di
osservarli, con riguardo in ogni caso allo scopo che i1 contratto vuol soddisfare, all armonia
degJi interessi delle parti e di quelli superiori della Nazione, i quali richiedono una pacifica
collaborazione produttiva. "
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baar. Het gaat dan ook te ver het BARIs/RIEZENKAMP-arrestte beschouwen als meer
dan een aanzet naar de ontwikkeling naar de modeme wederzijdse informatieplich-
ten'. Immers, buiten gevallen waarin verzwijging ook in het toenmalige rechtscon-
cept bedrog zou opleveren", lijkt de Hoge Raad nog niet te denken aan een spontane
mededelingsplicht van de verkoper. Het zijn juist dergelijke mededelingsplichten
waardoor het contractsrisico wordt verlegd. Het verzaken daarvan door de verkoper
leidt bij teleurstelling achteraf bij de koper, wel tot aantastbaarbeid van de overeen-
kornst. Mededelingsplicbten dwingen de verkoper die de aantastbaarheid van de
overeenkomst wil voorkomen, tot een onderzoek naar de bedoelingen en belangen
van zijn wederpartij. Daarom vertragen mededelingsplichten de totstandkoming van
de overeenkornst en, in macro-economisch perspectief, de goederenomloop. Die
ontwikkeling kreeg pas werkelijk gestalte in 1973, toen de Hoge Raad arrest wees
in de zaak: VAN DERBEEK/VAN DARTEL9 en overwoog:

7 Cf. VRANKEN,Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht,
cit., p. 8 s.; VAN DER GRINTEN concludeert dan ook in zijn noot onder het arrest in Ars
Aequi (1958, p. 103): "Het arrest houdt veeleer in een bevestiging van de leer, dat de
dwaling verschoonbaar moet zijn dan dat her deze verwerpt."
8 Cf. GHESTIN, Le contrat, nr. 460.
9 HR 30 nov. 1973, NJ 1974, 97 m.nt. G.J.S., AA 1974, 344 m.nt. G.; cf. COHEN
HENRIQUEZ, Spreken is zilver, zwijgen is fout, NIB 1976, p. 625 ss. In dezelfde zin HR 7
dec. 1979, NJ 1980,290 m.nt. G.J.S., AA 1981, 133 m.nt. VAN DUNNE (VAN HENSBER-
GEN/Gem. 's-Gravenhage); HR 7 dec. 1984, NJ 1985,771 m.nt. C.J.H.B. (TURK/VAN DEN
BERG); HR4 dec. 1987, NJ 1988,345 (WILLART/SNUDERS);HR23 dec. 1988, NJ 1991, 166
m.nt. W.M.K., Kwartaalbericht NBW 1989, 91 m.nt. VAN ROSSUM(VIS C.S.IBRUCH); HR
21 dec. 1990, NJ 1991,251, AA 1991,661 m.nt. HIJMA, KwartaalberichtNBW 1991, 99
m.nt. VAN ROSSUM (VAN GEESTINEDERLOF). Zie ook Hof Arnhem (pachtkamer) 13 okt.
1975, P. 1976,3292: "Overwegende dat volgens artikel24 der Pachtwet de verpachter moet
instaan voor aile gebreken van het verpachte, welke de pachter niet kon kennen en welke deze
in het genot daarvan belemrneren; dat dit artikel, sprekende van gebreken welke de pachter
niet kon kennen, naar 's Hofs oordeel, ziet enerzijds op de plicht van de pachter tot het
inwinnen, met name bij de verpachter, van inlichtingen omtrent het te pachten object, speciaal
van die welke van belang zijn voor de door de pachter voorgenomen exploitatie, anderzijds
op de verplichting van de verpachter om aan de pachter, ook ongevraagd, mede te delen aile
hem bekende gebreken van het object, van belang voor een goede exploitatie, speciaal met
het oog op het gebruik waarvoor wordt verpacht." Zie m.b.t. wanprestatie HR 9 okt. 1992,
RvdW 1992,221 (Gem. Maassluis/PAKWONINGEN): "Ook indien, zoals het hof nog bij wege
van veronderstelling heeft vermeld, Pakwoningen gezien haar deskundigheid 'wellicht had
kunnen verrnoeden' dat aan de 'woonfunctie wat schortte', behoefde het hof hieraan niet de
gevolgtrekking te verbinden dat Maassluis tegenover Pakwoningen niet ervoor behoefde in
te staan dat de grond geschikt was voor woningbouw." Zie voor Duitsland reeds BGH 12
nov. 1969, NJW 1970, 653 m. Anm. PUTZO over de koop van een juwelierszaak: "Eine
Pflicht zur Mitteilung der bisherigen Umsatze besteht deshalb unter dem Gesichtspunkt des
Vertrauensschutzes bei Vertragsverhandlungen erst dann, wenn der Kaufer seinen
KaufentschluB, fur den Verkaufer erkennbar, von einer bestimmten GroBe dieser Umsiitze
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"... dat wanneer een partij voor de totstandkoming van een overeenkomst aan de we-
derpartij bepaalde inlichtingen had behoren te geven ten einde te voorkomen dat de
wederpartij zich omtrent het betreffende punt een onjuiste voorsteUing lOU maken,
de goede trouw er zich in het algemeen tegen zal verzetten dat eerstbedoelde partij
ter afwering van een beroep op dwaling aanvoert dat de wederpartij het ontstaan van
de dwaling mede aan zichzelf heeft te wijten."

Hierdoor wordt de aan het totstandkomen van de overeenkomst voorafgaande
onderhandelingsfase, die rond de eeuwwisseling door de vercommercialisering van
het maatschappelijk verkeer'" zo veel mogelijk was uitgebannen, weer aan partijen
opgelegd. Essentieel is daartoe inderdaad dat

"... veelal de regels van de goede trouw zich er tegen zullen verzetten, dat de
wederpartij ter afwering van een beroep op dwaling aanvoert dat ten onrechte op de
juistheid van haar mededelingen is vertrouwd ..;" II

waarmee de beslissing van de Hoge Raad dat men in het maatschappelijk verkeer de
goede trouw van zijn wederpartij niet mag veronderstellen" weer ongedaan is
gemaakt",

abhangig macht." (curs. orig.)
10 Zie retro, p. 71 ss.
II HR 21 jan. 1966, NJ 1966, 183 m.nt. G.J.S., AA 1966, p. 16 m.nt. G (BOOY/WISMAN);
zo ook HR 15 nov. 1957, NJ 1958, 67 m.nt. L.E.H.R., AA 1958, p. 103 m.nt. G.
(BARISIRIEZENKAMP).Zie voorts HR 12 nov. 1982, NJ 1983,82 (KEIZERNAN ANDEL); Hof
's-Hertogenbosch 6 mei 1992, NJ 1993, 462: "Anders dan de rechtbank is het hof van
oordeel, dat er voor Mots en de accountant, die hem bijstond, geen aanleiding bestaan heeft
om de door Leenen aan hem medegedeelde verhouding tussen de ornzet in gedistiHeerd of
ongedistiIleerd in twijfel te trekken of - ook zonder twijfel - zelfstandig op de juistheid
daarvan te controleren. Het enkele feit dat een aspirant-verkoper de neiging heeft omzetcijfers
te gunstig voor te stellen, acht het hof irrelevant, mede nu hier niet sprake is van een te
gunstige voorstelling van zaken met betrekking tot de totale ornzet, doch van de opbouw van
de totale omzet, welke opbouw in een geval als het onderhavige van wezenlijk belang is. "
12 HR 29 maart 1935, NJ 1935, 1470 m.nt. E.M.M. (HERBRECHTERlHOF);zie retro, p. 82
13 Zie ook HR 10 april 1981, NJ 1981,532 m.nt. C.J.H.B., AA 1981,708 m.nt. P.v.S.
(HOFLANDIHENNIS): "Vooropgesteld moet worden dat een advertentie waarin een individueel
bepaalde zaak voor een bepaalde prijs te koop wordt aangeboden, zich in beginsel niet ertoe
leent door eventuele gegadigden anders te worden opgevat dan als een uitnodiging in
onderhandeling te treden ... ". VAN SCIDLFGAARDEmerkt in zijn noot onder het arrest (loc.
cit.) op: ..... dat men zich niet te veel moet hechten aan de schematische voorstelling van
zaken dat een overeenkomst tot stand kornt door een aanbod en de aanvaarding daarvan (... )
Dikwijls komen toch overeenkomsten tot stand op basis van onderhandelingen, die in ver-
schillende fasen verI open en op verschillende aspekten van de voorgenomen transaktie
betrekking hebben (... ). Komt een overeenkomst tot stand op basis van onderhandelingendan
heeft het weinig zin om deze in aanbod en aanvaarding te ontleden. " Cf. ASSER-HARTKAMP
4-II, nr. 156 s. Zie voorts HR 11 dec. 1991, NJ 1992, 177 (XIStaatssecretaris): " ... dat het
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Voor de omslag in de rechtsontwikkeling kunnen een aantal oorzaken worden
genoemd. Allereerst is er natuuriijk de reactie", na de Tweede Wereldooriog, op
de (Hegeliaanse) mentaliteit die met de objectiveringstendens gepaard was gegaan.
Zij had het individuele belang ondergeschikt gemaakt aan het gemeenschapsbelang
en in extremis veel nationaal-socialistische ideeen gelegitimeerd". Voorts was er
grote economische vooruitgang, die uiteindelijk Ieidde tot een produktiecapaciteit die
de afzetmogelijkheden ruim oversteeg". Dat noodzaakte de ondernemer meer dan
ooit rekening te houden met de belangen en wensen van de afnemer. De weerstand

bij inschrijving ten verkoop aanbieden van een bepaalde zaak zich in beginsel niet ertoe leent
anders te worden opgevat dan als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het
antwoord op de vraag, wanneer, als inderdaad onderhandelingen volgen de koop geacht moet
worden tot stand te zijn gekomen hangt af van de omstandigheden van het geva\. "; Pres. Rb.
Arnhem 23 dec. 1991, KG 1992, 45: "De aard van de cursus brengt mee dat het welslagen
ervan in betekenende mate atbankelijk is van de persoon der deelnemers. Daarom moet
worden aangenomen dat van een overeenkomst eerst sprake is wanneer een aanmelding door
gedaagde wordt geaccepteerd middels inschrijving en mededeling aan de betreffende persoon
dat men is ingeschreven voor de cursus. " Logisch sluitstuk is dan weer HR 18 juni 1982, NJ
1983,723 m.nt. C.J.H.B., AA 1983,758 m.nt. P.v.S. (PLASNALBURG): "Niet uitgesloten
is dat onderhandeIingen in een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken zeIf van die
onderhandeJingen onder de gegeven omstandigheden als in strijd met de goede trouw moet
worden geacht, omdat pp. over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder
geval uit de onderhandelingen zou resulteren."
14 B.v. BOHM, Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung, Tiibingen, 1950, i.h.b. p. 50 en p.
69 s.; GALBRAITH,The affluent society, cit., p. XI ss. (introduction).
15 Zie TREVES, Lafilosofia di Hegel e le nuove concezioni tedesche del diritto e della stato,
in Annali dell'lstituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell'universita di
Messina 8, (1933-34), Milano, 1935, p. 296, die, onder verwijzing naar de theorieen van
Carl SCHMITTen Ernst Rudolph HUBER, opmerkt: "... che il richiamo allo Hegel e stato fatto
non soltanto perche si e visto in lui il critico del liberalismo, rna anche, e specialmente,
perche nel suo sistema, si so no potuti ritrovare i precedenti della nuova scienza tedesca della
Stato che, in base alia concezione anzidetta, dovrebbe essere essenzialmente concreta e totali-
taria. Per Hegel, infatti, la scienza della Stato, come il suo oggetto, sono un tutto unico: egli
( ... ) ha risolto (... ) nello Stato il popolo e la societa, affermando che 10 Stato e il popolo nella
sua forma politica e che tutto cio che si dice per 10 Stato vale anche per il popolo." (curs.
orig.) Zie b.v. LARENZ, Rechtsperson und Subjektives Recht, cit., p. 9, noot 8, waartegen
F. NEUMANN,Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der biagerlichen Gesellschaft, cit.,
p. 586; zie ook PASETTI, Parita di trattamento e autonomia privata, Padova, 1970, p. 10 ss.;
C. SCOGNAMIGLIO,Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, cit., p. 118.
Relativerend echter H. H. JAKOBS,Karl Larenz und der Nationalsozialismus, JZ 1993, p. 805
ss. (Erwiderung door PROLSS, in JZ 1994, p. 33 s., met naschrift JAKOBS, ibidem, p. 34).
16 Cf. SCHUYT,De veranderende plaats van de Hoge Raad in de samenleving, in: De Hoge
Raad der Nederlanden. De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, Zwolle,
1988, p. 309 s.
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tegen consumentenrecht" en produktenaansprakeIijkheid, voorheen afgewezen
omdat zij de economische groei en weivaartsspreiding belemmerden, werd gebroken.
Vooral de ontwikkeiing van de produktenaansprakelijkheid, in Nederland door de
introductie in 1973 van de eis bij het vervaardigen van het produkt rekening te
houden met het feit dat een deel van de gebruikers niet alle voorzorgsmaatregelen
zal treffen die geeigend zijn ongelukken ten gevolge van mogelijk voorkomende
gebreken te voorkomen", heeft de ondememer gedwongen de aard van zijn
produktie te wijzigen", Kwaliteitseisen leggen beperkingen op aan de omvang van
de produktie". De maatschappelijke democratisering en de interventionistische po-

17 FERREIRA DE ALMEIDA, Os direitos dos consumidores, cit., p. 29 55. Cf. ALPA,
Consumatore (tuteladel), Nss. dig. it. (appendix) 1980, p. 517 ss.; GALGANO,in GALGANO/-
RODOTA, Rapporti economi, t. II: Art. 41-44 Costituzione, Bologna/Roma, 1982, p. 63 ss.
Een iets andere invalshoek treft men bij CALvAo DA SILVA, Responsabilidade civil do
produtor, Coimbra, 1990, p. 27 ss. Onjuist is de stelling van HARTKAMP,Aard en opzet van
het nieuwe vermogensrecht, cit., p. 52, dat de opkomst van het consumentenrecht gevolg is
van de 'commercialisering' van het burgerlijk recht. De opkomst van het consumentenrecht
vloeit juist voort uit de decommercialisering van het burgerlijk recht, hetgeen, zoals ik hiema
(p. 194 ss.) zal uitwerken, wei heeft geleid tot een tendens tot divergentie van burgerlijk recht
en handelsrecht. HARTKAMPIijkt dit ook wei in te zien, waar hij (op. en loco cit.) betoogt:
"De opkomst van het consumentenrecbt is van betrekkelijk recente datum en valt derhalve on-
geveer samen met het opstellen van het nieuwe BW. Dit maakt het mogelijk in het nieuwe
wetboek op coherente wijze met dit nieuwe stuk recht rekening te houden. Aldus kan de
schade, door de opkomst van het consumentenrecht toegebracht aan de eenheid van het
privaatrecht (die juist was bevorderd door de samenvoeging van burgerlijk recht en
handelsrecht in een wetboek), worden beperkt. "
18 HR 2 febr. 1973, NI 1973, 315 m.nt. H.B., AA 1973, p. 362 ss. m.nt. G. (Lekkende
kruik). Zie ook HR 30 juni 1989, NJ 1990, 652 m.nt. C.J.H.B. (Halcion).
19 In het algemeen geldt dat een ruimere aansprakelijkheid van de producent sedert de jaren
zestig geleidelijk aan overal is aanvaard. De discussie verplaatst zich, aldus GALGANO in
GALGANO/RODOTA,Rapporti economici, cit., p. 61, van de negatieve verdediging van de
consument door de aan de producent gestelde eis geen schadelijke produkten te vervaardigen
naar een positieve verdediging door de vraag hoe geen schadelijke produkten te vervaardigen
of te verspreiden. Zie voor een overzicht FERREIRADE ALMEIDA, Os direitos dos consumido-
res, cit., p. 134 s. Cf. ATIYAH,Accidents, compensation and the law, 3rd ed., London, 1980
(repr. 1982), p. 65 ss., p. 75 S5.; BESSONE,Responsabilita per negligence e teoria dell'ille-
cito, cit., p. 273 s.; zie voor Italie ook ALpAIBESSONE,La responsabilita del produttore, 3a
ed., Milano, 1987, p. 26 ss. Ook de introductie door art. 6:173 BW van de risico-
aansprakelijkheid van de bezitter van een roerende zaak, past in deze ontwikkeling, cf. T.M.
art. 6.3.2.5 (art. 6:173), ParI. Gesch. Boek 6, p. 743.
20 llIustratief is HR 12 juni 1992, NJ 1993, 113 m.nt. C.J.H.B., AB 1992,559, JAR 1992,
40 (BedrijfsvereniginglBoULOGNE) waarin een bedrijfsvereniging aansprakelijk werd
gehouden voor de schade die een gevolg was van een foutieve en nadien door de CRvB
vernietigde beslissing de WAO-uitkering van BOULOGNEte ver\agen. De bedrijfsvereniging
betwistte, gechargeerd, tevergeefs dat de op overheidslichamen rustende quasi-risicoaan-
sprakelijkbeid voor vemietigde beschikkingen ook geldt voor bedrijfsverenigingen: "Hetgeen

\
\
\
\
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litiek van de wetgever" - die sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917
ook de arbeidersklasse vertegenwoordigde - heeft het klassenverschil voor een
belangrijk deel genivelleerd. Hierdoor is de ruimte geschapen voor de actuele
situatie waarin een waardering van de contractuele verhoudingen tussen rechtssubjec-
ten een veel intrinsieker karakter heeft". De synthese van de homo economicus van
de negentiende eeuw en de homo socialis van de eerste helft van de twintigste eeuw
is de homo sodalis, de solidaire mens, wiens gedrag niet uitsluitend door egoistische
motieven wordt bepaald, die zich ook niet wenst te laten leiden door enig belang van
een abstracte gemeenschap, maar wel bij zijn gedrag met de gerechtvaardigde belan-
gen van zijn concrete medemens rekening houdt. Illustratief lijkt mij de evolutie die
het leerstuk misbruik van recht heeft doorgemaakr". Aanvankelijk was de
uitoefening van een recht uitsluitend ethisch begrensd" en orienteerde men zich op
de meestal onbewijsbare animus nocendi, de bedoeling tot benadeling". De ob-
jectivering had een verruiming naar een meer sociaal-economische begrenzing tot
gevolg, inhoudend dat een wanverhouding tussen het voordeel dat de uitoefening van

het middel aanvoert ten betoge dat anders moet worden geoordeeld, is daartoe onvoldoende.
Dat geldt reeds aanstonds voor het argument dat het voor bedrijfsverenigingen, die dagelijks
zeer vele beslissingen moeten nemen, zelfs met inachtneming van de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in redelijkheid niet valt te vermijden, dat zij beslissingen nemen die in beroep
worden vernietigd en dat daarom te dien aanzien voormelde regels niet zouden behoren te
gelden, daar als gevolg van die regels een verlamming van de besluitkracht van de bedrijfs-
verenigingen moet worden gevreesd. Datzelfde argument geldt voor andere overheidslichamen
als in voormelde rechtspraak bedoeld maar is ten aanzien van zulke lichamen niet
doorslaggevend geoordeeld." De afweging zou naar mijn overtuiging in de dertiger jaren
anders zijn uitgevallen.
21 Cf. KOOPMANS, De rol van de wetgever, in: Honderdjaar rechtsleven, cit., p. 221 ss.;
ATIYAH, The rise and fall of freedom of contract, cit., p. 581 ss.
22 Zie met betrekking tot werknemersbescherming HR 13 dec. 1991, NJ 1992, 441, Prg.
1992, 3600 (GOLDSTEENIROELAND), beslissend dat de rechtbank beeft " ... miskend dan wei
in haar motivering onvoldoende tot uitdrukking gebracht dat onder omstandigheden van de
werkgever kan worden gevergd dat hij zijn bestaande organisatie of arbeidsverdeling wijzigt
of aanpast met het oog op het aanbod van de werknerner."
23 Zie voor enkele aanzetten MERZ, Yom Schikaneverbot zum RechtsmijJbrauch, ZfRV 18
(1977), p. 162 ss.
24 Cf. REBE, Der Wandel des Mij3brauchsbegrijJsals Ausdruck eines veriindertenRechtsden-
kens, JA 1977, p. 6 ss.
25 In Nederland was de Hoge Raad nog in de dertiger jaren zo terughoudend: HR 13 maart
1936, NJ 1936,415 m.nt. P.S. (Watertoren I); HR 2 dec. 1937, NJ 1938,353 m.nt. P.S.
(Lentse schutting). Cf. § 226 BGB: "Die Ausubung eines Rechtes ist unzulassig, wenn sie nur
den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufiigen."; § 1295 ABGB Abs. 2 (toege-
voegd in 1916): HAuch wer in einer gegen die guten Sitten verstoBenden Weise absichtich
Schaden zufugt, ist dafiir verantwortlich, jedoch falls dies in Ausiibung eines Rechtes
geschah, nur dann, wenn die Ausiibung des Rechtes offenbar den Zweck hatte, den anderen
zu schadigen."
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het recht oplevert en het nadeel dat er door wordt veroorzaakt, aanleiding kon zijn
rechtsbescherming te ontzeggen". De individualiseringstendens lijkt ook hier aan-
leiding te geven tot een meer intrinsieke toetsing, door het voordeel dat de gedraging
voor de gerechtigde oplevert met het nadeel dat zij aan een ander toebrengt, op gelij-
ke voet tegen elkaar af te zetten, waarmee overigens de regeling van het NBW (art.
3:13) alweer zou zijn achterhaald",

26 Aan de basis staat de monografie van JOSSERAND,De l'esprit des droits et de leur relati-
vile. Theorie dite de l'abus des droits, Paris, 1927, i.h.b. p. 292 ss. Art. 71 van bet Frans-
Italiaanse project consolideerde deze ontwikkeling. Art. 281 van het Griekse BW van 1949
bevat een afgewogen en succesvolle synthese van de ervaringen elders met de codificatie van
het leerstuk en de toepasselijke literatuur: "(Misbruik van recht) De uitoefening van een recht
is verboden indien die uitoefening evident de grenzen van de goede trouw, de goede zeden
of het sociale of economische doel van het recbt overschrijdt." Cf. FRAGISTAS,Der Rechts-
mijJbrauch nach dem griechischen Zivilgesetzbuch, Festschrift Martin WOLFF, Tiibingen,
1952, p. 49 ss.; MENEZES CORDEIRO,Da boa fe no direito civil, cit., vol. II, p. 711 ss. Het
artikel heeft model gestaan voor art. 334 Cc port. (1967): "(Abuso do direito) E ilegitimo 0

exercicio de urn direito, quando 0 titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa
fe, pelos bons costumes ou pelo fun social ou economico desse direito." Zie, uitgebreid,
MENEZES CORDEIRO,op. cit., p. 662 ss.; cf. !RTI, Dal diritto civile al diritto agrario, cit.,
p. 43 ss.; WOLFSBERGEN,Onrechtmatige daad, cit., p. 72 ss.

In Nederland is de rechtspraak van de Hoge Raad in gelijke, objectieve zin bijgesteld in
het arrest van HR 17 april 1970, NJ 1971, 89 m.nt. Ph.A.N.H, AA 1970, p. 542 m.nt.
H.K.K. (KUlPERS/DE JONGH). In die zin nog Hof Amsterdam 20 dec. 1990, KG 1991,67
en Rb. Assen 17 nov. 1992, BR 1993, p. 845 ss. Zie ook R.v.A. Bouwbedrijven 2 nov.
1973, BR 1974, p. 127 en R.v.A. Bouwbedrijven 12juni 1980, BR 1981, p. 357.
27 HR 10 aug. 1984, NJ 1985,229 m.nt. W.M.K. (PITAIDE WINDT): "... dat Pita gezien de
wederzijdse belangen naar redelijkbeid niet tot uitoefening van die bevoegdheid had kunnen
kornen ", waarover KLEI1N, in zijn noot onder het arrest, heel voorzichtig, opmerkt dat men
zou " kunnen concluderen dat niet wordt uitgesloten, dat een rechter oordeelt dat de
eigenaar in zijn doen en laten steeds op gelijke voet de belangen van anderen moet afwegen
ook al oefent hij zijn eigendomsbevoegdheid uit (zgn. nivelleringseffect) ... ", Zie ook Hof
Amsterdam 16 mei 1991, NJ 1992, 161: "Smal's betoog dat Gelderblom c.s. zich door
handhaving van het terras schuldig maken aan misbruik van recbt faalt reeds omdat, anders
dan Smal daarbij tot uitgangspunt neemt, uit het feit dat Gelderblom c.s. over een tuin
beschikken geenszins volgt dat zij bij bandbaving van bet terras geen enkel, althans een niet
in redelijke verhouding tot het 'privacy-belang' van Smal staand, belang bebben." Pres. Rb.
's-Hertogenbosch 26 maart 1992, KG 1992, 139: gelet op de zwaarwegende belangen van
eisers is de weigering van gedaagde afstand te doen van haar zakelijk recbt van gebruik en
bewoning terwijl zij geen rechtens te respecteren belang heeft bij haar weigering, misbruik
van bevoegdheid; Pres. Rb. Arnhem 9 april 1992, KG 1992, 151. Cf. VAN MAANEN,
boekbespreking van RODENBURG,Misbruik van bevoegdheid, Deventer, 1985, in Kwartaalbe-
richt NBW 1988, p. 101 S.; idem, Eigendomsschijnbewegingen. Juridische, historische en
politiek-filosofische opmerkingen over eigendom, Nijrnegen, 1987, p. 73 8S.; ASSER-
BEEKHUlS-MI1NSSEN3-11, nr. 60 S.; terughoudend: DAVIDS,Mandeligheid en erfdienstbaarhe-
den, Monografieen NBW B-27, Deventer, 1984, nr. 14; SMALBRAAKiDAVIDS,Burenrecht,
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De tendens tot aansprakelijkheidsverruiming" die inzette na de tweede wereld-
oorlog weerspiegelt de geleidelijke terugdringing van het beginsel van eigen-

mandeligheid en erfdienstbaarheden, 3e dr., Deventer, 1988, p. 145; VANACHT, Burenrecht,
Deventer, 1990, p. 244. Uit HR 5 jan. 1990, NJ 1990,728 m.nt. D.W.F.V. (pHILIP MOR-
RISIB.A.T. Sigaretten Fabriken) blijkt eehter dat misbruik van bevoegdheid en rechtsuitoefe-
ning te kwader trouw niet volledig met elkaar gelijk zijn te stellen.

Buiten het vermogensrecht, waar art. 3:13 in beginsel eveneens toepasselijk is (art. 3 :15),
wordt het beroep op reehtsmisbruik minder snel aanvaard. Zie voor het burgerlijk procesrecht
HR 22 april 1983, NJ 1984, 145 m.nt. W.H.H. (RITZENlHoEKSTRA) met betrekking tot
executiegeschillen: "In een dergelijk exeeutiegeschil met betrekking tot een ontruimingsvonnis
kan de reehter sleehts de staking van de tenuitvoerlegging bevelen, indien hij van oordeel is
dat de exeeutant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geexecuteerde die door de
ontruiming zullen worden geschaad, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij
gebruikrnaking van zijn bevoegdheid om in afwaehting van de uitslag van het hoger beroep
tot tenuitvoerlegging over te gaan." (curs. toegev.); m.b.t. het verzoek tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor HR 6 febr. 1987, NJ 1988, 1 m.nt. W.H.H. (SUNGERLANDIN.N.
& Gem. Amsterdam): "Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan,
als het overigens aan de eisen voor toewijzing daarvan voldoet, worden afgewezen op de
grond dat van de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel misbruik wordt gemaakt. Van
zodanig misbruik kan o.m. sprake zijn wanneer de verzoeker wegens de onevenredigheid van
de over en weer betrokken belangen in redelijkbeid niet tot het uitoefenen van die
bevoegdheid kan worden toegelaten." (zo ook HR 19 febr. 1993, RvdW 1993,60 inz. VAN
DE VENIPIERIK; zie voorts Rb. Utrecht 19 febr. 1992, NJ 1993,606). En in hetfamilierecht
speelt, althans met betrekking tot art. 1:224 lid 1 sub d BW (erkenning van een natuurlijk
kind), het criterium van de animus nocendi nog een belangrijke rol: HR 18 mei 1990, NJ
1990,374 en 375 (bevestigd door HR 22 febr. 1991, NJ 1991,376 m.nt. E.A.A.L.; HR 8
nov. 1991, NJ 1992,440; HR22 okt. 1993, RvdW 1993, 205): "Her gaater immers bij dat
criterium niet om of (... ) de door de moeder naar voren gebrachte bezwaren zwaarder wegen
dan de belangen van de vader, maar of de moeder in feite geen enkeLte respecteren belang
bij haar weigering heeft." (curs. toegev.) Cf. HR 8 april 1988, NJ 1989, 170 m.nt. E.A.A.L.
Aileen in bepaalde omstandigheden wit de Hoge Raad in een belangenafweging treden, zie
daartoe zijn arrest van 20 dec. 1991, NJ 1992,598 m.nt. E.A.A.L.: "Wanneer zich evenwel
niet evenbedoelde gebruikelijke situatie voordoet en de vader een groter aandeel in de
verzorging en opvoeding van het kind heeft gehad en heeft dan gebruike\ijk is, is een maatstaf
op haar plaats die toelaat meer gewicht toe te kennen aan de belangen van de vader en aan
de eventuele beJangen van het kind, onder meer bij de continuering van de verzorging en
opvoeding door de vader. In dat geval zal misbruik met name ook aangenomen mogen
worden wanneer de moeder, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen de belangen
van de vader bij de erkenning en de daartegenover staande belangen van de moeder - telkens
in verband met de belangen van het kind - in redelijkbeid niet tot het weigeren van de
toestemming van de vader dan wei tot die weigering en het verlenen van toestemming aan een
andere man had kunnen komen ."
28 Naast de aanvaarding van de produktenaansprakelijkbeid denke men aan de aanvaarding
van de zgn. 'correctie-LANGEMEUER in HR 17 jan. 1957, NJ 1961,568 (Tandartsen). Zie
daarover vooral LANKHORST,De relativiteit van de onrechtmatige daad, cit., p. 25 ss., p.
133 ss.
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verantwoordelijkbeid. Belangrijk baken in die ontwikkeling is de aanvaarding van
de leer van de redelijke toerekening door de Hoge Raad in 197029• De politisering
van de causaliteitsnorm heeft tot gevolg dat de eis van het causaal verb and niet meer
fungeert als technische beperking van de aansprakelijkbeid voor veroorzaakte schade,
zoals voorheen door de voorwaarde dat de schade het redelijkerwijze te verwachten
gevolg van de onrechtmatige daad dient te zijn. Thans dient het causaal verband als
instrument voor een sterk geconcretiseerde risicoverdeling buiten contract", SCHUT

omschrijft de werking van art. 6:98 als vOIgt31:

"Materieel is er sprake van een multifactor-benadering. Die benadering, waarbij het
aangrijpingspunt niet de daad maar de schade is, heeft het oude eenzijdige,
rechtlijnige denken in termen van causaliteit verdrongen. In wezen staat niet meer
de causaliteit voorop maar de toerekening (al vindt deze nog steeds plaats binnen het
door art. 162 vereiste causale verband). Daarbij wordt, anders dan bij het zuiver
causa Ie denken, niet meer vooruit (prospectiet) maar achteruit (retrospectiet)
gedacht. Uitgaande van de toestand zoals ze feitelijk is ontstaan, en daarmee van aile
gegevens die ex post bekend zijn, keert men terug nar de bron: het schadeveroor-
zakend feit. Vervolgens worden deze beide factoren, de reeds bekende oorzaak en
het nu ook bekende gevolg, opnieuw met elkaar in verband gebracht om na weging
al dan niet tot een schadetoerekening te besluiten."

In afwijking van de oorspronkelijke functie van de causaliteitseis - het voorzienbaar-
heidscriterium van de adequatietbeorie diende een ander doel" -, wordt nu de
toerekening van gevolgen onder meer gedifferentieerd naar de mate van verwijtbaar-
heid van de overtreding van de betamelijkheidsnorm, waardoor voor het schuldbe-
grip tech, ondanks de objectivering ervan, een belangrijke rol blijft weggelegd",

29 Voor het delictsrecht HR 20 maart 1970, NJ 1970,251 m.nt. G.J.S. (Waterwingebied);
voor het overeenkomstenrechtHR 13 nov. 1987, NJ 1988,210 m.nt. G. (AGO/NCB); cf.
ASSER-HARTKAMP 4-1, nr. 435.
30 Cf. H. DRION, Yijftien jaar causaliteitsrechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden,
VR 1987, p. 29 ss.; BOUMAN, Van bewijslast naar bescherming. Artikel 31 Wegenverkeers-
wet, VR 1987, p. 85 ss. en mijn opstel Onrechtmatige daad en schadevergoeding, in
NIESKENS-IsPHORDING e.a., Van nieuw BW naar BW, cit., p. 267 SS., ook in Adv.bl. 1993,
p. 160 s.
31 SCHUT, Onrechtmatige daad volgens BWen NBW, 4e dr., Zwolle, 1990, p. 83 ss., p. 89.
32 Zie retro, p. 78 s.
33 Zie ook, in rechtsvergelijkend perspectief, BUSSANI, La colpa soggettiva. Modelli di
valutazione della condotta nella responsabllita extracontrattuale, Padova, 1991. BUSSANI
verklaart het in zwang geraken van de objectieve toerekeningsrnaatstaf als volgt (p. 31):
" ... oltre che nell'esigenza di garantire l'economicita del sistema della giustizia aquiliana (con
riferirnento aUa snellezza e alia sicurezza delle valutazioni), nell'oportunita di assicurare la
vigenza di una nozione di colpa 'sociale': una nozione, cioe, sganciata da accezioni psicologi-
co-volontaristiche, e cos. meglio in grado di aderire ai princlpi normativi (anche di rango
costituzionale) che attribuiscono all'istituto aquiliano una finalita di natura essenzialmente
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Opzet leidt tot een verdergaande schadevergoedingsplicht" terwijl voor sorrunige
risicoaansprakelijkheden een veel nauwer causaal verband wordt verlangd". De
maatschappelijke solidarisering die haar grond vindt in een stijgende aandacht voor
zuiver individuele belangen, de individualiseringstendens", breekt door in allerlei
leerstukken". In die ontwikkeling past dat schade gel eden door aantasting van de

compensatoria." Cf. SALVI, Responsabilita extracontrattuale (diritto vigente), cit., p. 1192
ss. BUSSAN!beschrijft de tendens de aansprakelijkheidsmaatstafte subjectiveren en meent (p.
86 ss.) dat er met het aanleggen van concrete gedragseisen rekening moet worden gehouden
met de capaciteiten (leeftijd, ervaring, kennis, macht, houding) van de laedens alsmede met
de belangen van de gelaedeerde.
34 Zie b.v. HR 13 nov. 1987, NJ 1988,210 m.nt. G. (AGO/ NCB): "Van belang is immers
dat het hier niet gaat om schade door misleiding van de verzekeraar door een verzwijging die
ten onrechte tot uitkering van verzekeringspenniogenheeft geleid ... "; cf. Rb. Zwolle 25 sept.
1985, NJ 1987,225; Hof 's-Hertogenbosch 19 nov. 1991, NJ 1991,77; Hof Arnhem 29 dec.
1993, VR 1993, 163. Zie met betrekking tot wanprestatie HR 10 aug. 1988, NJ 1989, 157
m.nt. G. (Gem. 's-Hertogenbosch/Brabants Vastgoed).
35 HR 13 juni 1975, NJ 1975,509 m.nt. G.J.S. (Amercentrale): " ... dat (... ) het voor ons
recht uitzonderlijk karakter van deze aansprakelijkbeid, verbonden aan het in eigendom
hebben van een bouwwerk, voor zonder schuld veroorzaakte schade grond geeft voor die
aansprakelijkheid een nauwer verband tussen de schade en de gebeurtenis die daartoe
aanleiding gaf (... ) te verlangen dan bij toepassing van art. 1401 kan worden geeist." Zie ook
mijn opstel Onrechtmatige daad en schadevergoeding, cit., p. 267 ss. Daartegen KLAASSEN,
Risico-aansprakelijkheid. De afdelingen 6.3.2 en 6.3.3 NBW, alsmede art. 31 Wegenver-
keerswet, Deventer, 1991, p. 271, die er de voorkeur aan geeft "... de mate van schuld eerst
mee te wegen bij het matigingsrecht en buiten beschouwing te laten bij de causaliteit." VAN
WASSENAERVAN CATWlJCKbepleit in zijn noot in VR 1990,79, onder HR 8 dec. 1989, NJ
1990, 778, m.nt. C.J.H.B. (Lars RORODE) ook een strengere toerekening wanneer de ge-
vaarsbron zich in een bedrijf bevindt: "Bedrijfsrisico's moeten zwaarder worden aangerekend
dan risico's in de niet-bedrijfsmatige sfeer." Naar mijn mening berust de opvatting van VAN
WASSENAER VAN CATWlJCK op een denkfout. De plicht om bij wijze van anticipatie in
gevaarssituaties voorzorgsmaatregelen te treffen, geldt voor iedere rechtsgenoot in gelijke
mate. Slechts zullen gevaarssituaties zich eerder in bedrijven voordoen. B.v. art. 7A:163&x
BW brengt dit tot uitdrukking, cf. Rb. Zutphen 28 sept. 1989, NJ 1991, 87. Zie echter
ASSER-HARTKAMP4-1, nr. 434, sub 6.
36 Cf. SCHUYT, De veranderendeplaats van de Hoge Raad in de samenleving, cit., p. 314
ss. Zie ook VRANKEN, Enkele gedachten over de invloed en betekenis van de factor tijd in
het privaatrecht, RMTh 1986, p. 423.
37 Cf. voor het familierecht DE RUITER, Drie treden in het familierecht, RMThemis 1990,
p. 194 ss.; voor het procesrecht SCHOORDUK,De bewijslastverdeling onder het nieuwe
bewijsrecht, WPNR 5937 (1989), p. 680 ss., in: Verspreid Werk, Deventer, 1991, p. 569 ss.
en, in rechtsvergelijkend perspectief, STORME,De goede trouw in het geding? De invloed van
de goede trouw in het privaat proces- en bewijsrecht, TvP 1990, p. 353 ss.
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persoonlijke waardigheid ook indien zij geen opzettelijke belediging inhoudt" voor
vergoeding in aanmerking komt hoewel een dergelijke schadevergoeding niet het
traditionele compensatoire maar een overwegend satisfactief karakter bezir". Het
BW voorziet in art. 6: 106 lid 1 sub b in die mogelijkheid. De Hoge Raad sluit al
sinds de tachtiger jaren de toekenning van smartegeld wegens culpose aantasting van
de persoonlijke levenssfeer niet meer uir". Het maatschappelijk verkeer en de
goederenomloop zijn niet meer de doeleinden waardoor het recht zich primair laat
leiden. Wat de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad betreft, is de eis dat de
overschrijding van een delictuele norm moet plaatsvinden in het maatschappelijk ver-
keel 1 dan ook overbodig geworden en de handhaving daarvan in art. 6:162 NBW
onjuist. Ook buiten het maatschappelijk verkeer kan tegenwoordig immers onrecht-
matig gehandeld worden". De tempering van het absolute karakter van het gesloten

38 Cf. !RTI, Le incognite del diritto privato, Riv. dir. civ. 1980, I, p. 3. SCHUT, In de
persoon aangetast (redactionele kanttekening), RMThemis 1990, p. 305 s., heeft zich tegen
deze ontwikkeling gekant.
39 Cf. SALVI, Responsabilita extracontrattuale (diritto vigente), cit., p. 1201 s., p. 1214 ss.
40 Zij bet dat de Hoge Raad zeer terughoudend is en nog slecbts bij arrest van 30 okt. 1987,
NJ 1988, 277 m.nt. L.W.H. (naaktfoto) scbadevergoeding wegens aantasting van de
persoonlijke levenssfeer toekende. Zie ook HR 1 nov. 1991, NJ 1992, 58, VR 1992, 50
(KIStaat). In bet arrest van 4 febr. 1983, NJ 1984, 631, Kwartaalbericht NBW 1985, 97
m.nt. DUPONT (FRANKEN AN DENBOOM)werd de gevorderde scbadevergoeding wegens aan-
tasting van de persoonlijke levenssfeer afgewezen op grond van de aard van de schade. In zijn
arrest van 16 nov. 1984, NJ 1985,270 (MILETIc/Gem. Amsterdam) oordeeldede Hoge Raad
de vordering onvoldoende onderbouwd. HR 23 jan. 1987, NJ 1987, 555 m.nt. G. (EIL-
LERTIDE GROOT) casseerde niet de beslissing van het Hof dat vergoeding van immateriele
schade bad afgewezen op grond van bet te ver verwijderde causaal verband (cf. Pres. Rb.
Amsterdam 26 maart 1992, KG 1992, 134). In het arrest van 27 febr. 1987, NJ 1987,584
(VAN DER PEuLlErasmus College) achtte de Hoge Raad het niet motiveren van een besluit
jegens de gelaedeerde geen aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Cf. OVEREEM,
Smartegeldrechtspraak in de jaren tachtig, VR 1990, p. 141 ss.
41 Zie retro, p. 77 ss.
42 Anders nog J. VAN DERVEN, De zorgvuldigheidsnormkrachtens art. I40I B. W. toegepast
door den Hoogen Raad, cit., p. 19 en noot 21: "Het lid van een verboden vereeniging
handelend tegenover een ander lid van die vereeniging, beiden als zodanig, kan weI met
onbetamelijke zorgeloosheid handelen, maar deswege niet uit onrechtmatige daad veroordeeld
worden, daar hij dan niet de maatschappelijk betamende zorgvuldigheid veronachtzaamd
heeft. Mutatis mutandis kan dit gelden voor leden van een buisgezin, van een vriendenclubje,
enz." Zo ook WOLFSBERGEN,Onrechtmatige daad, cit., p. 45 s. Tegenwoordig zal, hoewel
art. 6:162 lid 2 nog steeds eist dat de onrechtmatige gedraging zich afspeelt in het maat-
schappelijk verkeer (maar dit deel van de formulering is blijkens de Toelichting op het artikel
als vanzelfsprekend aangenomen), onder omstandigheden echter ook in dit soort situaties een
onrecbtmatig handelen aanvaard kunnen worden. Men denke aan het verbod wegens
schending van het (subjectieve) recht op eerbiediging van het gezinsleven: HR 24 mei 1985,
NJ 1987, 1 m.nt. C.J .H.B.IE.A.A. (straatverbod), met andere rechtspraak ook in de
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systeem van goederenrechtelijke rechten", b.v. door het toewijzen van vorderingen
van revindicatoire aard" en bezitsacties" buiten in de wet voorziene gevallen met
behulp van art. 140116:162,evenals de reeds genoemde verruirning van het rechts-
rnisbruik alsook de introductie van een open norm als de verkeersopvattingen bij
vraagstukken van goederenrechtelijke aard", duiden op een relativering van het

conclusie van A-G LEYTEN; Hof Amsterdam 18 maart 1991, NJ 1992,449 (betrekkelijk een
aan een man opgelegd verbod om na echtscheiding briefkaarten aan zijn voormalige gezins-
leden te sturen). Zie ook HR 2 jan. 1987, NJ 1987,459 m.nt. G. (Zawpense/Dierenbescher-
ming); Hof 's-Hertogenbosch 15 sept. 1992, KG 1992, 386; BROEKHUUSEN-MoLENAAR,
Onrechtmatige daad in de relatie ouder-kind, in: Als een goed huisvader (NIEUWENHUIS-
bundel), Deventer 1992, p. 133 ss.
43 Cf. RANK-BERENSCHOT,Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht,
Deventer, 1992, p. 69 ss. VEGTER wijst er in zijn bespreking van de dissertatie van RANK-
BERENSCHOTop (WPNR 6112 (1993), p. 804 s.), dat de relativering van het absolute
zakenrechtelijk systeem ook consequenties moet hebben voor het eigendomsbegrip van art.
5:1 BW.
44 HR 17 nov. 1967, NJ 1968,42 m.nt. G.J.S., AA 1968, 22 m.nt. G. (POS/VAN DEN
BOSCH). Cf. SCHOORDIJK, Wetgeving, wetenschap en rechtspolitiek, in: GROENHUIJ-
SENIPETERS (red.), Rechtsontwikkeling door wetgeving, Zwolle, 1990, p. 33: "De wetgever
heeft zich niet bewust gemaakt dat het leerstuk van de onrechtmatige daad aangewend wordt
als rernplacant van de revindicatie. "
45 Cf. 7 mei 1982, NJ 1983,478 m.nt. C.J.H.B. (Omgewaaide boom). BRUNNERmerkt in
zijn noot onder het arrest op: "Deze benadering (inbreuk op eigendom en maatschappelijke
onzorgvuldigheid als grondslag voor de onrechtmatigheid) lijkt wat vee Ivan het goede, maar
heeft het voordeel, dat ook de buurman die slechts een persoonJijk recht als huurder heeft,
in feite op dezelfde bescherming als de eigenaarlbezitter aanspraak kan maken." Zie ook HR
4 nov. 1988, NJ 1989, 854 m.nt. C.J.H.B. (SCHOLSIHEIJNEN). Cf. HR 24 jan. 1992, NJ
1992, 280 (VAN AKENIHEIDEMAN);HR 24 jan. 1992, NJ 1992, 281 (VAN BEEKlJANSEN).
Anders nog Pres. Rb. Middelburg 26 maart 1980, NJ 1981,25: een contractueel gebruiker
van een erf heeft niet het recht om op grond van art. 714 BW-1838 (art. 5:42) de ver-
wijdering te vorderen van hoogopschietende bomen op een naburig erf die binnen twee meter
van de grenslijn staan. Cf. ook VAN ACHT, Burenrecht, cit., nr. 73.
46 Cf. art. 3:4 lid 1; art. 3:9 lid 1 en lid 2; art. 5:14 lid 3. De verkeersopvattingen spelen
eveneens een rol bij het antwoord op de vraag wanneer iemand zaken voor zich doet vormen,
in de zin van art. 5:16 lid 2. Zie HR 5 okt. 1990, NJ 1992,226 m.nt. W.M.K., AA 1991,
p. 260 ss. m.nt. CAHEN, Kwartaalbericht NBW 1992, p. 56 ss. m.nt. BRAHN (BREDA/AN-
TONIUS): "Of dit geval zich voordoet, zal athangen van hetgeen in het licht van de daarop
betrekking hebbende verkeersopvattingen uit de rechtsverhouding tussen partijen voortvloeit.
Bij een industriele fabricage - zoals hier aan de orde is -, zal het daarbij aankomen op de
vraag wie beslissende invloed had op de wijze van produktie en de defmitieve vorm van het
produkt en wie in het kader van die rechtsverhouding het risico droeg ter zake van verliezen
wegens tegenvallende bruikbaarheid, verhandelbaarheid of winstgevendheid van het produkt. "
Omdat de eigendomsvraag aldus athangt van de voor derden gewoonlijk onbekende inhoud
van de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en feitelijk bewerker, is ook hier sprake van
een inbreuk op de rechtszekerheid,
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belang van de rechtszekerheid van het maatschappelijk verkeer en van de goederen-
omloop". Verzwaarde onderzoeksplichten betrekkelijk de beschikkingsbevoegdheid
van de vervreemder bemoeiIijken een beroep op derdenbescherming" en remmen
de totstandkoming van de overeenkomst. De relativering van het belang van de
goederenomloop blijkt voorts uit het feit dat vermogensverschuivingen minder soepel
tot stand komen en bovendien sneller aantastbaar zijn. Door deze relativering
ontstaat ruimte om de toenemende complexiteit van de samenieving en de voort-
schrijdende specialisering en differentiering tegemoet te treden door bijvoorbeeld
enerzijds in het delictsrecht een steeds groter aantal volwaardige en semi-volwaar-
dige risicoaansprakelijkheden te creeren en anderzijds, op dezelfde voet, in het con-
tractenrecht de prestatie waartoe een rechtssubject zich verbindt steeds meer als een
garantieverplichting in plaats van een uitsluitende feitelijke-Ieveringsverplichting aan
te merken". In de eerste helft van deze eeuw stond het belang van het maat-
schappelijk verkeer aan een eenvoudig tot stand komende aansprakelijkheid voor toe-
gebrachte schade en een eenvoudige aantastbaarheid van de overeenkomst in de weg.
Het hogere belang van de goederenomloop en het belang van de producent-verkoper
vielen samen". Daarentegen orienteert men zich tegenwoordig op de wederpartij
van de producent. De rechter beoordeelt of zij wei heeft ontvangen wat zij op grond
van de overeenkomst mocht verwachten. Opvallend lijkt daarom dat tegelijkertijd

47 Zie ook VAN ROSSUM,De rechtspositie van de koper van onroerend goed bij het optreden
van publiekrechtelijke beperkingen, WPNR 5970 (1990), p. 488 SS., over de toenemende en
vaak Diet kenbare beperkingen van administratiefrechtelijke aard die de onroerende zaak
kunnen aankleven; idem, Dwaling, in het bijzonder bij koop van onroerend goed. Beschou-
wingen over inhoud en betekenis van de dwaling in het contractenrecht, toegespitst op koop
van onroerend goed, in vergelijking met het Engelse recht, Deventer, 1991, p. 149 SS. en de
waarschuwing die in soortgelijk kader uitgaat van ASSER-BEEKHUlS-MuNSSEN3-ll, nr. 4; cf.
BLEEKERINOORDANUS,Dekenbaarheid van de publiekrechtelijke toestand, BR 1992, p. 169
ss. Ik wijs verder op RR 19 mei 1989, NI 1990,745, m.nt. I.C.S. (lFN/CBI). In dat arrest
besliste de Hoge Raad dat partijen bij een zekerheidsoverdrachtkunnen overeenkomen dat de
vervulling van de ontbindende voorwaarde dat de schuldenaar zijn schulden betaalt, terug-
werkende kracht zal hebben.
48 Cf. HR 24 nov. 1967, NJ 1968,74 (VAN OERPEIJLNAN OERGUN); RR 4 april 1986, NJ
1986,810, AA 1986,790 m.nt. I.R.N. (APONIBISTERBOSCH);Rb. Maastricht 30 juli 1992,
NJ 1993, 704. Zie ook art. 3:87 BW, waarover BRAHN, Levering, Beschikkingsonbevoegd-
heid, Monografieen B6b, 2e dr., 1992, p. 29 SS.; relativerend CLAUSING,Artikel 3:87 BW:
een overbodige bepaling? in Te Pas (STEIN-bundel), Zwolle, 1992, p. 77 SS.

49 DAMM, Entwicklungstendenzen der Expertenhaftung, Yermogensschutz und Drittschutz auf
dem Markt for sachkundige Informationen, IZ 1991, p. 373 ss., spreekt (p. 374) van
"... Tendenzen der haftungsverscharfung auf vielen Gebieten. Insofern sind die Entwicklungs-
linien der Expertenhaftung insgesamt symptomatisch, aber nicht singular."
50 Zie retro, p. 75 ss.
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juist de al in het Romeinse recht" ontwikkelde verborgen-gebrekenregeling"
wordt uitgebannen. De verborgen-gebrekenregeling biedt immers vanouds, als
onderdeel van een afgewogen risicoverdeling tussen koper en verkoper, een ver-
gaande bescherroing aan de koper. Maar zij is ontworpen voor de eenvoudige over-
eenkomst tot koop en verkoop van vee en slaven en deed in haar in bet oude BW ge-
codificeerde vorm geen recht aan de maatschappelijke technostructuur, die de fei-
telijke positie van de ondeskundige afnemer van een oneindige varieteit aan technisch
ingewikkelde massaprodukten heeft verzwakt en de behoefte heeft doen ontstaan aan
gunstiger voorwaarden om verhaal te zoeken voor zijn gefrustreerde verwachtin-
gen". Inmiddels is dan ook, door algemene leerstukken als wanprestatie, dwaling

51 Zie b.v. VERHOEVEN,Verborgen gebreken by koop, AA 1990, p. 495 ss.; ASSER-SCHUT
5-1, p. 156 ss. Zie voor de ontwikkeling van de actie tijdens de middeleeuwen ook ROSA
LLAcER MATACAs, El saneamiento por vicios ocultos en el Codigo civil: su naturaleza
juridica, Barcelona, 1992, p. 15 ss.
52 Cf. HR 10 mei 1963, NJ 1963, 288 m.nt. H.B. (Vouwapparaat) met betrekking tot de
garantie omtrent een eigenschap van de toegezegde prestatie waarvan het ontbreken ook een
verborgen gebrek in den zin van art. 1540 BW-1838 ss. zou zijn: " ... dat (... ) ook dan de
aansprakelijkheid van de verkoper voortvloeit uit het tussen pp. daaromtrent overeengekome-
ne en dus niet uit de artt. 1540 e.v., zodat deze artikelen dan toepassing missen ... ";
waartegen SCHUT, Presteren en garanderen, cit., p. 18, zeer terecht inbrengt dat men met
evenveel recht kan "... volhouden dat stilzwijgend is overeengekomen dat de koper dan de
rechten heeft die in het algemeen uit de verborgen gebreken-regeling voortvloeien ... "; HR
3 april 1970, NJ 1970,252 m.nt. G.J.S., AA 1971,440 m.nt. H.K.K. (Drankautornaten):
... dat het opnemen in de wet van de regeling van de vordering ter zake van verborgen ge-
breken tot strekking had de koper te beschermen, zij het dat deze bescherming aan bepaalde
beperkingen onderworpen werd; dat naast deze bijzondere regeling de algemene beginselen
van het contractenrecht zich intussen aldus hebben ontwikkeld, dat in geval van verborgen
gebreken degeen die recht heeft op levering van een zaak, krachtens deze beginselen thans
in het algemeen een bescherming geniet, die aan minder beperkingen is onderworpen dan de
bescherming die wordt geboden door de artt. 1540-1548; dat als gevolg hiervan de wettelijke
regeling van verborgen gebreken, in plaats van overeenkomstig haar strekking in de eerste
plaats de koper te beschermen, hoofdzakelijk tot een beschermende regeling voor de verkoper
is geworden; dat het onder deze omstandigheden redeJijk is, de draagwijdte van deze regeling
niet uit te breiden buiten de gevallen welke de wetgever bij het opnemen van de regeling voor
ogen hebben gestaan, t. w. de gevallen waarin de koopovereenkomst betrekking heeft op een
individueel bepaalde zaak en wei in dier voege dat naar de bedoeling van pp. de verkoper
slechts aan zijn leveringsplicht kan voldoen, door levering van die bepaalde zaak, en de koper
ook geen andere zaak dan deze kan vorderen ... " . Daarentegen hadden BREGSTEIN,De samen-
loop van vorderingen bij gebrekkige levering uit koop, cit., p. 413 S., p. 421 ss. en SCHUT,
op. cit., p. 6 S., betoogd dat in een geval als dit de verborgen-gebrekenregelingwel toepasse-
lijk was.
53 Cf. ASSER-SCHUT5-1, p. 168 s.; PAQUAY, Conformiteit en risico in het nieuwe kooprecht,
Zwolle, 1992, p. 117 ss. Zie DOgE. VON HIPPEL, Verbraucherschutz, 3. Aufl., Tiibingen,
1986, p. 3 ss.; DAMM, Entwicklungstendenzen der Expertenhaftung; cit., p. 373. Terwijl
MEIJERS in zijn noot onder HR 27 juni 1941, NJ 1941, 781 (Versche koe) nog kon stellen:
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en bedrog" steeds extensiever uit te leggen", een garantieplicht 'avant Ia lettre'
van de verkoper tot stand gebracht" die van de verborgen-gebrekenregeling zeIfs

"Mij is geen enkel recht bek:end hetwelk: een zoo vergaande aansprakelijkheid op den
verkooper legt." Cf. art. 33 van de Eenvorrnige wet inzake de internationale koop van
roerende lichamelijke zaken (1971).
S4 ZO rechtvaardigt reeds een bewuste verzwijging de vernietiging van een overeenkornst we-
gens bedrog en dus tevens een actie tot schadevergoeding, cf. HR 2 mei 1969, NJ 1969,344
m.nt. G.J.S., AA 1970, p. 31 ss. m.nt. G. (BEUKINGANAN OERLINDE); HR 30 nov. 1973,
NJ 1974, 97 m.nt. G.J.S., AA 1974,344 m.nt. G. (VAN OER BEEKNAN DARTEL). Ook in
Frankrijk: manifesteert zich sedert de vijftiger jaren de tendens veel sneller bedrog wegens een
bewuste verzwijging aan te nemen, cf. GHESTIN, Le contrat, nr. 430 ss.
55 Zie ook HR 19 febr. 1993, RvdW 1993,63, BR 1993, p. 384 ss. (Gem. GroningenJErven
ZUIDEMA): "Onderdeel 2b bestrijdt als onjuist 's hofs oordeel (r.o. 7) dat de verborgen-
gebrekenregeling niet in de weg staat aan een vordering uit onrechtmatige daad van de erven
Zuidema, evenwel tevergeefs. Nu de algemene regeling omtrent wanprestatie niet in de weg
staat aan een vordering uit onrechtmatige daad wanneer er onaihankelijk: van de schending
van contractuele verplichtingen onrechtmatig is gehandeld, valt niet in te zien waarom de
verborgen-gebrekenregeling, die moet worden aangemerkt als een bijzondere regeling omtrent
wanprestatie, daaraan wei in de weg zou staan. Bovendien is de door het onderdeel
voorgestane rechtsopvatting niet te rijmen met de rechtsontwikkeling, die erop neerkomt dat
de regeling niet meer beantwoordde aan haar strekking en dan ook: in het huidige recht is
vervallen ...
56 Dezelfde ontwikkeling wordt voor Italie beschreven door TERRANOVA,La garanzia per vizi
della cosa venduta, cit., p. 87 ss., zij het dat in het ltaliaanse recht wordt uitgesloten dat een
garantie stilzwijgend of impliciet wordt gegeven, door het produkt bijvoorbeeld als een
klasseprodukt aan te prijzen, cf. TERRANOVA,loc. cit., p. 103 en noot 94. Zie ook ALPA,
Garanzia di buon funzionamento e tutela del compratore. Una diverse lettura dell'art. 1512
cc.? cit., C. 459 ss., BlANCA, Inadempimento delle obbligazioni (art. 1218-1229), 2a ed.,
BolognaiRoma, 1979, p. 179 S. en CUBEDOU, Vizio apprezzabile e garanzia della cosa
venduta, Riv. dir. civ. 1990, Il, p. 167 ss. In Frankrijk: is vaste rechtspraak van de Cour de
cassation (sedert Casso 14 jan. 1965, D. 1965,389; Casso 17 febr. 1965, D. 1965,353)
..... que doit etre assimile au vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue celui qui,
par sa profession, ne pouvait les ignorer ..... , weshalve de professionele verkoper zonder meer
op de voet van art. 1643 Cc fro (art. 1542 BW-1838) volledig aansprakelijk is, cf. GHESTIN,
Conformite et garanties dans la vente (produits mobiliers), Paris, 1983, nr. 251 ss., nr. 260
ss.; cf. in dit verband de constructie van HR 7 mei 1982, NJ 1983,509 m.nt. C.J.H.B. (VAN
DUKIBEDAUX) en zie voorts HIJMA, in zijn annotatie bij HR 21 dec. 1990, NJ 1991,251
(VAN GEEST/NEDERLOF), AA 1991, p. 663 en noot 5. Zie voor Nederland ook VAN
ROSSUM, Dwaling, in het bijzonder bi} koop van onroerend goed, cit., p. 100 ss.; voor
Duitsland KLINGLER,AUfkliirungspflichten im Vertragsrecht. Hypothesen zu ihrer richterlichen
Instrumentalisierung, Dusseldorf, 1981, p. 84 ss.: BALZ, Zum Strukturwandel des Systems
zivilrechtlicher Haftung ; Tubingen, 1991, p. 1 ss. In Spanje derogeert de actie wegens
verborgen gebreken niet aan de actie wegens wanprestatie , cf. ROSA LLAcER MATACAs, El
saneamiento por vicios ocultos en el Codigo civil: su naturaleza juridica, cit., p. 199 ss.
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een sta-in-de-weg heeft gemaakt", Onder de subjectiveringstendens wordt een ga-
rantieplicht van de verkoper veel gemakkelijker dan voorheen aangenomen", Mij

57 Zie HR 12 mei 1989, NJ 1990,235 m.nt. C.J.H.B., Kwartaalbericht NBW 1990, p. 25
m.nt. HUMA (HOOGENSTRUO/ScHREVEN):"Een bevoegdheid van de rechter om uit hoofde
van dwaling op grond van een gebrek van de zaak de koopprijs evenredig te verminderen kan
naar huidig recht niet worden aanvaard (... ). De behoefte aan zulk een bevoegdheid is ook
gering, omdat de koper op grond van art. 1547 BW een vermindering van de koopprijs kan
bewerkstelligen. " Cf. HARTLIEF/TJITTES,Wijziging van de koopprijs door de rechter? WPNR
5928 (1989), p. 502 ss. Rb. Amsterdam 1 juni 1983 kenbaar uit HR 15 nov. 1985, NJ 1986,
213 m.nt. G., AA 1986, p. 315 m.nt. J.H.N., Kwartaalbericht NBW 1986, p. 98 m.nt. VAN
DELFT-BAAS (STAVENUITERIOOSTERBAAN):"Bij overeenkomsten als deze staat de verkoper
in het algemeen niet in voor gebreken die bij een normaal te achten onderzoek aan het licht
zouden zijn gekomen. Niet is gesteld of gebleken dat het thans gaat om verborgen gebreken,
dat wit zeggen gebreken die bij een dergelijk onderzoek zich niet zouden hebben geopen-
baard. Zou dat overigens het geval zijn geweest dan zou de vordering van Stavenuiter in elk
geval niet toewijsbaar zijn geweest, aangezien hij niet de in dat geval door de wet dwingend
voorgeschreven weg heeft gevolgd." In dezelfde zin Hof ' s-Gravenhage 2 nov. 1984, NJ
1986, 167; Ktr. Rotterdam 13 dec. 1990, Prg. 1991,3415: "Voor een algemene actie uit
wanprestatie is gezien de specifieke regeling bij koop geen plaats nu geen garantie is
gegeven." Cf. TOURNAFOND,Les pretendus concours d'actions et le contrat de vente (erreur
sur La substance, de/aut de conformite, vice cache), D. 1989, Chron., p. 237 ss. en Casso fr.
18 mei 1988 en 28 juni 1988, D. 1989,450 m.nt. LAPOYADEDESCHAMPS.
58 Zie het reeds aangehaalde arrest van 10 mei 1963, NJ 1963, 288 m.nt. H.B. (Vouwappa-
raat): " ... dat pp. bij een overeenkomst, ge1ijk in het algemeen t.a. V. enig feit, zo ook bij den
koop t.a. V. een eigenschap van de verkochte zaak uitdrukkelijk of stilzwijgend kunnen over-
eenkomen dat de enkele afwezigheid van die eigenschap steeds wanprestatie van den verkoper
zal opleveren en den koper de rechten zal geven, die in het algemeen uit wanprestatie voort-
vloeien ... "; cf. SCHUT, Presteren en garanderen, cit., p. 18 ss.; Maar HR 1 dec. 1972, NJ
1973, 103 m.nt. G.J.S. (HOGERHEIDE/OLIVETTI)wit nog niet aanvaarden "... dat een derge-
lijke overeenkomst steeds moet worden aangenomen met betrekking tot een eigenschap
waarvan het ontbreken het verkochte goed ongeschikt rnaakt voor het gebruik waartoe het
volgens de overeenkomst is bestemd, (... ) omdat bij aanvaarding daarvan voor toepassing van
de artt. 1540-1547 geen plaats meer zou zijn ... ". Daarentegen had KAMPHUISEN, ASSER-
KAMPHUISEN,bd. ill, dl. 3, p. 97, al in 1960 verdedigd dat de verkoper er wei voor diende
in te staan dat het geleverde voorwerp aan zijn normale functie beantwoordde. Zie, op de
valreep, HR 9 okt. 1992, RvdW 1992, 221, BR 1993, p. 369 m.nt. BROEKEMA-ENGELEN
(Gem. Maassluis/PAKWONINGEN): "Het hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting door op grond van de omstandigheden dat Maassluis de grond als bouwgrond
aan Pakwoningen heeft verkocht en daarbij een bouwverplichting heeft opgelegd, te oordelen
dat Maassluis jegens Pakwoningen ervoor moest instaau dat de grond geschikt was voor
woningbouw. Tot nadere motivering was het hof niet gehouden en's hofs oordeel is ook niet
onbegrijpelijk. Het hof behoefde zich van dat oordeel niet te laten weerhouden door de in de
bestreden arresten (r.o. 7 in zaak nr. 14674, r.o. 8 in de overige zaken) vermelde, tussen
Maassluis en Pakwoningen overeengekomen bedingen, welke kort samengevat inhielden dat
het verkochte voor rekening en risico van Pakwoningen was en dat het werd geleverd in de
staat waarin het zich beyond en zonder dat werd ingestaan voor eventuele verborgen
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dunkt dat vooral het in 1971 gewezen Wasautomaten-arrest", waarin de Hoge Raad
besliste dat geleverde zaken de eigenschappen dienen te bezitten die de koper op
grond van de overeenkomst mocht verwachten, een keerpunt heeft betekend'", De
beslissing, betrekking hebbend op soortzaken, is inmiddels uitgebreid tot de species-
kOOp61en wordt tot algemene regel verheven in art. 7: 17 BW. Mede daardoor is
er sneller dan ooit sprake van wanprestatie en meer algemeen van een, niet meer
door de aard van de gefrustreerde verwachting bepaalde'", aantastbaarheid van de
overeenkomst. Daarbij krijgen op specifieke acties toegespitste wettelijke bepalingen
reflexwerking" en heeft de gekozen actie slechts consequenties in de sfeer van de

gebreken. Kennelijk heeft het hof de geschiktheid van de grond voor het daarop bouwen van
woningen waarin men - zoals het hof het uitdrukt - 'ook uit een oogpunt van volksgezondheid
en milieu, veilig zou kunnen wonen en verblijven', als een zo wezenlijke eigenschap
beschouwd dat bedingen als evenvermeld vorenbedoelde garantieverplichting niet uitsluiten. ";
in dezelfde zin HR 9 okt. 1992, RvdW 1992, 223, BR 1993, p. 366 m.nt. BROEKEMA-
ENGELEN (PAKWONINGENlBewoners).
59 HR 29 jan. 1971, NJ 1971,222 m.nt. G.J.S., AA 1971,440 m.nt. H.K.K.; HR 10 nov.
1972, NJ 1973, 125 (Broedmachinefabriek Comfort/Rovsasn.
60 De Italiaanse Corte di cassazione neemt tegenwoordig aan dat een andere zaak wordt
geleverd dan was overeengekomen wanneer een zaak niet voldoet aan hetgeen de koper op
grond van de overeenkomst mocht verwachten en ornzeilt aldus eveneens de verborgen-
gebrekenregeling van art. 1490 ss. Cc it. Zie b.v. Casso 9 juli 1982, n. 4085, Giust. civ.
1983, I, 1562.
61Cf. HR 15 mei 1981, NJ 1981, 641 m.nt. C.J.H.B. (JOBA/GERBER);HR 15 nov. 1985,
NJ 1986,213 m.nt. G., AA 1986, p. 315 m.nt. J.H.N., Kwartaa1bericht NBW 1986, p. 98
m.nt. VAN DELFT-BAAS(STAVENUlTERlOOSTERBAAN);HR 30juni 1989, NJ 1990,652 m.nt.
C.J.H.B. (Halcion); PAQUAY, Conformiteit en risico in het nieuwe kooprecht, cit., p. 117 ss.
62 Zie b.v. Rb. 's-Hertogenbosch 13 mei 1988, Prg. 1988,2938: "Als dan ge1ijk in casu, bij
aankoop van een tweedehands auto informatie over het bouwjaar uitgewisseld wordt, verschaft
zulks de koper de voorgezegde indicatie voor de waarde en de levensfase van de betreffende
auto. Die is voor de aankoopbeslissing van de koper van zo'n eminent belang, dat, indien
achteraf het opgegeven bouwjaar geheel foutief blijkt te zijn geweest aangenomen moet
worden, dat de koper niet de auto gekregen heeft die hij op grond van der partijen
overeenkomst mocht verwachten en hij, was hij van de ware stand van zaken op de hoogte
geweest, de koop niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten." Pres. Rb.
Groningen 17 aug. 1992, KG 1992,323, NJkort 1992,71, NTBR 1993, p. 133 m.nt. VAN
ROSSUM: "... art. 7: 19 sluit in beginsel een beroep op dwaling niet uit. .. ". In Frankrijk bestaat
een stroming (la doctrine fonctionnaliste) die de aard van de actie wil laten afhangen van het
moment waarop de 'frustratie van het verwachtingspatroon' zich voordoet, cf. GHESTIN, La
notion d'erreur dans le droit positif actuel, Paris, 1963, nr. 291, idem, Conformite et
garanties dans la vente, cit., nr. 218 ss. Zie TOURNAFOND,Les pretendus concours d'actions
et le contrat de vente, cit., p. 240 S.

63 Cf. Pres. Rb. Groningen 17 aug. 1992, KG 1992,323, NJkort 1992, 71, NTBR 1993, p.
133 m.nt. VAN ROSSUM.De koper van een tractor uit een door de Rabobank, als executerend
pandhoudster, georganiseerde openbare verkoop, beriep zich primair op wanprestatie wegens
non-conformiteit van de zaak, subsidiair op dwaling. De president wees het beroep op non-
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rechtsgevolgen" .

2. Bij de subjectiveringstendens past dat, anders of althans meer dan in de eerste
helft van deze eeuw, de verwezenlijking van substantiele gelijkbeid niet wordt
beoogd door vermogensverschuivingen in een sociaal-economisch perspectief te
kaderen en "... maatschappelijke ongelijkbeid - als object van politieke beleids- en
besluitvorming - niet langs de traditionele klassenlijnen (te interpreteren), maar naar
de moderne verschijningsvormen van maatschappelijke onmacht en ongewenste bein-
vloeding van wilsvorming ... "65. Door nivellering van het klassenverschil worden
contractuele verhoudingen intrinsieker gewaardeerd. De civielrechtelijke codificaties
bieden echter slechts in extreme situaties een instrument om te voorkomen dat
feitelijk overwicht van een partij de kwaliteit van de vermogensverschuiving ten
negatieve bemvloedt. Daarom wordt voor de noodzakelijk geachte bescherming van
de zwakkere partij in een contractuele relatie wel geappelleerd aan grondwettelijke
normen'". Dit past bij de hetero-integratieve" tendens die met de opwaardering
van het individu is ingezer", Terecht is opgemerkt" dat de constitutionele
begrenzing van de contractsvrijheid zich echter niet zozeer manifesteert door de

conformiteit af onder verwijzing naar art. 7:19, dat een dergelijk beroep t.a.v. een op de
executoriale verkoping gekochte zaak althans in beginsel uitsluit. Het beroep op dwaling werd
afgewezen omdat de dwaling 'op grond van de in het verkeer geldende opvattingen omtrent
koop op een executoriale verkoping' voor rekening van de koper diende te komen: "De
Rabobank heeft niet anders in de catalogus doen opnemen dan voor hem uiterlijk waarneem-
baar was en mocht naar voorlopig oordeel op die uiterlijk(e) schijn afgaan. Immers rustte op
de bank, zoals ook in de parlementaire geschiedenis tot uitdrukking is gebracht, als niet-
deskundige een verminderde onderzoeksplicht ten aanzien van de te executeren zaak, terwijl
van Warners als koper, die een bijzondere belangstelling voor de tractor had en te dien
aanzien als deskundig mocht worden beschouwd, juist een uitvoerig onderzoek mocht worden
verwacht. Daarbij komt, dat een executoriale verkoop onevenredig bemoeilijkt zou worden,
indien zoals in het onderhavige geval, het risico van de onjuiste aanduiding van het object
voor rekening van de onwetende executant zou komen."
64 Men denke behalve aan de actio quanti minoris aan de korte verjaringstermijn voor acties
tot vernietiging van een rechtshandeling krachtens art. 1490 BW-1838.
65 SCHUYT, De veranderendeplaats van de Hoge Raad in de samenleving, cit., p. 312.
66 LEISNER, Grundrechte und Privatrecht, MiinchenIBerlin, 1960, p. 358 ss.; LISERRE, Tutele
costituzionale della autonomia contrattuale, cit., p. 21 ss.; Nuzzo, Utilita sociale e
autonomia privata, cit., p. 100 s.; PRATA,A tutela constitucional da autonomia privada, cit.,
p. 104 ss. Cf. m.b.t. art. 8 lid 1 EVRM Pres. Rb. Maastricht 30 sept. 1991, KG 1991,364;
m.b.t. art. 22 Grondwet Pres. Rb. Utrecht 18 juni 1991, NJ 1992,370.
67 Cf. GUARNERI,L 'ordinepubblico e il sistema delle fonti del diritto civile, cit., p. no ss.,
p. 130.
68 Zie infra, p. 206 ss.
69 EsSER/SCHMIDT, Schuldrecht, Bd. 1-1, p. 7 ss. Cf. FLUME, Das Rechtsgeschiift, p. 20 ss.
met verwijzingen.
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rechtstreekse toepasselijkheid (horizontale werking)" van grondrechten maar
veelmeer door een 'sozialstaatskonforme Anwendung vorhandener Schuldrechtsbe-
stande' en 'systemgerechte Einpassung sozialer Erfordemisse indie Voraussetzungen
(= Tatbestande) gelaufiger Rechtsfolgen', die uiteindelijk leidt tot een

"... inhaltlichen Neubestimmung der Privatautonomie, die nicht (mehr) als totale und
dann stets die Durchschlagkraftigeren begunstigende Ungebundenheit verstanden
werden darf, sondern auf den eigentiichen Kern ihrer Verleihung zuruckgefuhrt
werden muB: niimlich die selbstbestimmte und so auch erst selbstverantwortliche
Teilhabe am allgemeinen Rechts- und Wirtscharftsverlcehr. Das tragt ihr Privatauto-
nomie dort immanente SchranJcen ein, wo wirtschaftliche Starke auf typische
okonomische Schwache wie geschaftliche Unerfahrenheit trifft. "71

De begrenzing van de contractsvrijheid door de toepasselijkheid in contractuele
relaties van constitutionele normen die uitdrukking geven aan het streven naar
bescherming van een zwakk.erepartij heeft met het inzetten van de individualise-
ringstendens in de vijftiger jaren ingang gevonden". Eveneens sedert de vijftiger

70 Zoals aanvankelijk vooral LEISNER, Grundrechte und Privatrecht, cit., p. 113 ss, verdedigd
heeft.
71 ESSER/SCHMIDT,Schuldrecht, Bd. 1-1. p. 9 s. (curs. orig.); cf. LARENZ.Allgemeiner Teil,
p. 82 ss. Zie voor het verband met de Interessenjurisprudenz HUBMANN, Grundsiitze der
Interessenabwdgung ; AcP 155 (1956). p. 97: "Ihre letzte Rechtfertigung erhiilt die
Interessenabwiigung durch den Verfassungsgrundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz
(Art. 3 BGG). Der Gleichheitssatz verlangtja, daB gleiche Interessenlagen gleich, verschiede-
ne aber ihre Eigenart verschieden behandelt werden. Danach mull die richterliche Ent-
scheidung die auf seiten jeder ProzeBpartei stehenden verschiedenen Bewertungsfaktoren in
ihrem Gewicht berucksichtigen und eine ihnen entsprechende Konfliktsl6sung wahlen." Zie
ook VAN SCHELLEN, Wat doet de Hoge Raad? Kanttekeningen bij de koers van de moderne
cassatierechtspraak, Deventer, 1980, p. 14 ss.; idem, Wat leert de Hoge Raad? Denkpatronen
bij de Hoge Raad in de tachtiger jaren, Deventer, 1983, p. 7 ss.; HARTKAMP.Aard en opzet
van het nieuwe vermogensrecht, cit., p. 48 8S.; ASSER-HARTKAMP4-11, nr. 45a 8.
72 Zie voor Duitsland RAISER, Yertragsfreiheitheute, JZ 1958, p. 4 S8. (ook in: Die Aufgabe
des Privatrechts. Aufsatze zum Privat- und Wirtschaftsrecht aus drei Jahrzehnten,
Kronberg/Ts, 1977, p. 38 ss.); BIEDENKOPF, Vertragliche Wettbewerbsbeschrtinkung und
Wirtschaftsfreiheit. Die Ausschliefilichkeitsbindung als Beispiel, Heidelberg, 1958, p. 14488.;
SIEBERT, Treu und Glauben. Erlduterungen zu § 242 BGB (Sonderdruck aU8 SOERGEL-
SIEBERT, Kommentar zum BGB, 9. Autl.), Stuttgart. 1959. Rdnr. 15 S8. ESSER/SCHMIDT,
Schuidrecht, Bd I-I, p. 7 8S., p. 46, p. 138; SCHUMACHER, Yertragsaufhebung wegen
fahrldssiger Irrefiihrung unerfahrener Vertragspartner, Bonn, 1979, p. 79 ss.; CANARIS,
Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 (1984), p. 201 ss. In Italie wordt de bescherming van
de zwakkere partij gerechtvaardigd met een beroep op art. 41 C08t. it. dat de vrijheid van
economisch initiatief begrenst door de zekerheid, vrijheid, menselijke waardigheid en het
'maatschappelijk nut'. Cf. RODOTA, Le fonti di integrazione, cit., p. 167 S8.; P. BAR-
CELLONA. Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici,



GRONDRECHTEN IN CIVIELRECHTELDKE VERHOUDINGEN 149

jaren wordt het probleem in Frankrijk? opgelost met een beroep op de in 1934
door RlPERT geintroduceerde" economische openbare orde", Betoogd wordt
steeds dat de uitoefening van de partijautonomie onder omstandigheden, hoezeer in
abstracto gerechtvaardigd, niettemin in concreto de verwezenlijking van een met het
algemeen belang strijdig resultaat ten doel kan hebben en dat dit in het oordeel om-
trent de geldigheid van de overeenkomst een rol dient te spelen". De concrete ver-
plichtingen die aan de partij een feitelijk overwicht worden opgelegd, worden tot de
werking van grondrechten in privaatrechtelijke verhoudingen herleid". De rechts-

Milano, 1969, p. 194 88.; BALDASSARRE,lniziativa economica privata, cit., p. 602 8S.;

LISERRE, Tutele costituzionali delle autonomia contrattuale, cit., p. 109 S8.; VARRONE,Ideo-
logia e dogmatica, cit., p. 272 S.; Nuzzo, Utilita sociale e autonomia privata, cit., p. 87 SS.;

BONAVIA, Condizioni generali di contratto, tutela del contraente debole e problemi di
'controllo sociale', Foro pad. 1976, II, p. 58 en nt. 4. Zie voor Belgie: DIRIX, Grondrechten
en overeenkomsten, in: RIMANQUE (red.), De toepasselijkheid van de grondrechten inprivate
verhoudingen, Antwerpen, 1982, p. 35 SS., p. 52 SS.; voor NederlandBIESHEUVEL,Burgerlijk
recht en grondrechten: 'Een constitutioneel vraagstuk van den eersten rang', Preadvies
Vereniging voor Burgerlijk Recht 1986, p. 41 ss.; voor Portugal DA MOTA PINTO, Teoria
geral do direito civil, 3a ed., Coimbra, 1991, p. 71 ss.; voor Oostenrijk BYDLINSKI,
Bemerkungen uber Grundrechte und Privatrecht, ZOR 12 (1962/1963), p. 423 ss.
73 In het ltaliaanse recht is de toepasbaarheid van het criterium van de economische openbare
orde omstreden. Afwijzend b.v. G.B. FERRI, L'ordine pubblico economico, cit., p. 341 S8.;

idem, Condizioni generali di contratto, diritto dispositivo e ordine pubblico, cit., p. 47 ss.;
maar zie REsCIGNO, Manuale del diritto privato, 8a ed., Napoli, 1988, p. 255, p. 348; MES-
SINEO, II contratto in genere, t. II, cit., p. 245 S.; P. BARCELLONA,op. cit., p. 217 ss. Zie
voor Belgie KRUITHOF,De vertikaleprijsbinding van merkartikelen. Een vergelijkende studie
van het recht van de zes lidstaten vande Europese Economische Gemeenschap, Brussel, 1973,
p. 142 ss.
74 Zie retro, p. 108 ss.
75 CARBONNIER, Droit civil, t. 4: Les obligations, 13e ed., Paris, 1988, p. 140 ss.
onderscheidt tussen l'ordre economique de protection en l'ordre public economique de
direction. SAVATlER,L 'ordre public economique, D. 1965, Chron., p. 37 ss., onderscheidt
l'ordre public economique en l'ordre public social, a\ naar ge\ang de steer waar de
interventionistische rege\geving haar effect moet hebben. Zie nog MALAURIE,L 'ordre public
et le contrat, cit., passim; TALLON, Considerationssur la notion d 'ordrepublic dans les con-
trats en droit francais et en droit anglais, in: Melanges SAVATlER, cit., p. 883 ss. FARlAT,
L 'ordre public economique, cit., passim; KHALIL, Le dirigisme economique et les contrats,
cit., p. 269 ss.; GHESTIN, Le contrat, nr. 113 ss.
76 G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 333 S.; PALERMO,
Funzione illecita e autonomia privata, Milano, 1968, p. 93 S.; NUZZO, Utilita sociale e
autonomia privata, cit., p. 103.
77 B.v. HR 10 juni 1992, NJ 1993,244; Hof 's-Gravenbage 19 maart 1992, TvC 1992,318;
Ktr. Bergen op Zoom 20 jan. 1993, Prg. 1993,3837. Zie LISERRE, Tutele costituzionali della
autonomia contrattuale, cit., p. 86 ss.; P. BARCELLONA,Intervento statale e autonomia
privata nella disciplina dei rapporti economici, cit., p. 21 ss.; idem, Contributo alla discussi-
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orde beoogt de concrete vermogensverschuiving te herstellen tot de uitkomst van het
vrije spel van tegengestelde krachten. Dit lijkt zonder meer een verbetering" ten
opzichte van de toetsing van het resultaat van de uitwisseling aan klasse-bepaalde so-
ciaal-economische politiek, waaraan bijvoorbeeld een belangrijk deel van de Itali-
aanse schrijvers" tot de jaren zeventig wenste vast te houden. Als men de
uitwisselingtussen partijen correleert aan hun sociaal-economische posities, vervangt
men de abstractie van de formele gelijkheid uit het tijdperk van het klassieke libe-
ralisme door een andere abstractie'". Pas als bij de beoordeling van de kwaliteit van
de uitwisseling van deductieve abstractie wordt afgezien, kan substantiele gelijkheid
daadwerkelijk bewerkstelligd worden. Met behulp van de interrelatieve duiding van
de concrete omstandigheden bij de uitwisseling van vermogensbestanddelen, dus
door de concentratie op de concrete onderlinge verhouding van partijen"; wordt
tegenwoordig veeleer inductief dan deductief een speciale groep van beschermens-
waardige rechtssubjecten gevormd". Ook in de concrete beoordeling van het geval
is het axioma van de formele gelijkheid doorbroken.

3. De subjectiveringstendens heeft grote gevolgen voor de strekking en inhoud van
de overeenkomst. Hiervoor" schreef ik dat door de objectiveringstendens de inhoud
van de overeenkomst de maatstaf werd voor de wederzijdse rechten en plichten van
partijen, in plaats van, zoals voorheen, de wederzijdse wil. Maar door de, door
diezelfde objectiveringstendens opgelegde, beperkte opvatting van hetgeen tot de in-

one sul negozio giuridico ; in SALVI (red.), Categorie giuridiche e rapporti sociali, cit., p.
234.
78 Pleidooi daarvoor kornt, als ik het goed, zie ook van LISERRE, Tutele costuuzlonali della
autonomia contrattuale, cit., p. 43 ss.: ..... che l'attuale assetto economico-socialecaratteriz-
zato da un avanzato processo di "sindacalizzazione" di interessi collettivi ( ... ) non pare il pili
propizio a far risaltare nella collettivita partizioni fondate sulla identita dello status sociale
e non, come invece avviene, suUa mera comunanza di interessi." (curs. orig.)
79 Geleerd wordt dat rechtsbescherming uitsluitend klassegerichtplaatsvindt, in die zin dat het
beschermde belang tot een bepaalde klasse herleidbaar moet zijn, zo b.v. P. BARCELLONA,
Sui controlli della liberia contrattuale, Riv. dir. civ. 1965, II, p. 581 s.; idem, lntervento
statale e autonomia privata, cit., p. 23.
80 Zie retro, p. 60 s.
81 Sinds HR 19 mei 1967, NJ 1967,261 m.nt. G.J.S. (SALADINfHBU).
82 Cf. SCHUYT, De veranderende plaats van de Hoge Raad in de samenleving, cit., p. 306.
VAN SCHELLEN,Wat wil de Hoge Raad, in: BULEvELDINELEMAN/OOSTERvEEN(red.), Recht
vooruit. Opstellen verzameld ter gelegenheid van 150 jaar BW, Deventer, 1988, p. 144 s.,
alwaar VAN SCHELLENduidelijker is dan in Wat leert de Hoge Raad, cit., p. 22 S.: "In-
houdelijk gezien kan men de vraag stellen of de bescherming van zwakke posities wei
verenigbaar is met het bekende beeld van Vrouwe Justitia die geblinddoekt en zonder aanzien
des persoons recht doet. Maar het zijn geen individuen die beschermd worden, het gaat om
bele caiegorieen ... H (curs. toegev.).
83 P. 86 ss.
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houd van de overeenkomst behoorde, voideed een debiteur (lees: de producent-
verkoper) vrij eenvoudig aan zijn uit de overeenkomst voortspruitende verplich-
tingen. TERRANOVA zegt terecht dat aldus de concrete functie van de overeenkomst
wordt genegeerd'". De abstracte functie van b. v. een koopovereenkomst is de ei-
gendomsoverdracht van een zaak tegen betaling van een som geld" , maar voor de
koper bestaat de concrete functie van de overeenkomst in het bewerkstelligen van
een door hem individueel te waarderen resultaat". De koper verwacht en beoogt
meestal meer dan de uitsluitende levering van de zaak. Wat hij verwacht wordt
bepaald door een in de precontractuele fase gecreeerd verwachtingspatroon. De
subjectiverings- of, zoals zij ook weI wordt genoemd, concretiseringstendens"
heeft de ruimte geschapen om deze zuiver individuele waardering van het resultaat
te betrekken bij het beoordelen van de kwaliteit van de uitwisseling". In Nederland
maakte de Hoge Raad in 1951 voor het eerst duideIijk dat beweegredenen die van
de sociaal-economische functie van de uitwisseling geen deel uitmaken, weI een rol
kunnen spelen bij de beoordeling van een overeenkomst:

84 TERRANOVA, La garanzia per vizi della cosa venduta, cit., p. 85 s.; GABRIELLI, La
consegna di cosa diversa, Napoli, 1987, p. 171 ss. Cf. NIEUWENHUIS,Een gevaarop de weg
(annotatie bij HR 15 nov. 1985, NJ 1986,213, AA 1986, p. 317 inz. STAVENUITER/OoSTER-
BAAN).

85 Vandaar dat de aanhangers van de objectieve oorzaakleer, die slechts aandacht hadden voor
de sociaal-econornische functie van de overeenkornst, konden betogen dat een benoemde
overeenkomst per defmitie een oorzaak heeft. Cf. SCHOLTEN,De oorzaak van de verbintenis
uit overeenkomst, cit., p. 124 ss.; Zie ook HR 12 april 1918, NJ 1918,567 (DE GRAAFIROU-
BOS).
86 TERRANOVA,La garanzia per vizi della cosa venduta, cit., betoogt: "Vero e pero, che il
contratto funzionalmente traslativo non costituisce mai, soltanto, un astratto strumento per il
trasferimento della proprieta, rna, sempre, I'accordo diretto ad assicurare un certo risultato
econornicamente e socialmente valutabile. Occorre non confondere, insomma, il negozio
concreto con quello astrattamento tipico." Maar anders dan de individuele waardering wordt
de sociaal-economische waardering van het resultaat juist in de abstracte functie van de over-
eenkomst uitgedrukt. Het beg rip sociaal-economisch, dat in de Italiaanse codice civile van
1942 een belangrijke rol speelt, heeft, met het aanzwellen van de subjectiveringstendens, in
het Italiaanse recht een even oneigenlijke betekenis gekregen als het begrip maatschappelijk
verkeer in het Nederlandse recht, cf. UOA, Buona fede oggettiva ed economia contrattuale,
cit., p. 369 s.
87 LIPARI, Sistematica giuridica e nuovo contrattualismo, Riv. dir. civ. 1986, I, p. 239. Cf.
in dit verband BUCHER, Fur mehr Aktionendenken, cit., p. 1 ss.
88 COSTANZA, Profili dell'interpretazione del contratto seconda buona fede, Milano, 1989,
p. 183: "Dopo la stagione della funzionalizzazione solidaristica e collettivistica il ritomo al
privato si propone anche como rivalutazione del contratto Quale instrurnento di attuazione di
interessi privati alIa cui amministrazione e bene provvedano gJi stessi soggetti direttamente
interessati. Questa logica si esprime anche nella presupposizione Quale mezzo di esplicitazio-
ne, pit! che della volonta, anche non dichiarata, delle ragioni sottese all'operazione
economica."
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" ... dat echter, al heeft een overeenkornst als bovenbedoeld derhalve geen verboden
inhoud, toch zodanige overeenkornst een verboden strekking kan hebben en nietig
zijn op grond van art. 1373 B.W., indien beide partijen bij het aangaan ervan de
bedoeling hebben of er zich van bewust zijn, dat de nakoming ervan zal leiden tot
de overtreding van voormeld wettelijk verbod .. .',89

Daarmee kwam de Hoge Raad dus terug op zijn opvatting uit de eerste helft van
deze eeuw'" dat de enkele kenbaarheid van een ongeoorloofd motief de rechtsgel-
digheid van de overeenkomst niet beinvloedde. In zijn arrest van 1951 hanteerde de
Hoge Raad nog altijd het beperkte inhoudsbegrip. Daardoor moest hij weI terug-
grijpen op de strekking van de overeenkomst. De uitspraak draagt dan ook de
kenmerken van de vooroorlogse objectieve periode", Maar op grond van deze
uitspraak zou de overeenkomst waarbij iemand geld aan een ander uitleende om
ermee te gokken - die in het begin van deze eeuw onzedelijk werd geacht" - , een
ongeoorloofde oorzaak hebben. In het Monte Carlo-arrest" besliste de Hoge Raad
dat daarvan pas sprake zou zijn als de bedoeling tot verplichting zou zijn verheven.
MEUERS had in zijn noot onder het arrest al kritiek uitgeoefend op de opvatting van
Hoge Raad94. Geen wonder dus dat de Toelichting het arrest van 1951 codificeert:
de kenbaarheid van het ongeoorloofde motief van de wederpartij doet dat motief al
tot de strekking der overeenkomst beboren", hetgeen tot haar nietigheid leidt.
Doordat de kenbaarheid van een ongeoorloofd motief de nietigheid van de overeen-
komst veroorzaakt, is de geldigheid van de overeenkomst niet meer uitsluitend

89 HR 11 mei 1951, NJ 1952, 128 m.nt. Ph.A.N.H., AA 1951, 29 m.nt. J.D. (BURG-
MAN/AVIOLANDA);HR 8 dec. 1972, NJ 1973,496 m.nt. K.W. (HOiTSMAlHoITSMA).
90 Zie retro, p. 8l.
91 De wetgever NBW heeft de uitspraak overigens gesanctioneerd, cf. T.M. bij art. 3.2.7
(3:40), ParI. Gesch. Boek 3, p. 190.
92 Zie retro, p. 9l.
93 HR 3 febr. 1928, NJ 1928,399, m.nt. E.M.M.
94NJ 1928, p. 402 I.k.: "een zodanig beslissend en gemeenschappelijk motief, drukt zijn
stempel ook op het contract dat daaraan zijn aanzien dankt." Zo ook SUULING, Inleiding tot
het burgerlijk recht, bd. II, dl. 2, p. 125. Cf. RiPERT, La regle morale dans les obligations
civiles, cit., p. 68: "Dans Ie pret fait IIun joueur pour lui permettre de continuer a jouer, la
pensee qu'il jouera de nouveau grace a ce pret est tres certainement dans l'esprit du preteur,
mais il y en a des autres: desir d'obliger, sentiment de reconnaissance, crainte ou pitie,
respect humain ou charite. Parmi ces motifs il en est d'honorables, mais parmi eux s'est glis-
se Ie motif coupable, faciliter Ie jeu d'autrui: cela suffit pour rendre Ie contrat immoral."
PETIT, die in zijn proefschrift het beperkte inhoudsbegrip verdedigd had (cf. retro, p. 89)
heeft MEUERS later gelijk gegeven. Zie VAN DUNNE e.a., Acht civilisten in burger.
Gesprekken met Beekhuis, Dooyeweerd, Dorhout Mees, Kisch, Langemeijer, Petit, Pilla,
Veegens, Zwolle, 1977, p. 170.
95 Onjuist dan ook HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p.
105.
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afbankelijk van de sociaal-economische functie van de vermogensverschuiving - in
welk geval immers een aantal concrete, niet direct uit de overeenkomst kenbare be-
langen buiten beschouwing zou kunnen blijven. Het waardeoordeel van de rechtsorde
wordt geveld vanuit het perspectief van partijen zelf". Het belang van het arrest
van 1951 is in casu dat zij de rechter aanleiding geeft kenbare bedoelingen en ver-
onderstellingen van de wederpartij omtrent het voorwerp van de overeenkomst in
zijn beoordeling van een geschil te betrekken". Hierdoor behoort, naast het enkele
verrichten van de toegezegde prestatie, ook de kwaliteit ervan tot de inhoud van de
overeenkomst": als iemand een mes verkoopt, verbindt hij zich tot levering van
een moordwapen als aan hem kenbaar is dat de koper er een derde mee wil ver-
moorden; als iemand een verse koe verkoopt, verbindt hij zich tot levering van een
koe met een rijke melkproduktie als het rund daarvoor kennelijk wordt gekocht".
Wanneer het in beginsel irrelevant motief zich in de overeenkomst consolideert, b. v.
omdat de intentie van de koper aan de verkoper kenbaar was, dan bepaalt het mede
de prestatie'?'. De beoordeling van het in concreto door de uitwisseling beoogde
resultaat noodzaakt tot een onderzoek naar de van de overeenkomst deel uitmakende
verwachtingen zoals die in de inhoud, vooral in uitdrukkelijke of stilzwijgende
accidentalia tot uitdrukking komen'?'. Het is daarom ook niet wenselijk de inhoud
van de overeenkomst te omschrijven uitsluitend als hetgeen door partijen is ver-
klaard. De inhoud van de prestatie behoeft een uitleg die de verklaring van de partij
die de prestatie op zich neemt, overstijgt'?', Als ik een schilderij koop, hangt het
van mijn beweegredenen af of de koopovereenkomst een beleggingskoop is, gericht
op het maken van winst, dan wel een aankoop gericht op het opsieren van mijn
woning. Mijn beweegredenen bepalen de inhoud van de overeenkomst mede'?'.

96 Cf. ASSER-HARTKAMP4-11,nr. 259.
en Zie ook LOWENSTEYN,De relativiteit van de contractuele norm, Zwolle, 1967, p. 12 ss.
98 Zie nog SCHUT, Presteren en garanderen, cit., p. 11.
99 Aldus oordeelde Hof 's-Gravenhage 30 mei 1940, vernietigd door HR 27 juni 1941, NJ
1941,781 m.nt. E.M.M (Verscbe koe).
100 Dit leidt ook tot een ruimere aantastbaarheid van de overeenkomstop grond van dwaling.
Zie infra, voetnoot 118.
101 Cf. BESSONE,Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969 (rist. 1975), p. 278 ss.:
UOA, Buonafede oggettiva ed economia contrattuale, cit., p. 384 ss.: Nuzzo, Utilita sociale
e autonomia privata, cit., p. 109 ss.
102 In die zin ook UOA, loco cit., p. 373 S. Cf. ASSER-HARTKAMP4-11,nr. 191, nr. 178.
103 Cf. Rb. Amsterdam 12juni 1991, NJ 1992,400 met betrekking tot een recbtsbijstandver-
zekering. De verzekeraar weigerde rechtsbijstand te verlenen in een gescbil van haar
verzekerde ter zake van de aankoop van twee scbilderijen. De verzekeraar stelde zicb op bet
stand punt dat het ging om een beleggingskoop. Recbtsbijstand ter zake van problemen m.b.t.
beleggingen werd door een beding in de polisvoorwaarden uitgesloten. De rechtbank legde
bet beding, onder verwijzing naar HR 28 april 1989, NJ 1990, 583 (LlSZKAy/LLOYO'S)
beperkt uit en besliste dat de aankoop van kunstvoorwerpen niet was een daad van belegging
als bedoeld in het litigieuze beding: "De vraag in boeverre Mastenbroek bij de koop van de
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Het onderscheid tussen inhoud en strekking van de rechtshandeling is achter-
haald'?'. Het roept misverstanden op en zou zo snel mogelijk uit art. 3:40 BW
moeten worden geschrapt.

4. Noch het BURGMAN/AvIOLANDA-arrestnoch het BARIs/RlEzENKAMP-arrest leidt
tot de conclusie dat iemand die een bovenhuis verkoopt, zich verbindt tot levering
van een woning die ook aan een andere functie voldoet dan die waarvoor zij kenbaar
werd gekocht'?'. De subjectiveringstendens heeft dan ook vooral betekenis gekre-
gen door de standaardbeslissing van de Hoge Raad in 1973 dat op een partij een
spontane mededelingsplicht rust met betrekking tot haar bekende ornstandigheden
die, hoewel niet-kenbaar, voor de wilsvorming van haar wederpartij van belang kun-
nen zijn, en dat zelfs indien die wederpartij die omstandigheden ook door eigen on-
derzoek aan de weet zou kunnen komen'?'. Sindsdien is naar mijn idee het beginse/
van de eigen-verantwoordelijkheid van het rechtssubject, zoals dat nog weI in het
BARIs/RlEZENKAMP-arrestlO7 werd gehuldigd, sterk uitgehold'?". In de plaats van
de plicht zich te informeren treedt de plicht van de wederpartij om in te lichten. De
door de Hoge Raad in 1973 geformuleerde rechtsregel'"

"... dat wanneer een partij v66r de totstandkoming van een overeenkomstaan de we-
derpartij bepaalde inlichtingen had behoren te geven ten einde te voorkomen dat de

twee schilderijen werd gedreven door esthetische motieven en in hoeverre door het verlangen
zijn geld op verstandige wijze te besteden, kan daarom onbeantwoord blijven."
104 Zie echter ASSER-HARTKAMP4-I1, nr. 259 ss.; ASSER-RuTTEN 4-11, p. 172.
105 Cf. VAN DER GRINTEN in zijn noot onder HR 30 nov. 1973, NJ 1974, 97 (VAN DER
BEEKIVAN DARTEL) in AA 1974, p. 344 ss.
106 HR 30 nov. 1973, NI 1974, 97 m.nt. G.I.S., AA 1974, p. 344 rn.nt, G. (VAN DER
BEEKIVAN DARTEL); HR 7 dec. 1979, NI 1980, 290 m.nt. G.I.S., AA 1981, p. 133 m.nt.
VAN DUNNE (VAN HENSBERGEN/Gem. 's-Gravenhage); HR 7 dec. 1984, NJ 1985,771 m.nt.
C.I.H.B. (TDRKlVAN DEN BERG); HR 4 dec. 1987, NJ 1988,345 (WILLART/SNUDERS)en
HR 21 dec. 1990, NJ 1991,251, Kwartaalbericht NBW 1991, p. 99 m.nt, VAN ROSSUM,AA
1991, p. 661 m.nt. HIlMA (VAN GEESTINEDERLOF). Zie retro, p. 131 s. Tegen deze
rechtspraak keert zich PAQUAY, Conformiteit en risico in het nieuwe kooprecht, cit., p. 181
ss. In Italie heeft VISINTINI,La reticenza nel nella formazione dei contratti, Padova, 1972,
p. 251 ss., zich sterk gemaakt voor de spontane mededelingsplicht.
107 HR 15 nov. 1957, NJ 1958, 67 m.nt, L.E.H.R., AA 1958, p. 103 m.nt, G.
108 In die richting gaat ook COHEN HENRIQUEZ in zijn bespreking van VRANKEN,
Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichtenin het verbintenissenrecht, cit., in RMThemis
1990, p. 454. Cf. LE TOURNEAU,De l'allegement de l'obligation de renseignements ou de
conseil, D. 1987, Chron., p. 102: "A force de disserter sur Ie devoir d'informer son
cocontractant, l'ecole a presque fini par oublier, non seulement le fondement de ce devoir,
mais plus encore son caractere d'exception. Car en verite, la regle, dans une societe liberale,
composee d'hommes autonomes et responsables, est Ie devoir de s'informer soi-rneme, de
prendre I'initiative, les devants."
109 Zie retro, p. 131 s.
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wederpartij zich omtrent het betreffende punt een onjuiste voorstelling zou maken,
de goede trouw er zich in het algemeen tegen zal verzetten dat eerstbedoelde partij
ter afwering van een beroep op dwaling aanvoert dat de wederpartij het ontstaan van
de dwaling mede aan zichzelf heeft te wijten" ,

kenmerkt een nieuwe tendens in het particuliere-contractenrecht om het belang van
het (opgewekt) vertrouwen van een partij te relativeren ten gunste van de niet direct
kenbare bedoelingen en verwachtingen van haar wederpartij. Het arrest van 21 dec.
1990, NJ 1991,251 (VAN GEEST/NEDERLOF)bevestigt dit. Voortbouwend op de
zojuist geciteerde rechtsregel, overwoog de Hoge Raad:

"Voor zover het hof de hiervoor (... ) vermelde regel weI voor ogen heeft gehad
maar heeft geoordeeld dat de in r.o. 6 van zijn arrest vermelde, volgens het hof een
'erg lichtvaardig' handelen van Van Geest opleverende, omstandigheden een
afwijking van die regel rechtvaardigen, beeft het rniskend dat die regel juist ertoe
strekt ook aan een onvoorzichtige koper bescberming te bieden tegen de nadelige
gevolgen van dwaling veroorzaakt door het verzwijgen van relevante gegevens."
(curs. toegev.)

Het toenemend belang van het verwachtingspatroon mondt uit in een principiele
uitbreiding van de omvang en kwaIiteit van de verplichtingen van de verkoper of,
meer aIgemeen, van de partij die zich bij overeenkornst verbonden heeft'". Het
leidt tot een vergaande bescherming van de in enig opzicht zwakkere partij die in
haar verwachtingen wordt teleurgesteld. De literatuur vestigt haar overwegende aan-
dacht dan ook niet meer op het moment van de vermogensverschuiving, het aspect
dat in de overeenkomst tot uitdrukking komt. Centraal staat thans weer de
wilsvorming, de vorming van het verwachtingspatroon, dat in de rechtshandeling
gestaIte krijgt.

Het stijgend belang van het verwachtingspatroon van een partij ter zake van de
aan haar toegezegde prestatie, dwingt tot een uitbreiding van de 'inhoud en
strekking' van de overeenkomst. Niet aIleen kenbare motieven van een partij, maar
ook de motieven die haar wederpartij, hoewel ze haar niet kenbaar waren, had
moeten kennen, behoren tot de inhoud (strekking) van de overeenkomst'". Ver-

110 Zie m.b.t. bet huurrecht ASSER-ABAS 5-II, nr. 23A: "(D)e buurder verpJicht zich tot
betaling van deze prijs, omdat het gehuurde zich in deze toestand bevindt; wordt na verloop
van tijd de aanvankelijke staat van bet gebuurde verminderd door tekortscbietend onderhoud,
dan verliest de huurder een stuk genot, waarop hij contractueel recbt heeft en waarvoor bij
mede, nl. voor dat stuk, een prijs betaalt."
III Cf. HR 1 juni 1990, NJ 1991, 759 m.nt. C.J.H.B., Kwartaalbericht NBW 1990, p. 132
m.nt. VAN ROSSUM (VAN LANSCHOTIBINK); HR 10 dec. 1993, RvdW 1993, 248 (VAN
ITTERsuMlRabobank). Zie ook HR 28 juni 1991, NJ 1992, 787 m.nt. C.J.H.B. (VER-
KERKIVAN DER VEEN Q.Q.): "Dit brengt mee dat de voormelde onderdelen feitelijke
grondslag missen, nu zij ervan uitgaan dat Verkerk zich van dit gevolg van die nakoming
bewust had behoren te zijn, terwijl in het midden kan blijven in boeverre ook dan grond
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taald naar de subjectiveringstendens lijkt mij de inhoud van de overeenkomst het best
gedefmieerd als de optelsom van de legitieme verwachtingspatronen van partijen.
Daarbij wordt de legitimiteit van het verwachtingspatroon bepaald door het resultaat
dat, of beter de situatie die een partij door de uitwisseling van de wederzijdse pres-
taties op grond van de overeenkomst mag verwachten, hetgeen niet slechts afhangt
van wat partijen over en weer hebben verldaard maar ook van hun verhouding tot
elkaar, die door onder andere wederzijdse deskundigheid en maatschappelijke positie
wordt gekleurd!".

Maar hoe kan een partij nu voldoen aan een verwachtingspatroon dat haar
onbekend is? Hoe kan zij rekening houden met de haar onbekende en niet kenbare
motieven van de wederpartij? Daartoe, om de precieze inhoud van de overeenkomst
te bepalen, dienen de mededelings-, onderzoeks- en informatieplichten'", Het
onvoldoende betrachten van informatieplichten behelst dan ook een contrair gedrag
aan het de inhoud van de overeenkomst. Het is gedrag dat in strijd is met het con-
tractuele, objectieve doel (de uitwisseling van de wederzijdse prestaties), dat
krachtens art. 1374 lid 3 BW-1838 niet gefrustreerd mag worden'". De informa-
tielastverdeling'" , in het proces vloeiend overlopend in bewijslastverdeling'";

aanwezig kan zijn om een overeenkomst wegens een verboden strekking nietig te achten."
(curs. orig.)
112 Cf. HR 17 dec. 1976, NJ 1977, 241 m.nt. G.J.S., AA 1977, 521 m.nt. P.v.S (Gem.
BundeIERCKENs): " ... dat ( ... ) het antwoord op de vraag of al of niet een overeenkomst tot
stand is gekomen, in beginsel athangt van wat beide partijen over en weer hebben verklaard
en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de ge-
geven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben afgeleid; (... ) dat daarbij
onder meer een rol kan spelen: a. of de betekenis waarin de ene partij de uitdrukking heeft
opgevat meer voor de hand lag dan die waarin de ander haar beeft opgevat; b. of, indien deze
uitdrukking een vaststaande technische betekenis heeft, de partij die van deze betekenis is uit-
gegaan, mocht verwacbten dat ook de andere panij deze betekenis zou kennen; c. of de
andere partij zich bad voorzien van deskundige bijstand en de wederpartij mocht verwachten
dat deze die betekenis kende en die andere partij daaromtrent voorlichtte; d. of een der door
partijen aan de uitdrukking gehechte betekenissen zou leiden tot een resultaat dat met betgeen
partijen met de overeenkomst beoogden minder goed zou zijn te rijmen ... " Zie ook
TOMMASINI, Nullitii (diritto privato), Enc. dir. 28 (1978), p. 879: "TI comportamento
programmante si incentra nella dichiarazione rna non si esaurisce in essa. La dichiarazione
e preceduta accompagnata seguita da attegiamenti che la preparono la integrano la attuano e
il suo significato pun essere correttamente identificato solo se si reinserisce nel contesto
comportamentistico (comportamento complessivo) di cui costituisce 10 stralcio."
113 Cf. EsSER/SCHMIDT, Schuldrecht, Bd. 1-1, p. 33 s.; UDA, Buona fede oggettiva ed
economia contrattuale, cit., p. 373.
114 BREIDENBACH,Die Yoraussetzungen von lnformatianspflichien beim VertragsschlujJ,
Miinchen, 1989, p. 19; UDA, Buona fede oggettiva ed economia contrattuale, cit., p. 366.
115 De term is van SCHUMACHER, Yertragsaufhebung wegen fahrldssiger Irrefuhrung
unerfahrener Vertragspartner, cit., p. 15; cf. BREIDENBACH,op. cit., p. 91 ss.
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speelt omgekeerd dan ook een belangrijke rol bij het vaststellen van de inhoud van
de overeenkomsr'", die bepalend is voor de verdeling van de risico's die de over-
eenkomst met zich brengt. De door de wederzijdse legitieme verwachtingspatronen
bepaalde inhoud van de overeenkomst bepaalt de contractuele risicoverdeling. De
opwaardering van het achter de verklaarde wil schuilgaande subjectieve doel leidt
dus niet aileen tot bijverschijnselen als een vervaging van de grens tussen dwaling
en wanprestatie!", maar dwingt ook tot een principiele heroverweging van de tra-
ditionele, voorheen door de sociaal-economische functie van de overeenkomst
bepaalde, risicoverdeling!".

Dat de informatielastverdeling bij de bepaling van de contractuele risicoverdeling
een indicatie kan vormen, blijkt b.v. wanneer een partij een huis koopt dat later,
door een wijziging van het bestemmingsplan, in de aanvliegroute van een vliegveld
komt te Jiggen en zij naar aanleiding van deze gefrustreerde verwachting de

116 Waarover SCHOORDUK,De bewijslastverdeling onder het nieuwe bewijsrecht, cit., i.h.b.
p. 691 s.; zie ook VRANKENin zijn noot onder HR 2 febr. 1990, NJ 1990, 795; cf. Hof
Amsterdam 31 mei 1990, NJ 1992,734; Ktr. Harderwijk 31 okt. 1990, Prg. 1990, 3359,
waarin onder meer de gebrekkige informatieverschaffing in een van overheidswege uitgegeven
circulaire de bewijslastverdeling bepaalde.
111 Cf. FARlAT, L'ordre public economique, cit., p. 197.
lIS Een overeenkomst is aantastbaar wegens dwaling wanneer een partij de overeenkomst is
aangegaan op grond van een onjuiste voorstelling van zaken, en de wederpartij met die voor-
stelling van zaken bekend had moeten zijn. Die laatste omstandigheid is tegenwoordig ook
bepalend voor de kwaliteit van de prestatie van de wederpartij, zodat vaak eveneens geldt dat
de prestatie van de wederpartij niet voldoet aan hetgeen die partij op grond van de overeen-
komst mocht verwachten; cf. GERBRANDY,De omstandigheden. Op de grens tussen dwaling
en wanprestatie, WPNR 5959 (1990), p. 285 ss.; zie reeds HR 5 febr. 1932, NJ 1932,399
m.nt. P.S. (VAN DER WAARDENIWORTELBOER);KAMPHUISEN,De kantharos van Stevens-
weert, cit., p. 523. In de literatuur heeft vooral KAMpHUlSENzich sterk gemaakt voor een
ruimere opvatting omtrent de inhoud van de overeenkomst. Hij stelde enerzijds dat een veron-
derstelling van een partij omtrent de kwaliteit van de prestatie tot de inhoud van de overeen-
kornst kan behoren. Daaruit volgde dan aantastbaarheid van de overeenkomst wegens
dwaling, als die partij in haar veronderstelling werd teleurgesteld, cf. Dwaling bij obligatoire
overeenkomsten, Zwolle, 1961, p. 77 ss., p. 150 ss. Anderzijds betoogde hij dat een garantie
of mededeling omtrent een eigenschap van de te leveren zaak aanleiding kan geven tot een
actie wegens wanprestatie, wanneer de zaak die eigenschap niet blijkt te bezitten, cf, ASSER-
KAMPHUISEN,Bijzondere overeenkornsten, cit., p. 88. Het loslaten van het kenbaarheidsver-
eiste en het uitsluitend nog stellen van het vereiste van verontschuJdigbaarheid van het
aangaan van een overeenkornst op grond van een onjuiste voorstelJing van zaken voor een
beroep op dwaling zou dan ook aan het dwalingsleerstuk veel meer zelfstandige betekenis ver-
lenen, los echter van de vraag of dit wenselijk moet worden geacht, cf. CHAO-DUIVIS,
Schadevergoeding bij dwaling: de veroorzaker betaalt, RMThemis, 1990, p. 245 ss. en noot
15.
119 Cf. DATTILO, Tipicita e realtii nel diritto dei contratti, Riv. dir. civ. 1984, I, p. 781 ss.
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overeenkomst ter discussie stelt'". Voor wiens risico de wijzigmg van bet
bestemmingsplan komt'", of dus een beroep op b.v. dwaling toewijsbaar is, is
alleen in concreto vast te stellen en hangt af van de vraag of de prestatie van de
wederpartij strijdt met het legitieme verwachtingspatroon. De legitimiteit wordt be-
paald wordt door de vraag of de wederpartij, gezien onder andere haar maat-
scbappelijke positie en relatieve kundigheid, van deze omstandigheid kennis droeg
of behoorde te dragen en daarvan dus mededeling had lrunnen en/of moeten doen,
en zo niet, in hoeverre de dwalende dan zelf vooraf kennis van deze omstandigbeid
bad kunnen bebben. Uit de door deze vragen bepaalde informatielast- en bewijs-
lastverdeling blijkt hoe de risico's in de overeenkomst verdeeld zijn. Ik wees er al
Opl22dat de Hoge Raad aan een verbetering van de onevenwicbtige partijverbouding
bijdraagt door onder bepaalde omstandigheden de onderhandelingsfase dwangmatig
te herscheppen teneinde aldus gunstige voorwaarden voor een bijdrage van alle par-
tijen aan de inhoud van de overeenkomst te creeren, Ook de wetgever schiet in een
aantal gevallen te bulp, bijvoorbeeld door de zwakkere partij door vormvoorschriften
te dwingen zich de veelal nadelige consequenties van de overeenkomst bewust te wo-
rden'".

De door de subjectiveringstendens gegroeide meer intrinsieke benadering van
rechtsbetrekkingen vindt haar neerslag dan ook in de controle van de kwaliteit van
de uitwisseling!", waartoe vanouds het causavereiste gediend heeft. Maar ik be-
twijfel of die ontwikkeling rechtstreeks haar oorzaak vindt in een hoger beginsel van
solidariteit, zoals bijvoorbeeld VRANKENmeent. Naar mijn idee buldigt VRANKEN
weliswaar terecht bet uitgangspunt dat partijen zicb omtrent de beweegredenen van
de ander dienen te vergewissen. Maar ik denk dat VRANKENvoor een verkeerd per-

120 Cf. HR 14 sept. 1984, NJ 1985,85 (SWINKELS/Gem. Best).
121 Fundamenteel is het betoog van BESSONE,Adempimento e rischio contrattuale, cit., p. 278

ss.
122 Zie retro, p. 132.
123 B.v. art. 24 van de Colportage wet (1973); art. 2 TijdeJijke wet huurkoop onroerende
zaken; art. 30 van de Wet op het consumentenkrediet (1990). EGGER,Wandlungen der kontinentaleu-
ropaischen Privatrechtsordnungen in der Aera der Weltkriege, in: Yom Krieg und Yom
Frieden, Festschrift fur Max Huber, Ziirich, 1944, p. 41 ss., p. 60 s. schetst een intemationa-
Ie Tendenz nach der Formalisierung wichtiger Rechtsgeschiifte, die parallel gaat met de
Wendung zum sozialen Privatrecht en zich al v66r de eerste wereldoorlog heeft ingezet.
124 PELLICANO, Causa del contratto e circolazione dei beni, cit., p. 151: " .. .l'emancipazione,
da un lato, della presupposizione dell'errore sui motivi individuali e 'I'addolcirsi', dall'altro,
della rigida obbiettivita della causa che, dismettendo gli abiti di funzione-limite 0 di concetto
'negative' alla cui stregua valutare 10 svolgersi dell'autonomia privata, potra acquistare,
proprio in forza della presupposizione, il ruolo (positivo) di requisito di valutazione
dell'autonomia contrattuale non soltanto in termini di scambio rna altresi in termini di
destinazione, dello scambio." (curs. orig.).
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spectief kiest als hij stelt'":

"Degene die een contract sluit zonder zich ervan overtuigd te hebben dat de ander
beseft wat hij doet, schiet tekort in de wijze waarop partijen met elkaar moeten
omgaan bij het aangaan van overeenkomsten."

De opkomst van informatieplichten wordt veroorzaakt door het stijgend belang van
de achter de kenbare gedraging schuilgaande werkelijke partijwil, het subjectieve
doel. Het lijkt mij daarom onjuist de eigen-verantwoordelijkheid van het rechts-
subject als uitgangspunt te nemen. Integendeel: het solidariteitsbeginsel wortelt in
egoisme. Er is, in zekere zin, sprake van een herleving van de wilsleer": de
maatstaf voor rechten en plichten waartoe de overeenkomst aanleiding geeft, is niet
meer het vertrouwen van een partij maar, opnieuw, de wil inclusief de beweegre-
denen, het subjectieve doel, van haar wederpartiJ, voorzover dit subjectieve doel al-
thans bij het tot stand komen van de rechtshandeling van belang iS127

• Ook in de
vorige eeuw was een partij die zekerheid wenste omtrent de geldigheid van de over-
eenkomst uit eigenbelang genoodzaakt zich te vergewissen van de overeenstemming
van de wil en verklaring van haar wederpartij; zonder meer afgaan op de verklaring
van haar wederpartij betekende dat een partij het risico nam later te worden verrast
door een beroep op de andersluidende wil. Nu wordt ditzelfde onderzoek, in cor-
rectie op de vertrouwensbescherming, als een verplichting aan haar tegengeworpen
wanneer zij zich beroept op haar vertrouwen op de verklaring van haar wederpartij.
Dat vertrouwen zou immers, sinds de objectiveringstendens een argument voor
gebondenbeid van die wederpartij zijn. Maar van groot belang is dat het daar niet
bij blijft. Als een partij nadelige gevolgen ondervindt van het feit dat haar
wederpartij een informatieplicht verzaakt, kan zij die gevolgen op de wederpartij

125 VRANKEN, Mededelings-, informatie- en onderzaeksplichten in het verbintenissenrecht, cit.,
p. 202; zie ook p. 204: "Fouten en vergissingen komen voor eigen risico, tenzij de
wederpartij ze heeft opgewekt, kende of had moeten voorkomen." cf. JOURDAIN, Le devoir
de 'se' renseigner. Contribution a l'etude de l'obligation de renseignement, D. 1983, Chron.,
p. 139: "Le devoir de se renseigner est donc un principe dont l'obligation d'informer ne
represente qu'une exception."; zo ook LE TOURNEAU, De l'allegement de l'obligation de
renseignements ou de conseil, cit., p. 102.
126 Cf. BREIDENBACH, Die Yoraussetzungen von Informationspflichten beim Vertragsschluj3,
cit., p. 12: "Geschutzt wird also durch vertragsbezogene Informationspflichten die
Willensfreiheit - in Form einer ausreichenden Entscheidungsbasis - im Hinblick auf den
intendierten Vertrag."
127 Cf. COSTANZA, Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede, cit., p. 69
ss., p. 70: "La buona fede viene cosl collegata al principio dell'affidamento secondo una
concezione sostanzialmente di tipo soggettivo, in quanta cio che assume rilevanza e determina
l'insorgere della responsabilita e I'attegiamento del recedente."



160 INDIVIDUALISERINGEN SUBJECTIVERING

afwentelen!". Hieruit blijkt dat de revaluatie van de prestatieplicht van de
verkoper van een zaak van een leverings- tot een garantieverplichting haar oorzaak
vindt in de opwaardering van het legitieme verwachtingspatroon van de koper om-
trent de prestatie van de verkoper'". Het legitieme verwachtingspatroon van de
wederpartij bepaalt aard en omvang van mededelings-, onderzoeks- en informatie-
plichten'?", Sinds 1973 is er aanleiding dit verwachtingspatroon niet te beperken
tot de uitsluitende kenbaarheid van bedoelingen en veronderstellingen'". Een partij
zal blijkens het VAN DER BEEKIVAN DARTEL-arrest spontaan mededeling moeten
doen van een haar bekende omstandigheid ook indien niet zonder meer duidelijk is
dat de kennis ervan voor de wederpartij van belang is, ook indien dit ten koste gaat
van een zeker voordeel bij de uitwisseling en ook indien de wederpartij deze omstan-
digheid ook zelf te weten kan komen. Het verzwijging van die omstandigheid, re-
ticentie, staat gelijk aan bedrog en is mitsdien onrechtmatig. De aanzegging door
B&W van de gemeente 's-Gravenhage aan VAN DARTELdat haar, nadien aan VAN
DER BEEK verkochte, bovenwoning op korte termijn voor gebruik gevorderd zou
worden, was een omstandigheid waarvan objectief en rechtens dus ook voor VAN
DARTEL vaststond dat VAN DER BEEK erin geinteresseerd zou zijn, hoewel VAN

DARTEL op goede gronden meende dat de vordering door B&W door de verkoop
aan VANDER BEEKniet zou plaatsvinden en VAN DERBEEKdit feit ook had kunnen
uitspelen bij de onderhandelingen over de koopprijs. Niet zozeer is relevant dat VAN

DARTEL geen aanleiding had te veronderstellen dat de aanzegging voor VAN DER
BEEKgevolgen zou hebben. Omdat de aanzegging een wezenlijke beperking van de
kwaliteit van de prestatie van VAN DER DARTELopleverde, was het aan VAN DER
BEEKte bepalen in hoeverre dit voor haar relevant was. Het legitieme verwachtings-
patroon, zo blijkt, wordt voortaan bepaald niet door wat de wederpartij op grond van
de overeenkomst wei mag verwachten maar door wat zij op grond van de overeen-
komst niet behoeft te verwachten!". Daarom ligt het initiatief bij degeen die de
prestatie levert. Zo wees Hof 's-Hertogenbosch een dwalingsactie van de echtelieden
BAGGENtoe toen bleek dat hun wederpartij, de gem. Geleen, op het moment van de
totstandkoming van de overeenkomst al bekend was met de aanstaande wijziging van

128 Aldus terecbt VRANKEN, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het
verbintenissenredu, cit., p. 199 S.

129 TERRANOVA,La garanzia per vizi della cosa venduta, cit., p. 85.
130 Door VRANKEN als tbema gekozen in zijn monografie Mededelings-, informatie- en
onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, cit., waarover HARTKAMP, Een nieuwe kijk op
het verbintenissenrecht. Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten, NJB 1990, p. 657
ss.
131 Ik ga er maar van uit dat betzelfde wordt beoogd door VAN MENS, Civielrechtelijke en

fiscaalrechtelijke aspecten van het schenkingsbegrip ; Deventer, 1985, p. 119, die de
wederzijdse kenbaarbeid van de bedoelingen van partijen wi! aanvullen "... met betgeen rede-
lijkerwijze voor partijen mag worden verondersteld kenbaar te zijn" (= tautologie).
132 Cf. Rb. Zutpben 8 febr. 1990, NJ 1991,228.
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het bestemmingsplan waarin het BAGGEN gekochte bouwterrein lag:

"Het ligt dan op de weg van de Gemeente Baggen e(n) e(chtgenote) mee te delen dat
wijzigingen op komst zijn, juist om Baggen e.e. er voor te behoeden dat zij door een
onjuiste voorstelling van zaken anders zouden beslissen dan zij gedaan zouden
hebben als zij wei op de hoogte waren gesteld. ,,133

De koper behoeft slechts aannemelijk te maken dat hij bij bekendheid met die
omstandigheden niet of althans niet op dezelfde voorwaarden zou hebben ge-
contracteerd. Dat het voor de deskundiger partij in alle gevallen zaak is te voorko-
men dat zich bij haar wederpartij een verontschuldigbare onjuiste voorstelling van
zaken vormt, brengt met zich dat het traditionele kenbaarheidsvereiste bij dwaling
pas een rol kan spelen nadat de deskundige partij voUedig aan haar informatieplicht
heeft voldaan 134. Zo ver gaat de garantieplicht dat het verwachtingspatroon van de

J33 Arrest van 24 mei 1989, BR 1990, p. 779. Hetzelfde Hof had in zijn arrest van 18 jan.
1983 (kenbaar uit HR 14 sept. 1984, NJ 1985,85 inz. SWINKELS/Gem. Best) al geoordeeld
dat het een beroep op dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst in beginsel voor
honorering vatbaar achtte " ... indien de gemeente destijds wist of behoorde te weten dat het
door Swinkels aan (. .. ) te kopen perceel bij realisering van de geprojecteerde baanverdraaiing
door zodanige geluidsoverlast zou worden getroffen, dat het ten ene male ongeschikt zou zijn
voor woningbouw ... ", Cf. HR 7 dec. 1979, NJ 1980,290 m.nt. G.J.S., AA 1981, p. 133
m.nt. VAN DUNNE (VAN HENSBERGEN/Gem. 's-Gravenhage),
134 Cf. art. 6:228 lid 1 sub a BW en HR 14 sept. 1984, NJ 1985, 85 (SWINKELS/Gem. Best),
waarin niet werd gecasseerd het kennelijke oordeel van het Hof "... dat de gemeente, toen
Swinkels niet reageerde op de waarschuwing (door nadere inIichtingen te vragen), het ervoor
mocht houden dat dit punt voor hem niet van essentieel belang was ... "; HR 1 juni 1990, NJ
1991,759 m.nt. C.J.H.B., KwartaalberichtNBW 1990, p. 132 m.nt. VAN ROSSUM(VAN
LANSCHOT/BINK): "Een borgstellingsovereenkomst als de onderhavige kan wegens dwaling
vernietigbaar zijn, wanneer de borg bij het vormen van zijn oordeel omtrent de kans dat hij
tot nakoming zal worden verplicht, is uitgegaan van een zodanig verkeerde voorstelling van
zaken dat hij, zou hij een juiste voorstelling hebben gehad, niet bereid zou zijn geweest de
borgtocht te verlenen." En verderop: "... dat onder ornstandigheden als waarop in het
onderdeel een beroep wordt gedaan, het gevaar van ondoordachtheid of misplaatst vertrouwen
op de goede afloop zodanig is dat het een professionele credietverlener als de Bank - die in
de regel beter in staat zal zijn om het risico dat de borg loopt, te beoordelen dan de par-
ticulier die uit hoofde van zijn persoonlijke relatie tot de schuldenaar bereid is borg te staan -
aileen dan vrijstaat te betogen dat de dwaling voor rekening van de particuliere borg moet

blijven indien hij steit, en voor zover nodig bewijst dat hij de borg omtrent die risico's heeft
voorgelicht." Ook de Franse Cour de cassation (b.v. Casso 15 april 1986, D. 1987,341 m.nt.
AYNBs) is, waar het de borgstellingsovereenkomst aangaat, zeer streng en eist onder meer
" ... que l'acte juridique constatant un engagement de caution do it porter, ecrite de la main de
la caution, une mention exprirnant, sous une forme explicite et non equivoque, la connais-
sance qu'elle a de la nature et de l'etendue de I'obligation contractee ... ", hetgeen GHESTIN
(Le contrat, or. 477) verleidt tot de opmerking: " ... que rares sont les engagements de cette
nature assures d'etre reconnus valables. L'evolution de la jurisprudence en ce domaine
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koper de verkoper soms verplicht een onderzoek naar de kwaliteit van zijn eigen
prestatie in te stellen. Zo meende Rb. Rotterdam'> dat op de gemeente Maassluis,
die zwaar verontreinigde grond als bouwgrond had verkocht, ten opzichte van de
toekomstige bewoners de plicht had gerust

"... ervoor zorg te dragen dat zij geschikte bouwgrond leverde. Zij was al geruime
tijd eigenaar van de grond en de opspuitingen waren in haar opdracht en onder haar
verantwoordelijkheid verricht. Voordat zij de grond uitgaf had zij de plicht na te
gaan of de grond daartoe in aile opzichten geschik:t was."

De Hoge Raad sanctioneert deze ontwikkeling door ook in geval van wederzijdse
dwaling het risico van frustratie van het verwachtingspatroon bij de deskundiger
partij te leggen'". De Franse Cour de cassation neemt zelfs aan'" dat het vrijwiIlig

annonce sans doute, et provoquera peut-etre, une reforme necessaire du droit positif, en vue
de mieux concilier l'efficacite de cette surete avec les interets legitimes des cautions." De
Duitsers gaan in ieder geval minder ver, zie b.v. BREIDENBACH,Die Yoraussetzungen von
Informationspflichten beim VertragsschlufJ, cit., p. 78 ss.
135 Rb. Rotterdam 15 juli 1988 (rolnr. 5789/86), BR 1988, p. 845, bevestigd door Hof 's-
Gravenhage 6 dec. 1990, M&R 191, 114 m.nt. KOTIENHAGEN-EDZES(sub 6) onder Hof 's-
Gravenhage 6 dec. 1990, M&R 1991, 117. Het cassatieberoep werd verworpen door HR 9
okt. 1992, RvdW 1992,220 (Gem. MaassluisN ANBERGEN). In dezelfdezin HR 9 okt. 1992,
RvdW 1992,223, BR 1993, p. 366 m.nt. BROEKEMA-VANENGELEN(PAKWONINGENNAN
HELDEN): "Ook indien, zoals in de onderdelen 1 en 3 wordt verondersteld, in kringen van
deskundigen destijds nog niet werd ingezien welke invloed verontreiniging van havenslib,
gebezigd voor het ophogen van terreinen, op de geschiktheid van die terreinen voor wo-
ningbouw had, stond zulks niet in de weg aan 's hofs oordeel dat er voor Pakwoningen
aanleiding was een onderzoek in te stellen, alvorens 'op grote schaal in de onderhavige
lokatie woonpercelen aan de man te brengen' (slot van r.o. 16 resp. 14). Ook de schijn van
geschiktheid van de grond voor woningbouw, welke door het optreden van Maassluis kan zijn
gewekt, behoefde het hof niet van zijn oordeel te weerhouden." Zie ook Hof 's-Gravenhage
24 mei 1989, NJ 1990, 706, merkwaardigerwijze voorzien door NIEUWENHUISin zijn noot
onderHR 15 nov. 1985, NJ 1986, 213 m.nt. G. (STAVENUITER/OOSTERBAAN),in AA 1986,
p. 320. cr. HR 7 mei 1982, NJ 1983, 509 (VAN DIJK!BEDAUX).M.i. had deze oplossing ook
voor de hand gelegen in de procedure die leidde tot Rb. Amsterdam 7 febr. 1990, Prg. 1990,
3338, waaruit voigt dat ik de volgende overweging van de Rechtbank onjuist acht: "Nu (... )
op de AWV geen mededelingsplicht rustte en niet gesteld of gebleken is dat de aanwezigheid
van kakkerlakken aan haar te wijten is, zijn er geen gronden deze gestelde schade vanf 1000
voor rekening van de AWV te doen komen, "
136 HR 1 juni 1990, 119, NJ 1991, 759 m.nt. C.J.H.B., Kwartaalbericht NBW 1990, 132
m.nt. VAN ROSSUM(VAN LANSCHOTIBINK).Zie over de risicoverdeling i.g.v. wederzijdse
dwaling ook SMITS, lets over de grondslag van de wederzijdse dwaling, RMThemis 1993, p.
499 ss.; zie voor Duitsland BREIDENBACH,Die Voraussetzungen von Informationspflichten
beim VertragsschlujJ, cit., p. 83 ss.
137 Casso fro 3 febr. 1981, D. 1984,457 m.nt. GHESTIN; cf. GHESTIN, Le contrat, nr. 433
S8.
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verzaken van onderzoek door een deskundige verkoper met een bewuste verzwijging,
i.e. bedrog, moet worden gelijk gesteld, hetgeen overigens in overeensternming is
met de opvatting van het Franse Hof dat de deskundige verkoper van een zaak met
een verborgen gebrek, als een verkoper te kwader trouw heeft te gelden'". Ik zou
menen dat het aantrekkelijker is slechts een vermoeden van bedrog aan te nemen,
waardoor bijvoorbeeld de deskundige verkoper van een tweedehands auto met een
te lage kilometerstand op de teller, de bewijslast draagt van zijn goede trouw'". De
vraag rijst hoever de Hoge Raad wil gaan: is vernietiging van een overeenkomst
wegens dwaling ook mogelijk als de dwaling wederzijds is en berust op een buiten
de invloedssfeer van de wederpartij liggende frostratie van een toekomstverwachting
die aan de uitgewisselde prestaties het evenwicht ontneemt?"" Naar mijn mening
is hier de grens bereikt. Aan de niet aan de wederpartij toerekenbare frustratie van
een toekomstverwachting'" ligt geen kwaliteitsgebrek van de prestatie van de weder-

138 Zie retro, voetnoot 47.
139 Cf. Cour d'appel Douai 5 maart 1974, cassatieberoep verworpen door Casso 19 januari
1977, D. 1977, I.R. 196; GHESTlN in zijn noot onder Casso fro 3 febr. 1981, D. 1984,457,
p. 460: "Le vendeur professionel qui vend a un acheteur profane un bien, complexe par sa
nature materielle ou juridique, doit en connaitre les caracteristiques et ne peut se retrancher
derriere une ignorance dont il tire profit. L'omission volontaire de verifier l'aptitude de la
chose a realiser la fill pour laquelle elle a ete vendue par Ie professionnel et achetee par un
profane constitue en elle-meme un dol." Zie ook HR 25 juni 1993, RvdW 1993, 148, VR
1993, 131, TvC 1993, p. 321 m.nt. RIJKEN(GERARDSIVIJVERBERG),waarin vemietiging van
de overeenkomst werd gebaseerd op wederzijdse dwaling.
140 Zo Casso it. 17 mei 1976, n. 1738, Foro it. 1976, I, 2399 m.nt. SINESIO, Presupposizione,
causa e buona fede nella vicende della edificabilita dei suoli in Foro it. 1977, I, 2340, Giur.
it. 1977, I, 1, 2242, Giust. civ. 1976, I, 977, Riv. dir. comrn. 1977, n, 341 m.nt.
CASSOTIANA,Presupposizione e rischio contrattuale: een gemeente ruilde met een particulier
bouwgrond, waama het door de particulier verkregen perceel werd aangewezen tot pub\iek
groen en bebouwing werd verboden. De vordering tot ontbinding van de overeenkomst werd
toegewezen. De uitspraak wordt ook besproken door ABAS, Rebus sic stantibus. Een
onderzoek: naar de toepassing van de clausula rebus sic stantibus in de rechtspraak van enige
Europese landen, Deventer, 1989, p. 163, die echter over het hoofd heeft gezien dat bij de
beslissing een rol speelde dat het de gemeente was die na de ruil een bestemrningsplan
opstelde waarin de geruilde grond als groenstrook werd aangewezen.
141 Als het niet gaat om een toekomstverwachting rust bet risico ook bij wederzijdse dwaling
op de verkoper. Dit wordt bevestigd door HR 25 juni 1993, RvdW 1993, 148, VR 1993, 131,
TvC 1993, p. 321 m.nt. RiJKEN (GERARDsIVINERBERG). Het hof had aangenomen dat de
verkoper van een auto, waarvan de kilometerteller zo'n 50.000 km was teruggedraaid, te
goeder trouw was. Toch kon diens beroep op de exoneratieclausule in de overeenkomst de
vernietiging niet voorkomen: "De gedachtengang van het hof moet klaarblijkel.ijk aldus
worden verstaan dat de door het hof aangenomen garantie door Gerards, dat de kilometer-
teller ten tijde van de verkoop het met de auto gereden aantal kilometers juist weergaf als een
zo wezenlijk onderdeel worden beschouwd, dat de redelijkheid zich ertegen verzet aan het
bedoelde beding, dat in algemene termen het instaan voor verborgen gebreken uitsluit, nu zij



164 INDIVIDUALISERING EN SUBJECTIVERING

partij meer ten grondslag, maar gaat het om een probleem van onvoorziene omstan-
digheden dat wordt geregeld in art. 6:258 BW.

5. Dankzij de informatielastverdeling kan een partij zich volledig de gevolgen
waartoe de overeenkomst leidt, realiseren. AIs informatieplichten worden verzaakt,
is de overeenkomst aantastbaar. Moet de rechtsorde het hierbij laten?142 Of kan
een partij ook risico's afwentelen door aan haar informatieverplichtingen te voldoen?
Vaak immers biedt de actuele verruiming van de traditionele acties, als dwaling,
bedrog en wanprestatie niet de gewenste uitkomst. Feitelijk (meestal economisch)
overwicht wordt ten dele geneutraliseerd door de koppeling van de geldigheid van
de overeenkomst aan het legitieme verwachtingspatroon van de wederpartij. Maar
heel vaak voldoet het resultaat waartoe de overeenkomst leidt aan hetgeen een partij
op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het feitelijk overwicht van de
wederpartij is er namelijk vaak de oorzaak van dat zij, tegenover de opoffering die
zij zichzelf getroost, weinig te verwachten heeft. In de confrontatie met haar sterkere
wederpartij kan zij niet bewerkstelligen dat haar eigen subjectieve doel in verhouding
tot het subjectieve doel van haar wederpartij in de overeenkomst behoorlijk gestalte
krijgt:

"Aufklarungspflichten dienen dazu, eine Basis fur die Rationalitat von Ent-
scheidungen zu schaffen, ohne daB dariiber hinaus garantiert ware, daB sich dec
Verbraucher dann rational richtig - in Ubereinstirnmung mit der aus dec Information
verniinftigerweise zu ziehenden Konsequenz - entscheidet (... ). In dem Einsatz von
Informationspflichten zum Zwecke des Verbraucherschutzesliegt folglich zumindest
eine potentielle Uberschatzung ihrer Schutzmoglichkeiten... "143

Weliswaar kunnen informatieplichten een bijdrage leveren aan een gelijkmatiger
verwezenlijking van de subjectieve doelen van partijen'", uiteindelijk omlijnen zij
slechts de precieze risicoverdeling in de overeenkomst. De wederzijdse informatie-
plichten kunnen echter niet daadwerkelijk bescherroing bieden tegen die risico's:

voorkomt in de gedrukte tekst van de koopovereenkomst, als standaard beding is te
beschouwen, de betekenis toe te kennen dat het de door het hof aangenomen garantie en
daarmee het beroep op dwaling, uitsluit. Aldus oordelende heeft het hof niet blijk gegeven
van een onjuiste rechtsopvatting. De gedachtengang van het hof is niet onbegrijpelijk en tot
nadere motivering was het hof niet verplicht. Daarop stuit het middel in al zijn onderdelen
af. "
142Daarvoor DENOVA,Informazione e contratto: il regolamento contrattuale, Riv. trim. die.
proc. civ. 1993, p. 712: "Altro e perseguire la trasparenza, altro e perseguire I'equilibrio tra
Ie prestazioni."
143BREIDENBACH,Die Yoraussetzungen von Informationspfliduen beim VertragsschlufJ,cit.,
p.27.
144VARRONE,ldeologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 199;
BREIDENBACH,op. cit., p. 12: "Information kann nur die Entscheidungsbasis erweitern."
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"Aus der Tatsache, daB der Kunde durch umfangreiche Aufklarung Risiken kennt,
folgt nicht, daB er sie auch tragen muB. Sind demnach unabhangig von den
subjektiven Fehlvorstellungen des Kreditnehmers weitere objektive Risikoverlage-
rungsgesichtspunkte vorhanden, greift der Schutz durch Informationspflichten zu
kurz."!"

Hoewel een feitelijk zwakkere partij zich dus in zekere omstandigheden aan
nakoming van een overeenkomst kan onttrekken, neemt dit niet weg dat zij praktisch
te allen tijde de macht mist de kwaliteit van de uitwisseling, de inhoud van de over-
eenkomst in haar voordeel te beinvloeden'". Juist dat laatste is vanuit maatschap-
pelijk oogpunt wenselijker dan de take it or leave it-oplossing waarmee b. v. de
consument nu meestal wordt opgezadeld. Onder de actuele maatschappelijke omstan-
digheden is echter in zeer veel gevallen invloed van de zwakkere partij op de con-
tractsinhoud ondenkbaar!" en biedt het legitieme verwachtingspatroon, hoewel de
kwaliteit van de overeenkomst vanuit neo-liberalistisch perspectief bezien te wensen
overlaat, geen grond om rechtskracht aan de overeenkomst te ontzeggen. In dit
kader kan de oorzaak van de overeenkomst, die in het begin van deze eeuw door de
objectiveringstendens juist zoveel mogelijk van psychische elementen werd ontdaan
en aan de invloed partijen werd onttrokken'", een belangrijke functie vervullen.
Terwijl enerzijds de oorzaak. door de veranderde maatschappelijke omstandigheden
haar functie als controle van de maatschappelijk-economische grondslag van de
overeenkomst heeft verloren, vonnt anderzijds de subjectiveringstendens niet
opnieuw uitdrukking van een voor de kwaliteit van de uitwisseling onverschillige

145 BREIDENBACH,op. cit., p. 19.
146 Cf. ESSER/SCHMIDT, Schuldrecht, Bd. I-I, p. 184 ss. Cf. Pres. Rb. Arnhem 26 sept.
1990, BR 1991, 778. De gemeente Rheden bood degenen die, naar achteraf was gebleken,
door de gemeente verontreinigde grond hadden gekocht, een contract aan, waarin de
gemeente de verkoopprijs van de grond garandeerde. De gemeente bedong daarbij echter
tegelijk dat de koper/eigenaar afstand deed van zijn recht op schadevergoeding. De President
achtte de handelwijze van de gemeente in strijd met de redelijkheid en billijkheid: "Het gaat
hier immers om een beding waarbij belanghebbendenmogelijk zeer vergaande aanspraken op
schadevergoeding moeten Laten va\len, wat een aanmerkelijke opoffering van kan (blijken te)
zijn. Verder bevinden die belanghebbendenzich in de gegeven omstandigheden zonder twijfel
in een uiterst nadelige positie: zouden zij de door de gemeente uitgestoken hand niet grijpen,
dan zitten zij vermoedelijk nog in lengte van jaren met een onverkoopbaar huis. En tenslotte
moet nu juist van de gemeente als overheidslichaam worden gevergd dat zij 66k in het
privaatrechtelijk verkeer met de belangen van de burgers, die haar contractuele wederpartij
zijn, rekening houdt en ertegen waakt dat die belangen niet in (mogelijk) onevenredig zware
mate worden geschaad." De gemeente werd daarop veroordeeld de overeenkomst met de
eigenaar aan te gaan en af te zien van de verlangde afstandsverklaring. Zie voor een
soortgelijke vorm van contractsdwang Pres. Rb. Groningen 17 juli 1991, KG 1991, 313.
147 LISERRE, Tutele costituzionali della autonomia contrattuale, cir., p. 91.
148 Zie nog Nuzzo, Utiiita sociale e autonomia privata, cit., p. 105; SINESIO,Presupposizio-
ne, causa e buona fede nella vicenda della edificabilita dei suoli, cit., c. 2342 s.
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rechtsorde!". De subjectiveringstendens behoort dus evenmin te leiden tot een her-
nieuwde uitholling van het oorzaakvereiste noch biedt zij steun aan een nieuwe
anticausalistische stroming'P, In de negentiende eeuw had de oorzaak weliswaar
ook al de functie de relevante van de niet relevante motieven te onderscheiden maar
toen waren ook die relevante motieven geen voorwerp van een andere dan uitsluitend
egoistische beoordeling.
Ik heb het oog op het grijze vlak tussen de overeenkomst die in wederkerige vrijheid
tot stand komt en onaantastbaar is enerzijds en de overeenkomst die tot stand komt
door misbruik van omstandigheden en vernietigbaar is anderzijds. De vraag rijst wat
te doen in de situatie waarin een partij niet onder invloed van de in art. 3:44 lid 4
genoemde, extreme, omstandigheden tot het aangaan van de overeenkomst bewogen
is, maar terecht de kwaliteit van de prestatie van de wederpartij in verhouding tot
de eigen prestatie als nadelig ervaart. Zij wenst de prestatie van de wederpartij in
beginsel ook te ontvangen en te behouden, anders zou zij de overeenkomst in ieder
geval niet zijn aangegaan. Bij het toekennen van een vernietigings- of ontbin-
dingsactie is zij dus niet gebaat.
Vooropgesteld zij dat een zekere terughoudendheid zeker betracht zal dienen te
worden. Het is normaal dat een partij zich een opoffering dient te getroosten ten-
einde de wederpartij tot haar prestatie te bewegen. Het is volstrekt menselijk dat zij
dat offer als te zwaar ervaart. Ik doel echter op de situatie waarin het feitelijk
overwicht van een der partijen zijn beslag krijgt in de inhoud van de overeenkomst,
door de verhouding van de prestaties die partijen ten behoeve van elkaar op zich
hebben genomen. Het feitelijk overwicht blijkt uit een, zich bij vergelijking
manifesterende wanverhouding van de wederzijdse legitieme verwachtingspatronen.
HUMA lijkt de rechtsorde de bevoegdheid te ontzeggen ook in deze situatie 'af te
haken'!":

"Waar hogere rechtsbelangen - dan dat der zeltbeschikking - in gevaar dreigen te
raken, wordt afgehaakt. Zulk een hoger belang kan niet gelegen zijn bij de
handelende personen zelf: dezen hebben een keuze gemaakt die te hunnen aanzien
het intreden der bewuste rechtsgevolgen afdoende rechtvaardigt. "

149 P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti
economici, cit., p. 196: "E' evidente (... ) che il legislatore ha inteso sottrarre l'attivita del
singolo all'arbitrio assoluto delle proprie scelte egoistiche, imponendo a ciascuno iJ rispetto
o addirittura la realizzazione dei compiti di equilibrio e giustizia sostanziale che la comunita
esige che vengano attuati anche nei rapporti interindividuali." Daarentegen lijkt G.B. FERRI,
II negozlo giuridico tra liberta e norma, cit., p. 121 ss. in de subjectiveringstendens wel
aanleiding te zien voor de aanvaarding van een uitsluitend subjectieve waardering van de
rechtshandeling: de oorzaak is de verbinding tussen het objectieve en het subjectieve doel van
de rechtshandeling (op. cit., p. 125).
ISO Zie retro, p. 41 ss.
151 HUMA,Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 52.
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Ik denk minder liberaal'". Als uit de beweegredenen van een partij blijkt dat het
objectieve doel van een koopovereenkomst een opoffering inhoudt die het econo-
misch overwicht van haar wederpartij tot uitdrukking brengt, staat de sociaal-econo-
rnische functie vast doordat de uitwisseling rniddels een benoemde overeenkomst
(art. 7: 1 BW) wordt geeffectueerd. Voor de aanhangers van de objectieve-oor-
zaakleer was dit reden te stellen dat een benoemde overeenkomst nimmer zonder
oorzaak kon zijnl53. De rechtsorde zou de kwaliteit van de overeenkomst, van de
uitwisseling van de wederkerige prestaties geplaatst in het licht van de wederkerige
subjectieve doelen, niettemin moeten afkeuren, zodra het feitelijke overwicht van de
wederpartij de verhouding tussen de prestaties op een meer dan marginale wijze
bemvloedt'". Dat overwicht kan de verhouding der prestaties in kwantitatieve
maar ook in kwalitatieve zin hebben beinvloed en er hoeft dus niet per se sprake te
zijn van een laesio enormis, die ook in het objectieve concept onaanvaardbaar is om-
dat zij op de goederenomloop uiteindelijk een verlammende uitwerking heeft'". In
het bijzonder is er aanleiding voor ingrijpen als het overwicht heeft geleid tot de
overtreding van een wettelijke norm die herleidbaar is tot de economische openbare
orde. Stel dat iemand een werkster in dienst neemt en met haar afspreekt dat zij drie

152 Cf. HR 25 juni 1926, NJ 1926, p. 1010 (BURGERlVAN ITALLIE): " ... dat toch art. 1637x
de strekking heeft den arbeider te beschermen tegen de gevolgen van het door hem aanvaarde
beding, ook al zou hij die gevolgen hebben voorzien; dat derhalve de Rechtbank ten onrechte
geoordeeld heeft, dat onbillijke benadeeling is uitgesloten indien het nadeel van den arbeider
door hem zelf bij het tot stand komen der arbeidsovereenkomst moet geacht worden te zijn
aanvaard ... "
153 B.v. SCHOLTEN,De oorzaak van de verbintenis uit overeenkomst, cit., p. 100, p. 124 s.
154 B.v. Rb. Utrecht 7 april 1961, NJ 1962, 179: "0. dat de Rb, gelet op het vorenstaande
van oordeel is dat tussen de wederzijdse prestaties van pp. een onevenredig grote
wanverhouding bestond en deze overeenkomst voor eiseres uitermate nadelig was; O. dat als
gesteld en niet weersproken tussen pp. vaststaat dat ten tijde der litigieuse overeenkomst
eiseres een 70-jarige vrouw was, zonder inzicht in zaken als deze, terwijl gedaagden in al
haar aangelegenhedenvoor haar optraden; O. dat op grond van deze feiten en de onevenredig
grote benadeling van eiseres moet worden aangenomen dat gedaagden misbruik van
omstandigheden makend de litigieuse voor eiseres zo nadelige overeenkomst met eiseres
hebben aangegaan, zodat deze overeenkomst als hebbende een met de goede zeden strijdige
en mitsdien ongeoorloofde oorzaak nietig is ... " Cf. TOMMASINI,Nullita (diritto privata), cit.,
p. 880: "Quando il vizio della volonta non inc ide sensibilmente sull'interesse non rileva
giuridicamente." COSTANZA,Profili deli'interpretazione del contratto seconda buona fede,
cit., p. 113: " ... che la giurisprudenza nega la risoluzione del contratto quando l'inadempimen-
to sia parziale 0 di entita tale da non alterare gravemente l'equilibrio negoziale. n che sta a
significare che il contratto puo stare in piedi anche quando si verifichi fra Ie prestazioni uno
scompenso tollerabile nell'economia del negozio. Cio, tuttavia, non implica che il punto di
equilibrio nello scambio fra Ie prestazioni e dato dallimite entro il quale il contratto, pur con
patalogie funzionali, continua a vincolare Ie parti. "
155 Cf. SCHOLTEN,De oorzaak der verbintenis utt overeenkomst, cit., p. 185 ss.
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dagen in de week haar werkzaamheden 'zwart' zal verrichten'". De overeenkomst
heeft een ongeoorloofde oorzaak, is immers in strijd met de wet en dus nietig. De
nietige overeenkomst levert als zodanig geen grond voor enige aanspraak op en dat
lijkt b.v. onredelijk als aan de werkster gedurende een aantal weken geen loon is
betaald en zij nakoming van de overeenkomst, althans betaling van loon vordert.
Bovendien sluit nietigheid toewijzing uit van de vordering van de werkster om haar
werkzaamheden te mogen voortzetten. De oplossing van SCHOORDDK,conversie van
de nietige overeenkomst, gaat om technische redenen niet Op157.Of, los van de
vraag naar het instrument, de rechter de overeenkomst tot een geldige moet verhef-
fen, hangt af en, dunkt mij, moet afhangen van de vraag of de overeenkomst al dan
niet een oorzaak heeft. De verhouding van de legitieme verwachtingspatronen moet
doorslaggevend zijn. Ste! dat de werkster haar loon zwart wil ontvangen, b. v. omdat
zij ook een uitkering geniet. In dat geval heeft de overeenkomst wel degelijk ook
wat de werkster betreft een individueel-economische functie (oorzaak) en betekent
nietig in abstracto, dat wi! zeggen in strijd met de wet, ook nietig in concreto!".
Afwikkeling za1 dan dienen te gescbieden op de voet van afdeling 6.4.2 NBW,
waarbij het voortbestaan van de overeenkomst uit den boze iS159.Dit is anders als
de vrouw liever wit zou willen werken maar haar aspirant-werkgever te kennen geeft
slechts zwart te willen betalen en zij bezwijkt voor de behoefte aan inkomen. In dat
geval werkt het feitelijk overwicht van de wederpartij door op de inhoud van de
overeenkomst en heeft de overeenkomst niet aileen een ongeoorloofde oorzaak, maar
ontbeert zij zelfs een oorzaak. Niet alleen de confrontatie van de overeenkomst met
de rechtsorde maar ook de confrontatie tussen partijen onderling loopt spaak. De
onmiddellijke, zij het in casu verboden wil van de werkster zich jegens haar
werkgever te verbinden om zwart te werken, wordt ingegeven door de wetenschap
dat slechts aldus de werkgever zich zal willen verbinden om haar te betalen. Thans

156Ik ontleen het voorbeeld aan SCHOORDIJK,Zaakwaarneming. Een onderbelichte bran van
verbintenis, Deventer, 1982, p. 12 s.
157Zie infra, p. 262 ss., alwaar zaJ blijken dat gezien de strekking van de nietige over-
eenkomst geen conversie mogeJijk is. SJechtseen actie op grond van onverschuJdigdebetaling
of ongerechtvaardigde verrijking behoort naar mijn mening dan nog tot de mogelijkheden.
158Cf. Ktr. Amsterdam 25 sept. 1992, JAR 1992, 134 m.b.t. ontbindingsverzoek van
arbeidsovereenkomst met illegale werknemer: "Hoewel in bijzondere gevallen het ilJegaJe
verblijf in Nederland een factor zou kunnen zijn die invloed zou kunnen uitoefenen op de
vaststelling van de hoogte van de vergoeding, acht de kantonrechter in het onderhavige geval
geen termen aanwezig daaraan enige betekenis toe te kennen, en zal de positie van werkgever
en werknemer worden beoordeeld zonder het illegale karakter van de arbeidsovereenkomst
daarin te betrekken. In dit geval immers dient de werkgever er geen voordeel van te hebben
dat hij werknemers iUegaal werkzaambeden heeft laten verrichten, terwijl anderzijds de
werknemer wist dat hij ilIegaal in Nederland verblijft en de daarmee gepaard gaande risico's
kennelijk voor zijn rekening heeft willen nemen."
159Anders SCHOORDIJK,De verbintenis ult de wet. Enige gedachten over een rechtsontwlkke-
ling, Deventer, 1968, p. 15 ss., in: Verspreid werk, cit., p. 109 ss.
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is voldaan aan de voorwaarde dat de rechter de overeenkomst mag aanpassen't",
Een vergelijkbare situatie, waarin de middellijke wil van partijen doorslaggevend is
en die zich in de praktijk vaker voordoet, is die waarin een verpachter een hogere
prijs bedingt dan rechtens toegestaan. De pachter die aanvankelijk met de te hoge
pacht heeft ingestemd, kan de Grondkamer na het sluiten van de overeenkomst ver-
zoeken de prijs aan te passen. In de regel wordt aan de verpachter het beroep op
nietigheid van het gehele pachtcontract ontzegd'?', hoewel meestal vaststaat dat hij
de overeenkomst niet tegen de lagere prijs zou zijn aangegaan (cf. art. 3:41). In
1968 werd aan de Grondkamer Limburg een pachtcontract ter goedkeuring
voorgelegd, waarbij partijen een pacht waren overeengekomen vanj 800, terwijl de
maximumprijsj 121 was. De Grondkamer veronderstelde dat de pachter de overeen-
komst was aangegaan in de verwachting dat de pacht toch door de Grondkamer zou
worden aangepast, terwijl de verpachter geen vermoeden had van de overschrijding
van de maximumprijs. Daarmee had de pachter, aldus de Grondkamer, gehandeld
in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid en met de algemene belangen van
de landbouw (art. 5 lid 1 sub e Pw). De Grondkamer verklaarde vervolgens de
pachtovereenkomst nietigl62• Ik acht deze beslissing inzoverre gebrekkig dat er niet
uit blijkt dat de volstrekte nietigheid van het pachtcontract, in plaats van aanpassing,
gerechtvaardigd is omdat de overeenkomst een oorzaak heeft. De overschrijding van
de maximumprijs zou immers ook uitdrukking kunnen geven aan het economisch
overwicht van de verpachter ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst:
tegenover de behoefte van de pachter aan landbouwgrond staat een door de wet gevi-
tieerd gebruik van de schaarste aan landbouwgrond door de verpachter. In dat geval
is aanpassing van de pacht, met continuering van de pachtovereenkomst, aangewe-
zen. De nietigheid van de overeenkomst is dan namelijk niet slechts een gevolg van
de confrontatie van de overeenkomst met de rechtsorde, maar ook van de confronta-
tie tussen partijen onderling. De overeenkomst heeft niet alleen een ongeoorloofde
oorzaak maar zij is ook zonder oorzaak. De vraag of de nietige overeenkomst ook
zonder oorzaak is, beantwoordde de Grondkamer Limburg echter niet. Maar
denkbaar is dat de pachter dringend behoefte had aan grond en dat hij begreep dat
er iiberhaupt geen pachtcontract tot stand zou komen als hij niet instemde met de
bedongen pacht ad j 800. Het doet dan niet ter zake dat de pachter wist dat hij na
het sluiten van de overeenkomst zonder risico wijziging van de pacht kon vragen.
Integendeel, dat is precies de strekking van art. 6 Pachtwet'". De uitspraak van

160 Zie nog BLOEMBERGEN,Het ontwerp-Prijzenwet en het burgerlijk recht, SEW 1960, p.
1 ss.
161 Cf. Centrale Grondkamer 24 april 1950, P 1951, 1317.
162 GrondkamerLimburg 5 nov. 1968, P 1969,2860 (de beschikking is overigens gebrekkig
afgedrukt).
163 Onjuist acht ik daarorn in zoverre Pres. Rb. Breda 25 rnei 1992, KG 1992, 208 m.b.t.
onderhandelingen over de aankoop van grond ten behoeve van de bouw van een benzinestati-
on onder de verondersteld nietige voorwaarde dat ter plaatse niet ook een LPG-verkooppunt
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de Grondkamer Limburg is mijns inziens slechts juist als de dringende behoefte van
de pachter aan landbouwgrond (Unterlegenheitsposition) er met was en de pachter
de overeenkomst uitsluitend is aangegaan met de bedoeling (onmiddellijke wil) aldus
de verpachter tot het aangaan van een pachtovereenkomst te bewegen, terwijl b. v.
anderzijds vaststaat dat de grondeigenaar bij kennis van de wettelijke bepalingen zijn
gronden met zou hebben verpacht!", Dan heeft de overeenkomst waarin de pacht
met overschrijding van de maximumprijs is vastgesteld op f 800 wat beide partijen
betreft een individueel-economische functie (oorzaak) en stuit de geldigheid van het
contract uitsluitend af op de confrontatie tussen de overeenkomst en de rechtsorde.
Hetzelfde geldt voor de situatie waarin beide partijen zich de wetsontduiking bewust
zijn. B.v. als de pachter een te hoge prijs biedt en de verpachter daarrnee instemt,
zich bewust van de wettelijke bepaIingen die hem er tot dan toe van hebben
weerhouden zijn grond te verpachten, terwijl evenmin komt vast te staan dat de
inhoud van het pachtcontract in de concrete omstandigheden is te wijten aan het
economisch overwicht van de verpachter. De rechtsorde (het algemeen belang) is
dan reeds bevredigd als het nietige contract uit de rechtsorde verdwijnt. Er bestaat
wat haar betreft geen behoefte aan aanpassing van de overeenkomst, omdat bescher-
ming van de pachter in de situatie waarin het contract een oorzaak heeft, met
noodzakelijk is. Indien kortom de overeenkomst aileen een ongeoorloofde oorzaak
heeft, is het traditionele verbreken van de contractsband in het algemeen goed
verdedigbaar .

Zonder oorzaak is de overeenkomst waarin het feitelijk overwicht de inhoud van
de overeenkomst op doorslaggevende wijze heeft bepaald. Het perspectief wordt met
bepaald door het feitelijk onderwicht. Zo had een zekere KLEIN een oude boerderij

zou worden gevestigd. De president besliste dat "...ook wanneer het opnemen van een
voorwaarde omtrent de gebruiksbestemming in een door de gemeente te sluiten privaatrechte-
lijke koopovereenkomst ongeoorloofd zou zijn en (in kort geding) verboden zou kunnen
worden, dit nog niet betekent dat de gemeente verplicht is een koopovereenkomstzonder die
voorwaarde te sluiten."
164 Cf. Grondkamer Utrecht 22 febr. 1951, op feitelijke gronden vernietigd door Centrale
Grondkamer 4 febr. 1952, P. 1387: "... dat door het met voorbedachten rade bieden van zeer
hoge bedragen met de bedoeling om door rnisbruik van de pachtwetgeving het land blijvend
in gebruik te houden, zonder twijfel de algemene belangen van de landbouw worden
geschaad, omdat daardoor land blijvend wordt onttrokken aan de daarvoor meest in
aanmerking komende gebruikers, terwijl de eerbied voor de pachtwetgeving die zulke min
oirbare rniddelen effect geeft, vermindert en het gezag van de Grondkamer, die aan zulke
praktijken medewerkt, wordt ondermijnd; dat dit geval zich zeker voordoet, wanneer de
verpachter in het geheel niet voomemens is geweest te verpachten, doch de overeenkomst
uitsluitend is tot stand gekomen op initiatief van de pachter en ten gevolge van de door hem
gegeven scheve voorstelling van zaken, en dat de onderhavige overeenkomst nietig moet
worden verklaard, mede gelet op de omstandigheid, dat appellant tot vier maal toe
schriftelijke vastJeggingvan mondelinge overeenkomstenheeft gevraagd, hetgeen kwalijk aan
het toeval kan geweten worden. "



OORZAAKVAN DE OVEREENKOMST 171

gekocht omdat hij graag buiten wilde wonen. Hij was van plan het woonhuis te
restaureren en de bouwvallige schuur die op het erf stond te slopen. Hij ontmoette
VAN MIDDELKOOP,een schapenhouder die over drie dagen 350 drachtige schapen
geleverd zou krijgen en daarvoor dringend stalruimte nodig had. KLEIN stond
MIDDELKOOPbij wijze van hulpverlening toe zijn schuur te gebruiken en een
stacaravan op zijn erf te plaatsen. Op vordering van MIDDELKOOPbesliste Ktr.
Winschoten (pachtkamer) vervolgens dat partijen een pachtovereenkomst hadden
gesloten en legde deze voor de minimumduur van zes jaar vast. Maar Grondkamer
en Centrale Grondkamer weigerden de pachtovereenkomst goed te keuren. De
Centrale Grondkamer oordeelde'":

..... dat het appellanten duideJijk moet zijn geweest, dat het gebruik van de
bedrijfsruimte slechts voor korte duur zou zijn, maar ook dat geintirneerde hen in
deze - bijzondere - omstandigheden enkel heeft willen helpen;
Overwegende. dat het de goede verhoudingen in de landbouw ernstig zou verstoren
en de onderlinge hulp in de landbouw emstig zou belemrneren, indien de door
partijen gesloten, bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de pachtkamer
te Winschoten van 23 december 1983 voor de duur van 6 jaar schrifteJijk
vastgelegde pachtovereenkomst in stand zou worden gelaten;
Overwegende, dat derhalve het voortbestaan van deze pachtovereenkomst en
daarmee de pachtovereenkomst zelf schadelijk is voor de algemene belangen van de
landbouw, zodat deze terecht bij de beschikking, waarvan beroep, is vernietigd."

De overeenkomst heeft weliswaar een ongeoorloofde oorzaak en is dus nietig, zij is
Diet zonder oorzaak, omdat de overeenkomst Diet is tot stand gekomen in strijd met
de premissen van het systeem, d.w.z. dat de partijconfrontatie vanuit gelijkwaardig-
heid heeft plaatsgevonden, althans dat feitelijk overwicht van de quasi-verpachter
Diet doorwerkt in de inhoud van de overeenkomst. Een beroep op het algemeen
landbouwbelang, teneinde aldus de overeenkomst te kunnen vemietigen, was daarom
Diet nodig geweest'".

Moet de overeenkomst altijd een ongeoorloofde oorzaak hebben om z6nder
oorzaak te zijn? In het voorbeeld van de werkster speelt het wettelijk verbod bij het
beantwoorden van de vraag of de overeenkomst een oorzaak heeft, slechts zijdelings
een rol. Dit wekt het vermoeden dat een overeenkomst 66k zonder oorzaak kan zijn,
als de confrontatie van de overeenkomst met de rechtsorde geen problemen oplevert
en de overeenkomst dus wei een geoorloofde oorzaak heeft. Niet ondenkbaar is dat
een partij zich verbindt, terwijl de verhouding een andere zou zijn geweest als de
relatie tussen partijen gelijkwaardiger geweest ware. Ik meen dat er in beginsel
slechts ruimte is voor een beoordeling van de kwaliteit van de oorzaak van de

165 Centrale Grondkamer 27 juli 1984, AR 1984, 3839.
166 Zie ook REIDA, Rede/ijkheid en billijkheid in verband met de schriftelijke vastlegging van
de pachtovereenkomst door de rechter, in: Rechtsvorming in de sociale rechtsstaat (DE HAAN-
bundel), Deventer, 1989, p. 103 ss.; ASSER-BRUNNER 5-IJ, nr. 53.
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overeenkomst, als de overeenkomst een ongeoorloofde oorzaak heeft. De overeen-
kornst wordt vermoed zonder oorzaak te zijn als een wettelijk verbod is overtreden
dat besehermiog van een zwakkere partij beoogt. Maar ik zou de aanpassingsbe-
voegdheid niet willen uitsluiten, als de overeenkomst op het eerste gezieht binnen
de grenzen van het toelaatbare blijft. Ik meen weI dat de reehter in dat geval uiterste
terughoudendheid dient te betrachten 167 •

Denkbaar is natuurlijk ook dat de zwakke eontractspartij bij nader inzien geen,
ook geen aangepaste nakomiog van de overeenkomst zonder oorzaak wenst!". Ik
heb de indruk dat rechters ertoe zullen neigen haar ook het reeht te gunnen zich aan
de overeenkornst te onttrekken, als vaststaat dat de overeenkomst inderdaad geen
oorzaak heeft. En dat zelfs in situaties waarin nog niet aan de, gewoonIijk met
terughoudendheid toegepaste, voorwaarden voor een geslaagd beroep op misbruik
van omstandigheden (art. 3:44 lid 4) is voldaan'". Ik zou menen dat art. 3:54 in
die gevallen ook van toepassing moet zijn'?",

6. De reehterlijke bevoegdheid tot herstel van het evenwicht tussen de prestaties als
de overeenkomst geen oorzaak heeft, mag op het eerste gezicht verwerpelijk lijken.
Zij past naar mijn overtuiging zeer weI bij het moderne algemene streven naar een
evenwiehtiger eontraetuele risicoverdeling, dat b.v. ook de opkomst van informatie-
plichten verklaart. Zo heeft de Oostenrijkse wetgever in 1979, door een her-

167 Zie ook de retro, in voetnoot 145, beschreven casus, leidend tot Pres. Rb. Arnhem 26
sept. 1990,-BR 1991, p. 778.
168 Cf. Hof 's-Hertogenbosch 5 jan. 1993, S&S 1993, 82 m.b.t. een hulploonovereenkomst.
169 Cf. Pres. Rb. 's-Gravenhage 30 okt. 1992, KG 1992, 381 m.b.t. de, bevestigend
beantwoorde vraag "...of makelaar Van Dullink door aldus aan te sturen op een onberroepe-
\ijk bod door Van der Meer wei redelijk heeft gehandeld nl. door in feite zijn bemiddeling
te weigeren tenzij Van der Meer een onberroepelijk bod zou uitbrengen, hoewel Van der
Meer daaraan - naar wei duidelijk was - in feite nog niet toe was (... ). Het zou naar
voorlopig oordeel te ver gaan am te zeggen dat Van Dullink aldus misbruik van omstandighe-
den heeft gemaakt, maar wei kan voorshands worden gesteld dat hij zijn bemiddelaarspositie
onder de geschetste omstandigheden maximaal heeft uitgebuit (... ). Gelet op de eerdervermel-
de, door Van Dullink op Van der Meer uitgeoefende druk, die aan eisers moet worden
toegerekend (... ), zijn wij voorshands van oordeel dat eisers naar redelijkheid en billijkheid
geen nakoming, d.w.z. geen medewerking aan het gevraagde transport behoren te kunnen
verkrijgen." (curs. toegev.). Zie ook HR 10 dec. 1976, NJ 1977, 617 (VAN DE VOORT
q.q .IBACM) waarin een min of meer afgedwongen eigendomsoverdracht tot zekerheid met
behulp van de actio pauliana (art. 42 Fw) ongedaan werd gemaakt.
170 lie wijs er in dit verband op dat de wetgever meent dat laakbaar gedrag van de wederpartij
aan de toepasselijkheid van art. 3:54 in weg staat. Zie mijn artikel Wijzigingsbevoegdheden
in: NIESKENS-IsPHORDINGe.a., Van nieuw BW naar BW, Zwolle, 1993, p. 229 ss., ook in
Adv.bl. 1993, p. 121 s.
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sehrijving van § 935 ABGBI71, een dwingendrechtelijk karakter toegekend aan de
- daarv66r gewoonlijk contraetueel uitgesloten - aantastbaarheid van de overeen-
komst wegens laesio enormis in § 934 ABGB172. Verder denke men aan art. 7:4,
dat de koopovereenkomst waarbij partijen geen prijs hebben bepaald, in stand laat.
De koper is een redelijke prijs versehuldigd, waarbij rekening moet worden
gebouden met de door de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
gewoonlijk bedongen prijzen. Het artikel kent een voorloper in art. 7A:1637q, dat
een voorziening treft voor de arbeidsovereenkomst waarbij geen bepaald loon is
vastgesteld. Art. 7:405 lid 2 treft een gelijke regeling voor de overeenkomst van op-
dracht'?'. Art. 7A: 1626 lid 3 bepaalt dat de reehter bij nadere vaststelling van de
huurprijs dient te letten op vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Tenslotte wijs ik
op art. 40b lid 2 Onteigeningswet. Bij het bepalen van de sehadeloosstelling in
verb and met de onteigening, moet de reehter een koopovereenkomst veronderstellen
in bet vrije commerciele verkeer tussen redelijk handelende partijen. Het zo ge-
koesterde beginsel der partijautonomie is in toenemende mate onderhevig aan
reebterlijke kwaliteitscontrole'", een ontwikkeling die door bet veelvuldige gebruik
van algemene voorwaarden in een stroomversnelling geraakt, maar niet beeeindigd
ism.

171 § 935 ABGB: "Die Anwendung des § 934 kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden;
er ist jedoch dann nicht anzuwenden, wenn jemand erklart hat, die Sache aus besonderer
Vorliebe urn einen auBerordentlichen Wert zu iibernehmen; wenn er, obgleich ihm der wahre
Wert bekannt war, sich dennoch zu dem unverhaltnismaliigen Werte verstanden hat; ferner,
wenn aus dem Verhaltnisse der Personen zu vermuten ist, daB sie einen, aus einem
entgeltlichen und unentgeltlichen vermischten, Vertrag schlieflen wollten; wenn sich der
eigentliche Wert nicht mer erheben laBt; endlich, wenn die Sache von dem Gerichte
versteigert worden ist. "
172§ 934 ABGB: "Hat bei zweiseitig verbindlichen Geschaften ein Teil nicht einmal die
Halfte dessen, was er dem andern gegeben hat, von diesem an dem gemeinen Werte erhalten;
so raumt das Gesetz dem verletzten Teile das Recht ein, die Aufhebung und die Herstellung
in den vorigen Stand zu fordern. Dem andern Teil steht aber bevor, das Geschaft dadurch
aufrecht zu erhalten, daB er den Abgang bis zum gemeinen Werte zu ersetzen bereit ist ( ... )."
Zie WELSER, Anmerkungen zum Konsumenienschutzgesetz, JBI. 1979, p. 453; KREJCI,
Handbuch zum Konsumemenschutzgesetz, Wien, 1981, p. 181 ss.; vanuit Duits perspectief:
MAYER-MALY, Renaissance der Laesio enormis? in: Festschrift LARENZ, Miinchen, 1983,
p. 395 ss. FEENSTRA/AHSMANN, Contract. Aspecten van de begrippen contract en con-
tractsvrijheid in historisch perspectief, 2e dr., Deventer, 1988, p. 29, hebben deze
wetswijziging over het hoofd gezien.
173 Zie ook art. 7 :411 lid 1.
174 In dezelfde zin VRANKEN,Enkele gedachten over de invloed en betekenis van de factor
tijd in het privaatrecht, cit., p. 415 ss.
175 Zie bijvoorbeeld Manfred WOLF, Rechtsgeschiiftliche Bnischeidungsfreiheit und
vertraglicher lnteressenausgleich, Tiibingen, 1970; LIEB, Sonderprivatrecht jUr Un-
gleichgewichtslagen? UberlegungenzumAnwendungsbereichder sogenanntenlnhaltskontrolle
privatrechtlicher Yertrdge, AcP 178 (1978), p. 196 ss.; HONN, Kompensation gestorter
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Waartoe leidt deze ontwikkeling in concreto? De partij die zich als - subjectief-
doel stelt woongenot te hebben, kan dat b.v. realiseren door een huurovereenkomst

aan te gaan. De prestaties van de overeenkomst bestaan dan uit de betating van huur
enerzijds en het verschaffen van huurgenot anderzijds. De inhoud van de overeen-
kornst bestaat uit de toegezegde prestaties. Het objectieve doel van de overeenkomst
is de uitwisseling van de huurpenningen tegenover het huurgenot. De oorzaak scheidt
vanouds de relevante van de niet relevante motieven. In abstracto komen in het
gesubjectiveerde concept in de oorzaak van de overeenkomst dan de wederzijdse
verhouding van de respectieve legitieme verwachtingspatronen'" - enerzijds de
beweegredenen die aanleiding geven tot de wil om deze concrete woning te huren
en anderzijds de wil om de huurpenningen te ontvangen - tot het objectieve doel tot
uitdrukking. De oorzaak is derhalve de wederkerige individueel-economische func-
tie!" van de overeenkomst, de verhouding van de legitieme verwachtingspatronen
in de uitwisselingsfase van de overeenkomst. De overeenkomst ontbeert een oorzaak,
dat wil zeggen de uitwisseling mist een rechtvaardigingsgrond ten opzichte van de
rechtsorde, de uitwisseling mist naar het oordeel van de rechtsorde de, of althans
voldoende, kwaliteit om te worden bekrachtigd, als b. v. economisch overwicht van
de verhuurder het voor de huurder onmogelijk heeft gemaakt zijn subjectieve doel,
bijvoorbeeld de behoefte aan woonruimte, in een, gelet op de omstandigheden van
het concrete geval, objectief redelijke verhouding tot het subjectieve doel van de ver-
huurder, de behoefte aan inkornsten, te verwezenlijken. Dit kan zich bijvoorbeeld

Vertragsparitiit, Miinchen, 1982; idem, Wirksamkeitskontrolle als Instrument des allgemeinen
Privatrechts zur Bewiiltigung von Ungleichgewichtslagen, JZ 1983, p. 677 SS.; H. ROTH, Die
Inhaltskontrolle nichtausgehandelter Individualvertriige im Privatrechtssystem, BB 1987, p.
977 ss.; H. SCHMIDT, Vertragsfolgen der Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit von aLL-
gemeinen Geschiijtsbedingungen, Heidelberg, 1986; J. NEUMANN, Geltungserhaltende Re-
duktion und ergiinzende Auslegung von Allgemeinen Geschaftsbedingungen, Baden-Baden,
1988; MEDICUS, Zur gerichtlichen Inhaltskontrolle notarieller Vertriige, Munchen, 1989;
DYLLA-'KREBS, Schranken der Inhaltskontrolle Allgemeiner Geschiijtsbedingungen. Eine
systematische Abgrenzung kontrollfreier von kontrollunterworfenen Klauseln, Baden-Baden,
1990. Zie voor het Oostenrijkse recht KREJCI, Konsumentenschutzgesetz, cit., p. 133 ss. Voor
Nederland: JONGENEEL,De Wet algemene voorwaarden en het A GB-Gesetz, Deventer, 1991.
176 Van het legitieme verwachtingspattoon maakt b. v. geen deel uit, mijn wens dat de
buurman geen kat heeft, als ik zelf niet heb aangegeven dat ik zo aUergisch ben voor katten
dat ik zelfs moet niezen als er een kat bij de buren rondloopt. WeI maakt deel uit van het
legitieme verwachtingspatroon mijn wens dat de buren niet zoveel katten hebben dat ik
daarvan overlast zal ondervinden. Cf. Hof 's-Hertogenbosch 12 juli 1993, TvC 1993, p. 342,
m.b.t. een woonwagencentrum.
In Cf. G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 345 ss., p. 355
SS., p. 371: "La causa come funzione economico individuale sta appunto ad indicare il valore
e la portata che all'operazione economica nella sua globalita Ie parti stesse hanno dato. Val ore
che puo essere inteso solo se si considerino, veramente, tutti g\i elementi di cui si compone
il negozio giuridico; perche il negozio concreto, da tutti questi elementi primari e secondari
viene caratterizzato. "



OORZAAK VAN DE OVEREENKOMST 175

uiten in de onevenredig hoge huur die de huurder zich dient te getroosten ter verkrij-
ging van de tegenprestatie. Indien de hoogte van de huur een voorkomende
maximumhuurprijs te boven gaat, fungeert de ongeoorloofde oorzaak van de over-
eenkomst, die ontstaat door de overtreding van het wettelijk voorschrift, als indicatie
van het ontbreken van een oorzaak in de overeenkomst. In gevallen waarin dat
vermoeden ontbreekt, mag niet te snel worden aangenomen dat de oorzaak
ontbreekt, maar dient de mogelijkheid niet op voorhand te worden uitgesloten.

In mijn voorstelling van zaken vormt art. 1371 in verband met art. 1373 BW-
1838 dus een uitermate coherent systeem, dat in het nieuwe BW node zal worden
gemist. Het systeem gaat uit van de gedachte dat een overeenkomst een tweevoudige
confrontatie uitdrukt'": enerzijds de confrontatie van twee of meer partijen met
elkaar, anderzijds de confrontatie van de uit die partijconfrontatie voortvloeiende af-
spraak met de rechtsorde. Indien uit de confrontatie van de overeenkomst met de
rechtsorde blijkt dat de overeenkomst botst met beginselen waarop iedere rechtsorde
is gebaseerd, dat wil zeggen met de wet, de goede zeden of de openbare orde, is de
oorzaak ongeoorloofd. Indien de confrontatie tussen partijen niet voldoet aan het uit-
gangspunt van het vrije spel van economische krachten, is de overeenkomst zonder
oorzaak. Dat is het geval bij een schenking'", maar een werkelijke confrontatie
kan ook de facto ontbreken, omdat het overwicht van een partij daaraan in de weg
staat. Zulks leidt niet zonder meer tot de nietigheid van het resultaat van zo'n partij-
confrontatie. De plaats van de oorzaak kan vanouds worden ingenomen door een
vormvereiste, een notariele akte. In het modeme privaatrecht, waarin vaak de
concrete omstandigheden van het geval de doorslag geven, ontbreekt de mogelijkheid
de partijconfrontatie op voorhand, door het stellen van vormeisen, te redden. Het
verklaart de opkomst van de flexibele informatieplichten, die eveneens het ontbreken
van de oorzaak kunnen opvangen. Maar omgekeerd moet dan hetzelfde gelden.
Denkbaar is dat de schending van een vormvoorschrift dat strekt tot bescherroing
van misbruik van feitelijk overwicht, niet leidt tot nietigheid van de overeenkomst
omdat de overeenkomst een oorzaak blijkt te hebben. lllustratief is de zaak die
leidde tot het vonnis van Rb. Amsterdam 30 okt. 1991180• KRUGER had in 1986
van FRIS een Amsterdams appartement op afbetaling gekocht. Partijen bepaalden de
koopsom op 125.000. KRUGER zou aan aflossing een maandelijks bedrag van I 150
zou betalen. KRUGER nam het appartement direct in gebruik en betaalde daartoe nog
eens I 233 per maand aan huur. Toen KRUGER van de koopsom I 8.100 had
betaald, vorderde hij met succes nietigverklaring van de koopovereenkomst wegens
strijd met de Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed, die in art. 3 voorschrijft dat
van een dergelijke overeenkomst een akte wordt opgemaakt. De eis van KRUGER tot
restitutie van de door hem betaalde termijnen werd gehonoreerd. De reconventionele
vordering van FRIS tot ontruiming van het appartement werd afgewezen, omdat

178 Zie ook P. BARCELLONA,Contribute alia discussione sul negozio giuridico, cit., p. 230.
179 Daarover mijn opstel, Affectionis causa, cit., p. 223 ss.
180 Rb. Amsterdam 30 okt. 1991, BR 1992, p. 571.
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partijen ook een huurovereenkomst hadden gesloten. Uit het vonnis blijkt niet dat de
Reehtbank de motieven van partijen bij het aangaan van de koopovereenkomst heeft
onderzocht. Hoe verhielden zich de wederzijdse legitieme verwachtingspatronen tot
het objectieve doel van de overeenkomst? De strekking van de Tijdelijke wet
huurkoop onroerend goed, die in het vonnis niet aan de orde komt, speelt daarbij
een belangrijke rol. Wellicht had de overeenkomst een oorzaak en yond KRUGER in
de overtreding van art. 3 Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed een aanleiding
zich aan de overeenkomst te onttrekken, omdat hij op korte termijn elders wilde
gaan wonen. In dat geval ware denkbaar dat de overeenkomst, ondanks de
overtreding van het vormvoorschrift, onverkort gelding behoudt.

Het privaatrecht heeft dus oog voor feitelijke ongelijkheid. Het verleent geen
medewerking aan het uitbuiten van feitelijk overwicht en creeert normen die beogen
te voorkomen dat enig rechtsgevolg wordt toegekend aan een akkoord waarvan de
inhoud mede door de economische ongelijkheid tussen partijen is bepaald. Er is dus
geen sprake van een streven naar 6pheffmg van de eeonomische ongelijkheid. Het
reeht gedoogt haar, maar het recht gedoogt niet dat zij wordt misbruikt. In dat geval
moet de reehter de verhouding tussen de wederkerige prestaties evenwichtiger
kunnen maken. Wellicht zal mijn opvatting via een versoepeling van de eisen voor
een beroep op art. 3 :44 ingang vinden. De continuiteit van de overeenkomst zal dan
immers met behulp van (een soepele toepassing van) art. 3:54181 kunnen worden
bewerkstelligd'f .

In Italie is behalve de oorzaak ook de goede trouw (redelijkheid en billijkheid)

181 Dat er aan de toepassing van art. 3:54 ook nog weI wat haken en ogen zitten, meen ik te
hebben aangetoond in mijn artikel Wijzigingsbevoegdheden, cit., p. 219 ss.
182 Zie Ktr. Rotterdam 22 febr. 1993, JAR 1993, 127: "De vordering tot vernietiging van de
beeindigingsovereenkomstop grond van de aanwezigheid van misbruik van omstandigheden,
treft weI doe\. De omstandigheid dat (de directie van) Metro Theater in het gesprek op 19
februari 1992 zowel weigerde de eisen van Tegelaar om de drie personeelsleden te ontslaan
in te willigen, alsook in datzelfde gesprek wenste te geraken tot beeindiging van het
dienstverband met Tegelaar, heeft naar het oordeel van de kantonrechter geleid tot een
situatie, waarin Metro Theater de totstandkoming van de beeindigingsovereenkomst heeft
bevorderd, zulks terwijl de gemelde omstandigheden Metro Theater Tegelaar van de sluiting
van een beeindigingsovereenkomst meteen volgend op de afwijzing van Tegelaar's eisen
zouden behoren te weerhouden, omdat Metro Theater wist, althans moest begrijpen, dat
Tegelaar door instemming met een door beide partijen gesloten beeindigingsovereenkomsr
recht op een Werkloosheidsuitkering vrijwel zeker verspeelde. De kantonrechter leest in de
primaire en subsidiaire vorderingen van eiser een verlangen zijnerzijds om in plaats van een
vernietiging wegens misbruik van omstandigheden uit te spreken de gevolgen van de
rechtshandeling te wijzigen ter opheffing van het nadeel dat is ontstaan door de tussen partijen
gesloten beeindigingsovereenkomst. De gevolgen van de rechtshandelingen word(en) door de
kantonrechter in zoverre gewijzigd, dat de beeindigingsovereenkomst in stand blijft, doch
wordt voorzien van een vergoeding van f 10.000, = netto. Hieraan doet, met het oog op de
gevolgen voor de werkloosheidswet, niet af dat terzake van de - voorwaardelijke - ontbinding
van de overeenkomst aan Tegelaar reeds f 10.000,- bruto aan vergoeding is toegekend."
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voorgesteld als het filter waardoor (grondwettelijke) normen die beogen het uitbuiten
van overwicht in een privaatrechtelijke verhouding te voorkomen, toepasselijkheid
kunnen verkrijgen. Het resultaat waartoe het ontbreken van de oorzaak leidt, nietig-
heid, lijkt rnij evident onwenselijk!", al schijnt dit geen communis opinio te zijn.
Het tegendeel is in de Duitse literatuur weI verdedigd door ZIMMERMANN, die meent
dat langs de weg van de onverschuIdigde betaling en de ongerechtvaardigde
verrijking een bevredigend resultaat kan worden bereikt'". Naar de mening van
de laatste is het geen taak van de rechtsorde de zwakkere partij te hulp te schieten.
Volgens hem zou de overschrijding van de maximumhuurprijs door een verhuurder
zonder meer tot nietigheid van de overeenkomst dienen te leiden. De huurder kan
vervolgens de betaalde huur terugvorderen en desgewenst kunnen partijen een
nieuwe, rechtens toelaatbare huurovereenkomst sluiten. Daarbij ziet ZIMMERMANN

echter over het hoofd dat de verhuurder in de regel weinig behoefte zal hebben een
'rechtsconforme' huurovereenkomst aan te gaan met de huurder die hem zijn extra
opbrengst heeft ontnomen. Vooral dat dit besef zal de huurder, uit angst zijn
woonruimte te verliezen, ervan weerhouden op de nietigheid van de overeenkomst
een beroep te doen'". Aldus leidt het wettelijk verbod niet tot de naleving van het
wetteIijk verbod. Integendeel: de nietigheidssanctie sanctioneert de nietige
overeenkomst'": Een dergelijke situatie heeft in Nederland eerder bestaan. De
Pachtwet van 1937 schreef, voor het eerst, preventieve toetsing voor van de inhoud

183 B.v. VARRONE, ldeologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 268 s.
184 ZIMMERMANN, Richterliches Moderationsrecht oder Totalnichtigkeit? Die rechtliche
Behandlung ansto.f.Jig-iibermii.f.JigerYertriige, Berlin, 1979, p. 156 SS. De waarde van zijn
dissertatie voor de rechtsontwikkeling moet mijns inziens met name worden gezocht in het
feit dat overtuigend wordt aangetoond dat » ••• quantitative Teilunwirksamkeit bzw.
Vertragsmoderation in der praktischen Anwendung zu sehr problematischen Iudikaten gefiihrt
haben und nach geltendem Recht dogmatisch nicht begriindet werden konnen ... • (p. 156). De
opvatting van ZIMMERMANN dat met het huidige juridische instrumentarium niettemin
bevredigende resultaten kunnen worden bereikt, houd ik echter voor onjuist. Cf. de kritische
besprekingen van de dissertatie door G. HAGER, AcP 181 (1981), p. 447 ss. en GRUNSKY,
ZZP 94 (1981), p. 116.
185 Ook P. BARCELLONA,lntervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti
economici, cit., p. 25, betogend dat de individuele contractant tot ontbinding van de over-
eenkomst kan overgaan, lijkt dit over het hoofd te zien. Cf. de noot van MALAURlE onder
Casso 6 juni 1972, D. 1973, 151 en van GHESTINonder Casso 15 febr. 1972, D. 1973,417;
MALAURlE/AYNEs, Cours de droit Civil, Les obligations, Paris, 1985, nr. 374; SAVATlER,
L'ordre public economique, cit., p. 42; SIMLER, La nullit« partielle des actes juridiques,
Paris, 1969, p. 402 S.; BEEKHUIS,Contract en contractsvrijheid, Groningen/Djakarta, 1953,
p. 10, ook in: Geschriften van J.H. Beekhuis, Zwolle, 1989, p. 184.
186 Cf. AsSER-RUTTEN 4-11, p. 201: •Art. 1371 jo. art. 1373, verklaart uitdrukkelijk de
overeenkomst welke wordt aangegaan in strijd met een wettelijk verbod nietig, op grond van
de overweging dat de rechtsorde door de wet verboden overeenkomstenniet kan sanctioneren.
In beginsel zal dus moeten vooropstaan, dat elke overeenkomst welke wordt aangegaan in
strijd met de wet nietig is."
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van de paehtovereenkomst, die bovendien op straffe van nietigheid sehriftelijk moest
worden aangegaan. De reehter kreeg eehter niet de bevoegdheid om de overeen-
komst dwingend te wijzigen, hetgeen tot misstanden en, dientengevolge, rechterlijke
eonstrueties zonder wettelijke basis leidde. Reeds het Paehtbesluit 1941 nam de op
een mondelinge paehtovereenkomst gestelde nietigheid terug en ontsloeg paehters
enkel van hun verpliehting de paebt te betalen'", terwijl anderzijds de nietigbeid
van het niet goedgekeurde paehteontraet werd getemperd door aan paehters de
bevoegdheid te geven verlenging te vragen'".

Ongeaeht het heersend reehtseoneept is het steeds een algemeen belang dat de
overtreding van een reehtsnorm, uitdrukking vindend in de nietigheid van de
overeenkomst aan het lieht komt. Een partij moet dus geprikkeld worden zieh erop
te beroepen dat de overeenkomst geen of een ongeoorloofde oorzaak heeft. Het is
dan ook een belang van de reehtsorde zelf89 om op een beroep op nietigheid door
een partij die belang heeft bij het behoud van de overeenkomst, te reageren met de
instandhouding ervan. Daarom dient de reebter de aantasting van de overeenkomst
tenminste"? te beperken tot de overmaat. Dit is in strijd met het betoog van HllMA.
Hij vindt dat 'sleehts een einduitkomst werkelijk passend' iS191: de koopovereen-
komst die nietig is wegens oversehrijding van een maximum-prijsverbod moet in

187 Zie thans art. 9 lid 1 Pachtwet 1958: "Wanneer niet is voldaan aan het bepaalde in artikel
8, eerste lid, kan de verpachter, zolang de pachtovereenkomst door de grondkamer niet is
goedgekeurd, niet een rechtsvorderingtot betaling van de pachtprijs tegen de pachter instellen
en geldt de pachtovereenkomst voor onbepaaJde tijd, zonder dat zij door een van de partijen
kan worden opgezegd (... )."
188 Hierover DE HAAN, Pachtrecht. Commentaar op wet enjurisprudentie, Zwolle, 1969, p.
10 ss., p. 15 S.

189 Cf. SACCO, It contratto, Torino, 1975, p. 868: "Per giustificare la sopravvivenza del con-
tratto a prezzo imposto, bisognerebbe postulare un interesse collettivo alla conclusione del
contratto a prezzo imposto, e non solo un interesse collettivo alia non conclusione del
contratto a prezzo libero." (curs. toegev.); cf. RODOTA, Le fonti di integrazione, cit., p. 57.
Vanuit dit perspectief dus onjuist: P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata,
cit., p. 175: " .. .il mantenimento del contratto rettificato pub spiegarsi soltanto con I'esigenza
di proteggere un determinato soggetto dal rischio dell'eventuale nullita dell'intero contratto,
e quindi, della mancata costituzione del rapporto." (curs. toegev.) en p. 176: "Ne vale obiet-
tare che il mantenimento del contratto rettificato pub costituire uno strumento per attuare
norme imperative poste a tutela esclusiva di interessi generali e obiettivi, giacche in questa
caso nulla potrebbe impedire a ciascuna delle parti di fare val ere la difformita del proprio
intento e dell'errore sulla eventuale sostituibilita del regolamento pattuito."
190 Zie infra, p. 304 ss.
191 HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 274: "Aldus wordt
m.i. de oplossing verkregen die dogmatisch zuiver is en bij het rechtsgevoel aansluit:
nietigheid van rechtswege voor de 'overmaat', gevolgd door vernietigbaarheid van het
restant." Maar dogmatisch zuiver is de oplossing van HIlMA evenmin, zie infra, p. 296 ss.
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stand blijven tegen een verlaagde prijs'" maar de verkoper, degeen die geen
belang heeft bij een rechtsconforme overeenkomst, moet de bevoegdheid moet
hebben om de restantovereenkomst te vemietigen. HilMA's oplossing acht ik niet
aileen niet passend, zij werkt naar mijn overtuiging juist averechts.

Tegenover het teruggrijpen op de redelijkheid en billijkheid staat dat de oorzaak
het instrument is waarmee traditioneel de rechtskracht van de overeenkomst wordt
gerechtvaardigd. Het gaat ook om een probleem van de totstandkoming van de
overeenkomst, waarop traditioneel de oorzaak ziet. Bij uitspraak van 11 jan. 1973
aanvaardden de Sezione unite van de Corte di cassazione dan ook de dat individuele
motieven op de vasts telling van de oorzaak van invloed zijnl93• Blijkt feitelijk over-
wicht zijn neerslag te hebben gekregen in de inhoud van de overeenkomst, dan moet
deze weI aantastbaar worden, maar slechts niet met het klassieke gevolg. Die soort
nietigheid is zinloos geworden. De nietigheid dient slechts het instrument te zijn om
het feitelijk overwicht te elimineren.

7. De rechtspraak van het Duitse Bundesgerichtshof ten aanzien van kredietover-
eenkomsten aangegaan in strijd met § 56 Abs. 1, Nr. 6 van de Gewerbeordnung
biedt een treffende illustratie van een in de rechtspraak ontwikkelde en regelmatig
aangepaste norm, die de rechter nu in staat stelt onder aile omstandigheden een
rechtvaardig resultaat te bereiken'?'. § 56 Abs. 1, Nr. 6 jo. § 55 GewO verbiedt
een geldschieter het bedrijfsmatig'" (bemiddelen bij het) sluiten van'" overeen-

192 RUHLE, Das Wucherverbot. Effektiver Schutz des Verbrauchers vor iiberhohten Preisen?
Berlin, 1978, p. 64 s. zou in dergelijke gevallen de keuze tussen partiele geldigheid en
nietigheid van de gehele rechtshandeling juist aan de huurder willen laten: "Die optirnale
Sanktion fur Wucher ware ein Wahlrecht des Schuldners zwiscben teilweise und volliger
Nichtigkeit des Vertrages."
193 Casso it. 11 jan. 1973, n. 63, Foro it. 1973, I, 1085, m. nt. DI PAOLO, Nuovi
orientamenti in tema di causa del negozio giuridico in Foro it. 1973, I, 227; Casso it. 11 jan.
1973, n. 68, Giust. Civ. 1973, I, 603, Giur. It. 1974,1,1,996, Foro Pad. 1974, I, 115 m.nt.
BALESTRINI, Causa e motivo del negozio giuridico, concetti in corso di revisione. Zie ook
Casso it. 3 april 1970, n. 896, Foro it. 1971, I, 1367 nt. RopPO, Causa tipica, motivo
rilevanie, contratto illecito in Foro it. 1971, I, 2377.
194 Zie ook SCHLAUS,Rechtsfragen der Haustiirgeschaften unter besonderer Beriicksichtigung
der Kredit- und Wertpapiergeschiifte, ZHR 151 (1987), p. 180 SS.

195 Daaronder valt met betrekking tot § 56 GewO te verstaan: "... eine fortgesetzte in
Wiederholungsabsicht ausgeubte Tatigkeit", aldus BGH 18 nov. 1982, NJW 1983, p. 869.
196 Cf. BGH 22 sept. 1983, NJW 1984, p. 229: "Wenn ein Kaufmteressent den Verkaufer
oder dessen Vertreter aufsucht, nur urn uber den Verkauf zu verhandeln und gar nicht weill,
daB sein Verhandlungspartners sich aufgrund einer Vereinbarung mit einern Darlehensgeber
auch urn die Finanzierung bemuhen will, so darf er in den Geschaftsraumen des Verkaufers
nicht ohne seinen vorberigen Wunsch iiberrascbend von Vertretem des Darlehensgebers
angesprochen werden." Ook de loutere bemiddeLing buiten het eigen filiaal leidt derhalve tot
nietigbeid, cf. BGH 22 mei 1978, BGHZ 71, 358; BGH 17 mei 1979, NJW 1979,2092;
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komsten van geldleniog buiten zijn filiaal'" als daaraan geen verzoek van de kre-
dietnemer is vooratgegaan'". Oorspronkelijk werd aangenomen dat § 56 GewO,
zoals alle gewerberechtliche Verbotel99 slechts een Ordnungsfunktion had, zodat
de overtreding van dit verbod niet tot nietigheid van de overeenkomst kon leiden.
Maar in 1978 verwierp het Bundesgerichtshof'" de contractuele vordering'?' van
een kredietgever die nakoming vorderde van een weigerachtige kredietnemer, die
zijn met overtreding van § 56 GewO geleende geld had geinvesteerd in een later
gefailleerde ondememing. Het BGH overwoog dat § 56 GewO beoogt de consument
te beschermen tegen het overhaast aangaan van een voor hem in economisch opzicht
nadelige verbintenis'". Nietigheid van de overeenkomst die in strijd met § 56
GewO tot stand is gekomen, zou beantwoorden aan de Schuirzweck van § 56 Ge-
wOW. De beslissing dat § 56 GewO een beschermingsfunctie heeft, is nauwelijks
verenigbaar met eerdere uitspraken van het BGH. Kritiek op deze rechtspraak bleef
dan ook niet uit. UNGERBIELER204 oefende niet zozeer kritiek op het resultaat als

BGH 20 maart 1980, NJW 1980, 1514.
197 Daarover HoPT, Die Nichtigkeit von Darlehensvertriigen bei Abschluft im Reisegewerbe.
Rechtsprobleme der § 56 I Nr. 6 GewO, § 134 BGB, NJW 1985, p. 1665 55., met
verwijzingen. Cf. BGH 8 febr. 1979, NJW 1979, 1597; OLG Stuttgart 23 nov. 1982, 1983,
891.
198 HoPT, loc. cit., p. 1669 5S.; BGH 18 nov. 1982, NJW 1983, 868; BGH 22 sept. 1983,
NJW 1984,229; zie ook OLG Stuttgart 23 nov. 1982, NJW 1983, 891: indien een man ten
behoeve van de kredietgever met zijn echtgenootlkredietneemster gaat praten, vindt eveneens
bemiddeling buiten het eigen filiaal plaats.
199 Cf. HoPT, loc. cit., p. 1666 (I.k.); BGH 23 april 1968, NJW 1968, 2286, m.b.t. § 20
Arzneimittelgesetz; BGH 23 okt, 1980, NJW 1981,399, BGHZ 78, 263 m.b.t. § 57 Abs. IV
Steuerberatungsgesetz: BGH 26 nov. 1980, NJW 1981, 1204, WM 1981, 143, m.b.t. § 34
GewO; BGH 22 sept. 1983, NJW 1984,230 m.b.t. § 1 HandwerksOrdnung.
200 BGH 22 mei 1978, BGHZ 71,358; zo ook BGH 6 juli 1978, WM 1978, 1154; BGH 8
febr. 1979, NJW 1979,1593; BGH 8 febr. 1979, NIW 1979, 1597; BGH 17mei 1979, NJW
1979,2092; BGH 20 maart 1980, NJW 1980, 1514; BGH 8 juli 1982, NJW 1982, 2436;
OLG Stuttgart 23 nov. 1982, NJW 1983, 891.
201 De kredietgever beeft wei een buitencontractuele Bereicherungsanspruch ex § 812 ss.
BGB, cf. U. HUBNER,Bereicherungsausgleich bei Drittfinanzierung der Kommanditbeteili-
gung an einer insolvent gewordenen Publikums-(Abschreibungs)KG, ZIP 1984, p. 1175 ss.:
CANARlS, Der Bereicherungsausgleich bei sittenwidrigen Teilzahlungskrediten, WM 1981, p.
978 ss.; zie ook BGH 8 febr. 1979, NJW 1979, 1597.
202 BGH 22 mei 1978, BGHZ 71,358.
203 BGH 22 mei 1978, BGHZ 71, p. 360: "Die Frage, ob ein im Reisegewerbe, also
ausserhalb der Raume der gewerblichen Niederlassung abgeschloBenesoder vermitteltes Dar-
lehensgeschaft wegen Verstobes gegen § 56 Abs. I Nr. 6 GewO nichtig ist, ist umstritten
(... ). Sie ist zu bejahen."
204 UNGERBIELER, Zur Nichtigkeit von Darlehensvertriigen wegen Verstoftes gegen § 56 I Nr.
6 GewO, NJW 1980, p. 568 55.
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weI op de motivering van de uitspraak'?'. Hij yond dat het BGH ten onrechte een

" ... allgerneiner, iiber den Fall des Wuchers hinausgehendenZielsetzung des Schutzes
Minderbemittelter vor der Eingehung uniiberlegter Verpflichtungen... "

uit § 56 GewO afleidde. Die Schuuzweck zou niet uit de wetsgeschiedenis van § 56
GewO voortvIoeien en bovendien zou tegen het aannemen van deze strekking ook
spreken dat koopovereenkomsten, waarbij de kredietovereenkomst zich het meeste
voordoet, van de werking van § 56 GewO zijn uitgezonderd'?', Verder achtte UN-

GERBIELER de mogelijkheid van nietigheid krachtens § 134 BGB overbodig, omdat
§ 138 Abs. 2, die woekerovereenkomsten nietig verklaart, afdoende bescherming
zou biederr'". In zijn uitspraak van 18 nov. 1982208 repliceerde het BGH even-
weI dat het feit dat koopovereenkomsten van de werking van § 56 GewO zijn
uitgezonderd, zijn oorzaak vindt in de gedachte dat degene die het door hem
gekochte wenst te financieren, al voldoende beschermd wordt door het Ab-
zahlungsgesetz: AI in zijn uitspraak van 8 febr. 197~09 overwoog het BGH dat §
138 Abs. 2 niet altijd voldoende mogelijkheden biedt om een in strijd met § 56
GewO tot stand gebrachte kredietovereenkomst aan te tasten. De stelling van
UNGERBIELER dat de door de heersende leer aangenomen beschermingsfunctie van
§ 56 GewO niet uit zijn wetsgeschiedenis valt af te Ieiden, Jijkt sterk. Niettemin
wordt die Schutszweck tegenwoordig vrij algemeen aanvaard'".

Na 1978 besliste het BGH in een aantal elkaar in aanzienlijk tempo opvolgende

205 Cf. JEHLE,Schutzbedurftigkeit des Anlegers in Steuerbegunstigten Kapitalanlagen bei
Finanzierungsvermittlung, NJW 1985, p. 1011: "Erstmals im Urteil von 22.5.1978 hat der
Ill. Zivilsenat des BGH dem bis dahin zivilrechtlich nur wenig beachteten gewerberechtlichen
Verbot, Darlehensgeschiifte im Reisegewerbe abzuschlieBenoder zu verrnitteln, die Qualitat
eines gesetzlichen Verbotes i.S. von § 134 BGB zugesprochen und es damit sozusagen fur den
Verbraucherschutz entdeckt." HoPT, Die Nichtigkeit von Darlehensvertrdgen bei AbschlujJ
im Reisegewerbe, cit., p. 1665: "Nach den herkommlichen Kriterien zur Auslegung des § 134
BGB ergibt sich tatsiichlich nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres, daB § 56 I Nr. 6
Verbotsgesetz i.S. von § 134 BGB ist..;": zie ook OLG Stuttgart 23 nov. 1982, NJW 1983,
891; BGH 17 jan. 1985, NJW 1985, 1020; zie voor verdere verwijzingen oak UNGERBIELER,
loc. cit., p. 568.
206 Hetzelfde argument gebruikt P. FINGER,Nochmals: Der Finanzierte Ehemakler Vertrag,
JZ 1979, p. 585.
2()7 Cf. HoPT, Die Nichtigkeit von Darlehensvertriigen bei AbschlujJ im Reisegewerbe, cit.,
p. 1668 (r.k.).
208 BGH 18 nov. 1982, NJW 1983, 869 (r.k.).
209 BGH 8 febr. 1979, NJW 1597; cf. BGH 18 juli 1982, NJW 1982, 2436, m.b.t. § 138
Abs. 1, welke overeenkomsten die in strijd met de goede zeden tot stand zijn gekornen, nietig
verklaart.
210 Cf. HoPT, Die Nichtigkeit von Darlehensvertriigen bei AbschlujJ im Reisegewerbe, cit.,
p. 1666 (l.k.), met verwijzingen.
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uitspraken dat een kredietovereenkomst die in strijd met § 56 GewO tot stand komt,
nietig is. Die regel werd echter weer belangri jk beperkt in een uitspraak van 17 jan.
1985211• Een niet onbemiddelde consument was een kredietovereenkomst aange-
gaan om de deelname aan een Grundstucks-AbschreibungsgesellschaJt te financieren.
Hij beoogde zich hierdoor een belangrijk belastingvoordeel te verschaffen. Toen het
project niet van de grond kwam en de grond werd geexecuteerd, eiste de geldschie-
ter terugbetaling van het verschafte krediet. Daarop deed de kredietnemer een beroep
op nietigheid van de overeenkomst wegens strijd met § 56 Abs. 1 Nr. 6 GewO. Het
BGH wees dit verweer echter af:

"Personen mit hoherem Einkommen, die sich in erster Linie wegen der steuerlichen
Vorteile am Beitritt zu einer Abschreibungsgesellschaft interessiert zeigen, sind in
der Regel nicht wirtschaftlich unerfahren; zumindest haben sie, fans ihnen selbst die
fur die Beurteilung rechtlich komplizierter Vertragswerke notwendigen Kenntnisse
und Erfahrungen fehlen, die Moglichkeit, sich zu ihrem Schutz der Hilfe von
Fachberatem zu bedienen. "212

In dit geval achtte het BGH de overeenkomst geldig. Het meende dat nietigheid
slechts gerechtvaardigd is, als de overtreding van § 56 GewO van invloed is geweest
op de inhoud van de overeenkomst en de consument erdoor benadeeld iS213.§ 56
GewO voorziet niet in een bescherming van de consument in een geval als het
onderhavige, zo stelde het BGWI4. Hoe deze uitspraak van het BGH moet worden
gei'nterpreteerd, is omstreden. JEHLE215 meent dat uit het gebruik door het BGH
van de woorden in der Regel voortvloeit, dat een kredietnemer uit de hogere
maatschappelijke klassen die in problemen komt, mogelijk wel een beroep op
nietigheid kan doen als hij zijn onervarenheid of te lage inkomen bewijst. HoP'f16
verwerpt deze opvatting, ten dele terecht:

"Das Gericht grenzt vielmehr allein die finanzierten Beteiligungen zum Zweck des
Immobilienerwerbs oder der Steuererspamis als Geschiiftstypen aus."

HOPT wijst echter ook de opvatting dat het steeds weer aankomt op een personliche
Schutzbedilrftigkeit met klem afm. Veelmeer zou naar zijn mening uit de uitspraak

211BGH 17 jan. 1985, NJW 1985, 1020, WM 1985,221.
212BGH 17 jan. 1985, NJW 1985, p. 1021 (I.k.).
213BGH 17 jan. 1985, NJW 1985, p. 1021 (l.k.), met een beroep op CANARIS, Schranken
der Privatautonomie zum Schutte des Kredietnehmers, ZIP 1980, 712.
214BGH 17 jan. 1985, NJW 1985, p. 1021 (r.k.).
215 JEHLE, Schutzbedurftigkeit des Anlegers in Steuerbegunstigten Kapitalanlagen bei
Finanzierungsvermiulung, cit., p. 1012.
216 HoPT, Die Nichtigkeit von Darlehensvertriigen bei Abschlufi oder Vermittlung im
Reisegewerbe, cit., p. 1668 (I.k.).
217HoPT, loc. cit.



§ 56 GEWERBEORDNUNG 183

van het BGH voortvloeien dat het aankomt op de soort kredietovereenkomsr'":

"Denn angesichts der Nichtigkeitsfolge ist es unerliijJlich, die Schutzgrenze klar und
vorhersehbar und gerade nicht vom Einzelfall her zu ziehen. "

De door het BGH gemaakte uitzondering, aldus HoPT,

"...hebt nicht auf den einzelnen mehr oder weniger schutzbediirftigen Anleger ab,
sondem setzt bei der typischen Anlageart und Kreditverhandlungsform an, mit der
bestimmte Gefahren, die fiir die Bildung der Regel (... ) der Nichtigkeit nach § 56
I Nr. 6 GewO, § 134 BGB ma6geb\ich waren, typischerweisenicht verbunden sind."

Deze door een, naar mijn mening ongerechtvaardigde, hang naar rechtszekerheid
ingegeven verdediging van getypiseerde rechtsbescherming lijkt mij onjuist en
onwenselijk. Zij is bovendien moeilijk verenigbaar met de, door HoPT zelf overigens
bevestigde?", heersende trend tot Flexibilisierung der Rechtsfolgenseitei", die
voorrvloeit uit de ervaring dat nietigheid vaak een te rigoreus en zijn doel voor-
bijschietend rechtsgevolg iS221• Wat § 56 GewO betreft, betekent dit dat overtre-
ding in een aantal gevallen tot nietigheid zalleiden maar dat in andere gevallen met
een andere sanctie kan worden volstaan. Het verdient naar mijn mening echter de
voorkeur deze flexibilisering niet te koppel en aan de, desnoods kunstmatig te
construeren, beschermingsfunctie van een bijzondere wetsbepaling. Ik pleit voor een
algemene regel volgens welke een overeenkomst aantastbaar is wegens het ontbreken
van een oorzaak, als zich het feitelijk overwicht van een partij zich in de inhoud van
de overeenkomst manifesteerr'". De overtreding van een wettelijke bepaling met

218 HoPT, loco cit. (curs. toegev.).
219 HoPT, loco cit., p. 1667 (I.k.): "Erkennbar wird (... ) methodisch hochinteressant ein
Proze6 fortschreitender Ablosung vom geschriebenen gesetzlichen Normtext zu einem
fallgruppenmaliig und typologisch differenzierenden Richterrecht. Den seit langem gewohnten
teleologischen Differenzierungen auf der Tatbestandsseite werden ebensolche Differen-
zierungen auf der Rechtsfolgenseite zugestellt, was die Reagibilitat und Feinsteuerung der
Rechtsprechung potenziert. "
220 Terminologie van DAMM,Kontrolle von Vertragsgerechtigkeit durch Rechisfolgenbestim-
mung. Nichtigkeit und Nichtigkeitsbeschriinkung bei Gesetzes- und SittenverstojJ, JZ 1986, p.
915 (I.k.).
221 HoPT, Die Nichtigkeit von Darlehensvertriigen bei AbschlujJ im Reisegewerbe, cit., p.
1668 (I.k.). Volgens hem is nietigheid "... nur in solchen Fallen vertretbar, in denen sich der
VerstoBbeim zustandekommen des Vertrags typischerweise auch auf dessen Inhalt ausgewirkt
hat, also zu Vertragsbedingungen fiihrt, die den Kunden benachteiligen."
222 Zo ook COSTANZA, Profili dell'imerpretazione del contratto seconda buona fede, cit., p.
85 ss., maar met een andere rechtvaardiging (p. 91): "... se il contratto, sebbene valido, non
sia il prodotto di un libero consenso, non e logico ricercare una volonta convergente deg\i
stipulanti: pili correto e verificare la conformita a buona fede del contratto. Cio vale anche
nell'ipotesi di contratto il cui difetto di formazione deriva da una violazione delle regole di
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een beschermingsfunctie, met andere woorden van een op de economische openbare
orde gebaseerde wettelijke bepaling moet als prima facie bewijs van het ontbreken
van de oorzaak gelden. Ook andere omstandigheden die wel als vernietigingsgrond
worden beschouwd, zoals de laesio enormis'", kunnen niet meer dan een aankno-
pingspunt bieden dat de overeenkomst een oorzaak ontbeert'". In Oostenrijk heeft
KREJCI225 mijns inziens terecht hetzelfde verdedigd voor gevallen waarin een partij
algemene voorwaarden tot inhoud van de overeenkomst maakt:

'Werden Allgemeine Geschaftsbedingungen oder Vertragsforrnblatter verwendet, so
spricht dies prima facie dafiir, daB eine Unterlegenheitssituation des Vertragspartners
des Verwenders gegeben ist. Der Verwender aber darf dann seinerseits den
Nachweis fiihren, daB im konkreten Fall ein individuelles Aushandeln der
umstrittenen Vertragsbestimmungen stattgefunden hatt, somit keine Unterlegen-
heitssituation vorliegt, die Vertragsbestimmungen daher vom uneingeschrankt frei
gebildeten Willen des Vertragspartners getragen werden."

8. De stijgende relevantie van beweegredenen in het recht is overal in Europa vanaf
de vijftiger jaren kenbaar. In Italie besliste de Corte di cassazione nog in 1958226

dat het kenbare 'subjectieve' motief irrelevant is wanneer het niet, b.v. in de vorm
van een ontbindende voorwaarde, in de inhoud van de overeenkomst is geobjecti-

correttezza nelle trattative."
223 Cf. HR 24 mei 1985, NJ 1986, 699 m.nt. W.M.K., AA 1985, p. 629 m.nt. P.v.S.,
Kwartaalbericht NBW 1985, p. 134 m.nt. NIEUWENHUIS(NOLAN/VAN AALST): "De rechtsze-
kerheid, die ermee is gediend dat een tot stand gekomen boedelscheiding niet gemakkelijker
dan andere overeenkomsten onder bezwarende titel (... ) wegens gemis aan wil kan worden
aangetast, verlangt dat het enkele feit dat de wederpartij aldus wordt bevoordeeld, nog niet
meebrengt dat jegens haar ook dan een beroep op gemis aan wil kan worden gedaan, indien
zij ten tijde van de boedelscheiding niet behoefde te begrijpen dat degene die dit beroep doet,
toen niet in staat was zijn wil te bepalen. WeI kan de omvang van dit voordeel van belang
zijn voor het antwoord op de vraag wat de wederpartij toen op dit punt had behoren te besef-
fen en welke onderzoeksplicht te dier zake op haar rustte." HR 9 febr. 1990, NJ 1991, 146
m.nt. P.A.S. (VISSER/OHLER) "... ook al heeft een proeftijdbeding voor de werknemer in-
grijpende consequenties en zal dit naar gelang van de omstandigheden kunnen meebrengen
dat de werkgever zich ervan moet vergewissen dat de werknemer zich van de inhoud van het
beding bewust is en daarmee instemt."
224 In die 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? cit., p. 243: "Ik geloof echter niet, dat een wanverhouding tusschen
de prestaties op zichzelve tot de concIusie leiden kan dat de overeenkomst oorzaak mist. "
225 KREJCI, Konsumentenschutzgesetz, cit., p. 139. In Duitsland is een discussie ontstaan over
de vraag of aan de door het AGB-Gesetz toegelaten inhoudscontrole excIusief is, of dat de
daar geboden mogelijkheid voor analoge toepassing in andere gevallen in aanmerking komt.
Zie ook infra, p. 301 ss.
226 Casso it. 20juni 1958, n. 2148, Giur. It. 1959, 1,1, p. 330.
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veerd. Een andere beslissing zou in strijd zou zijn met la superiore esigenza della
tutela dell'affidamento e della cenezza delle contrattazioni. Nog altijd houdt de
Italiaanse rechtspraalc zich aan de definitie van de oorzaalc als sociaal-economische
functie-" en, in obiter dicta, aan de irrelevantie van het motief'". Veelzeg-
gender is echter dat het gebied tussen de sociaal-economische functie van de over-
eenkomst en het irrelevante motief ook daar vanaf de jaren vijftig, door WIND-

SCHEIDS Yoraussetzung, de presupposizione, wordt bestrekenf". Deze presuppo-
sizione wordt tegenwoordig onder meer in het kader van het oorzaalconderzoek
betrokken. Zij geldt aIs een geobjectiveerde, aan de wederpartij bekende vooronder-
stelling van de sociaal-economische functie van de autonome handeling. De frustratie
daarvan leidt tot aantastbaarheid van de overeenkomst?". In de literatuur heeft
vooral Mario BESSONJi131 de aanzet gegeven tot een meer algemene waardering
van de beweegredenen van een partij. Hij verdedigde dat de voor de wederpartij
kenbare, geobjectiveerde motieven aile bepaIend zijn voor de verdeling van risico's
bij het totstandkomen van de overeenkomst'f en dat het behoud van dit evenwicht
een vereiste is voor substantiele rechtvaardigheid'". De contractuele risicoverde-

227 B.V. Casso 14 maart 1961, n. 565, Giur. it. 1962,1,1,730; Casso 16 okt. 1968, n. 3317,
Foro it. 1969, I, 361; Casso 2 juli 1975, n. 2578, Riv. dir. comm. 1976, II, 263, m.nt.
GUARNERI,Questioni sull'art. 1322 cod. civ.; Casso 28 maart 1977, n, 1205, Giur, it. 1978,
1,1, 599, Riv. dir. civ. 1979, II, 397, m.nt. CASTIGLIA,Negozi collegati in funzione di
scambio; Casso 2 aug. 1977, n. 3384, Giur. it. 1979, 1,1, 1036, m.nt. BESSONE,II tipo
negoziaie e l'alea normale del contratto, la sua 'causa' e il dogma dell'irrilevanza dei
'motivi'; Casso 17 maart 1978, n. 1346, Giur. it. 1978,1,1,2171; Casso 23 rnei 1987, n.
4681, Giur. it. 1988,1,1, 60 m.nt. ARBORE,Agenti non iscritti al 'ruolo' e compenso per
l 'attivita.
228 Vooral BESSONEheeft de strijd aangebonden tegen het voortdurend teruggrijpen op deze
dooddoeners, b.v. in zijn artikel Causa tipica e 'motivo' del contratto, dogmi di teoria gene-
rale, orientamenti della giurisprudenza, Riv. trim. dir. proc. civ. 1979, p. 1106 SS.

229 Cf. PELLICANO, Causa del contratto e circolazione dei beni, cit., p. 132 ss.: BESSO-
NEID'ANGELO, Presupposizione, Enc. dir. 35 (1986), p. 328.
230 Aldus de parafrase van FERRIGNO,L 'uso giurisprudenziale del concetto di causa del
contratto, Contratto e Impresa 1985, p. 148; COSTANZA,Profili dell'interpretazione del
contratto seconda buona fede, cit., p. 179: "La presupposizione permette di completare la
traccia fomita dalI'indagine condotta attraverso il criterio causale."
231 Te begionen met diens Adempimento e rischio contrattuale, cit., p. 207 ss. Zie ook G.B.
FERRI, It negozio giuridico tra liberta e norma, cit., p. 200 ss.
232 De gevolgen hiervan voor het leerstuk van de veranderde (onvoorziene/onvoorzienbare)
omstandigheden, de clausula rebus sic stantibus zijn geschetst door ABASin zijn monografie
Rebus sic stantibus, cit., met vooral waardering voor het ltaliaanse recht. Zie ook de
uitgebreide bespreking van dit werk door SCHOORDUK,in WPNR 5922/3 (1989), p. 391 sS.
233 BESSONEID'ANGELO,Presupposizione, cit., p. 331.



186 INDIVIDUALISERING EN SUBJECTIVERING

ling wordt in Italie, naast wat incidenteel afwijkende aanzeuen'", ook in de bepal-
ing van het voorwerp van de overeenkomst gezocht en voorts wordt veel vaker een
beroep op dwaling toegelaten dan voorheen, door de error in substantia op te rek-
ken23S

• Deze aspecten brengen het streven tot uitdrukking om de verdeling van de
aan de overeenkomst klevende risico' s in overeenstemming te brengen met de inhoud
van de overeenkomst, bepaald naar de legitieme verwachtingspatronen van
partijen.zoals die door partijen op grond van hun feitelijke, in hun maatschappelijke
positie en onderlinge verhouding bepaalde objectieve inhoud van de overeen-
komsr'". Sinds 1976 aanvaardt de Corte di cassazione de eis dat de overeenkomst
een individueel-economische functie heefr'".

Ook de reactie op de maatschappelijke subjectiveringstendens is in de Italiaanse
rechtswetenschap al relatief vroeg kenbaar geworden. Vanaf het midden van de

234 B.v. Casso it. 2 aug. 1969, n. 2913, Foro It. 1969, I, 2407, waarin bet bof onderscbeidde
tussen causa reale en causa effettiva.
235 Cf. CASSOTIANA, Causa ed 'economia' del contratto: tendenze dottrinale e modelli di
sentenza, Riv. trim. dir. proc. civ. 1979, p. 828 ss.; COSTANZA,Profili deli'imerpretazione
del contratto secondo buona fede, cit., p. 77 ss, die, naar mijn mening terecbt, tegenwerpt
(p. 79): "Pill precisamente I'attribuire rilevanza all'errore sui motivi in quanto determinanti
del consenso comporta l'inserimento di una ragione soggettiva nella causa negoziale con la
conseguenza che la disciplina applicabile sara quella relativa al funzionamento del sinallagma
negoziale pill che quella concernente la formazione del contratto." (curs. toegev.).
236 Cf. BESSONE/D'ANGELO, Presupposizione, cit., p. 332; COSTANZA, Profili dell'inter-
pretazione del contratto seconda buona fede, cit., p. 177: " ... 10 strumento della presupposizi-
one e stato utilizzato per risolvere sostanzialmente problemi di determinazione dell'esatto
contenuto del contratto, in ragione degli interessi che Ie parti intendono realizzare ... " (curs.
toegev.).
237 Casso 17 mei 1976, n. 1738, Riv. die. comm. 1977, II, 341 m.nt. CASSOTIANA, Presup-
posizione e rischio contrattuale negli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, Foro
it. 1976, I, 1, 2399 m.nt. SINESIO, Presupposirione, causa e buona fede nella vicenda della
edificabilita dei suoli, in Foro it. 1977, I, 2340, Giur. it. 1977, I, I, 2242, Giust. civ. 1976,
I, 977: "Certo e cbe la giurisprudenza, contribuendo alia evoluzione del diritto, ha da tempo
riconosciuto nel nostro ordinamento la presupposizione come principio generale, inteso non
come elemento integrativo di lacune del regolamento pattizio, rna come strumento di ricerca
del vero e completo contenuto contrattuale realizzando cosi, attraverso una indagine della
volonta e sopratutto della causa negoziale, alia luce del principio di buona fede, il riequilibrio
delle posizioni dei contraenti di fronte al sopravvenuto accertamento della realm cbe sembra
sconvolgere quanta espressamente convenuto.": Casso 21 juli 1980, n. 4775, Riv. dir. comm.
1983, II, 191, Foro it. 1981, 1352: "Si deve pure premettere che il ricorso alia presupposizio-
ne, intesa come circostanza assunta da entrambe Ie parti come base della contrattazione, e
ammesso come mezzo di ricerca del vero e completo contenuto del contratto, realizzandosi
cost, attraverso un'indagine della volonta e sopratutto della causa negoziale, alia luce del
principio di buona fede, il riequilibrio delle posizioni contraenti di fronte al sopravvenuto
accertarnento della realm, che sembra sconvolgere quanta espressamente convenuto." (curs.
toegev.).
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zestiger jaren, toen zich elders nog aanhangers van de normatieve leer opwier-
pen238, verschenen in Italie een aantal monografieen waarin van een veranderende,
aan de individualiseringstendens rechtdoende rechtswetenschappelijke optiek sprake
is. De toentertijd aldaar heersende normatieve leer werd belangrijk gecorrigeerd'".
Tot de belangrijkste publikaties behoren in dit verb and L 'esecuzione del contralto,
van Adolfo DI MAIO GIAQUINTO, 1967, Le fonti di integrazione del contratto, van
Stefano RODOTA, in 1969, Equita e autonomia privata, van Francesco GAZZONI in
1971 en Jdeologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico, van Claudio
VARRONE in 1972. De rol van de partijwil wordt door deze schrijvers, die zich open
verklaren voor zogenaamde 'extra-codicistische'"" bronnen van privaatrecht, veel
hoger gewaardeerd dan door de aanhangers van de normatieve leer. Benadrukt wordt
vooral de invloed van partijen op de waardering en de bepaling van de rechts-
gevolgen van de overeenkomst door de rechtsorde: de autonome handeling is het ex-
clusieve criterium om vast te stellen wanneer en in welk geval de door de
rechtsnorm in abstracto voorziene rechtsgevolgen dienen in te treden'". Het is,
aldus deze schrijvers, inderdaad onjuist om, met de aanhangers van de wilsleer, het
monopolie van de vaststelling van de rechtsgevolgen aan de individuele autonomie
toe te kennen'", maar het is wel zo dat partijen de modaliteiten van de rechtsge-
volgen bepalen'". De strikte scheiding van inhoud en rechtsgevolg, de gedachte
dat de competentie van partijen uitsluitend in de feitelijke sfeer ligr'", wordt uit-
drukkelijk verlaten. RODOTA bestrijdt dat de relatie tussen de contractsvrijheid en de
kwantitatieve en kwalitatieve begrenzing daarvan een niveauverschil bevat. Hij wijst
er op dat de bron 'partijautonomie', 'de motor van de overeenkomst' de participatie-
mogelijkheid van andere bronnen bij de constructie van de regeling bepaalr'". Ook

238 VAN DUNNE, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, cit., p. 206 ss.; idem,
Verbintenissenrecht in ontwikkeling, cit., p. 199 S5.; RIEG, Le role de la volonte dans l'acte
juridique en droit civil francais et allemand, Paris, 1961, p. 421: "Si la volonte humaine
possede Ie pouvoir de creer, de modifier ou d'eteindre un rapport de droit, c'est parce que
I'ordre juridique lui reconnait ce pouvoir. "
239Hierover SALVI, in zijn inleiding in de opstellenbundel Categorie giuridiche e rapporti
sociali, cit., p. 38 55.; cf. GUARNERI,L 'ordine pubblico e it sistema delle fonti deLdiritto
civile, cit., p. 110 ss.
240 GUARNERI, op. cit., p. 113.
241 VARRONE, Ideologia e dogmatica neLlateoria deLnegozio giuridico, cit., p. 13.
242 GAZZON!, Equita e autonomia privata, cit., p. 212.
243 VARRONE, /deologia e dogmatica neLlateoria del negozio giuridico, cit., p. 92 S.

244 Zo nog BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 82 S5., p. 84: "Si afferma
cosi I'esigenza di distinguere nettamente fra il contenuto del negozio e il trattamento giuridico
-i cosi detti effetti giuridici - di esso, in correlazione con Ie diverse sfere di competenza cui
I'uno e gli altri sottostanno."
245 RODOTA,Le fonti di integrazione del contratto, cit., p. 87, p. 89; VARRONE,/deologia e
dogmatica nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 81: "L'interesse che viene regolamentato
nell'atto, in quanta espressione della stato di bisogno e della tensione del soggetto verso il
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de uitoefening van de partijautonomie zelf heeft dus een kwalificerende beteke-
nis246

• V66r haar kwalificatie door de rechtsorde is de rechtshandeling meer dan
een rechtsfeit, maar minder dan een rechtsnorm'". Omgekeerd is de rol van de
rechtsorde niet beperkt tot kwalificatie van het partijautonome gedrag in de sociale
sfeer omdat zij het totstandkomingsproces van de rechtshandeling beinvloedt doordat
de rechtssubjecten zich op haar orienteren en bun handelen er mede door laten bepa-
len'". In Nederland beeft HIJMA recent een opvatting verdedigd die de nieuwe
Italiaanse leer benaderr'". Dankzij de gewijzigde rechtswetenscbappelijke waarde-
ring van de verbouding tussen feit en recbt sedert de zestiger jaren, ontstond weer
de mogelijkheid ook aan de beweegredenen van een rechtssubject, diens voorstellin-
gen omtrent aard en gevolgen van een overeenkomst, kortom aan factoren die aan
zijn concrete positie in de totstandkomingsfase uitdrukking geven, een wezenlijke rol
bij de beoordeling van de inhoud van de overeenkomst toe te delen. In het licht van
de moderne maatschappelijke omstandigheden schept juist de individualise-
ringstendens, door de neo-proclamatie van het beginsel van de partijautonomie, de
ruimte om een partij die in een netelige positie verkeert op een individualistische
wijze in bescherming te nemen2S0.

9. In het algemene kader van de subjectiveringstendens dient ook de omwenteling
in de kwaliteit van de betamelijkheidsverplicbtingen te worden bezien. De subjec-
tiveringstendens beeft geleid tot de opkomst van het solidariteitsbeginsel, waarvan
de kern bestaat uit de relativering van de aan de stimulering van het goederenverkeer
inherente eigen-verantwoordelijkheidder rechtsgenoten. Conflicterende belangen, die

bene, non e percio quaIcosa di oggettivamente esistente, rna qualcosa che emerge esclusiva-
mente attraverso il riferimento all'attivita valutativa del singolo. E' solo quindi attraverso il
riferimento a questa valutazione che sara possibile evidenziare quali caratteristiche abbia in
concreto I'interesse disciplinato nella regola negoziale posta in essere dal privato.", zie ook
p. 191 van dit werk.
246 RODOTA, op. cit., p. 84.
247 VARRONE, Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 81 s.
248 VARRONE, op. cit., p. 26, p. 190.
249 HUMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 29 ss., zie ook p.
34: "Ook in mijn opvatting is het immers de verklaring zelf (... ) die de grondslag voor de
gebondenheid vormt. Toch is weI degelijk verschil aanwijsbaar, en weI in de wijze waarop
tot het bedoelde uitgangspunt wordt gekomen. Voor Van Dunne is het een toepassing, een
concretisering van zijn algemene toerekeningsleer ( ... ): het recht deelt niet aileen de
rechtsgevolgen toe, doch rechtvaardigt deze tevens. Deze gelijkschakeling dient evenwel van
de hand te worden gewezen. Het recht schept weliswaar de rechtsgevolgen, doch behoeft
hiertoe een 'externe' ratio. In mijn visie blijft de verklarende band tussen het handelend, het
kiezend individu en het intredende rechtsgevolg behouden. De verklaring bindt niet simpelweg
omdat het recht dat nu eenmaal passend acht, maar via de tussenschakel dat zij, als
volwaardige keuze van een vrij handelend individu, dat bindingsgevolg dient te verkrijgen."
250 Cf. PASETT!, Parita di trattamento e autonomia privata, cit., p. 41.
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voorheen werden benaderd vanuit het perspectief van het maatschappelijk verkeer,
worden op elkaar betrokken. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van
de betamelijkheidsnonnen'". Voortaan bepalen de belangen van concreet betrok-
ken derden of er een zorgvuldigheidsverplichting, een verplichting om voorzorgs-
maatregelen te treffen, bestaat. Wat het aansprakelijkheidsrecht betreft, heeft er op-
nieuw een omwenteling plaatsgevonden, welke zich heeft ingezet in de jaren vijf-
ti~2. Weliswaar is deze omwenteling geleidelijker verlopen dan die van 1919,
maar zij is van even groot gewicht. In het particuliere-contractenrecht blijkt zij te
leiden tot een stijgend belang van achterliggende motieven. Maar in het algemeen
geldt, VRANKENheeft hierop gewezen?", dat wie zichzelf wil beschennen, zijn
gedrag zal dienen af te stemmen op de gevolgen ervan voor de concrete ander. Hoe
ingrijpender het gevoIg is, des te sneller dient men zich de belangen van derden aan
te trekkerr". Dat brengt mee dat de rol van de intentie van de handelende veel
minder van belang wordt: de objectivering van aansprakelijkheden vindt ook haar
grond in de subjectiveringstendens. Wie relevante infonnatie achterhoudt, handelt
onrechtmatig. Hij is niet alleen aansprakelijk als hij te kwader trouw zwijgt, uitslui-
tend uit eigenbelang, b. v. omdat hij zijn eigen onderhandelingspositie zou schaden.
Ook als hij te goeder trouw zwijgt, omdat hij in de veronderstelling verkeert dat de
ander aan wetenschap geen waarde zal hechten, zal hij aansprakelijk zijn. Als het

251Cf. VRANKEN, De verhandelsrechtelijking van het privaatrecht. Over dijJerentiatie en
schaalvergroting ; in: RAAIIMAKERS e.a., Handelsrecht tussen 'koophandel' en Nieuw BW.
Opstellen van de Vakgroep Privaatrecht van de Katholieke Universiteit Brabant bij het 150-
jarig bestaan van het WvK, Deventer, 1988, p. 247 s.
252Zie b.v. HR 11 febr. 1955, NJ 1955,218 m.nt. L.E.H.R. (Doorgezaagde balkonleuning).
VRANKEN, loc. cit., p. 152 ss., beroept zich op HR 7 jan. 1955, NJ 1955, 92 m.nt.
L.E.H.R. (Sleepschip VIOS), HR 9 okt. 1981, NJ 1982, 332 m.nt. C.J.H.B. (Waterschap
BARGERBEEKlJUURLINK)en HR 21 jan. 1983, NJ 1983, 252 m.nt. J.A.B. (Burgemeester
POLAKlPRINS & CHlDDA), en betoogt dat er, in vergelijking met de arresten uit de eerste helft
van de eeuw sprake is van vaste rechtspraak. Daarbij ziet hij over het hoofd dat in de oudere
uitspraken aansprakelijkheid werd afgewezen omdat de beoordeling van het belang van de
gelaedeerde in het licht van het hogere belang van het maatschappelijk verkeer ertoe leidde
aan de eigen verantwoordelijkheid van de gelaedeerde scherpere en aan verantwoordelijkheid
van de schepper van de gevaarssituatie minder scherpe eisen te stellen. De risicosfeer van de
gelaedeerde werd toen dus centraal gesteld (zie retro, p. 78 s.). Nalatigheid van de
schadeveroorzakerwerd niet snel aanvaard. Daarentegen worden tegenwoordig de beleidskeu-
zen van de laedens getoetst. De sfeer van de laedens staat dus centraal. De mogelijkheid van
aansprakelijkheid bestaat dan ook wei degelijk, zij het dat de beperkte financiele middelen
hier een begrenzende rol kunnen spelen. Dit bevestigt weer dat het gaat om de verhouding
van de concreet betrokken belangen. Er is naar mijn mening dan ook slechts in schijn sprake
van een vaste lijn in de rechtspraak.
253VRANKEN,Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichien in het verbintenissenrecht, cit.,
p. 152 ss.
254 B.v. HR 18 dec. 1987, NJ 1988,350 (FRANzETII/Suikerunie);cf. BREIDENBACH,Die
Yoraussetzungen von lnformationspflichten beim VertragsschlufJ, cit., p. 67 ss.
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belang van de wederpartij om te weten, hoger wordt geschat dan het eigenbelang te
zwijgen, is mededelen plicht. Dat de subjectiveringstendens ook de betamelijk-
heidsnormen beinvloedt, blijkt al uit bet feit dat bet verzwijgen van een omstandig-
heid bij de totstandkoming van de overeenkomst niet aileen aanleiding geeft tot
dwaling maar ook tot het onrecbtmatige bedrog. Bij bet oude beginsel van de eigen-
verantwoordelijkheid zou nauwelijks passen dat in zulke situaties aan de wederpartij
van de dwalende een verwijt van diens dwaIing wordt gemaakt. Het blijkt uit bet
'spontaan rechtsoordeel' van VAN DER GRINTEN. De laatste blijft, juist met een
beroep op de eigen-verantwoordelijkheid van bet recbtssubject, bedenkingen houden
over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de betamelijkheidsnormen'".
VANDER GRINTENmeende dat in de casus in het arrest (VAN DERBEEKIVAN DAR-
TEL) van bedrog geen sprake was256.

Het op elkaar betrekken van conflicterende belangen, en bet loslaten van hun
beoordeling in het licbt van de eisen van bet maatschappelijk verkeer, beeft tot
gevolg dat de ernst van de mogelijke gevolgen van een gedraging een belangrijk
criterium wordt. In bijzondere omstandigheden, zoaIs in het wegenverkeersrecbt is
de daarop gebaseerde anticipatieverplichting al lang bekend?". Tegenwoordig geldt
dat b.v. de verkeersdeelnemer die mede-verkeersdeelnemers waarneemt van wie bet

255Zie nog zijn nootonder HR 27 mei 1988, NJ 1989,29 (StaatIDAALDER).Voor VANDER
GRINTENmoeten de opvattingen van SCHOORDIJK,b.v. in diens Mededeling voor de
Koninklijke NederlandseAkademie van Wetenschappen,De verbintenis uit en de verplichting
tot altruisme, cit., passim, soms wei een gruwel zijn.
256Noot onder HR 30 nov. 1973, NJ 1974, 97 m.nt. G.J.S., in AA 1974, p. 344 ss.
257 Zie in dit verband de Nota van Toelichting op het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens (RVV) van 1966, Stb. 181: "Naar de mening van de ondergetekende is dit
samenstel van bepalingen voldoende om de thans door art. 25 Wegenverkeerswet opgevulde
lacune te dichten. In plaats van een norm, die slechts aangeeft, dat een abstract omschreven
gevolg moet worden vermeden, vindt men thans positieve aanwijzingen, hoe men zich moet
gedragen." Cf. HR 26 maart 1971, NJ 1971, 262 m.nt. G.J.S. (Jan DE WAARD);R.J.
POLAK,Inleiding tot het wegenverkeersrecht, vol. II, Zwolle, 1987, p. 19 en SCHUT,
Onrechtmatige daad volgens BW en NEW, cit., p. 98 s., die onder meer wijst op de conclusie
van A-G TENKATEvoor HR 1 okt. 1982, NJ 1983,77, VR 1983, 54. TENKATEmeende
dat het cassatiemiddel weinig oog toonde "...voor de dynamiek van het verkeer, waarin elke
verkeersdeelnemer inspeelt en behoort in te spelen op het te verwachten gedrag van andere
verkeersdeelnemers, die dit weer op hun beurt in hun gedrag plegen te verdisconteren." Zie
voor de zorgplicht van de wegbeheerder b.v. Ktr. Apeldoom 1 aug. 1990, Prg. 1990,3344.
Zie voorts HR 16 nov. 1990, NJ 1991, 55, VR 1991,50 (Rebecca VISSER):"Indien een
gedraging, zoals hier het te harde rijden, onrechtrnatig is omdat daardoor het gevaar voor
verkeersongevallen in het algemeen wordt vergroot en dit gevaar zich in de vorm van een
ongeval verwezenlijkt, is daarmede het causaal verband tussen de gedraging en het ongeval
in beginsel gegeven. WeI staat het de wederpartij dan vrij te stellen - zoals Engelen hier in
zijn toelichting op grief ill heeft gedaan - en zo nodig te bewijzen dat het ongeval ook zou
hebben plaatsgevonden ais hij niet onrechtrnatig zou hebben gehandeld."



INTERRELATIEVE BET AMELUKHEIDSNORMEN 191

beperkt anticipatievermogen zichtbaar is, zoals kleine kinderen'" en als zodanig
herkenbare'" bejaardenf", gehandicapten'", dronkaards'", zijn gedrag dient
af te stemmen op hun onberekenbaar gedrag/". Maar ook het scheppen van ge-
vaarssituaties buiten het verkeer leidt al snel tot aansprakelijkheid wanneer iemand
daardoor schade lijdf64. Wie een gevaarssituatie creeert, ontkomt zelfs niet meer
aan zijn aansprakelijkheid als de benadeelde zich van het gevaar bewust was265

.

258 HR 31 mei 1991, NJ 1991,721 m.nt. C.J.H.B. (Marbeth VAN UITREGT).
259 Cf. HR 28 febr. 1992, NJ 1993,566 m.nt. C.J.H.B., VR 1992, 93 m.nt. VAN DEN
HAAK, AA 1992, p. 497 ss. m.nt. HUMA (lZAIVRERINK). Het arrest Iijkt overigens veel op
de uitspraak van RvT 28 maar! 1988, RvT 1-88/8, waar het ging om een botsing tussen een
auto en een bijna 70-jarige voetganger.
260 Cf. UBBINK, Artikel 31 WVW, De bejaarde voetganger, en anderen, in: Een Salomons
oordeel (SALOMONS-bundel), Zwolle, 1991, p. 59 ss.; Ktr. Tilburg 26 april 1984, VR 1984,
143; Ktr. Tiel 20 maar! 1991, Peg. 1991,3514.
261 Cf. UBBINK, loco cit.; afwijkend Rb. Amsterdam 5 dec. 1984 en 4 dec. 1985, VR 1989,
31, waarbij de Rechtbank na descente o.m. had vastgesteld dat de blinde VAN HARTEN voor
de bestuurster van een auto waarneembaar was geweest, toen hij stond te wachten om over
te steken: "Nu, ondanks de hiervoor gesignaleerde waarneembaarheid van Van Harten,
gedaagde - zoals zij stelde - hem eerst opmerkte toen hij zich vlak voor de Volkswagen
beyond en door de voorlichten daarvan werd beschenen, moet het eerste waarnemen door
gedaagde van Van Harten op een moment dat de aanrijding niet meer was te voorkomen
worden geweten aan onvoldoende oplettendheid van gedaagde. Dit oordeel leidt tot de
conclusie dat gedaagde zich niet met vrucht op overmacht kan beroepen. Anderzijds gaat Van
Harten evenmin vrijuit. Hij heeft zich niet op juist(e) wijze op het geluid van het verkeer
georienteerd en is daarom de rijbaan van de Larenseweg gaan oversteken op een moment dat
naderend verkeer als de door gedaagde bestuurde Volkswagen daardoor in zijn vrijheid werd
belemmerd. Aldus heeft hij de van hem als voetganger - ook als blinde voetganger - te vergen
voorzichtigheid niet in acht genomen." (verdeling 2: 1 ten laste van de blinde gelaedeerde).
262 Cf. Rb. Leeuwarden 19 jan. 1989, VR 1989, 68: geen beroep op overmacht van
bromfietser die bij goed zicht een zichtbaar dronken en plotseling overstekende voetganger
aanrijdt.
263 Art. 6:165 staat niet in de weg aan een verhoogde zorgvuldigheidsplicht van (o.a.)
verkeersdeelnemers jegens zichtbaar gepredispositioneerde slachtoffers van veertien jaar en
ouder. Maar het artikel laat m.i. een zo ver gaande bescherrning als door de Hoge Raad
aanvaard ten aanzien van kleine kinderen in zijn arrest van 31 mei 1991, NJ 1991, 721
(Marbeth VAN UITREGT) Diet toe; zie BRUNNERin zijn noot onder het arrest.
264Sinds HR 11 febr. 1955, NJ 1955, 218 (Doorgezaagde ba\konleuning); cf. HR 5 nov.
1965, NJ 1966, 136 m.nt. G.J.S. (Kelderluik) en CLAUSING, Over springtouwtjes,
openstaande kelderluiken en bananeschillen, in: Non sine causa, (G.J. SCHOLTEN-bunde\),
Zwolle, 1979, p. 29 ss. Zie voor wederkerige anticipatieverplichtingen in het binnenvaartrecht
HR 3 sept. 1993, RvdW 1993, 165 (pieter).
265 HR 27 mei 1988, NJ 1989,29 m.nt. G., AB 1988,418 m.nt. F.H.v.d.B., VR 1988, 142
(StaatIDAALDER); HR 21 okt. 1988, NJ 1989,729 m.nt, C.J.H.B., Kwartaalbericht NBW
1989,90 m.nt. FRANKE, VR 1991,24 m.nt. V.W.v.C. (Circuseze\); HR 20 maart 1992, NJ
1993, 547 m.nt. C.J.H.B., VR 1992, 113, NTBR 1993, p. 46 m.nt. SPIER (Bussluis):
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Uit de jongste rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat het bestaan van een buiten-
gewone situatie geen voorwaarde meer is, alvorens de Hoge Raad eist dat men zijn
gedrag afstemt op de mogelijke gevolgen daarvan voor anderen266• De opkomst
van het solidariteitsbeginsel heeft aldus geleid tot een kwalitatieve verandering van
de betamelijkheidsnormerr'". Door die kwalitatieve verandering is het aanzien van
het recht ten opzichte van de eerste helft van deze eeuw ingrijpend gewijzigd. Er is
meer aandacht dan ooit voor het benadeelde rechtssubject. Naar mijn overtuiging
geldt voor de meest voorkomende schadegevallen tegenwoordig wel degelijk het uit-

"Vooropgesteld moet worden dat in het algemeen op de gemeente die moet zorgen dat een
openbare weg in goede staat verkeert, de plicht rust ervoor te zorgen dat de toestand van de
weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Hieruit vloeit voort dat,
wanneer de gemeente ter fysieke ondersteuning van verkeersmaatregelen een weg zodanig
inricht dat deze zonder beveiligingsmaatregelen gevaar oplevert voor personen of zaken, zij
door deugdelijke beveiligingsmaatregelen, zoals waarschuwingen, ervoor zorg behoort te
dragen dat de veiligheid van personen en zaken voldoende gewaarborgd blijft, waarbij de
gemeente mede in aanmerking heeft te nemen dat niet aile verkeersdeelnemers steeds de
nodige voorzichtigheid en oplettendheid zullen betrachten." Anders Rb. Zutphen 28 sept.
1989, NJ 1991, 88: "De door Mulder gegeven toestemming terzake onts!oeg Witjes irnrners
geenszins van de plicht om - teneinde schade aan de vrachtauto te voorkomen - zelf na te
gaan of hij zonder risico over het kelderdek kon rijden." (cf. Rb. A\kmaar 20 dec. 1990, VR
1992,25. Bewustheid van het gevaar bij de gelaedeerde was voor Hof 's-Gravenhage 18 april
1989, S&S 1991, 18 aaoleiding de vordering tot schadevergoeding slechts tot 50 % toe te
wijzen. Zo ook Hof Amsterdam 9 aug. 1990, BR 1991, 308 m.nt. MOESKERen Ktr.
Harderwijk 4 juli 1990/27 maart 1991, Prg. 1991,3515. Cf. RvT 4 febr. 1985, VR 1991,
28 m.nt. V.W.v.C. Zie voorts, m.b.t. art. 7A:163&x BW, HR 17 nov. 1989, NJ 1990, 572,
VR 1990, 148 (DE KoKlJANSEN'sSchoonrnaakbedrijven); HR 6 april 1989, NJ 1990, 573
m.nt. P.A.S. (Asbestose werknemer); HR 22 maart 1991, NJ 1991, 1991, 420 (ROEF-
FEN/TmJSSEN);HR 1 juli 1993, NJ 1993, 687 m.nt. P.A.S./Ma. (POWERIARDROSS).Zie
voor het oms!agpunt HR 25 jan. 1991, NJ 1991, 321, VR 1992, 46 (Dressuurwagentje).
266 Cf. HR 9 febr. 1990, NJ 1991, 146, m.nt. P.A.S. (VISSERIOHLER);HR 15 febr. 1991,
NJ 1992,639 m.nt. C.J.H.B. (Aalscholverskolonie); HR 3 mei 1991, NJ 1991,476 (DE
JONGIVANTOL);HR 29 okt. 1993, RvdW 1993, 212 (VANLOONIBLAAUWBROEK).Zo kan
het enkele profiteren van de tekortkoming van een ander, onrechtmatig zijn ten opzichte van
degeenjegens wie wordt gewanpresteerd, als men zich diens belangen onvoldoende aantrekt:
HR 29jan. 1993, RvdW 1993,44, BR 1993, p. 556 (VERMOBOIVANRIJSWIJK);zie ook Ktr.
Zutphen 27 maart 1990, Prg. 1992,3586: "We1iswaar is niet van algemene bekendheid dat
taxus giftig is. Deze giftigheid is wei in zodanige mate bekend dat de nadelige gevo1gen van
die giftigheid voor gedaagdes rekening komen, indien hij de taxus zo laat uitgroeien nabij een
weide waarin runderen lopen dat deze van de taxus kunnen eten, zeker wanneer de takken
van de taxus tot over de erfafscheiding hangen zoals het geval was. Wanneer gedaagde nalaat
de taxus tijdig behoorlijk te snoeien aanvaardt hij het risico dat de runderen van de giftige
taxus eten, ook indien hij niet weet dat taxus giftig is."
267 Cf. Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 12 maart 1992, KG 1992, 121: "Daarmee handelde
Boelens aoders dan in het maatschappe!ijk verkeer met het oog op de belangen van Van
Heerebeek geboden was en daarmee jegens hem onrechtmatig." (curs. toegev.)
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gangspunt dat degeen die schade lijdt, die schade in beginsel vergoed krijgf'",
De kwaliteitswijziging van de betamelijkheidsnormen heeft begrijpelijkerwijze

gevolgen voor onderhandelende partijen. Hiervoor'" schreef ik dat het onderhan-
delen in de eerste helft van deze eeuw wegens zijn vertragende werking op de goe-
derenomloop onwenselijk werd geacht. Aansprakelijkheid voor het afbreken van
onderhandelingen was dan ook praktisch ondenkbaar. Dank zij de subjectiverings-
tendens wordt het aangaan van onderhandelingen nu gestimuleerd. Daarbij hoort, zo
bleek'?", aansprakelijkheid wanneer die onderhandelingen op enigerlei wijze worden
gefrustreerd. Ik kom hiermee op het tweede petitio principii waarvan NIEUWENHUIS
in zijn redactionele kanttekening uitgaar'", De mogelijkheid dat een ondernemer
door het atbreken van onderhandelingen, op grond van de goede trouw de door anti-
cipatie op een contract veroorzaakte schade van haar wederpartij moet vergoe-
den'", is niet een vraag van totstandkoming van de overeenkomst zelf, maar een
vraag van betamelijkheidsnormen. Het is dus evenmin, anders dan NIEUWENHUIS
zegt, een vraag van beginselen van rechtszekerheid. Juist de normen van solidaire
betamelijkheid brengen de verplichting met zich mee om in voorkomende gevallen
de kosten aan de wederpartij te vergoeden. De zogenaamde 'derde fase?" echter,
waarin het beschamen van de legitieme verwachting van de wederpartij dat er in ie-
der geval enig contract tot stand zou komen, goed zou moeten zijn voor een recht
op vergoeding van de gederfde winst, behelst slechts een invulling van een be-
tamelijkheidsnorm bij het onbetamelijk afbreken van onderhandelingen. NIEUWEN-
HUIS noemt het verloop van de onderhandelingsfase naar de totstandkoming van de
overeenkomst een 'hellend vlak'. Maar het 'hellend vlak' en de 'derde fase' bestaan
naar mijn overtuiging niet. Er is ofwel volledige overeenstemming over de essen-
tialia - mogelijk tot stand gekomen door een gerechtvaardigd vertrouwen op een ge-
draging waaraan een bij nader onderzoek niet aan het licht gekomen gebrekkig
gevormde wil ten grondslag ligt274- en dan is er een contract met leemten?", of-

268 Zie daarover mijn artikel Onrechtmatige daad en schadevergoeding, cit., p. 245 SS. met
veelvuldige verwijzing naar rechtspraak.
269 P. 71 ss.
270 Zie retro, voetnoot 13.
271 NIEUWENHUIS,Point of no return, cit., p. 467 s. Zie voor zijn eerste petitio principii,
retro, p. l.
tn Cf. SCHOORDIJK,Onderhandelen te goeder trouw, Deventer, 1984, p. 35.
273 Cf. VRANKEN, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht,
cit., p. 93 S.

274 Cf. HR 27 nov. 1992, NJ 1993,287 m.nt. P.v.S. (Felix/Aruba), waarover DE KLUIVER,
Vertegenwoordiging en 'apparent authority ': een nieuwe fuse? WPNR 6116 (1993), p. 925
ss.
275 Cf. Pres. Rb. Arnhem 8 jan. 1993, KG 1993, 133: "Op grond van de stukken zoals die
thans voorhanden zijn en hetgeen partijen daaromtrent hebben verklaard is aannemelijk dat
er tussen Hoes en het College van B en W van de gemeente Beuningen over de aankoop van
de champignonkwekerij van Hoes en de daarbij horende onroerende zaken een zodanige
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weI er is geen volledige overeenstemming over de essentialia, in welk geval er geen
contract iS276. Tertium non datur. Denkbaar is dat een overeenkomst onder voor-
waarde tot stand is gekomen of dat bijvoorbeeld een altematieve verbintenis is ont-
staan, maar ook dan betreft het niet een vraag van afgebroken onderhandelingen. In
de onderhandelingsfase kan het gerechtvaardigd vertrouwen dat enig contract tot
stand zal komen, b.v. omdat iemand na intensieve onderhandelingen de enig over-
gebleven kandidaat voor gunning van een opdracht is, een partij verleiden om een
extra inspanning te leveren teneinde het daadwerkelijk tot stand komen van een
overeenkomst te bewerkstelligen. De wederpartij die dit aanmoedigt oftoelaat terwijl
hij weet dat deze inspanning niet op het tot stand komen van de overeenkomst van
invloed iS277,handelt onbetamelijk. Slechts wanneer een partij in de onderhande-
lingsfase onheus wordt bejegend, b.v. aan het lijntje wordt gehouden, kan
schadevergoeding worden toegekend, wegens onbetamelijk handelen (art. 6:162 lid
2). Die schadevergoeding kan bestaan in geld (incl. het positieve contractsbelang),
maar ook in het alsnog sluiten van een rechtsgeldige overeenkomst (art. 6: 103). In
het tegenovergestelde geval, waarin de extra inspanning weI kans biedt op de over-
eenkornst maar uiteindelijk niet tot een bevredigend aanbod leidt, staat op zichzelf
het terugtreden uit de onderhandelingen vrij. Uit het feit dat er onderhandeld wordt,
vloeit immers voort dat er (nog) geen contract is: aan onderhandelen, her trachten
over de essentialia van de gewenste overeenkomst overeenstemming te bereiken, is
inherent de mogelijkheid dat partijen uiteindelijk niet tot overeenstemming zullen
komen. Een schadevergoedingsplicht in verband met het afbreken van onderhandelin-
gen is slechts denkbaar wanneer een partij die onderhandelingen op onbetamelijke
wijze laat stranden'", Nimmer kan een betamelijke wijze van afbreken van onder-

overeenstemming is bereikt als voor de totstandkoming van een overeenkomst is vereist.
Daaraan hoeft niet in de weg te staan dat blijkbaar niet (expliciet) geregeld is hoe
betaling/eigendomsoverdrachten sanering zich in de tijd tot elkaar verhouden: die verhouding
kan zonodig met behulp van de redelijkbeid en bilIijkbeid bepaald worden."
276 Cf. Rb. Arnhem 12juli 1990, Prg. 1990, 3364, vernietigend Ktr. Arnhem 23 nov. 1987.
277Cf. HR 18 april 1969, NJ 1969,339 m.nt. G.J.S. (KATWIJK/WESTDIJK).

278 Cf. Pres. Rb. Dordrecht 11 okt. 1990, KG 1990, 381. Zie voor een soortgelijke
gedachtengang STEIN,in zijn noot onder HR 21 juni 1991, NJ 1991, 742 (MATIELIBORKA):
"Het stelsel van ODZehandel is daarop gebaseerd dat iedereen verantwoordelijkbeid draagt
voor zijn eigen berekeningen, kosten en investeringen en het contractenrecht sluit daarbij aan.
Voor een afwenteling van deze kosten op een ander moet zich een duidelijke indicatie
voordoen. Ik zou er daarom meer voor voelen om de schadevergoedingsplichtterzake van de
opzegging van een duurovereenkomst, behoudens afzonderlijke wettelijke voorzieningen (sc.
b.v. art. 1639s, art. 1635a, art. 740 K), slechts dan aanwezig te achten wanneer het gedrag
van de opzeggende partij daartoe aanleiding geeft. Dat kan zich bijv. voordoen als hij de
indruk heeft gevestigd de relatie voorlopig te laten voortbestaan of daarvoor zelfs toezeggin-
gen aan de wederpartij heeft gedaan. Ook kan men denken aan kosten, gemaakt door de partij
aan wie de opzegging wordt gedaan op verlangen of instigatie van de opzeggende partij -
zoals eerder door Strijbos is voorgesteld. Met zodanige restricties zal de leer van het arrest
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handelingen meer inhouden dan een verplichting tot vergoeding van het negatief
contractsbelang.

10. Ik kom hiermee terug op de inleiding van dit boek. Niet alleen de handelaar, de
ondememersklasse, ook de rechtszekerheid van het maatschappelijk verkeer lijdt
onder de subjectiveringstendens. Inhoeverre rechtvaardigt de behoefte aan rechtsze-
kerheid het verzet tegen de subjectiveringstendens? NIEUWENHUlSgaat ver79

:

"Doorgaans wordt, ter rechtvaardiging van de bescherming van het vertrouwen in
het contractenrecht, verwezen naar de noodzakelijke zekerheid van het rechts-
verkeer. Bescherming van het vertrouwen dat enigerlei contract uit de onderhan-
delingen zou resulteren, zoals aangegeven in het arrest Plas/Valburg, bewerkt echter
precies het tegendeel: een maximale onzekerheid voor de onderhandelende partijen.
Kan het hellend vlak worden vermeden? Sommige, internationaal georienteerde
partijen, kiezen voor het Romeinse recht. Zij spreken af dat de onderhandelingen
zullen worden gevoerd 'subject to formal contract' hetgeen wil zeggen dat van
enigerlei gebondenheid pas sprake zal zijn wanneer een schriftelijk contract door
beide partijen zal zijn ondertekend. Een dergelijke zelfgekozen rite de passage is
geen terugval in het primitieve recht, maar integendeel, een heldere scheiding van
wat gescheiden behoort te blijven: onderhandelen en zich verbinden."

De rechtszekerheid van het maatschappelijk verkeer realiseert zich vooral in
eenvoudig verkregen zekerheid over de totstandkoming en het voortbestaan van over-
eenkomsten. Zij dient de goederenomloop en hen die bij de goederenomloop belang
hebben, de ondememersklasse. Hier ligt het tweede petitio principii'" waaraan
NIEUWENHUlSzich schuldig maakt als hij de 'relativering van de totstandkorningsfa-
se'281 ter discussie stelt. Want de particulier die zijn verrijking niet in de verschui-
ving maar in de ophoping van vermogen zoekt, of dat nu de rniddeleeuwse groot-
grondbezitter of de twintigste eeuwse consument is, is vooral gebaat bij zekerheid
dat er niet tegen zijn wil bestanddelen aan zijn vermogen worden onttrokken. De
particulier profiteert juist van een (rage totstandkoming van de overeenkomst, opdat
hij zoveel mogeJijk van zijn motieven en beweegredenen tot inhoud van de overeen-
kornst kan maken. Dat de subjectiveringstendens door de inhoudsverruiming van
overeenkomsten'" een - overigens natuurlijk wat gechargeerde - maximale

beter in de totaliteit van het contractenrecht kunnen worden ingepast. '
279 NIEUWENHUIS, Point of no return, cit., p. 468 (curs. orig.).
2FIJ Zie retro, p. 1.
281Naar VRANKEN, Enkele gedachten over de invLoed en betekenis van de factor tijd in het
privaatrecht, cit., p. 421 ss.
282 Een mooi voorbeeld is HR 16 okt. 1992, NJ 1993, 167 m.nt. P.A.S. (VAN GENTIWu-

NANDS). VAN GENT, huurder van een kamer in een pand van WUNANDS, veroorzaakte
ernstige overlast aan huurders van andere kamers in het pand, De huurovereenkomstbevatte
echter niet het, voorheen in de rechtspraak (HR 24 juni 1960, NJ 1960,495 inz. RITONIB)
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onzekerheid over de totstandkoming van een overeenkomst veroorzaakt, is naar mijn
idee dan ook te billijken in particuliere betrekkingen, waarin een vermogensver-
schuiving slechts middel is tot verwezenlijking van een doel. Die onzekerheid is
alleen onaanvaardbaar als men het belang van een intensieve goederenomloop hoger
aanslaat dan het individuele belang. Maar anders staat in beginsel niets in de weg
aan de juridische relevantie van de beweegredenen, de doorslaggevende motieven
om de overeenkomst te sluiterr". De particulier verkoopt zijn auto omdat de op-
brengst hem in staat stelt een nieuwe auto te kopen; als hij verkoopt omdat hij in die
auto steeds de gedaante van zijn overleden moeder naast zich ziet, effectueert de
vermogensverschuiving zich niet als de koper, b.v. in het gedrag van de verkoper,
aanleiding had moeten vinden maar heeft nagelaten diens motieven nader te onder-
zoeken. Zo geldt in het algemeen dat persoonlijke omstandigheden het verwachtings-
patroon omtrent de inhoud van de tegenprestatie beinvloeden'". De wederpartij
van de geestesgestoorde moge profiteren van vertrouwensbescherming, het argument

noodzakelijk geachte - 'anti-overlastbeding': 'In (a)fwijking van hetgeen is beslist in het arrest
van 24 juni 1960 (... ) moet thans worden aangenomen dat een huurder die onrechtmatig
overlast bezorgt aan omwonenden, tevens te kort schiet in de nakoming van de verbintenis
jegens de verhuurder. Zulks vloeit reeds voort uit tekst en strekking van art. 7A:1596 onder
1°. Niet valt in te zien waarom een verplichting om het gehuurde als een goed huurder te
gebruiken uitsluitend zou zien op zorg voor de gehuurde zaak zelf en niet op zorg voor de
woonomgeving." In gelijke zin, maar met een beroep op art. 6:248, Ktr. 's-Gravenhage 4
aug. 1992, KG 1992, 360. Ais HR 24 juni 1960, NJ 1960, 495 nog Ktr. Leiden 7 maart
1979, Prg. 1979,1397 m.nt. VANOERHEIIDEN.
283 Het is daarom niet juist om belangen van het handelsverkeer, die nu eenmaal een voUedig
ander karakter hebben dan particuliere belangen, in de stellingname te betrekken. Niet aileen
NIEUWENHUISdoet dat, in zijn geciteerde redactionele kanttekening, maar ook VRANKEN,
Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, cit., p. 203 s. Ook
ASSER-HARTKAMP4-II, nr. 351, beroept zich ten onrechte op de rechtszekerheid (sc. van het
handelsverkeer) bij de behandeling van het probleem van de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden.
284 Cf. Ktr. Amsterdam 27 maart 1992, Prg. 1992, 3666 m.b.t. de vraag of de door een
gynaecologenmaatschap gehanteerde algemene voorwaarden onderdeel waren geworden van
de behandelingsovereenkomst. De kantonrechter besliste dat het ophangen van een
"... foldertje van ongeveer 10bij 20 centimeter, op de voorzijde waarvan wordt medegedeeld
dat ziekenfondsverzekerden per 1 juli 1987 rechtstreeks aan de specialist dienen te betalen,
met verwijzing naar 'de betalingsvoorwaarden van de specialisten', die op de achterzijde
daarvan zijn afgedrukt (... ) geen geschikt middel (is) om patienten, die, zoals gedaagde, ver-
plicht verzekerd zijn en uit dien hoofde buiten het betalingsverkeer bleven, en die, zoals
gedaagde, op het moment waarop zij medische hulp inroepen verkeren in het laatste stadium
van een niet zonder problemen verlopende zwangerschap wei iets anders aan hun hoofd
hebben dan zich te verdiepen in een conflict tussen specialisten en ziekenfondsen en de
gevolgen daarvan voor het betalingsverkeer, erop opmerkzaam te maken dat medische hulp
aileen nog op bedoelde voorwaarden wordt verstrekt." Soortgelijk: Rb. Zwolle 9 juni 1993,
Prg. 1993, 3960.
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dat de rechtszekerheid van het maatschappelijk verkeer daartoe in een dergelijke
situatie noodzaakr'", is onjuist. Want als die wederpartij zelf ook een niet bedrijfs-
of beroepsmatig handelend rechtssubject is, is zij erbij gebaat dat ook ham-
beweegredenen, zonodig door een onderzoeksplicht van de geestesgestoorde, zich
in de overeenkornst consolideren.

Het is dan ook veelbetekenend dat bij verzet tegen de uit de subjectiveringsten-
dens voortvloeiende verruiming van de inhoud van de overeenkornst nimmer een
beroep wordt gedaan op het particuliere rechtsverkeer: het zijn handelsbelangen die
dan een rol spelen. Voor de handelaar immers is de vermogensverschuiving zelf het
doe1: de garagehouder verkoopt een auto om winst te maken. Omdat de verwezenlij-
king van het winstoogmerk in de vermogensverschuiving zelf ligt opgesloten, zijn
zijn beweegredenen van de handelaar per definitie kenbaar. Wanneer het vereiste
van wilsovereenstemming wordt geobjectiveerd, zodat dus de afwijkende verklaring
boven de werkelijke wil prevaleert, verkrijgt de in hoedanigheid van ondememer
optredende verkoper op een eenvoudige wijze maximale zekerheid omtrent de rechts-
kracht van de overeenkornst. Van hem wordt geen nader onderzoek gevergd naar de
overeenstemming van de verklaring van de wederpartij met ham- wil. Omgekeerd
ondervindt hij geen nadeel van het feit dat de wederpartij ook geen onderzoek naar
de convergentie van zijn verklaring en wil behoeft in te stellen. Ook wanneer de
ondememer ten behoeve van zijn ondememing tot aankoop van b.v. een bedrijfsma-
chine overgaat, is zijn doel, hoewel het niet in de vermogensverschuiving zelf
besloten Jigt, niettemin per definitie in zijn bedrijfsvoering gelegen. De beweegrede-
nen van bedrijfsmatig handelende partijen zijn vrijwel altijd kenbaar. Door de her-
leving van de wilsleer wordt dan ook een achter de formeel-juridische gelijkheid
schuilgaande feitelijke voorsprong van de ondememer op de particuJier genivelleerd.

Wanneer men dus de subjectiveringstendens in maatschappelijke verhoudingen
vertaalt, blijkt de klasse van particuliere rechtssubjecten, voor wie de vermogensver-
schuiving slechts middel is, bij de subjectivering baat te vinden, omdat deze de
mogelijkheden verruimt om de vermogensverschuiving te verijdelen wanneer het
daardoor beoogde doel niet wordt verwezenlijkt. De ondememersklasse daarentegen
ondervindt van de subjectivering en de daaruit voortvloeiende vertraging van de
goederenomloop nadelige gevolgen.

Men kan van mening verschillen over de wenselijkheid van de vertraging van
de goederenomloop waartoe de subjectivering leidt. Vooral in het gevallen van de
gemengde rechtshandeling, dus wanneer een consument en een ondememer een
overeenkornst met elkaar sluiten, strekt zowel subjectivering als objectivering in het

285 B.v. A-G BIEGMAN-HARTOGHinhaarconclusiesub 3 voorHR 7 dec. 1984, NJ 1985,771
m.nt. C.1.H.B. (TORKNAN DEN BERG): "Als algemene regel zal moeten gelden dat indien
bij het aangaan van een overeenkomst een der pp. niet een juiste voorstelling van zaken heeft,
dit geen invloed behoort te hebben op de geldigheid van de overeenkomst; een te gemakkelijk
honoreren van een beroep op dwaling zou te kort doen aan de eis van zekerheid bij het
contracteren. "



198 INDIVIDUALISERlNG EN SUBIECTIVERlNG

nadeel van ren der partijen. Tegenwoordig geldt dat de gemengde rechtshandeling
wei de inhoudsverruiming van de subjectiveringstendens ondergaat. Ik leidt dat af
uit de rechtspraak van de laatste decennla'". Die inhoudsverruiming lijkt echter
onwenselijk, althans overbodig, en in zoverre is het beroep van NIEUWENHUIS op
de rechtszekerheid in het maatschappelijk verkeer terecht, wanneer er slechts onder-
nemersbelangen bij de vermogensverschuiving betrokken zijn287• Het ligt dan ook
Diet voor de hand de totstandkomingsfase van een overeenkomst tussen twee onder-
nemers te beoordelen vanuit het subjectieve perspectief, waaraan het particuiiere
rechtsverkeer zo'n behoefte heefr'". De behoefte van de ondememer aan een een-

286 Cf. HR 4 maart 1977, NJ 1977,337 m.nt. G.J.S. (KUlPERS/DUYVENE): " ... dat toch
degene die van een handelaar een nieuw televisietoestel heeft gekocht ... ": HR 13 maart 1981,
NJ 1981,635 m.nt. C.J.H.B., AA 1981,355, m.nt. P.v.S. (ERMESlHAvILTEX): "Voor de
beantwoording van die vraag komt het imrners aan op de zin die pp. over en weer redelijker-
wijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redeJijkerwijs
van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke
kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht. ": HR 1
juni 1990, NJ 1991, 759 m.nt. C.J.H.B., Kwartaalbericht NBW 1990, 132 m.nt. VAN
ROSSUM(VAN LANSCHOTIBINK):" ... dat onder omstandigheden als waarop in het onderdeel
een beroep wordt gedaan, het gevaar van ondoordachtheid of misplaatst vertrouwen op de
goede afloop zodanig is dat het een professionele credietverlener als de Bank - die in de regel
beter in staat zal zijn om het risico dat de borg loopt, te beoordelen dan de particulier die uit
hoof de van zijn persoonlijke relatie tot de schuldenaar bereid is borg te staan - aileen dan
vrijstaat te betogen dat de dwaling voor rekening van de particuliere borg moet blijven indien
hij stelt, en voor zover nodig bewijst dat hij de borg omtrent die risico's heeft voorgelicht. "
(curs. toegev.). Hof 's-Gravenhage (kort geding) 21 jan. 1992, KG 1992, 184: "Verder speelt
mee dat het stuk bestemd was voor chauffeurs zoals Valkema, ten aanzien van wie niet
gesteld is dat zij zich van juridisch advies hebben voorzien dan wei dat zij zelf juridisch vol-
do ende inzicht had den om de reikwijdte en consequenties van de wijzigingen ten volle te
beseffen. Evenmin is gesteld dat Valkema en de zijnen de nodige uitleg ter zake hebben
gekregen. Onder deze omstandigheden is geen sprake van een voor Valkema voldoende
duidelijke rechtskeuze voor Luxemburgs recht, zodat ook grief II faalt. " Zie ook art. 7:5 BW,
t.o. § 277 van het Duitse ADHGB van 1861 en § 345 van het Duitse HGB van 1900,
waarover retro, p. 70, voetnoot 28.
287 BYDLINSKI,Handels- oder Unternehmensrecht als Sonderprivatrecht. Ein Modellbeispiel
for die systematische und methodologische Grundlagendiskussion, Berlin-New York, 1990,
p. 17, noemt als Leitziele van het handelsrecht: "Rasche und einfache BegJiindung und
Abwicklung der Rechtsverhiiltnisse; deren selbstverstandliche Entgeltlichkeit; verstarkte
Rechtssicherheit durch besondere Mittel der Publizitat (Handelsregister); iiberhaupt Verkehrs-
und Vertrauensschutz (z.B. typisierte Vertretungsmacht) in intensiverer Form sowie scharfere
Sorgfaltsanforderungen und scharfere sonstige Zurechnungsmoglichkeiten, Die letzteren
fiihren auch zum AusschluB oder doch zur starken Einschrankungen von besonderen
Schutzvorschriften zugunsten Schwacherer ... "
288 Cf. HR 20 nov. 1981, NJ 1982,517 m.nt. C.J.H.B. (HOLLEMAN/DE KLERK): "Aan het
in het handelsverkeer tussen ondernemingen bedingen van de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden behoren geen andere eisen te worden gesteld dan in het algemeen gelden voor
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voudige totstandkoming van overeenkomsten zou, zolang hij tegenover een gelijkge-
zinde staat, dienen te worden gerespecteerd?". WeI blijkt dat aan het belang van het
handeIsverkeer een veel geringer argumentatiewaarde toekomt dan doorgaans wordt
aangenomen. Het gevaar bestaat dan ook dat het achterwege Iaten van de differen-
tiering bij de rechtstoepassing een belangengroep benadeeIt, zonder dat bijvoorbeeld
het algemeen belang daartoe dwingt. Zo heeft OLY zich uitgesproken voor de in-
standhouding van overeenkomsten waarbij de wetteIijke maximumprijs wordt over-
schrederr'":

"Ook bij gedeeltelijke nietigheid is het risiko, dat er chaos en onzekerheid ontstaat
in het handelsverkeer (... ). De conclusie is, dat zolang de wetgever niet nauwkeuri-
ger regelt wat de civielrechtelijke gevolgen zijn van overtreding van de maximum
prijzen die in de prijzenbeschikking o.g.v. de prijzenwet worden voorgeschreven,
koopovereenkornsten waarin hogere prijzen worden afgesproken geldig geacht moe-
ten worden. Voor het sociaal-ekonomische beleid zou de nietigheid van zulke over-
eenkomsten niet aileen een ondoelrnatige sanktie zijn, het lOU ook schadeJijk zijn
doordat het een onzekerheid op de markt zal veroorzaken, die de beteugeling van
kwalijke ekonomische ontwikkelingen waar het tens lotte om begonnen was, zal ver-
hinderen. Hoe ruirn art. 1373 BW ook geformuleerd is, het heeft zijn grenzen. Die
grenzen zijn bereikt als door toepassing van art. 1373 BW de openbare orde wordt

het tot stand kornen van een overeenkomst. .. " (curs. toegev.) In zijn noot onder HR 15 mei
1981, NJ 1981, 641 (JOBA/GERBER)m.b.t. een ondeugdelijke levering door een we\iswaar
verkeerde maar door partijen overeengekomen verpakking van polystyreen, merkt BRUNNER
op: "De vraag kan nog rijzen of de verkoper de koper moet waarschuwen, als hij meent dat
de zaak zoals zij door de koper is gekocht, ongeschikt is voor het doel waarvoor de koper
haar wil gebruiken (... ) Bij verkoop aan particulieren is voor het aannemen van een op de
goede trouw gebaseerde waarschuwingsverplichting wei wat te zeggen. In de handel dient
men m.i. met het aannemen van dergelijke verplichtingen zeer terughoudend te zijn." In zijn
noot onder HR 21 nov. 1986, NJ 1987,946 (TOLBECKfSWINDAK)schrijft Brunner: "De harde
regel van art. 3.2.3 is voor het commerciele verkeer absolute noodzaak. Voor uitzonderingen
via de goede trouw is aileen plaats als het niet gaat om overeenkomsten om baat in het
handelsverkeer of als de voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. Ook dan zal in het han-
delsverkeer een beroep op zo'n beding niet spoedig in strijd met de goede trouw worden ge-
acht." HR 4 jan. 1991, NJ 1991,254, AA 1992,354 m.nt. VAN DUNNE (AVERYNRG); zie
ook HAAK, De expediteur: een grensgeval, Zwolle, 1992, p. 7 (met verwijzingen in voetnoot
26), die wijst op handelsrechtelijke rechtspraak waarin bij onduidelijkheid omtrent de inhoud
van de overeenkornst (i.h.b. omtrent algemene voorwaarden) een onderzoeksplicht wordt
aangenomen ten laste van de wederpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden.
289 Cf. Pres. Rb. Amsterdam 23 nov. 1990, KG 1990,392: "Met name is hierbij van belang
dat pp. beiden ondememer, als gelijkwaardige partners moeten worden aangemerkt. Tegen
deze achtergrond is niet aannemelijk gemaakt dat KLM ten tijde van de totstandkoming van
de Standstill Agreement zodanig overwicht had op Intercredit dat zij haar tegen haar wil kon
bewegen tot het sluiten van de nadere overeenkomst. "
290 OLY, De civielrechtelijke gevolgen van te hoge prijzen voor roerende goederen, cit., p.
508 s.
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verstoord. "

De actuele subjectiveringstendens leidt tot een behoefte aan divergentie van de begin-
selen van het burgerlijk recht en de beginselen van handelsrecht. De door de objec-
tiveringstendens bewerkte samenval, eerder in deze eeuw, is maar tijdelijk geweest.
MOLENGRAAFFS argument voor convergentie, " ... dat het niet consequent door te
voeren is, aan dezelfde handelingen rechtsgevolgen te verbinden naar gelang van het
doel waarmede zij gesloten worden'?", dient te worden verworpen. Juist dat doel
bepaalt de functie van de overeenkomst. Het recht verbindt, althans tegenwoordig,
ook gevolgen aan de kwaliteit van die functie. De divergentie van de rechtsgebieden
zal zich naar rnijn overtuiging met het voortschrijden van de subjectiveringstendens
steeds scherper manifesteren. Ik wijs op art. 7:5 en art. 7:6, die afwijking van de
bepalingen betrekkelijk de consumentenkoop verbieden, en uitdrukking geven aan
de divergentie van handelsrecht en burgerlijk recht292• Honderd jaar geleden wees
RIEBER, in een wat de hoofdlijnen betreft verrassend actueel betoog, op de tendens
naar commercialisering van het privaatrechr'". Ook VRANKEN, juist degeen die de

291 MOLENGRAAFF, Is het noodzakelijk of wenschelijk tusschen handelsrecht en burgerlijk
recht te onderscheiden en ze tot voorwerpen van afzonderlijke wettelijke regeling te maken?
cit., p. 312.
292 HIJMA, Consumentenkoop of gewone koop, WPNR 6051 (1992), p. 387 s. heeft de vraag
aan de orde gesteld of art. 7:5 uitgaat van een subjectieve benadering, d. w .z. dat de kwaliteit
van de koper bepalend is voor de kwalificatie van de koop, dan wei van een objectieve
(objectiverende) benadering, aanknopend bij de aard van de koopovereenkomst. HUMAspreekt
zich voor een objectiverende benadering uit en beroept zich daartoe op het systeem van het
verrnogensrecht. HtJMA ziet kennelijk: over het hoofd dat hij een oude vraag opnieuw aan de
orde stelt (zie retro, p. 65 ss.) en, wat belangrijk:er is, dat meer belangen een rol spelen dan
het systeem van ons verrnogensrecht. Aan de ratio van art. 7:5 en art. 7:6, het verlenen van
de nodige bescherming aan de consument tegen het oogmerk: van de ondernemer de
goederenomloop te intensiveren, is voldaan als men de subjectieve benadering aanhoudt. Ook
CALvAo SILVA, Responsabilidade civil do produtor, cit., p. 62 S5. spreek:t zich uit tegen
objectivering van de 'consumentenkoop'. Zijn argument dat de ondernemer die een auto voor
prive-gebruik koopt, materieel gezien een 'competencia tecnico-profisslonal' bezit, en
toepassing van het bescherrnende consumentenrecht 'manifestamente' in strijd zou zijn met
de ratio daarvan lijkt mij niet sterk. Op dezelfde gedachte berust echter ook HvJ 14 maart
1991 (Strafzaak), TvC 1991, p. 229 ss., NJ 1993,590 (D! PINTo): "Aangenomen moet
immers worden dat een gewooniijk bedachtzaam handelaar weet wat de waarde is van zijn
zaak en van elk van de handelingen die nodig zijn met het oog op de verkoop ervan, zodat
hij, indien hij een verbintenis aangaat, zulks niet ondoordacht en enkel omdat hij is
overrompeld, zal doen." Zie over HI1MA'S opvattiog ook VAN DELFT-BAAS, Consumenten-
koop, Monografieen NBW B-65b, Deventer, 1992, p. 16 en CASTERMANS,bespreking van
HONDIUS, Consumentenrecht, Monografieen NBW A-8, 1992, WPNR 6090 (1993), p. 302
s. Zie voor een overzicht verder ALPA, Consumatore, Contratto e impresa 1987, p. 313 ss.
293 Zie retro, p. 71 ss.; RAISCH, Zur Analogie handelsrechtlicher Normen, in: Festschrift
STIMPEL, BerlinfNew York, 1985, p. 36 ss.
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subjectiveringstendens voor het Nederlandse recht in kaart heeft gebracht, wijst op
de commercialisering of verhandelsrechtelijking van het privaatrechf?', Maar hij
constateert niet werkelijk een commercialiserings- of objectiveringstendens, althans
niet in de zin zoals RIEBER dat bedoelde'". VRANKEN schetst de privaatrechtelijke
ontwikkelingen die, juist als gevolg van de subjectiveringstendens, plaatsvinden op
terreinen waarop consumenten gezien hun zwakke positie ten opzichte van bedrijfs-
of beroepsmatig handelende personen of organisaties niet goed in staat zijn een vuist
te maken.

De erkenning van de autonornie van het handelsrecht dwingt dus tot een ver-
schillende beoordeling van overeenkomsten, al naar gelang de sfeer waarin zij zijn
aangegaan. Het streven naar unificatie van handelsrecht en burgerlijk recht is achter-
haald'". Wellicht kan de rechtspraak aan deze ontwikkeling tegemoet komen met
behulp van het criterium van de maatschappelijke positie van partijerr'". Het nieuwe
BW schiet op dit punt schromelijk tekort. Men zie slechts afdeling 6.5.2. Teneinde
niet een ongewenste rem op te werpen tegen de ontwikkeling van het burgerlijk recht
in enge zin enerzijds en tegen de ontwikkeling van het handelsrecht anderzijds, lijkt
het rnij noodzakelijk de unificatie van burgerlijk recht en handelsrecht aan een her-
overweging te onderwerpen, althans het nieuwe BW zodanig aan te passen dat de
mogelijkheid voor de ontwikkeling van een autonoom handelsrecht wordt geschapen.
Daartoe zal nader onderzoek noodzakelijk zijn naar het criterium dat de verschillen-
de gebieden van elkaar onderscheidt. Rechtsvergelijking leert dat hier geen
eenvoudige taak ligt. Een autonoom handelsrecht zal zich dienen te concentreren op
de ondememer. Soms echter zullen speculatieve overeenkomsten van particulieren
als een handelsrechtelijke overeenkomst moeten worden gekwalificeerd. Anderzijds
zouden onder omstandigheden overeenkomsten van kleinere ondernemers, die b.v.

294 VRANKEN,De verhandelsrechtelijking van het privaatrecht, cit., p. 245 ss., zie i.h.b. zijn
concIusie op p. 258.
295 RIEBER, Der EinjlujJ handelsrechtlicher Ideen aUf den Entwurf eines Biirgerlichen
Gesetzbuchs fia' das Deutsche Reich, cit., p. 14 noot 3: "Unter Kommerzialisierung des
biirgerlichen Rechts verstehe ich: a) Die Aufnahme so\Cher Gedanken und Rechtssatze in das
burgerliche Recht, welche, wenn auch nieht immer rein handelsrechtlichen Ursprungs, doch
irn Handelsverkehr und Handelsrecht zuerst zu entschiedener Anerkennung und zu spezielJer
Ausgestaltung gelangt sind (... ). b) Die Unterstellung von Rechtsinstituten und Rechts-
verhaltnissen, die an sich dern burgerlichen Recht angehoren, unter die Herrschaft des Handels-
rechts. "
296 Zie in dit verband ook de voordracht van BYDLlNSKI,Handels- oder Unternehmensrecht
als Sonderprivatrecht, cit., p. 1 ss., sprekend (p. 11) over de "... gebotenen Weiterentwic-
klung des Handelsrechts zurn (auBeren) Untemehrnensrecht uberhaupt, wie sie vor allern von
Peter Raisch und von Karsten Schmidt eindringlich entwickelt und vertreten wird." (curs.
orig.). Relativerend ook HAAK, De expediteur: een grensgeval, cit., p. 1 ss., die het
'particularisrne voor de expeditie-overeenkomst' (p. 3) in Boek 8 aan een kritische
beschouwing onderwerpt.
297 Cf. VAN SCHELLEN, Wat teen de Hoge Raad, cit., p. 18 s.
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ten onreehte niet worden besehennd door de Colportagewet, buiten de sfeer van het
handelsreeht moeten vallen. Uitgangspunt zou m.i. moeten zijn een aan de tijd aan-
gepast, dus op de ondememing geconeentreerd systeem zoals dat gold onder de
vigeur van het Wetboek van Koophandel in zijn oorspronkelijke vomr'".

Het voorgaande is minder nieuw dan het weIlieht lijkt. Op de relativiteit van de
seheiding van het burgerlijk reeht en het handelsreeht werd, tegen het buitenlands
unifieatiestreven in, al meer dan honderd jaar geleden gewezen door Levin GOLD-

SCHMID~99 en diens leerling RIE6ER300• Hun relativeringstheorie berust op de
gedachte dat het handelsreeht het burgerlijk recht in een onophoudelijk proees voedt.
Daardoor commercialiseert het burgerlijk recht doorlopend. Anderzijds creeren de
maatschappelijke ontwikkelingen voortdurend een behoefte aan nieuwe bijzondere
handelsrechtelijke normen'?'. Ik geloof in die relativeringstheorie en verwaeht dat
nieuwe handelsreehtelijke nonnen de aantrekkelijkheid van de unificatie van het
burgerlijk recht en het handelsreeht (verder) zuIlen wegnemen.

Men realisere zieh dat de maatschappelijke vooruitgang, los van het zojuist
betoogde, nieuwe oplossingen eist die het gehele privaatrecht doortrekken. Zo
bepaalde art. 1385 BW dat een overeenkomst in geval van twijfel dient te worden
"... uitgelegd ten nadeele van dengenen die iets bedongen, en ten voordeele van hem
die zieh verbonden heeft." Dit voorsehrift, dat het beginsel van de favor debitoris
tot uitdrukking brengt, is alleszins begrijpelijk tegen de aehtergrond van de uitgangs-
punten van het oude Burgerlijk Wetboek'". lnmiddels heeft het zijn bestaansreeht

298 Zie retro, p. 67 ss.

299 L. GOLDSCHMIDT, Universalgeschichte des Handelsrechts, cit. p. 11: "Das allgemeine
burgerliche Recht kann namlich mehr oder weniger den eigenthumlichen Bedurfnissen des
Handels entsprechen. Je mehr dies der Fall ist, urn so weniger bedarf der Handel eines
Sonderrechts und umgekehrt. "
300 RIE8ER, Der EinjlujJ handelsrechtlicher Ideen auf den Entwurf eines biirgerlichen Gesetz-
buchs fiir das deutsche Reich, cit., p. 71: "Wenn das Civilrecht mitunter wohl im BewuBtsein
gut vollbrachten Tagewerks den Schlaf des Gerechten, des bonus pater familias, schlaft, dann
ist es das Handelsrecht, welches zur rechten Stunde den Weckruf erschallen liiBt, damit nicht
jenes den Sonnenaufgang desjungen Tages verschlafe. Es ist der untrugliche Wegweiser, der
kiihne Pionier des burgerlichen Rechts auf den verschlungenen Wegen des Verkehrs, es ist
der Jungbrunnen des burgerlichen Rechts, aus dem das letztere stets frische Kraft und neue
Gedanken schopft. "
301 Cf. RAISCH, Geschichtliche Yoraussetzungen, dogmatische Grundlagen und SinnwandLung
des Handelsrechts, cit., p. 56 ss. Cf. voor Nederland LICHTENAUER,Burgerlijk recht en
handelsrecht, in: Rechtskundige opstellen aangebodenaan MEUERS, Zwolle, 1935, p. 337 ss.;
OFFERHAUS, Geschreven en ongeschrevenhandelsrecht, Haarlem, 1941.
302 Cf. HOFMANNN AN OPSTALL, Het Nederlands verbintenissenrecht. De algemene Leer der
verbintenissen, dl. I: Artt. /269-1387 B. W., 8e dr., Groningen, 1971, p. 462. DE VRIES
LENTSCH-KoSTENSE rniskent in haar concIusie voor HR 13 nov. 1992, NJ 1993, 52
(LACLE/ABN) de ratio van art. 1385 als zij stelt dat het artikel is ..... gebaseerd op de reeds
lang achterhaalde gedachte dat er een onderscheid be staat tussen overeenkomsten met
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voor een belangrijk deel verloren. Bij niet 'uitonderhandelde' bedingerr'" geldt te-
genwoordig het principe van de interpretatio contra stipulatorem'", Volgens dit
adagium wordt de overeenkomst uitgelegd ten nadele van degeen die de betreffende
bepaling heeft opgesteld. Dit is logisch als men beseft dat vele bedingen gewoonIijk
niet meer het resuItaat zijn van onderhandelingen, maar eenzijdig tot onderdeel van
de overeenkomst worden gemaakt'". Het lijkt dan ook onjuist om op dit punt te
onderscheiden naar de kwaliteit van de partij die het beding opstelde'" in plaats van

duidelijke bewoordingen en overeenkomsten met onduidelijke bewoordingen, en dat aileen
de laatste categorie uitleg behoeft." Haar mening, dat het 'nauwelijks betoog' behoeft,
waarom de uitlegregel van art. 1385 in het nieuwe BW niet is overgenomen, dee I ik dan ook
niet.
303 Bij wei 'uitonderhandelde' bedingen wordt defavor debitoris m.i. nog altijd toegepast. Zie
b.v. Pres. Rb. Rotterdam 11 mei 1993, KG 1993,215.
304 Ook bekend als de ambiguitas contra stipulatorem, naar Dig. 34, 5, 26: "Quum quaeritur
in stipulatione, quid acti sit, ambiguitas contra stipulatorem est." Men spreekt ook wei van
interpretatio contra proferentem (cf. RllKEN, Exoneratieclausules, Deventer, 1983, p. 104,
JONGENEEL,De wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz, cit., ss.; Idem, Een richtlijn
die weinig schade aanricht. De Richtlijn over onredelijke bedingen in consumentenovereen-
komsten, TvC 1993, p. 123; JONGENEELIWESSELS,Onredelijke bedingen in consumenten-
overeenkomsten, NJB 1993, p. 898, HONDIUS, Naar een Europees contractenrecht: de
richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, NTBR 1993, p. !11), maar dat
Iijkt mij minder zuiver.
305 Zo art. 1370 Cc it.: "Le clausole inserite nelle condizione generali di contratto 0 in moduli
o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro."
BGH 7 juni 1982, NJW 1982, 2311: "Das Risiko der Wirksamkeit von AGB muB derjenige
iibemehmen, der sie - gegeniiber seinen Vertragspartnern - einseitig formuliert und die
Freiheit der Vertragsgestaltung damit fur sich in Anspruch nimmt." Zie ook HR 11 okt.
1991, NJ 1993, 165 m.nt. C.J.H.B. en C. (Staat/M) m.b.t. de uitleg van een wettelijke
(strafprocesrechtelijke) bepaling: " ... een onzekerheid over de uitleg van art. 50 lid 2 Sv.
behoort voor rekening van de Staat te kornen. "
306 lets anders vloeit op het eerste gezicht voort uit HR 8 maart 1991, NJ 1991, 396 (DE
KLEIJNN AN DER ENDE) waarin werd gesanctioneerd het oordeel van het Hof " ... dat De
KJeijn voor het doel, waarvoor naar zij wist het grit gebruikt moest worden, ongeschikt c.q.
ondeugdeJijk grit heeft geleverd. Dit moet in casu als een dermate verwijtbare vorm van
wanprestatie worden gezien, dat mede in aanmerking genomen de wijze van totstandkoming
van het exoneratiebeding in de leveringsvoorwaarden (... ) en de omstandigheid dat de
contractuele uitsluiting van elke aansprakelijkheid ontstaan door onjuiste leveringen of fouten
en gebreken in het door De KJeijn geleverde grit in wanverhouding staat tot de omvang van
de schade die Van der Ende ten gevolge daarvan zou kunnen lijden, De KJeijn zich als
deskundige op het gebied van staalgritjegens Van der Ende die zodanige speciale deskundig-
heid niet had, niet te goeder trouw op de exoneratiec1ausule (... ) kan beroepen." Naar mijn
mening echter had het Hof de deskundigheid van De KJeijn dienen te betrekken in het oordeel
omtrent de mate van haar verwijtbaarheid. Wanneer eenmaal vaststaat dat bet exoneratiebe-
ding wegens de ernst van de fout van de stipulator in concreto niet geldt, kan diens eventuele
deskundigheid daarop geen invloed meer uitoefenen.
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naar de kwaliteit van het beding'", De respectieve kwaliteit van de betrokken
partijen speelt hier slechts een rol bij de informatielastverdeling.

307 HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125 m.nt. G.J.S. (RAMIMATSER): "... dat het voorts bij een
door een professionele verkoper geredigeerd beding voor de hand ligt onduidelijkheden in
beginsel ten gunste van de niet professionele koper uit te leggen."; HR 28 april 1989, NJ
1990, 583 m.nt. M.M.M. (LISZKAY/LLOYD'S), waarin werd beslist dat "... het in het
algemeen voor de hand (Jigt) dat, wanneer een dergelijk beding voor meer dan een uitleg
vatbaar schijnt, wordt gekozen voor de uitleg die het minst bezwarend is voor de niet profes-
sionele verzekerde ... " (cf. HR 11 nov. 1988, NJ 1989, 363 m.nt. M.M.M. inz. ENTERlEN-
N1A; HR 10 dec. 1993, RvdW 1993,247 inz. FRASERIBRUINISSE).Dat de kwaliteit van het
beding doorslaggevend is, blijkt uit HR 8 maart 1991, NJ 1991,396 (DE KLEIJNNAN DER
ENDE). In dit arrest treedt de Hoge Raad, lijkt het, in het voetspoor van de Raad van Toe-
zicht voor het Schadeverzekeringsbedrijf, die al iets genuanceerder waren dan het arrest van
de Hoge Raad inzake LISZKAy/LLOYD'S. Zie de uitspraak van 4 sept. 1978, (RvT 1-78/17);
" ... dat het bij de uitleg van polisbepalingen in de regel niet erom gaat wat de verzekeraar,
die deze opstelde, daarmede heeft bedoeld, maar om wat verzekerde daaruit redelijkerwijze
heeft moeten begrijpen." De Raad stelde in zijn beslissing van 12 sept. 1988 (RvT 1-88117;
TvC 1989, 32 m.nt. CLAUSING)verder dat een polis de vereiste duidelijkheid mist, indien
omtrent de verhouding tussen twee bepalingen in de polis (in dat geval ging het om twee
bepalingen met betrekking tot de opzichtclausule in een AVB (!)-verzekering) twijfel mogeJijk
is. De Raad stelde vervolgens dat " ... ervan mag worden uitgegaan dat verzekeraar, als de
deskundige steller van de c1ausule, aan de voor zijn verzekerde gunstigste lezer mag worden
gehouden." De Raad van Toezicht lijkt wat dit aangaat dus met de vraag of de wederpartij
van de verzekeraar een ondememer of een particulier betreft, geen rekening te houden. Cf.
RvT 9 april 1990, RvT IV-90/2, TvC 1990,403 m.nt. CLAUSINGen zie ook de uitspraak van
14 mei 1990 (RvT i11-90/26): "Nu klaagster niet een particulier persoon is maar een rechts-
persoon die een bedrijf ( ... ) exploiteert, mag van haar worden verwacht dat zij een schade
als de onderwerpelijke op duidelijke wijze (... ) bij verzekeraar aanmeldt, zodat de
schadebehandeling door verzekeraar zo spoedig mogelijk een aanvang kan nemen. "). In
dezelfde lijn Rb. Amsterdam 23 mei 1979, S&S 1981, 32: "Van eiser als consument-verzeke-
ringnemer mag immers niet verwacht worden, dat hij deze volgens gedaagden in de ver-
zekeringsbranche algemeen gangbare, maar van de op zichzelf alleszins duidelijke letterLijke
betekenis afwijkende terminologie, begrijpt. Integendeel van de assuradeur moet geeist
worden dat hij zijn polisvoorwaarden aldus redigeert, dat daarin geen andere dan ook voor
de belanghebbende leek duidelijke en niet van de algemeen gangbare betekenis afwijkende
bewoordingen voorkomen ... ". Zie ook HR 17 sept. 1993, RvdW 1993, 177, JAR 1993, 234
(GERRITSE/HYDROAGRI); Hof Amsterdam 12 nov. 1987, NJ 1992, 100; Hof Arnhem 10 mei
1990, NJ 1992, 759; Hof Arnhem 2 juni 1992, NJ 1993, 160; Hof 's-Gravenhage 8 april
1992, Prg. 1993, 3852; Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 27 jan. 1977, NJ 1978, 541; Ktr.
Rotterdam 23 aug. 1991, TvC 1991,371 m.nt. RINKES; Ktr. Eindhoven 3 okt. 1991, Prg.
1992,3587 en ASSER-HARTKAMP4-II, nr. 287 sub e.
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NIETIGHEID VAN OVEREENKOMSTEN

l. Inleiding 2. Nietigheid in historisch perspectief3. Nietigheid in de negentiende eeuw 4.
Objectivering 5. Functionalisering van nietigheid 6. Ratio van het wettelijk verbod 7. Gevolgen
van nietige overeenkomsten

1. In het eerste deel heb ik: getracht inzicht te verschaffen in het feit dat de aan
rechtssubjecten gegunde contractsvrijheid in de loop der eeuwen voortdurend kwalita-
tieve wijzigingen heeft ondergaan. Het causavereiste heeft bij die ontwikkeling een
belangrijke rol gespeeld. Allereerst heeft het de preventieve controle van een vermo-
gensverschuiving door de vestimenta verdrongen en daarmee de verschuiving van ver-
mogensbestanddelen belangrijk begunstigd. Aanvankelijk rechtvaardigde de oorzaak
de vermogensverschuiving ten opzichte van de rechtsorde. Daama ontwikkelde zich
een subjectief causabegrip, waarin de rechtskracht van de overeenkomst werd gelegi-
timeerdjegens het rechtssubject. Vervolgens, toen iedere andere rechtvaardiging dan
de wil van het rechtssubject overbodig werd, ontstond een anticausalistische stroming
dan wei werd het causabegrip praktisch volledig uitgehold. Een objectieve invulling
ontstond opnieuw vanaf het einde van de negentiende eeuw. Sedert die tijd stelt de
rechtsorde weer eigen voorwaarden aan de kwaliteit van de overeenkomst en wordt
in de oorzaak de legitimatie van de overeenkomst jegens de rechtsorde gevonden.
Daarnaast lijkt een formaliseringstendens de vestimenta, naast de causa, weer terug
te halen. Sinds de vijftiger jaren van deze eeuw wordt de objectieve oorzaak subjec-
tief gecorrigeerd. Er is afstand genomen van de eis dat de overeenkomst een maat-
schappelijk-economische grondslag bezit, ten gunste van de eis dat de overeenkomst
een individueel-economische' grondslag heeft. De oorzaak brengt tot uitdrukking dat
de ene prestatie in overwegende mate vetoorzaaki moet worden door de andere'.
De premisse van het contractenrecht is dat uit de confrontatie van tegengestelde
belangen van gelijkwaardige partijen een evenwichtige uitwisseling zal volgen. Aan
die premisse voldoet de overeenkomst niet, als een der prestaties niet zozeer haar

1 Ik acht twijfelachtig of de oorzaak dezelfde functie kan vervullen in situaties waarin de
feitelijke ongelijkheid althans wat een der partijen betreft, geen economische achtergrond heeft,
zoals bij de behandelingsovereenkomst tussen een specialist en een patient.
2 Cf. DOMAT,Les lou civiles dans leur ordre naturel, cit., 1.1.1.1.5: .... .I'engagement de I'un
est le jondement de celui de I'autre (... ). Ainsi l'obligation qui se forme dans ces sortes de
conventions au profit de i'un des contractans, a toujours sa cause de la part de l'autre .....
(curs. toegev.); CONINCKLIEFSTING, Algemeene beginselen van de leer der regtsgeldigheid
van verbindtenissen uit overeenkomst, cit. , p. 242: "... dat dejusta causa voor elke contractuele
handeling in den regel gelegen was in het denkbeeld van ruiling van goederen of diensten.
Aile overeenkornstenen contractuele handelingen betreffende ruiling van goederenen diensten,
zijn werkelijk (... ) voor de ontwikkeling van den enkelen mensch en het maatschappelijk leven
zoo noodzakelijk, dat elk regtstelsel de geldigheid daarvan in het algemeen erkennen moet. "
(curs. orig.)
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oorzaak vindt in de andere prestatie, maar als de uitwisseling tot stand komt onder
invloed van de uitbuiting van een feitelijke machtspositie. Dit verklaart mijns inziens
het ontbreken van een actie wegens misbruik van omstandigheden in de Napoleonti-
sche codificaties. Het geeft ook aan dat onjuist was de onder de vigeur van het oude
BW heersende opvatting dat de overeenkomst die tot stand komt door misbruik van
omstandigheden nietig is wegens een ongeoorloofde oorzaak",

Een voor de hand liggend, zij het langs het uitgangspunt schietend bezwaar tegen
deze opvatting zou kunnen zijn gericht tegen het rechtsgevolg van de overeenkomst
zonder oorzaak. Ingevolge art. 1371 BW-1838 is zij immers krachteloos, nietig'.
Inderdaad is nietigheid van een overeenkomst, en in het bijzonder het verbreken,
zelfs in aangepaste vorm, van de contractuele relatie veelal onwenselijk. Nu wordt
nietigheid als sanctie op een beoogd maar door de rechtsorde afgekeurd resultaat weI
vaker als een te rig ide gevolg gevoeid en al lang is sprake van een streven naar een
flexibeler oplossing, vooral sinds de rechtsorde zelf het als onwenselijk ervaart dat
er geen wijziging in een rechtsbetrekking plaatsvindt. Bij het streven het onwenselijke
gevolg te vermijden, is echter, ten onrechte, het belangrijkste begrip, namelijk het
begrip nietigheid zeIf, praktisch onaangetast gebleven. Het navolgende is erop gericht
ook de relativiteit aan te tonen van de inhoud die de rechtswetenschap aan de nietig-
heid toekent", Omdat het moeilijk is een acceptabel antwoord te formuleren op de
vraag wat er precies wordt bedoeid met het oordeel dat een rechtshandeling nietig

3 HR 11jan. 1957, NI 1959, 37 m.nt. H.B., AA 1957,181 m.nt. I.H.B. (Bovag 11): "0. dat
uitgangspunt van het Hof is, dat een nade\ige overeenkomst (clausule) als voormeld een
geoorloofde oorzaak kan ontberen in verband met de bijzondere invloeden, welke zich bij het
sluiten der overeenkomst doen gelden, met name wanneer de benadeelde partij de onevenredig
grote last heeft aanvaard onder den druk van omstandigheden, waarvan zijn medecontractant
misbruik maakte; dat dit uitgangspunt op zichzelf niet onjuist is en de stelling vervat in
onderdeel b en den aanhef van onderdeel evan het eerste middel, hierop neerkomend dat het
stelsel van onze wet niet zou toelaten in gevallen, waarin bij de contractssluiting onredelijke
invloed als bovenbedoeld een rol heeft gespeeld, met toepassing van de artt. 1371 en 1373
B.W. te besluiten tot het krachteloos zijn der betrokken overeenkomst als aangegaan uit een
oorzaak, welke strijdt met de goede zeden, dan ook niet kan worden aanvaard ..;"
4 Cf. BREGSTEIN, De ontwikkeling van de aLgemene contractenLeer in het B. W. van 1838 tot
heden, cit., p. 452, Verzameld Werk, cit., p. 137: .....belangrijker is, dat bedoelde onredelijke
bemvloeding ook met toepassing van het begrip ongeoorloofde oorzaak, geen adaequate
behandeling kan vinden; zulks blijkt uit de bijzondere rechtsgevolgen, die aan de ongeoor-
loofdheid van het contract, tot stand gekomen doordat de ene partij een onredelijken invloed
op zijn wederpartij kon uitoefenen, moeten worden toegekend." Idem, De beteekenis der
wiLsovereenstemming voor de uitLegging van overeenkomsten, cit., Verzameld Werk, cit., p.
251 s.
5 Er is niet veelliteratuur over het karakter van de nietigheid. Ik heb veel steun gehad aan
de beschouwingen van TOMMASINI,Invalidita (diritto privata), Enc. dir. 22 (1972), p. 575
ss.; idem, Nullita (diritto privata), cit., p. 866 ss.



NIETIGHEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF 209

is, zonder daarbij het gevolg te betrekken dat aan de nietigheid wordt verbonden",
zal ik in mijn onderzoek de vraag betrekken of het gevolg inherent bestanddeel is
van het begrip nietigheid.

2. Het lijkt naar huidige opvattingen zo vanzelfsprekend om aan een overeenkornst
contractueel rechtsgevolg te ontzeggen wegens het ontbreken van een geoorloofde
oorzaak. Is het dat ook? In het Romeinse recht was van enig systematisch begrip van
de nietigheid nog geen sprake". Daarvan getuigt de diversiteit aan uitdrukkingen
waarmee de Romeinen de effectloze overeenkornst aanduidden" (b.v. nullus', in-
anis", inutilis"), Maar geen van deze gevolgen werd verbonden aan de overeen-
komst zonder oorzaak. Naar klassiek Romeins recht kwam de schuldenaar die zich
sine causa verbonden had slechts een condictie of exceptie toe. De stipulatio bleef

6 Cf. RUTENBECK,Der Gegensatz der sogenannten Konversion zur Bestatigung nicht gidtiger
rechtsgeschdfte nach gemeinem Recht und Biagerlichem Gesetzbuche, Borna/Leipzig, 1907,
p. 13: "Es hieBe aber Ursacheund Wirkung verwechseln, wenn man nichtige und Wirkungslo-
se Rechtsgeschafte als identisch auffassen wollte."; KARLOWA,Das Rechtsgeschiift und seine
Wirkung, Berlin, 1877 (Neudr. Aalen, 1968), p. 117: "Ferner hat Unger gewiss mit Recht
darauf hingewiesen, dass man, wenn man die Nichtigkeit eines Rechtsgeschafts als Wirkungs-
losigkeit desselben charakterisire, die Foige mit dem Grunde verwechsle: die Wirkungslo-
sigkeit sei die Foige der Nichtigkeit, ein Geschaft bringe die beabsichtigte Wirkung nicht
hervor, wei! es den beabsichtigten Bestand nicht habe!" Oat verwijt treft ook de ontwerpers
van het BGB, aldus JACOBI, Die fehlerhaften Rechtsgeschiifte. Ein Beitrag zur Begriffslehre
des deutschen biagerlichen Rechts, AcP 86 (1896), p. 107 s.: "Es ist dem Entwurf nicht
gelungen, eine reinliche Scheidung derjenigen Begriffe vorzunehmen, welche sich auf das
Rechtsgeschaft, die Parteihandlung beziehen, narnlich der Begriffe: giiltig, nichtig, ungultig,
von denjenigen Begriffen, welche sich auf den den Rechtserfolg bedingenden Gesammtthatbe-
stand beziehen, namlich: wirksam, unwirksam, anfechtbar." (ace. orig.). Zie ook GUELFUCCI-
THIBIERGE,Nullite, restitutions et responsabilite, Paris, 1992, or. 383.
7 Pogingen enig systeem in de Romeinse nietigheden te brengen, zijn ondernomen door onder
meer DI PAOLA, Contributi ad una teoria della invalidita e della inefficacia in diritto romano,
Milano, 1966; MASI, II negozio utile 0 inutile in diritto romano, RISG 10 (1959-62), p. 21
ss.
8 Zie DI PAOLA, op. cit., p. 69 ss.
9 D. 2.14.1.3: "Adeo autem convention is nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius, nullum
esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re, sive
verbis fiat."
10 B.v. Dig. 4.3.6: "Nam is nullam videtur actionem habere, cui propter inopiam adversarii
inanis actio est."
II B.v. D. 35.1.86: "tunc enirn ornnimodo inutile erit legatum iure ipso, quia sub conditione
acceperit libertatem." TOMMASINl, Invalidita (diritto privato), cit., p. 575, noemt nog
'effectum non habet', 'pro non facto' en 'non valet'.
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geldig". Glossatoren noch commentatoren hebben fundamenteel bijgedragen aan
de ontwikkeling van de nietigheid", Maar de middeleeuwse rechtswetenschap leerde
wel, dat de overeenkomst zonder geoorloofde oorzaak nietig is. Die leer heeft een
rechtspolitieke achtergrond. Om dat duidelijk te maken, is het noodzakelijk enige
aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de eigendomsoverdracht.

Uit art. 3:84 BW volgt dat een goed wordt overgedragen door een geldige titel,
gevolgd door een levering door een beschilckingsbevoegde vervreemder. Bovendien
moet de levering geschiedenkrachtens de titel, Daarmee brengt art. 3:84 tot uitdruk-
king dat het in het Nederlandse recht het causale stelsel geldt", De levering veroor-
zaakt het beoogde goederenrechtelijk effect; alleen zij doet de vermogensverschuiving
tot stand komen (modus adquirendi). Door het causale stelsel heeft een gebrek in de
titel, die zelf slechts een recht op de vermogensverschuiving verschaft ttitulus
adquirendi), ook consequenties voor de geldigheid van de levering. Dit systeem wijkt
wezenlijk af van zowel het Duitse als het Franse". In het Franse recht bewerkstel-
ligt de overeenkomst die in het Nederlandse recht slechts als titel fungeert, de eigen-
domsovergang". De levering is in Frankrijk slechts een bijkomstigheid, die dient
om de nieuwe eigenaar in staat te stell en zijn eigendomsrecht ook de facto uit te
oefenen. De levering ontbeert in beginsel zelfstandige betekenis". Deze zogenaamde

12 KASER, Das riimische Privatrechi, 2. Abschnitt: Die nachklassischen Entwicklungen,
Munchen, 1975, p. 379; TORRENT,Manual de derecho privado romano, Zaragoza, 1991, p.
403.
13 Zie voor een beschrijving RENARD, L'idee d'annulabilite chez les interpretes du droit
romain au Moyen Age, Nouvelle Revue historique du Droit francais et etranger 1903, p. 214
ss, p. 327 ss.; LUTZESCO, Theorie et pratique des nullites, t. I: Nullius des actes juridiques
a caracterepatrimonial, Paris, 1938, p. 90 ss. ; GUGGENHEIM,L 'invaliditedes actesjuridiques
en droit Suisse et compare, Paris, 1970, p. 1 ss.
14 Cf. retro, p. 117, voetnoot 237.
15 Cf. KOHLER, Vertrag und Uebergabe, cit., p. 49 s., merkt te dier zake op: "Dagegen
enthalten das Niederlandische Civilgesetzbuch, a. 1495 und das SchweizerObligationenrecht,
a. 199 einen beklagenswerthen Ruckschritt romischen Traditionssystem hin." (ace. orig.).
16 Art. 1138 Cc fr.: L'obligation de livrer la chose est parfaite par Ie seul consentement des
parties contractantes.

Elle rend Ie creancier proprietaire et met Ie chose a ses risques des I'instant ou elle a dii
etre livree, encore que la tradition n'en ait point ete faite, a moins que Ie debiteur ne soit en
demeure de la Iivrer; auquel cas la chose reste au risques de ce dernier."

Cf. Art. 1583 Cc fro (koopovereenkomst): "ElJe est parfaite entre les parties, et la
propriete est acquise de droit a I'acheteur a l'egard du vendeur, des qu'on est convenu de la
chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore ete livree ni Ie prix paye."

Art. 938 Cc fro (schenking): "La donation diirnent acceptee sera parfaite par Ie seul
consentement des parties; et la propriete des objets donnees sera transferee au donataire, sans
qu'il so it besoin d'autre tradition."
17 Cf. P. BLOCH, L 'obligation de transferer fa propriete dans fa vente, Rev. trim. dr. civ,
1988, p. 673 ss.
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reele werking der overeenkomst" was in het Romeinse", middeleeuwse en ook
oud-Franse recht onbekend". In de praktijk was weliswaar de betekenis van de for-
maliteit van overgave van het goed uitgehold, in de literatuur werd de traditio
gewoonlijk wei noodzakelijk geacht". De theoretische penetratie van de traditio in
de obligato ire overeenkomst is een gevolg van de overwaardering van de consensus
door de natuurrechtsgeleerden". Waar voorheen gebondenbeid voortsproot uit de
verbintenis, werd thans benadrukt dat men zich door zijn eigen wil een verplichting
jegens een ander oplegde: voortaan volgde de eigendomsovergang uit de overeen-
komst, de wilsovereenstemming zelf:

".. .Ie transfert de propriete sera it un effet legal du contrat et non l'execution d'une
obligation de donner dont I'existence sera it niee faute de constater tous les elements
caracteristiques traditionnels de I'obligation. Aucun lien de droit ne peut etre releve
permettant a I'acquereur d'exiger du vendeur Ie transfert de propriete. Celui-ci est
automatiquement realise par Ie seul echange des consentements. ,,23

Pietro BARCELLONA wijst erop" dat de reele werking van de overeenkomst een be-
langrijke stimulans betekende voor het goederenverkeer. Door de ontkoppeling van

18 Zie ook retro, p. 66 s.
19 B.v. TORRENT, Manual de derecho privado romano, cit., p. 267 ss.
20 Cf. OECKINGHAUS,Kaufvertrag und Ubereignung beim Kauf beweglicher Sachen im deut-
schen und franzosischen Recht, Berlin, 1973, p. 86 ss.
21 Cf. POTIDER, Traite du droit de domaine de propriete, nouvelle ed, par HUTTEAU, Paris,
1807, n. 243: "(L)a tradition, lorsqu'elle est faite ou consentie par Ie proprietaire de la chose
C .•. ) transfere a celui a qui elle est faite Ie droit de propriete de la chose." Anders Gaorius,
De iure belli ac pacis, IT, 12 (De contractibus), 15: "De venditione & emtione notandum
etiam, sine traditione ipso contractu momenta transferri dominium posse, atque id esse
sirnplicissirnum C ... ). Quod si actum sit ne statim dominium transeat, obligabitur venditor ad
dandum dominium, atque interim res erit commodo & periculo venditoris: quare, quod
venditio & emtio constat praestando, ut habere liceat & evictionem, item quod res periculo
est emtoris, & ut fructus ad eum pertineant antequam dominium transeat, commenta suntjuris
civilis, quod nee ubique observatur ... "; idem, Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid,
cit., IT, 5 (Van 't bekomen door wille des voorigen eigenaers), 1: "Om door wille des
eigenaers eigendom te bekomen, scbijnt gbenoeg te zijn dat nae 't aengebooren recht, dat den
voorigen eighenaer toone te willen dat zules geschiede ende dat bet by den anderen als een
vast recht aenghenomen werde ... "
22 Cf. GORLA, II potere della volonta nella promessa come negozio giuridico, cit., p. 261 ss.;
Roppo, Il contratto, cit., p. 194.
23 P. BLOCH, L 'obligation de transferer la propriete dans la vente, cit., p. 678; cf. P.
BARCELLONA,Note critiche in tema di rapportijra negozio e giusta causa dell'attribuzione,
Riv. trim. dir. proc. civ. 1965, p. 63 ss.; ANTUNESVARELA, Das Obrigacoes em geral, vol.
I, Coimbra, 1989, p. 293 ss.
24 P. BARCELLONA,Formazione e sviluppo del diritto moderno, cit., p. 342; GALGANO.Storia
del diritto commerciale, cit., p. 77.
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eigendomsovergang en traditio kon de eigendom van goederen circu1eren zonder dat
de goederen zelfbehoefden te worden verplaatst. Wie zich het maatschappelijk belang
in de achttiende eeuw van zowel de eigendom als de consensus probeert voor te stel-
len", begrijpt dat het middeleeuwse stelsel, dat eigendomsovergang door traditie
ook krachtens putatieve titel erkende", de achttiende eeuwse natuurrechtsgeleerde
een gruwel moet zijn geweest". In het middeleeuwse stelsel kon iemand de eigen-
dom verliezen, uitsluitend omdat de traditio rei had plaatsgevonden, zelfs als vast-
stond dat hij, wegens een wilsgebrek, de eigendomsovergang niet kon hebben gewild.
Nu hadden de commentatoren de oorzaak a1 in verb and gebracht met de beweegrede-
nen van het rechtssubject". Zij vonden in de oorzaak de legitimatie jegens het
individu van diens gebondenbeid aan de overeenkomst. Daardoor gaf een wilsgebrek
recht op een condictio indebiti of condictio sine causa. Dit persoonlijk vorderings-
recht was echter zinloos indien een derde de zaak inmiddels in handen had gekregen.
Vandaar dat de natuurrechtsgeleerden de wilsovereenstemming zoveel mogelijk de
rol van de traditio lieten ovememen. Als de eigendomsoverdracht niet door enige
beweegreden werd gelegitimeerd (causafinaLis), gaf de condictio sine causa, dankzij
de reele werking van de wilsovereenstemming, aanleiding tot revindicatie; de
eigendomsoverdracht was dan ongeldig".

Opvallend en verrassend is het enorme contrast tussen het Franse systeem en het
systeem dat in de negentiende eeuw in Duitsland werd ontwikkeld. In beide landen
werd grote waarde gehecht aan de wil van het rechtssubject, zodat denkbaar ware

25 Cf. retro, p. 28 ss. KOHLER, Vertrag und Uebergabe, cit., p. 53: "Der Gedanke, daf das
Eigenthum durch bloBen Vertrag iibergehen konne, leuchtete dem nanirlichen Geiste so sehr
ein, daB das Naturrecht sofort hier landen muBte; denn da das Eigenthum in das Belieben des
Eigners gestellt, da es seiner Herrschafi auch in Bezug auf die Uebertragung unterworfen ist,
so folgerte man daraus von selbst, daB der UebertragungswilIe ganz allein maBgebend sein
musse: den rechtserheblichen Willen erfaBt aber das Naturrecht in Gestalt des Vertrags; daher
der Satz: der Vertrag ubertragt Eigenthum."
26 Zie DONDORP/SCHRAGE,Levering krachtens geldige titel, cit., p. 45, p. 58 ss. Cf. BALDUS,
Ad Cod. 2,3,20 (n.5), Venetiis 1615: "Consensus tradentis habentis transferendi dominium
potestatem, subsistente causa vera vel putativa, ad translationis dominii ordinata, inducit
translationem dominii. Quaelibet ergo traditio ordinatur a sua causa." (naar GIORGIANNI,
Causa (diritto privata), Enc. dir. 6 (1960), p. 550 en nt. 11.
27 DONDORP/SCHRAGE,op. cit., p. 78 s., wijzen erop dat CUJACIUSal in de zestiende eeuw
het causale stelsel verdedigd had.
28 Zie retro, p. 18 s.
29 WINDSCHEID,Zur Lehre des Code Napoleon von der Ungiiltigkeit der Rechtsgeschiifte,
Dusseldorf, 1847, p. 302: "Und bemerke man hier zugleich, daB die Art. 1131-33 zwar nur
von obligations reden, daB man deswegen aber nicht geneigt sein darf, das dare sine causa
ihrer Bestirnmung zu entziehen. Denn wir sahen schon oben, daB der C.N. auch aus dem
dinglichen Vertrage eine obligation entstehen Hillt. Also geht durch den dinglichen Vertrag,
wenn er sans cause ist, Eigenthum gar nicht iiber; die iibertragene Sache ist zu vindiciren,
nicht zu condiciren. "
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dat het Franse systeem ook de Duitsers had aangesproken. Maar het tegendeel is
waar. Zo schreef WINDSCHEID30 naar aanleiding van art. 1138 Cc fr.:

"Wenn man diesen Artikel zuerst lieBt, so glaubt man kaum seinen Augen trauen zu
durfen. Die BloBe Uebemahme der Verpflichtung, eine Sache zu geben, auszuliefern,
macht den Glaubiger zum Eigenthurner"!"

Kort daarop ging VON SAVIGNY de Duitsers voor op een andere weg", Overeen-
komstig de Duitse traditie'? hield hij vast aan de scheiding van titulus adquirendi
en modus adquirendi. Hij transporteerde de functie van de traditio niet, zoals de
Fransen, naar de consensus in de obligato ire overeenkomst, maar maakte van de
traditio 66k een overeenkomst, waarvoor dus wilsovereenstemming essentiale was:
de zakelijke overeenkomst was geboren", Anderzijds degradeerde V ON SA VIGNY

de betekenis van een geldige oorzaak als niet meer dan een indicatie dat door de
over gave van de zaak daadwerke1ijk eigendomsovergang is beoogd".

30 Zie WlNDSCHEID, op. cit., p. 335 s.; En dat, terwijl GORLA, II potere della volonta nella
promessa come negozio giuridico, cit., p. 266, tot de conclusie kornt: "Questa concezione,
d'impronta giusnaturalistica, che assimila l'atto di alienazione e l'atto di obbligazione, sembra
aver costituito la base per la formazione del concetto genera Ie di negozio giuridico; almeno,
essa vi ha potentemente contribuito, in quanta la concezione stessa costituisce il ponte fra gli
atti di esercizio di un potere giuridico (stricto sensu) e l'atto d'obbligazione, che era il ponte
piu difici!e da costruire."
31 Cf. DULCKEIT, Die Verdinglichung obligatorischer Rechte, Tubingen, 1951, p. 29 ss.
32 Daarover HOFMANN, Die Lehre vom titulus und modus adquirendi und von der iusta causa
traditionis, Wien, 1873, p. 3 ss.
33 Cf. DONDORP/SCHRAGE,Levering krachtens geldige titel, cit., p. 93 ss.; DULCKEIT,Die
verdinglichung obligatorischer Rechte, cit., p. 31: "Damit ist die Pandektistik in scheinbarer
Folgerichtigkeit uber das rornische Recht hinausgegangen, in Wahrheitjedoch einem verhang-
nisvollen begrifflichen Irrtum zum Opfer gefaIlen."
34 VON SAVIGNY, Das Obligationenrecht, cit., p. 258: "Wenn es bei der Tradition ublich
ware, ausdrucklich zu sagen: durch diese Handlung soIl Eigenthum ubergehen (oder: nicht
ubergehen), so bedurfte es keiner weiteren Priifung, der Uebergang (oder Nichtiibergang) des
Eigenthums ware dadurch aIle in vollig und sicher entschieden. Aber gerade ein solcher
Ausdruck ist bei uns so wenig ublich, als er es bei den Romern war; man konnte sagen, er
sey zu abstract, zu theoretisch fur eine so naturale Handlung, wie die Tradition. Urn nun in
zweifelhaften Fallen eine sichere Entscheidung zu finden, bleibt nichts ubrig, als auf die
umgebenden Umstande, Absichten, Zwecke zu sehen, auf dasjeoige Rechtsgeschaft, mit
welchem die Tradition in Verbindung steht, wodurcb sie herbeigefiibrt worden ist. Eben dieses
nun ist die Bedeutung der justa causa, denn hieraus wird sicb stets mit Sicherheit erkennen
lassen, ob die Absicbt auf Uebertragung des Eigenthums gerichtet war (wie bei Kauf oder
Tausch), oder nicht (wie bei der Miethe und dem Depositum)." En p. 260 s. "Und eben
hieraus wird endlich vollig klar, daB ein analoger SchluB von dem ErfordemiB der justa causa
neben der Tradition, auf das ErfordemiB einer causa neben der Stipulation, auf bloBer
Tauschung beruht. Bei der Tradition wurde die causa gefordert, wei! bei ihr eine ausdruck-
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De functie van de Franse eigendomsoverdracht solo consensu is dus gelegen in
het feit dat de nietigheid van de overeenkomst wegens een wilsgebrek, de nolens tot
revindicatie in staat stelt, De nietigheid staat aldus in dienst van het individuele
rechtssubject. De negentiende eeuwse Duitse praktijk toont echter aan dat het
ontbreken van een oorzaak in de overeenkomst niet als vanzelfsprekend tot nietigheid
behoeft te leiden".

3. De Napoleontische codificaties", zoals het Nederlands Burgerlijk Wetboek van
183837 en de Italiaanse Codice civile van 1865, dragen nog de sporen van het Ro-
meinsrechtelijke gebrek aan systematiek wat althans de nulliteiten betreft". In de
loop van de negentiende eeuw trachtte de nog altijd sterk door het natuurrecht
beheerste Franse rechtswetenschap die systematiek te creeren door te onderscheiden
tussen absolute en relatieve nietigheid, herleid tot degenen die gerechtigd waren zich
op de nietigheid van de overeenkomst te beroepen". Later, rond de eeuwwisseling
en in het bijzonder na de dissertatie van JAPIO-rW, lieten de Fransen deze klassieke
systematisering varen en kozen zij voor een veel casuistischer benadering van
onvolmaakte overeenkomstea". De Italiaanse en Nederlandse rechtswetenschap
daarentegen richtte zich veel meer op de negentiende eeuwse Duitse pandektisten,

liche, auf Eigenthum gerichtete Erklarung meist nicht abgegeben wird. Eben deshalb war
neben der Mancipation eine causa nieht erforderlich. Nach dieser Analogie ware eine causa
neben der Stipulation nur dann erforderlich, wenn in der Stipulation die Absicht der Ver-
pflichtung nicht wortlich ausgedri.ickt ware, sondern erst kunstlich, durch Schlu6folgerungen,
begriindet werden mUBte. Allein die Stipulation enthalt in den Worten: centum dare spondes?
spondeo jene Absicht ganz ausdri.icklich, ja sie enthalt iiberhaupt nichts Anderes." Cf.
OECKINGHAUS,Kaufvertrag und Ubereignung beim Kauf bewegticher Sachen im deutschen
und franzosischen Recht, cit., p. 28 ss.
35 Zie retro, p. 44 s. De Duitsers verbinden aan de Fortfall der objektiven Geschiiftsgrundlage
evenmin nietigheid van de overeenkomst. Zie LARENZ, Schuldrecht, p. 329 ss. Es-
SER/SCHMIDT,Schuldrecht, Bd. I, p. 340 ss.
36 BELINFANTE,Ongeldigheid van rechtshandelingen, cit., p. 166 s.: "... wanneer de wetgever
iets wi! verbieden of gebiedend voorschrijven, staan hem tal van uitdrukkingen ten dienste;
en men kan er den Franschen en onzen wetgever zeker geen verwijt van rnaken, zich daarvan
niet kwistig te hebben bediend."
37 Cf. ASSER-RuTTEN 4-ll, p. 351 ss.; BELINFANTE,op. cit., p. 19 ss.
38 Cf. SACCO, Nullita e annullabilita (diritto civile), Nss. dig. it. 11 (1965), p. 463 s.
39 Een overzicht van de belangrijkste schrijvers tot dan toe vindt men bij DROGOUL, Essai
d'une theorie generate des nullites. Etude de droit civil, Paris, 1902, p. 7 ss., met een
samenvatting op p. 59 ss.
40 JAPIOT, Des nullites en matiere d'actes juridiques. Essai d'une theorie nouvelle, Paris,
1909.
41 SACCO, Nullita e annullabilita, cit., p. 464. B.v. DROGOUL,Essai d'une theorie generate
des nullites, cit., p. 206 ss., p. 209: "Il n'y a plus pour nous ni nullite absolue, ni nulliu:
relative, ni inexistence. n y a des nullius, Chacuned'elles voit ses effets restreints au but que
la loi a poursuivi en prescrivant la condition qu'elle sanctionne. n (curs. orig.)
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die geheel andere opvattingen ontwikkelden. Ook in de Duitse literatuur bleef de
chaos in de Code civil natuurlijk niet onopgemerkr". De pandektisten zochten en
vonden in de Code civil aanknopingspunten voor een onderscheid tussen Nichtigkeit
en Anjechtbarkeit. Deze begrippen, species van het genus Ungtdtigkeit, kregen een
plaats in het door hen om (de wil van) het rechtssubject gebouwde System des
heutigen Romischen Reclus", In concreto betekende dit dat nietigheid dienstbaar
werd gemaakt aan het centrale begrip 'rechtshandeling'". In de woorden van
SCHLOSSMAN~5 :

"Nichtigkeit und Anfechtbarkeit werden gleichsam als Charaktereigenthiimlichkeiten
der von ihnen betroffenen Geschafte behandelt. "

42 VON SAVIGNY, Yom Beruf unsrer Zeit fiir Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, cit., p.
66 ss., beriep zich bij zijn pleidooi tegen de invoering van een Duits burgerlijk wetboekjuist
op de chaotische regeling van de nietigheid in de Code civil, zie ook p. 72: "Und der erste
Grund dieses heillosen Schwankens ist, daB man nicht von einem bestimmten, entscheidenden
Begriffe ausgegangen ist, sonder sich in steter Verwirrung zwischen wahrer Nullitat und
Anfechtungsrecht hin und her bewegt hat, ohne jemals aus der Unklarheit heraus kommen zu
konnen, wodurch die ganzliche Unniitzlichkeit der Staatsrathsdiscussionen in technischen
Dingen recht anschaulich wird."
43 Zie vooral WINDSCHEID, Zur Lehre des Code Napoleon von der Ungii.ltigkeit der
Rechtsgeschiifte, cit., passim; WINDSCHEID-KIpp,Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd. I, cit.,
§ 82, p. 423 ss.; MITIEIS, Zur Lehre von der Ungiltigkeit der Rechtsgeschiifte, JhJb 28
(1889), p. 85 ss.; GRADENWITZ,Die Ungii.ltigkeitobligatorischer Rechtsgeschdfte, Berlin,
1887; JACOBI,Die fehlerhaften Rechtsgeschiifte, cit., p. 51 ss. Cf. BRUTII,Invalidita (storia),
cit., p. 560 ss. Zie ook retro, p. 33 ss.
44 Cf. VON SAVIGNY,System des heutigen Romischen Rechts, cit., Bd. IV, § 202, p. 536 ss.;
ARNDTS, Lehrbuch der Pandekten, 5. Aufl., Miinchen, 1865, § 63 ss., p. 73 ss., § 79, p.
105 s. FR. ENDEMANN, Uber die civilrechtliche Wirkung der Yerbotsgesetze nach gemeinem
Rechte, Leipzig, 1887, p. 83 s. Nog altijd heeft nietigheid bij andere handelingen dan
rechtshandelingen geen functie. Een bekend voorbeeld is de mislukte toeeigening. Art. 5:4
BW bepaalt dat degeen die een aan niemand toebehorende zaak in bezit neemt, de eigendom
van de zaak verkrijgt. Blijkens art. 3: 113 lid 1 wordt men bezitter van een res nullius door
zich daarover de feitelijke macht te verschaffen en haar voor zichzelf te gaan houden (art.
3:107 lid 1). Of men een goed voor zichzelf houdt (bezit), wordt bepaald m.b.v. de
objectieve criteria van art. 3:108. De toeeigening is een rechtsfeit. Geen rechtshandeling,
want zij is met afhankelijk van de intentie van de agens. Een 'mislukte toeeigening', b.v.
omdat de zaak geen res nullius is en redelijkerwijze ook niet als een res nullius kon worden
beschouwd (art. 3:36; cf. M.v.A. art. 5.2.16 (5:18), ParI. Gesch. Boek 5, p. 116), leidt niet
tot eigendomsverkrijging. Zij is niet een nietige toeeigening maar gewoonweg geen
toeeigening.
45 SCHLOSSMANN,Zur Lehre vom Zwange. Eine civilistische Abhandlung, Leipzig, 1874, p.
1l. SCHLOSSMANNvervolgt: "Dieser Auffassung liegt eine unklare Vorstellung von den
Rechtsgeschaften rum Grunde. "
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Als de rechtshandeling, als uitdrukking der partijautonomie, beoogt een wijziging
in een rechtsbetrekking te veroorzaken, dan geeft nietigheid aan dat die poging is
mislukt: alles blijft zoals het was. Het past bij de in de negentiende eeuw aan de
rechtsorde toegedachte functie de nietigheid aldus te beschouwen". De rechtsorde
had immers slechts een de functie de verwezenlijking en het behoud van de rechts-
handeling te garanderen. Als de rechtshandeling niet geschikt was om het beoogde
doel te bereiken, dan beschouwde zij de handeling als 'gar nicht vorhanden'" en
ging de rechtsorde niet tot actie over:

"Ungtiltig ist dasjenige Rechtsgeschaft, welches, weil es nicht allen rechtlichen
Anforderungen entspricht, fur das Recht nicht gilt, d.h. welchem das Recht die Kraft
nicht zugesteht, die von ibm beabsichtigte Gestaltung der Verhaltnisse herbei-
zufiihren. ,,48

Nu k6n de rechtsorde zich een zo starre houding veroorloven. In de negentiende
eeuw waren de objectieve, van de rechtsorde zelf uitgaande oorzaken van nietigheid
waarmee de bescherming van het individuele rechtssubject werd beoogd, praktisch
beperkt tot de schending van vormvoorschriften. Wat het Nederlandse recht betreft
denke men aan de vormvoorschriften bij boedelscheiding (art. 1120 BW-1838),
schenking (art. 1719 BW-18384'1) en dading (art. 1888 lid 2 BW-18385<). De
oorzaak speelde, door haar subjectivering, geen rol van betekenis". Bovendien
bestond het streven, geheel overeenkomstig de verheerlijking van de nudus
consensus, om vormvoorschriften die in het verleden het bestaan van een op de
vermogensverschuiving gerichte wil moesten waarborgen (forma ad substantiam),

46 Zie voor Frankrijk GUELFUCCI-TlllBIERGE,Nullite, restitutions et responsabilite, cit., nr.
350.
47 B.v. WACHTER, Handbuch des im Konigreiche Wiirttemberg geltenden Privatrechts, Bd.
II: Allgemeine Lehren, Stuttgart, 1842, § 86, p. 658.
48 WINDSCHEID-KIpP,Lehrbuch des Pandektenrechts, cit., Bd. I, § 82, p. 423.
49 Art. 1704 bepaalt dat de schenking van toekomstige goederen nietig is. Volgens DIEPHUlS,
Het Nederlandsch burgerlijk regt, dJ. XI, Groningen, 1888, p. 427, is de ratio van art. 1704
gelegen in " ... de zucht om de particulieren te beschermen tegen de gevolgen van daden, door
hen zelve verrigt op een tijd toen zij, zonder genoegzame kennis van zaken en geen rekening
houdende met mogelijke omstandigheden, die gevolgen niet met genoegzame zekerheid
konden overzien." In zoverre is de ratio gelijk aan die van art. 1719.
50 Cf. HR 30 nov. 1979, NJ 1980,289 m.nt. P.A.S. (LONTAIIKETEL): "Het voorschrift van
art. 1888, tweede lid, BW strekt ter bescherming van de pp. bij de overeengekomen dading
tegen eigen onberadenheid bij het doen van afstand van de bevoegdbeid het geschil aan de
rechter voor te leggen."
51 De eis van art. 1356 sub 3 BW-1838 dat de overeenkomst een bepaald onderwerp bezit,
heeft als oorzaak van nietigbeid van de overeenkomst in de Nederlandse rechtspraak
nauwelijks een rol gespeeld, cf. ASSER-RUTTEN4-II, p. 156 ss.; BELINFANTE,Ongeldigheid
van rechtshandelingen, cit., p. 138 ss.
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terug te dringen". Onderzoek naar de kwaliteit van de vermogensverschuiving
achtte men overbodig. De uitwisseling van goederen, een confrontatie van tegenge-
stelde belangen, yond immers plaats in een situatie van wetteIijk gewaarborgde
geIijkbeid. In situaties waarin geen uitwisseling plaatsvond en de confrontatie van
tegengestelde belangen dus achterwege bleef, b.v. bij een schenking, boden vorm-
voorschriften de noodzakelijke bescherming. Het individualisme bracht mee dat de
rechtsorde onverschillig was voor het doel dat iedere partij door de vermogensuit-
wisseling beoogde te realiseren. Dankzij de subjectivering van de oorzaakeis was het
ook praktisch voldoende dat een overeenkomst herleidbaar was tot de wil van de
betrokken rechtssubjecten en bleef onderzoek naar divergentie tussen formele en
materiele gelijkbeid uit. Het behoorde aldus tot de eigen-verantwoordelijkbeid van
het rechtssubject zich te beschermen". De rechtsorde had niet meer pretenties dan
de verwezenIijking te garanderen van de afspraken die het rechtssubject had
gemaakt": 'Aile wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die
dezelve hebben aangegaan tot wet' (art. 1374 BW-1838). De overigens voorhanden,
relatief zeldzame dwingendrechtelijke bepalingen in het BW beoogden vooral de
bescherming van de grondslagen van de maatschappij. Konstantin SIMITIS heeft dat
de beginselen van die Familienordnung und der Staatsaujbau genoemd". Die wette-
lijke bepalingen hadden in feite dan ook een publiekrechtelijke strekking. Men denke
aan art. 1112 lid 2 BW-1838, bepalend dat de boedelscheiding te allen tijde kan
worden gevorderd 'niettegenstaande eenig daarmede strijdig verbod"; aan art.
1200 en 1223 lid 1 BW-1838, met betrekking tot het toeeigeningsverbod door de
pand- resp. hypotheekbouder, voortvloeiend uit de aan het BW ten grondslag
Iiggende, algemene regel dat niemand zijn eigendom tegen zijn wil kan verliezen":
aan art. 1370 lid 258 dat verbiedt afstand te doen van of enig beding aan te gaan

52 Cf. FLOUR, Quelques remarques sur l'evolution du formalisme, cit., p. 93 ss.; BELINFAN-

TE, Ongeldigheid van rechtshandelingen, cit., p. 98 s.
53 Cf. LEVENBACH, Het burgerlijk wetboek en de maatschappelijke verhoudingen van 1838
tot heden, cit., p. 137: "Het B.W. schept geen waarborgen tegen gebrek aan kijk op eigen
belangen ... "
54 Zie retro, p. 51.
55 SIMITlS, Gute Sitten und ordre public, cit., p. 90. Zie retro, p. 109. Aldus presenteert
ASSER-HARTKAMP 4-11, nr. 456 nog steeds de ratio der nietigheid: "... dat zonder
contractsvrijheid de modeme samenleving welhaast ondenkbaar is, doch tevens dat deze
vrijheid, indien zij onbeperkt werd toegepast, de grondslagen der maatschappij zou
aantasten. "
56 Cf. retro, p. 49.
57 Zie retro, p. 66. De regel is behouden in art. 3:235 BW, cf. ASSER-VAN VELTEN 3-ID,
nr. 313.
58 Thans art. 4:921 lid 2 BW.
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omtrent nog niet opengevallen nalarenschappen": verder de aansprakelijkheid van
art. 1530 BW-1838, net als art. 1628 Cc fro afwijkingverbiedend, omdat exoneratie
in strijd met de goede zeden werd geacht'"; art. 1825 jo. art. 1827 BW-1838,
krachtens welke de rechtsvordering uit spel en weddingsehap dwingendreehtelijk een
natuurlijke verbintenis opleveren". Afspraken die met deze bepalingen in strijd
kwamen, werden gevitieerd middels de ongeoorloofde oorzaak, de hoeder van
openbare orde en goede zeden": Of de reehter ontleende de nietigheid van de
overeenkomst rechtstreeks aan de wettelijke bepaling. Zo verklaarde Rb. Amsterdam
nietig de overeenkomst tussen eehtgenoten om afzonderlijk te wonen. De rechtbank
achtte zo'n afspraak in strijd met de reehten en plichten der echtgenoten". Hetzelf-
de lot trof de overeenkomst waarbij iemand zich verbond geen gebruik te maken van
zijn bevoegdheid tot het ontkennen van de wettigheid van een kind".

Maar als partijen zich binnen de aldus getrokken grenzen ophielden, stelde de
rechtsorde geen verdere eisen aan hun afspraken. Wettelijke verboden die zich op
de confrontatie van partijen onderling richtten, waren, op zeer karakteristieke

59 Het artikel beoogt de Franse prerevolutionaire praktijk te keren. Daarin deden dochters
afstand van hun vaderlijk erfdeel (pactum de non succedendo) teneinde het familievermogen
in een hand te houden. Art. 1370 lid 2 BW-1838 geeft aldus, zoals art. 1166 BW-1838,
uitdrukking aan het verlangen het familiaire middeleeuwse recht uit te barmen ten behoeve
van een individualistisch rechtsconcept. Cf. over de tegenwoordig aan art. 1370 lid 2
toegekende strekking HR 25 okt. 1985, NJ 1986, 308 m.nt. W.M.K. (HACKEN/JANSEN):
"Deze bepaling leidt tot nietigheid van rechtshandelingen die de strekking hebben een persoon
te belemmeren in zijn vrijheid om zijn erfrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen dan wei
strekken tot beschikking over nog niet opengevallen nalatenschappen in hun geheel of over
een evenredig deel daarvan."
60 Cf. retro, p. 60.
61 Cf. FISCHER-KEULS,Spel en weddenschap in het nieuwe B. W. en elders, in: Speculum
Langemeijer, Zwolle, 1973, p. 87 ss.
62 Cf. m.b.t. vordering van curator tot nietigverklaring van de overdracht van een vordering
door de failliet aan een van zijn schuldeisers, vijf dagen voor het faillissement (in strijd met
art. 341 Sr.), Hof Leeuwarden 31 dec. 1890, PvJ 1891, 24: "0. dat echter door het
geproduceerd strafvonnis, naar art. 1955 van het Burg. Wetb., in dit geding is bewezen, dat
aan de omschreven handeling van den contractant Bok, eene bij art. 341 no. 3, Wetb. V.

Strafr. verboden, en dus volgens art. 1373 van het Burg. Wetb. een ongeoorloofde oorzaak
ten grondslag hgt.,;"
63 Rb. Amsterdam 1 rnaart 1858, Regtsgeleerd Bijblad 1859, p. 385 ss.: "Overwegende, in
jure, dat de overeenkomst, welke de eischeres aanbiedt te bewijzen, zoude zijn in strijd met
de regten en pligten der echtgenooten, en dus regtens nietig en van onwaarde ..... (curs. orig.)
64 Rb. Amsterdam 25 april 1865, W. 2724: "...dat tusschen partijen is gecontracteerd niet
over eene zaak in den handel, die aileen het onderwerp van eene regtsgeldige overeenkomst
kan uitmaken, maar over den regtstoestand van een persoon, waaromtrent regtsgeldige
verbindtenis jegens derden ondenkbaar is; dat de vordering des eischers, die overigens
blijkens de dingtalen, in staat van wijzen en dus voor beslissing vatbaar is, alzoo is gegrond
op eene regtens onbestaanbare conventie, en deze hem moet worden ontzegd.....
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situaties na", onbekend. Als was voldaan aan de absolute voorwaarde dat de
overeenkomst tot de wil van partijen kon worden herleid, was de overeenkomst
geldig. Redenen van onvolmaaktheid van een rechtshandeling lagen vooral bij het
rechtssubject zelf: wilsgebreken. Die onvolmaaktheid'" yond uitdrukking in vemie-

65 Men denke aan art. 1503 BW-1838 en art. 1715 BW-1838 de koop- resp. schen-
kingsovereenkomsttussen echtgenoten verbiedend. Cf. DIEPHUlS,Het Nederlandsch burgerLijk
regt, dl. XI, cit., p. 170 s., p. 442 S.; AsSER-KLEUN 5-IV, nr. 246; LOCRE, Legislation
civile, commerciale et criminelle, t. 7: Code civil, Livre troisieme, Bruxelles, 1836, p. 72:
"On a craint avec raison l'abus que Ie mari peut faire de son autorite, et celui qui aurait sa
source dans l'intluence que la femme peut se menager par les douces affections qu'elle
inspire." Zie ook art. 1166 BW-1838, dat de afstand van het recht om vernietiging van een
boedelscheiding te vragen van 'onwaarde' verklaarde. Cf. DIEPHUIS, Het Nederlandsch
burgerlijk regt, dl. IX, Groningen, 1884, p. 526: "In den C.N. komt zoodanige bepaling niet
voor; onze wetgever heeft haar teregt gemaakt, niet in het maatschappelijk be lang of dat der
openbare orde, waaraan de vernietiging eener boedelscheiding tamelijk vreemd is, maar in
het belang der erfgenamen zelve, te wier behoeve hij vernietiging heeft willen toelaten. Eene
uitsluiting daarvan zou anders ligt een gewone c1ausule eener akte van boedelscheiding
worden, uit eene vermeende voorzigtigheid en ter wille der regtszekerheid daarin opgenomen,
en waaraan ligt allen hunne toestemming zouden verleenen, hetzij onder den verkeerden in-
vloed waaronder zij verkeeren, hetzij omdat zij op dat tijdstip nog niet aan het bestaan eener
oorzaak van vernietiging dachten ... " Cf. DE PINTO, Handleiding tot het Burgerlijk Wetboek,
dl. 2, 6e dr. door TEIXEIRADE MATTOS, Zwolle, 1885, § 673, p. 458; LAND, Yerklaring van
het Burgerlijk Wetboek, dl. 3, 2e dr., Haarlem, 1902, p. 277 en nt. 2; KLEIJN, De boedel-
scheiding; Arnhem, 1969, p. 347 s.
66 In Duitsland gebruikt men traditioneel in plaats van de term onvolmaakt (mangelhaft, un-
vollkommen) de m. i. minder gelukkige term ungidtig, Cf. VON SAVIGNY,System des heutigen
Romischen Rechts, cit., Bd. IV, § 202, p. 536; PUCHTA, Pandekten, cit., § 67, p. 96 S.

GRADENWITZ,Die Ungidtigkeit obligatorischer Rechtsgeschiijte, cit., p. 321 S.: " ... weil unbe-
dingte Wirkung beabsichtigt war, wiihrend bios resolutivbedingte eintritt, weil weniger
erreicht als gewollt wird, darum gehoren die anfechtbaren Rechtsgeschafte unter die
ungiiltigen; darum auch sind anfechtbare Rechtsgeschafte, deren Wirkung nach der Absicht
der Paciscenten oder in Foige eines spateren Recbtsgeschaftes derselben aufhort." (ace, orig.);
WINDSCHEID-Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, cit., Bd. I, § 82, p. 423: "Ungiiltig ist
dasjenige Rechtsgeschaft, welches, weil es nicht allen rechtlichen Anforderungen entspricht,
fiir das Recht nicht gilt, d.h. welchem das Recht die Kraft nicht zugesteht, die von ibm
beabsichtigte Gestaltung der Verhliltnisse herbeizufiihren. ": RUTENBECK,Der gegensatz der
sogenannten Konversion zur Bestdtigung nicht gidtiger Rechtsgeschiijte, cit., p. 10 s.: "Das
Biirgerliche Gesetzbuch vermeidet die Ausdriicke fehlerhafte, mangeihafte oder ungiiltige
Rechtsgeschafte, wiihrend es den Ausdruck Giiltigkeit ofter gebracht. .. ": zo ook GOUDSMIT,
Pandecten-systeem, cit., p. 159, mede m.b.t. vernietigbaarheid: "Eene rechtshandeling is
ongeldig, wanneer zij als niet beantwoordende aan de eischen van het recht, van de door de
handelende personen beoogde gevolgen verstoken is."; BELINFANTE, Ongeldigheid van
rechtshandelingen, cit., p. 13: "Ongeldig is elke handeling die rechtens Of niet, Of niet
volmaakt tot stand komt, Of na een geldig ontstaan geen volmaakt voortbestaan lijdt. .. "
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tigbaarheid. In alle geva1lenleidde nietigheid tot de ontkenning van ieder rechtsge-
volg". Dat is vanuit het perspectief van de negentiende eeuwse jurist ook
begrijpelijk. Wie de partijautonomie een dienst wil bewijzen, laat het aan partijen
over te beslissen na geconstateerde nietigheid een nieuwe rechtshandeling te aan te
gaan. AIleen zij kunnen immers echt uitmaken of de rechtshandeling in een gecorri-
geerde vorm ook aan hun werkelijke wil beantwoordt.

Het past dus bij de negentiende eeuwse voorstelling van de rol van de rechts-
orde, wier functie bestond uit de verwezenlijking van de tot de wil herleidbare
individuele handeling, de nietigheid te beschouwen a1s een van de rechtsorde
uitgaande absolute ontkenning" van de wilsverklaring die strijdt met in de wet,
goede zeden en openbare orde uitgedrukte immanente waarden. Bij handelingen in
strijd met de beginselen van die Familienordnung und der Staatsaufbau zijn ongeoor-
loofd en verwerpelijk identiek en is ook het adagium quod nullum est nullum producit
effectum, de nietige rechtshandeling bestaat juridisch niet", volkomen te billij-
ken", Het ontzeggen van elk rechtsgevolg aan een door nietigheid getroffen rechts-
handeling is goed verklaarbaar vanuit de gedachte dat rechtsgevolgen tot de wil van
het rechtssubject herleidbaar moeten zijn", Zo plaatste de negentiende eeuwse en
i.h.b. de Duitse rechtsleer, de nietigheid in een functioneel perspectief. Voor haar
sloeg de kwa1ificatie nietigheid op het effect", zoa1s ook blijkt uit het veel

67 GUELFUCC!-TmBIERGE,Nullite, restitutions et responsabilite, cit., p. 202 wijst op Cour
d'appel Paris 14 jan. 1881, S. 1881.2.51, waarin de opvatting dat een nietige rechtshandeling
geen enkel rechtsgevolg heeft, tot in het extreme werd doorgetrokken, en een vordering uit
onverschuldigde betaJing op die grond werd afgewezen. Vanuit dat perspectief is begrijpelijk
dat ASSER-HARTKAMP4-11, nr. 488, de onverschuldigde betaling onderbrengt bij 'De
gevolgen van nietigheid'. Zie echter infra, p. 251 ss.
68 Zie de verwijzingen bij HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit.,
p. 53 s.
69 Cf. VAN HAMEL, De leer der nulliteiten in het burgerlijke recht, cit., p. 5.
70 Cf. LAURENT, Principes de Droit civil francais, t. XV, 3e M., Paris, 1878, nr. 456: "Il
ne suffit pas, pour sauvegarder I'interet de la societe, que Ie contrat contraire a I'ordre public
soit nul, c'est-a-dire annulable, car il faudrait une action judiciaire, et cette action ne sera it
intentee que s'il se trouvait une partie interessee qui voulut agir; de sorte que l'interet social
serait dans la dependance et a la merci de l'interet individuel, ce qui ruinerait les bases de
I'ordre public. n faut done que I'acte qui est contra ire a I'ordre public n'ait aucune existence,
aucun effet aux yeux de la loi."
71 Cf. SACCO, Nulliti; e annullabilita (diriuo civile), cit., p. 455 ss.
72 SAVIGNY,System des heutigen Rbmischen Rechts, cit., Bd. IV, § 202: "Vollstandig nenne
ich diejenige Ungiiltigkeit, welche in einer reinen Verneinung der Wirksarnkeit besteht, also
an Kraft und Umfang der Thatsache selbst, worauf sie sich vemeinend bezieht, vollig gleich
steht. Der anerkannte Kunstausdruck fur diese Fall ist Nichtigkeit. " WACHTER,Handbuch des
im Kiinigreiche Warttemberg geltenden Privatrechts, cit., § 86, p. 658: " ... das Geschaft ist
als gar nicht vorhandenzu behandeln."; ARNDTS,Lehrbuch der Pandekten, cit., § 79, p. 105;
PUCHTA, Pandekten, cit., § 67, p. 96 S.; WINDSCHEID-KIpp,Lehrbuch des Pandektenrechts,
cit., Bd. I, § 82, p. 424: " .. .ist ein Rechtsgeschiiftungiiltig in der Weise, das es die von ibm
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gebruikte Unwirksamkeit. Dat was mogelijk gezien baar benadering van feit en
recbt. Zij identificeerde de wilsverklaring en bet daaraan verbonden recbtsgevolg.
De recbtsbandeling was bet rechtsgevolg.

Ret nietigbeidsbegrip van bet nieuwe BW is maar een zeer beperkte aanpassing
van het nietigbeidsbegrip zoals dat uit Duitse bewerking, die haar neerslag beeft
gevonden in § 134 ss. BGB, is voortgekomen". Ook in bet nieuwe BW staat de
nietigheid in bet teken van de recbtshandeling en blijft het uitgangspunt: quod nullum
est, nullum producit effectum.

4. Aan het eind van de negentiende eeuw stelden de maatschappelijke veranderingen
de rechtswetenscbap ook wat betreft de nietigbeid voor problemen. De opkomst van
de staatsinterventie, waarbij ook het recht, o. a. door wetgeving tot beleidsinstrument
te verheffen, een 'promotionele functie?' kreeg, leidde tot de opkomst van een

beabsichtigte rechtliche Wirkung gar nicht erzeugt, ebensowenig, als ware es nie ab-
geschlossen worden; ein so\Ches Rechtsgeschaftnennt man ein nichtiges Rechtsgeschaft."; Fr.
ENDEMANN, Uber die civilrechtliche Wirkung der Yerbotsgesetze nach gemeinem Rechte, cit.,
p. 76; MITTEIS, Zur Lehre von der Ungiltigkeit der Rechtsgeschdfte, cit., p. 113: "Meines
Erachtens ist systematisch immer davon auszugehen, daf das nichtige Geschaft in keiner
Richtung Lebensaullerungen von sich zu geben vermag. ": SCHLOSSMANN,Zur Lehre yom
Zwange, cit., p. 7 ss.; DERNBURG,Pandekten, cit., Bd. I, § 120, p. 286. § 108 van het
ontwerp-BGB bepaalde: "Ein nichtiges Rechtsgeschaft wird in Ansehung der gewollten
rechtlichen Wirkungen so angesehen, als ob es nicht vorgenommen ware." Later is § 108
geschrapt, maar de reden, weergegeven in de Protokolte zum Allgemeinen Theile, p. 261 s.
(MUGDAN, Die gesamten Materialien zum Burgerlichen Gesetzbuch fia das Deutsche Reich,
Bd. I: Einjilhrungsgesetz und Allgemeiner TeiL, cit., p. 726) is veelbetekenend: "Der Antrag,
den § 108 zu streichen, wurde aus der Erwagung angenommen, daB der Begriff des nichtigen
Rechtsgeschaftes in der Wissenschaft feststehe und deshalb einer eingehenden Definition nicht
bedurfe."; zie ook art. 80 lid 1 van het Entwurf eines biagerlichen Gesetzbuches jilr das
Konigreicb Bayern 1861-1864 mit Motiven (Neudr. Aalen, 1973): "Ein nichtiges Rechts-
geschaft ist hinsichtlich seiner richtlichen Wirkung als nicht abgeschlossen oder vorgenommen
zu betrachten."; § 103 Biirgerliches Gesetzbuch fur das Konigreich Sachsen von 1863/1865
(Neudr. Aalen, 1973): "Nichtige Rechtsgeschafte werden in ihren Haupt- und Nebenbestim-
mingen so angesehen, als waren sie nicht errichtet (... )."; A. DE PINTo, Specimenjuridicum
inaugurate ad locum Codicis civilis Neerlandi de obligationum nullitate earumque rescissione,
's-Gravenhage, 1852, p. 2: "... ea negotia, quae ab initio nulla sunt sive inutilia, neque ullum
habent effectum ... "; Op dit punt is art. 180 van de Griekse Astikos Kodikas van 1949 erg
ouderwets: "De nietige rechtshandeling wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen." Zie
verder ook TOMMASINI,Nullita (diritto privato), cit., p. 875 en HilMA, Nietigheid en vernie-
tigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 53 s.
73 Zie HIJMA, op. cit., p. 51 88.
74 Cf. BOBBIO,Dalla struttura alia funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Milano, 1977,
p. 13 S8., p. 24 ss.; GAVAZZI,L'onere tra Ia liberta e l'obbligo, Torino, 1970, p. 1628S.;
D' AGOSTINO,Sanzione (teoria generale), Enc. dir. 41 (1989), p. 311: "La sanzione positiva
(... ) ha invece questo di caratteristico, di non essere in linea di principio dovuta. Se infatti
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economische openbare orde. Die economische openbare orde relativeerde het beeld
waarin nietigheid ten dienste staat van de partijautcnomie". De uit de staatsinter-
ventie voortvloeiende tendens tot socialisering en causalisering van het privaat-
recht" vermeerderde, vooral vanaf de eerste wereldoorlog", de objectieve nietig-
heidsoorzaken. Een belangrijk deel van de nieuwe wettelijke verboden" beoogde
bescherming van de bij voorbaat zwakker geachte partij, in haar abstractie als lid
van een zwakker geachte maatschappelijke klasse". Hoe de feitelijke verhoudingen
in concreto lagen, speelde geen rol80• De gedachte heerste dat massaproduktie de
maatschappelijke welvaart zou verhogen. De daarbij behorende massa-afzet behoefde
een intensieve goederenomloop. Mede vanuit dat perspectief werden wettelijke
verboden geformuleerd. Zo kregen de nieuwe wettelijke verboden een sociaal-
economische functie. Zij beschermden en begunstigden de goederenomloop in het
belang van de economie en in het belang van de welvaart. Het leidde tot 'kwantita-
tieve' verboden, gericht tegen uitbuitingvan de bij voorbaat zwakker geachte partij,
in het bijzonder de arbeider en de huurder, door maxima en minima in hoogte of
duur van een regeling.

non e pensabile un ordine coesistenziale che non reagisca di principio aile violazioni della
coesistenza, e pero ben pensabile un anaIogo ordine che apprezzi sl, rna non premi atti
supererogatori, particolarmente meritevoli socialmente. L'iIIecito (... ) rende non praticabile
la coesistenza; l'atto meritorio la rende pili facile, rna non incide sulla sua stabilita."
75 Cf. RIPERT, Aspectsjuridiques du capitalisme moderne, cit., p. 241 ss.; idem, Le regime
democratique et le droit civil moderne, cit., p. 269 ss.
76 Cf. retro, p. 97 ss.
rt Te wijzen va It op het Duitse Hochtspreisgesetz van 4 aug. 1914, RGBI. 1914, p. 339 ss.
78 Ik identificeer 'dwingende wetsbepaling' en 'wettelijk verbod'.
79 Ook t.a.v. overheidsmaatregelen die gericht waren op ordening van het privaatrechtelijk
verkeer rees de vraag of zij repercussies hadden op het terre in van het contractenrecht, cf.
PETIT, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, cit., p. 194 s. Zie over de consequenties
van het contracteren zonder vergunning Ktr. Rotterdam 28 maart 1933, W. 12666 m.b.t. een
vordering wegens tandheelkundige verzorging. De Kantonrechter, TIELEMAN, de schrijver
van De vormen van ongeldigheid van rechtshandelingen voorkomende in ons burgerlijk rechi,
's-Gravenhage, 1933, besliste: "Het trekken van een kies onder verdooving alsmede het
vullen van een kies behoort tot de uitoefening van de tandhee1kunde. De eischer heeft geen
feiten gesteld, waaruit zou kunnen volgen dat hij bevoegd is om de tandheelkunde uit te
oefenen. Een overeenkomst waarbij een der partijen, hoewel niet bevoegd om de tandheel-
kunde uit te oefenen, zich verbindt om zulks te doen is in strijd met de wet en dus nietig; zij
kan aan een zoodanige overeenkomst geenerlei recht, dus ook geen recht op honorarium
ontleenen. Het door den eischer gestelde rechtvaardigt de daarop gegronde vordering dus
niet ... "
80 Cf. DRUCKER, Eenige opmerkingen naar aanleiding der jongste literatuur over het
arbeidscontract, RM 6 (1887), p. 59: "Overal waar regelmatig, voortdurend overwicht van
de eene partij over de andere is waar te nemen, is er grond voor tusschenkomst van den
Staat." en loc. cit., nt. 2: "Mijne bewering echter was en is, dat er contracten zijn, waar
steeds de eene partij eene sterkere positie inneemt dan de andere. "
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De toename van wettelijke verboden riep de vraag op of op de overtreding
daarvan steeds de - voorheen vanzelfsprekende - nietigheid moest volgen. Het mini-
male aantal wettelijke verboden en hun karakter moet heeft de rechtswetenschap
kennelijk lange tijd verhinderd te doorgronden dat er een principieel onderscheid
bestaat tussen enerzijds de rechtshandeling die een essentiale (wilsovereenstemming
of onderwerp) ontbeert en anderzijds de rechtshandeling die in strijd komt met een
wettelijke norm". In 1887 drong het afwijkende karakter van de door de wet
verboden rechtshandeling door tot de Duitse" rechtswetenschap". ENDEMANN

gebruikte het al vaker gemaakte onderscheid" tussen geboden en verboden en om-
schreef het probleem als volgt":

"Der nachstliegende Grund nun, aus weIchem die Rechtsordnung Nichtigkeit an-

81 AMM, Rechtsgeschaft, Gesetzesverstoss und § 134 BGB, Bochurn, 1982, p. 15, schrijft
over de stand van de wetenschap omstreeks 1880: "Interessant an dem zur Zeit der
Entstehung des BGB gegebenen Rechtszustandes ist, daB sich weder Gesetzgebung noch
Rechtsprechung noch Rechtswissenschaft eingehender mit der Frage beschaftigen, wann denn
uberhaupt bei einem Zusarnmentreffen von GesetzesverstoB und Rechtsgeschaft davon die
Rede sein konne, das Rechtsgeschaft sei ein 'verbotenes'. Vielmehr wird der Blick primar
auf die Folgen der selbst wohl fur unproblematisch gehaltenen Rechtsverstolie gerichtet. "
82 In Nederland heeft WEDEVEN,Enige beschouwingen over het leerstuk der burgerrechtelijke
nietigheden, cit., p. 455 ss. een expliciet onderscheid gemaakt tussen resp. functionele en
structurele nietigheid. Ontkennend nog HAMEL, De leer der nulliteiten in het burgerlijke
recht, cit., p. 20 ss. TIELEMAN,De vormen van ongeldigheid van rechtshandelingen, cit., p.
15 ss., zag weI een verschil tussen enerzijds de nietigheid van de rechtshandeling waaraan
een essentiale ontbreekt en anderzijds de nietigheid van de rechtshandeling die in strijd komt
met een dwingende wetsbepaling maar verbond er geen gevolgen aan: "Irnmers, indien de
rechter bij het geven eener beslissing een rechtshandeling nietig verklaart, hetzij omdat zij
volgens een wetsbepaling nietig is, hetzij omdat er aan ontbreekt een bestanddeel, hetwelk
de wet voor haar rechtsgeldigheid vereischt, dan past de rechter die wetsbepaling op die
rechtshandeling toe door te beslissen, dat die bepaling het met de rechtshandeling gewilde
gevolg er aan ontzegt of er niet aan verbindt." (p. 17).
83 Het Duitse Reichsgericht hield zich in die tijd nog aan het traditionele standpunt " ... daB
die einem VerbotsgesetzezuwiderlaufendenRechtsgeschafte, sofern nicht in dem betreffenden
Gesetze andere Folgen der Ubertretung festgesetzt sind, nichtig sind.", cf. RG 25 nov. 1886,
RGZ 16,88 (106) enRG24 maart 1887, RGZ 17, 299 (300). Zie ookRG 12juli 1881, RGZ
5, 124.
84 Men zie BELINFANTE,Ongeldigheid van rechtshandelingen, cit., p. 162 ss.
85 Fr. ENDEMANN, Uber die civilrechtliche Wirkung der Verbotsgesetze nach gemeinem
Rechte, cit., p. 79 s. (ace, schr.), die voortbouwt op een aanzet van THON, Rechtsnorm und
subjektives Recht, cit., p. 1 ss., i.h.b. p. 12 ss. Zie voorts GRADENWlTZ,Die Ungidtigkeit
obligatorischer Rechtsgeschiifte, cit., 317 ss. Anders nog VON SAVIGNY,System des heutigen
Riimischen Rechts, cit., Bd. I, § 16, p. 59: "... unterscheiden sich die gebietenden und verbie-
tenden Gesetze nur durch die logische Form der Bejahung und Verneinung, welcher an sich
gleichgiiltige Umstand keine EntheilungsgJieder begrunden kann. "



224 NIETIGHEID VAN OVEREENKOMSTEN

befiehlt, ist offenbar der, daB sie eine Handlung abweist, weil diese den fur
notwendig erachteten Erfordernissen nicht entspricht. Damit muB das Recht stets
beginnen, daB es gewisse Voraussetzungen - besondere fur das einzelne Geschaft
oder allgemeine Minirnalbedingungen - aufstellt, von deren Wahrung die Rechtswir-
kung abhangt. Daher geht die iibliche Behandlung der Nichtigkeit von den Gebots-
Voraussetzungen aus: in dem Begriffe jedes Rechtsgeschaftes sind die Elemente zu
der Nichtigkeit des komplementaren Verkehrsgeschaftesenthalten. Dennjedes wahre
Erfordernis ist essentiell; fehlt eines derselben, so ist der beabsichtigte Rechtserfolg
nicht erlangt, das Geschaft ist rechtlich nicht existent geworden. Die Nichtigkeit
resultiert hier also aus dem positiven Befehle des Rechtes (... ). Neben diese Gebots-
nichtigkeit tritt als zweiter selbstandiger Grund der Nichtigkeit das Gesetzesverbot.
Nicht iiberall wird es in dieser Eigenschaft anerkannt, und auch da, wo dies ge-
schieht, zahl: man das Verbot woW auf, aber nach seiner inneren Bedeutung und
dem Zusammenhange mit der Nichtigkeit wird es, soviel zu sehen ist, nirgends
naher gewiirdigt. "

ENDEMANN signaleerde een duidelijk verschil tussen de aard van de verschillende
nietigheidsoorzaken=:

"Die vorangegangenen Ausfiihrungen leiten bereits zu dem Schlusse bin, daB
Nichtigkeit hier einen ganz anderen rechtlichen Charakter besitzt als bei den
Gebotsgesetzen. Bei letzteren tritt das beabsichtigte Geschaft, weil es der
gesetzlichen Vorbedingungen errnangelt, iiberhaupt nicht in das Gebiet des Rechtes
ein; es ist ein rechtliches Nichts; es wird abgewiesen vor der Grenze der Rechtswir-
kung. Bei den Verbotsgesetzen dagegen handelt es sich urn rechtlich existente
Willenserklarungen, ein Rechtsgeschaft irn eigentlichen Sinne liegt vor. Wie wird
dies vernichtet? nur dadurch, daB ihm die an sich zukommende Rechtswirkung
gleichsam nachtraglich entzogen wird. "

Het dwong tot een onderzoek naar de ratio van het wettelijk verbod. Waartoe diende
het? Was nietigheid wei aangewezen? ENDEMANN was de eerste die deze relative-

86 Fr. ENDEMANN, op. cit., p. 90; ct. p. 91: "Die Gebotsgesetze wollen also Rechte
gewahren; sie geben die Handhabe zu einer Rechtswirkung, oder sie versagen ihre Un-
terstiitzung und ein Rechtsgeschaft ist nicht ins Leben getreten. Die Verbotsgesetze wollen
Rechte entziehen, Rechte die an sich eintreten wurden, in ihrer Grundlage vorhanden sind,
aber wegen des Verbotes, wenn sie vorgenommen wurden, ihrer Kraft entkleidet werden.
Dort ist nichts vorgenommen, hier soli nichts vorgenommen werden." (ace. orig.). Zie ook
Mosco, La conversione del negozio giuridico, Napoli, 1947, p. 354 ss.; DE LOS Mozos, El
negocio juridico, cit., p. 143: "Todo esto nos lleva a una doble consideraci6n, y es que la
nulidad del negocio juridico se extiende por dos vertientes: una, la de los aetos contrarios al
orden publico, y otra, la de fa falta de alguno de los requisitos exigidos para su validez (no
de inexistencia) del negocio juridico. Mientras, por otra parte, podemos afirrnar que la
inexistencia se refiere afalta de consentimiento y de objeto,"



FUNCTIONALISERING VAN NIETIGHEID 225

ring, die hij ook naar eigen zeggen baseerde op de eisen van de modeme maatschap-
pij87, voorstelde":

"Aus den Verbote kann nur geschlossen werden, da/3 eine unerlaubte Handlung
vorliegt. Einzig ausschlaggebend aber ist: warum erscheint diese selbst als
rechtswidrig, welche Rechtsgrundsatze werden durch sie verIetzt. Daraus wird erst
erkennbar, welche innere materielle Unerlaubtheit die Eigenschafi dieses Rechts-
geschaftes bildet, ob sie derart gegen die Grundlagen der biirgerlichen Rechtsord-
nung verstofit, daB sie als ausgeschlossen und darum als rechtsunwirksam anzusehen
ist. "

Als eenmaal was vastgesteld dat het wettelijk verbod de rechtshandeling ook met
nietigheid bedreigde, dan stond voor ENDEMANN ook het gevolg van de daarmee
strijdige rechtshandeling vast":

"In ihrer inneren Wirkung dagegen ist die Vernichtung auf Grund eines Verbotsge-
setzes derjenigen, die sich aus dem Gebotsgesetze herleitet, vollig ebenwertig: das
Rechtsgeschaft vermag die beabsichtigten Rechtsfolgen nicht zu bewirken."

Het belang van het onderzoek van ENDEMANN is dan ook vooraI dat het duidelijk
maakte dat de overtreding van een wettelijk verbod niet per se verwerpelijk is en
niet zonder meer uit de rechtsorde verbannen moet worden. Zijn onderzoek baande
de weg naar een verdere differentiatie aan de hand van de ratio van wettelijke
verboden.

5. Door de objectiveringstendens stond voortaan niet meer de wil maar het belang
centraal. De Interessenjurisprudenz bood ruimte voor een afweging van aile
betrokken belangen'". Wat de partijautonomie betreft werd de verhouding tussen
wil en norm vervangen door die van belang en actie. Ook bij de nietigheden

87 Fr. ENDEMANN, op. cit., p. 114 s.: "Erst bei einer, besonders das modeme Staatsleben
kennzeichnenden, Erweiterung der Aufgaben gesetzlicher Ordnung kann jener Gegensatz
entstehen. fuer den Schutz des staatlichen Gemeinlebens hinaus geht die Fiirsorge und
unmittelbare Bethatigung der Staatsgewalt auch auf direkte Wohlfahrtspflege. Die Mittel zur
Erreichung der in dieser enthaltenen Zwecke und zur Erwirkung der Beachtung der hierzu
dienlichen gesetzlichen Schranken sind gleichfalls krirninelle Strafen. So sehen wir, daB aus
Utilitatsgrunden Strafverbote ergehen im Interesse der Gewerbepolizei, der Staatsfinanzen,
zu Steuerzwecken, zur Verkehrssicherheit und zu vielen anderen Zwecken."
88 Pr. ENDEMANN, op. cit., p. 124.
89 ENDEMANN, op. cit., p. 91.
90 lRTI, Due saggi sui dovere giuridico, cit., p. 79.
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ontstond een concentratie op de ratio van het wettelijk verbod". Dat leidde ertoe
dat de mogelijkheden een overeenkomst aan te tasten in de eerste helft van de
twintigste eeuw, in het belang van het goederenverkeer werden teruggedrongen".
Zo kon een rechtshandeling voortaan, ondanks b.v. art. 1356 BW-1838, haar geldig-
heid behouden hoewel vaststond dat zij onder invloed van een wilsgebrek tot stand
was gekomen". Wanneer men ook nietigheid bij deze belangenafweging een functie
toekent, wordt nietigheid een dynamisch begrip. Nietigheid is geen uitspraak meer
over een Charaktereigenthiimlicheit van een rechtshandeling maar een uitspraak over
de actie waarmee een rechtssubject de nietigheid effectueert'". Nietigheid wordt
beoordeeld in het licht van de omstandigheden van het geval en onttrokken aan de
uitsluitende invloed van de enkeling", De normatieve uitleg kon in dat kader als
hulpmiddel dienen, omdat deze aan uitsluitend aan het objectieve recht de bevoegd-
heid verleende om rechtsgevolg toe te kennen. Bij de normatieve leer hoort een
terugwijzing van de wilshandeling naar het feitelijke, sociale vlak en een ontkenning
van haar relevantie voor het juridische vlak". Nietigheid is dan een instrument van

91 Cf. GHESTIN, Le contrat, nr. 729: "Ces idees de sanction et de but, deja exposees dans la
these de Drogoul en 1902, et celie de Japiot, en 1909, constituent aujourd'hui les bases de
la notion de nullite, Le regime de la nullite doit etre calque sur le but de la regie a
sanctionner." (curs. orig.)
92 Zie retro, p. 75 ss. Cf. LANGE, Die Neugestaltung der Anjechtung und das Yertrags-
verhdltnis, cit., p. "Es wird kaum je vorkommen, daB jemand eine Erklarung schon urn seines
Irrtums willen anficht, er wird vielmehr so gut wie immer sich nur gegen das Geschaft
wenden, weil dieses fur ibn unvorteilhaft ist (... ). Dadurch aber, daB das Anfechtungsrecht
in die Hand des Irrenden gelegt ist, wird gewahrleistet, daB dieser nur anficht, wenn er nicht
nur sich geirrt hat, sondern wenn dariiber hinaus das Geschaft fur ibn unvorteilhaft gewesen
oder geworden ist. Der Willensmangel ist so anlaB, nicht Grund der Anfechtung. "
93 TOMMASINl,Nulliu: (diritto privato), cit., p. 880: "Tutti i vizi e Ie anomalie della volonta
si traducono in vizi e anomalie delJ'interesse. Soltanto in questa prospettiva e possibile
comprendere come fenorneni psichici (ad esempio l'errore-rnotivo) non determinano la
invalidita del negozio se non danno luogo ad una malformazione dell'interesse ... "
94 GUELFUCCI-THIBIERGE,Nullite, restitutions et responsabilite, cit., p. 205: "On a fait
remarquer, a juste titre, que Ie centre de gravite de la nullite s 'etait deplace de la renovation
de la theorie des nullites operee par la these de Japiot: alors que les auteurs classiques Ie
situaient dans I'acte juridique lui-meme, les modemes Ie placent dans I'exercice de I'action
en nullite, en vertu du droit de critique. Abandonnant la conception descriptive et statique de
la nullite-etat de l'acte, la doctrine a adopte une conception dynamique, celie de la nullite-
droit de critique. "
95 VARRONE, Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 12 S.:

"L'efficacia dell'atto e subordinato (... ) (a)nzitutto al fatto che I'interesse programmato sia
un interesse tipizzato da una norma, oppure che sia un interesse meritevole di tutela: nei
limiti in cui I'atto programma un interesse di questo tipo, negli stessi limiti l'atto acquista
rilevanza. "
96 R. SCOGNAMIGLlO,Contributo alia teoria del negozio giuridico, cit., p. 197 ss., p. 366
ss.; VAN DUNNE, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, cit., p. 296.
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normatieve controle waardoor het objectieve recht zijn autoriteit realiseert", een
openlijke belangenafweging waarbij het belang bij aantasting van de verrichte
handeling wordt afgewogen tegen belangen bij haar instandhouding; de uitkornst van
die belangenafweging, met als belangrijkste aanknopingspunt de ratio van het over-
treden verbod", staat niet bij voorbaat vast. De privaatrechtelijke concentratie in
het privaatrecht op de functie van de individuele handeling voor de gemeenschap,
de functionalisering van het privaatrecht bracht, met de functionalisering van het
contractenrecht, ook de functionalisering van de nietigheid met zich mee":

"Car, en effet, si dans son principe la notion d'ordre public a ete, aujourd'hui
comme hier, la merne, dans ses manifestations exterieures elle a varie suivant les
peuples et les epoques, se modifiant et se modelant chaque jour suivant les
necessites, touchant tantot Ie domaine politique, tantot Ie domaine social, tantot Ie
domaine moral ou econornique. Or, etant donne que la nullite s'inspire de cet ordre
et cherche a en assurer la defense, on comprendra facilement que toutes les
injonctions, que tous les changements operes dans Ie cadre social et implicitement
dans celui de I'ordre public, vont reflechir sur celui de Lanullite."

Richtte nietigheid zich voorheen tegen situaties waarin het doel dat partijen zich
stelden, raakte aan de statische grondslagen der maatschappelijke ordening, nu werd
ze een instrument bij de vergelijking van het door een overeenkornst beoogde doel

97 TOMMASINI,Nullita (diritto privata), cit., p. 870, 875.
98 Cf. GUELFUCCI-THlBIERGE,Nullite, restitutions et responsabilite, cit., nr. 355.
99 LUTZESCO,Nullites des actes juridiques a caractere patrimonial, cit., p. 396 s.; zie ook
JAPIOT, Des nullites en matiere d'actes juridiques, cit., p. 933: "La nullite a pour but
d'assurer I'observation de la regie qu'elle sanctionne; son organisation doit etre conforme au
but de cette regie. La nullite ne doit pas etre consideree comme un fait ayant en soi sa valeur
propre ... "; SIMLER, La nullue partielle des actes juridiques, cit., p. 399: " .. .la nullite est
concue comme une notion beaucoup plus dynamique: elle est une sanction de la violation
d'une regie de droit. Or une sanction n'est pas aveugle. "; VAN OPPEN, Is een wettelijke
regeling gewenscht van de gevolgen van nietigheid eener overeenkomstwegens ongeoorloofde
oorzaak? cit., p. 32; J.C. VAN OVEN, Is een wettelijke regeling gewenscht van de gevolgen
van nietigheid eener overeenkomst wegens ongeoorloofde oorzaak? Preadvies voor de
Nederlandsche Juristen-Vereeniging 1937, p. 18 ss.; DE GROOTH, Conversie van nietige
rechtshandelingen, WPNR 3873 s. (1944), p. 58: "Het is daarom dat een redelijke
wetstoepassing, dat is een toepassing in overeenstemming met de strekking, de doelstelling
van het wetsvoorschrift, medebrengt, de nietigheid niet verder te doen werken dan noodig is
om de belangen te beschermen van hen, op wier bescherming de wetgever uit was bij het
stellen van den norm. n W.L. SNIJDERS,Overeenkomstenmet ongeoorloofde oorzaak, WPNR
3972 s. (1947), p. 74, p. 81; JANSEN,Leidt de strijd met een wettelijk voorschrift steeds tot
nietigheid der overeenkomst, WPNR 4079 s. (1949), p. 161 s.; MAR1NPADILLA, El principia
general de conservacion de los actos y negocios jurfdicos. Utile per inutile non vitiatur,
Barcelona, 1990, p. 97: n ••• una nueva idea de nulidad mas dinamica de 10 que es en su
concepcion clasica."
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met maatschappelijke doeleinden. Ook die maatschappelijke doeleinden strekten tot
wijziging van de actuele orde'?', In dit belangenconflict diende de nietigheid als
instrument ter ordening van de goederenomloop enerzijds, ter bevordering van
gelijkwaardiger sociale betrekkingen anderzijds'?'. Met behulp van de nietigheids-
sanctie werd de goederenomloop beschermd en werden zwakkere partijen in bescher-
ming genomen, ten koste van de contractsvrijheid van partijen'?", Deze nieuwe,
functionele nietigheid kon aan een existente rechtshandeling de rechtskracht
ontnemen'", Daar was ook ruimte voor omdat de overtreding van een wettelijk
verbod niet per se, zoals in de negentiende eeuw, moreel verwerpelijk was maar
vaak slechts vanuit hoger dan de partijautonomie gewaardeerde beginselen onwen-
selijk werd geacht: de opkomst van de economische openbare orde leidde tot

100 Cf. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, cit., p. 245: "Lorsqu'un regime
d'economie dirigee interdit comme contra ire it une saine economie certains contrats ou
certaines clauses dans les contrats il cree un nouveau domaine de I'ordre public."; LAMMEL,
Yertragsfreiheit oder Wirtschaftsfreiheit. Zur Tellnichtigkeit von Wettbewerbsabreden, AcP
189 (1989), p. 252: "Kriterium war nicht mehr aUein die Person und ihre individuelle
Entfaltung, sondern zusatzlich wurden okonomische Gedanken mitbenutzt: nicht das 'Einzel'-
Subjekt, sondern die Vereinbarung zweier Partner wurde gewiirdigt."
101 SIMLER, La nullite partielle des actes juridiques, cit., p. 404.
102 TOMMASINl, Nullita (diritto privato), cit., p. 876: "La nullita e divenuta cosl strumento
per limitare la Iibera disponibilita delle parti, per garantire pili equi rapport sociali e
indirizzare la circolazione e 10 sfruttamento dei beni secondo schemi programmati e perseguiti
dal sistema ... " Fr. ENDEMANN, Uber die civilrechuiche Wirkung der Yerbotsgesetze nacb
gemeinem Rechte, cit., p. 85 S.: "Insoweit die Verbotsgesetze sich gegen die Vertragswillkiir
der einzelnen wenden, sind sie zugleich zu der wichtigen Funktion berufen, das ojfentliche
Interesse zu schiitzen. Zwar muB es im civilrechtlichen Verkehre in erster Linie Sache des
handlungsfahigen Privaten sein, fur die Wahrung seiner Verrnogensinteressen selbst
einzutreten; die allgemeine Bevormundung des Staates wurde hier besonders unertraglich
wirken. Dennoch aber kann auch das biirgerliche Recht nicht auf dem Standpunkte rein
formaler juristischer Ordnung beharren: fur das allgemeine Wohl sorgend, muB es in
gewissem Umfange die rnateriellen Grundlagen der Verkehrsordnung selbst zu schiitzen
bedacht sein. Insofern also nimmt das Civilverbot ein Element des offentlichen Rechtes in
sich auf. Nicht sowohl gegen die juristische Form der Rechtsgeschafte, als gegen ihre
Wirkung auf die durch die Rechtsordnung zu garantierenden Rechtszustande ist er gerichtet.
Und gerade urn dieses dritten Elementes willen mu6 das Civilrecht hier die Gestaltung des
Verbotes annehmen, damit zugleich die biirgerliche Rechtswirkung vereitelt und die
verkehrswirkende iiu6ere Besitzesverschiebungunterdriickt werde." (ace. orig.); LANGE, Die
Neugestaltung der Anfechtung und das Vertragsverhiiitnis, cit., p. 281 ss.
103 ENDEMANN, op. cit., p. 82: "Die Form des civilen Yerbotsgesetzes ist also dann anzu-
wenden, wenn aus bestimmten Erwiigungen einem Geschafte, welches den Gesetzesgeboten
entspricht und daher an sich ein Rechtsgeschaft ist, die civilrechtliche Wirkung entzogen
werden soll." (ace. orig.)
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divergentie van 'ongeoorloofd' en 'verwerpelijk"?'. Ook de juridische erkenning
van zogenaamde faktische Venragsverhaltnisse, op nietige overeenkomsten gebaseer-
de duurverhoudingen met contractueel rechtsgevolg, vinden in deze divergentie hun
verklaring'P .

Het heeft echter lang geduurd voordat een soortgelijk besef in Nederland
doordrong. De heersende Nederlandse rechtsleer wilde om praktische redenen de
condictio ob turpem causam, de terugvordering van hetgeen op grond van een
onzedelijke overeenkomst is gegeven, niet uitsluiten'?'. De controverse beperkte
zich tot de vraag of een vordering uit onverschuldigde betaling kon worden
toegewezen als de betaler zich bewust was geweest van de nietigheid van de
overeenkomst waarop zijn betaling was gebaseerd; of was voor een vordering ex art.
1395 BW nodig dat de betaler in dwaling had betaald'"? Nadat de Hoge Raad die
laatste eis had verworpen 108, wezen rechters vorderingen gebaseerd op nietige

104 Cf. VAN BRAKEL, Een paar causa-vragen, WPNR 3480 ss. (1936), p. 473 s., die op
grond daarvan leerde (p. 498), dat een overeenkomst waarvan de oorzaak onzedelijk is altijd
nietig is en dat een overeenkomst waarvan de oorzaak niet onzedelijk is aIleen nietig is als
'het oogmerk van partijen bepaaJdelijk op overtreding van den wettelijken norm is gericht.'
Idem, Leerboek van het Nederlandse verbintenissenrecht, dl. I, 3e dr., Zwolle, 1948, § 347,
p. 437 s. RG 19 mei 1916, RGZ 88, 250: "Nichtjedes Rechtsgeschaft, das wider ein gesetzli-
ches Verbot verstobt, ist deswegen auch schon sittenwidrig. Andemfalls ware der § 134
gegenstandslos. Es muB vielmehr in jedem Faile gepriifi werden, ob das verbotswidrige Ge-
schaft nach Meinung aller bilJig und gerecht Denkenden, sei es wegen des VerstoBes gegen
die gesetzliche Ordnung, sei es auch hiervon abgesehen, verwerflich war. Das ist fur Kiiufe
tiber dem Hochstpreise, bei denen Unkenntnis der festgesetzten Preise, Meinungsverschieden-
heit tiber deren Berechnung und mannigfaltige andere Griinde die VertragschlieBenden gegen
den Vorwurf sittenwidrigen Handelns schutzen konnen, keineswegs ohne weiteres
anzunehrnen. "
105 PIEDELIEVRE,Des effets produits par les actes nuts. Essai d'une Theorie d'ensemble,
Paris, 1911, p. 194 ss.; FLUME, Das Rechtsgeschiift, p. 95 ss., p. 101 s.; RICCA, Sui
cosiddetti rapporti contrattuali di fatto, cit., p. 1 ss., p. 9 ss.; cf. FRANCESCHELLl,I rapporti
di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale, Milano, 1984, p. 120 ss.
106 Cf. BIRNIE, Terugvordering wegens ongeoorlooJde oorzaak, Leiden, 1892, i.h.b. p. 27.
Daartegen I.C. VAN OVEN, De condictio ob turpem causam in her Nederlandsche recht,
WPNR 3328 ss. (1933), p. 427 ss.
107 Cf. VAN OPPEN, Is een wettelijke regeling gewenscht van de gevolgen van nietigheid eener
overeenkomst wegens ongeoorloofde oorzaak? cit., p. 22 ss.
108 HR 20 april 1917, NJ 1917,600, W. 10125 m.nt. DE KAT, WPNR 2499 (1917), p. 559
ss. m.nt. E.M.M. (BALKEMA/STEGEMAN);HR 4 mei 1923, NJ 1923, 920 m.nt. E.M.M.
(Lotisico); HR 25 febr. 1926, NJ 1926,361 m.nt. E.M.M., W. 11480 (Gemeenschappelijke
EigendomlV ANOOSTERHOUT);HR 10 maart 1944, NJ 1944,267 (polderdistrictiGELDERSCHE
CREDIETVEREENIGING);HR 2 dec. 1949, NJ 1950, 265 m.nt. Ph.A.N.H. (MARTENsIDE
GOEY); HR 22juni 1984, NJ 1984,709 (WELMERSISTROOTMAN);Hof 's-Hertogenbosch 24
maart 1993, NJ 1993, 771. DE JONG, Overzicht van rechtspraak en literatuur over artt. 1395
lid I, /396, 1397 B. W., W. 12026 (1929), p. 5, wijt het 'verdwijnen' van de regel, dat
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overeenkomsten in de meest vreemde situaties toe. Zo had de verwerping van het
faktische Yertragsverhaltnisr" althans vanuit modem perspectief volstrekt
onredelijke gevolgen. Het Lotisico-arrest is berucht maar staat niet op zichzelf'!",

betaling met volledige kennis van zaken aan de actie uit onverschuldigde betaling in de weg
staat, aan de invoering van de Huurcommissiewet. Zie ook OPZOOMER, Ret Burgerlijk
Wetboek verkLaard, zesde deel (art. 1349-1416), 2e dr., 's-Gravenhage, 1891, p. 234 ss.;
BIRNIE, Terugvordering wegens ongeoorloofde oorzaak, cit., p. 9 ss.

Opvallend is dat er in de verschillende rechtsstelsels volstrekt verschillend wordt gedacht
over de voorwaarde van dwaling bij de solvens die wegens onverschuldigde betaling ageert.
In Frankrijk was dwaling tot voor kort bij wijze van uitgangspunt voorwaarde voor een
geslaagde actie uit onverschuldigde betaling, zie b. v. GHESTIN,L 'erreur du solvens, condition
de Larepetition de l'indu, D. 1972, Chron. p. 277 ss. Thans is het uitgangspunt omstreden,
cf. MAZEAUO-CHABAS,Lecons de droit civil, t. II, vol. 1: Obligations, theorie generate, 8e
ed., Paris, 1991, nr. 658; DEFRENOIS-SOULEAU,La repetition de l'indu objectif, Pour une
application sans erreur de l'article 1376 du code civil, Rev: trim. dr. civ. 1989, p. 243 ss.
Bij nietigheid geldt de voorwaarde in ieder geval niet, cf. MAzEAUD-CHABAS,op. cit., nr.
656, 660. Art. 1896 Cc esp. eist uitdrukkelijk dat de solvens heeft gedwaald, en in de
Spaanse literatuur lijkt de voorwaarde vooralsnog niet omstreden, cf. PUIG BRUTAU,
Compendio de derecho civil, vol. II: Derecho de obligaciones, contratos y cuasi contratos,
obligaciones derivadas de actos ilicitos, Barcelona, 1987, p. 605 s. Daarentegen stelt art. 476
van de Portugese C6digo civil van 1967 de eis - in afwijking van de C6digo civil van 1867 -
opzettelijk niet, cf. ANTUNESVARELA,Das Obrigaaies em geral, vol. I, cit., p. 476 ss. In

Italie is de voorwaarde omstreden, cf. MOSCATI, Indebito (pagamento dell], Enc. Dir. 21
(1971), p. 83 ss. en noot 17; LEVI, Il pagamento dell'indebito, Milano, 1989, p. 10.
II1J Daarv66r nog ASSER-RuTTEN 4-11, p. 374 s.: "Op het aangaan van ongeoorloofde
overeenkomsten stelt de wet als sanctie haar oietigheid. Door aan de partijen een recht op
terugvordering te onthouden lOU men deze sanctie iIIusoir doen zijn en integendeel de door
de wet niet gewenste toeleg van de partijen bekrachtigen. Zolang geen deugdelijk criterium
voorhanden is zal n.m.m. dan ook het systeem van onze rechtspraak moeten worden
behouden." Genuanceerder is ASSER-HARTKAMP4-ill, nr. 346.
110 HR 4 mei 1923, NJ 1923, 921 (Lotisico) m.b.t. de vordering tot terugbetaling van een
gedurende twaalf jaar betaalde premie in een verboden loterij: "... dat weI vaststaat, dat be ide
partijen in deze tegen de wet hebben gehandeld, doch art. 1371 elke overeenkomst uit
ongeoorloofde oorzaak aangegaan krachteloos verklaart en rnitsdien hetgeen deswege is
betaald, steeds als onverschuldigd kan worden teruggeeischt, terwijl noch dit noch eenig ander
wetsartikel grond geeft om hierbij te onderscheiden of be ide partijen bij het sluiten der
overeenkomst in strijd met de wet, de zeden of de openbare orde hebben gehandeld, dan weI
slechts een van haar. .. "; HR 5 april 1928, NJ 1928, 1497, W. 11822 (KRANTZ/HOL-
LANDSCHELLOYD) m.b.t. een na wederzijdse tenuitvoerlegging van een oietige bevrachtings-
overeenkomst ingestelde vordering tot terugbetaling van de vrachtprijs: " ... dat derhalve de
eigenaar van een schip, die na eene vordering ingevolge de wet, buiten den Minister om eene
bevrachtingsovereenkomst aangaat met betrekking tot in de gevorderde laadruimte van dat
schip te vervoeren goederen, terwijl de wederpartij, met wie de overeenkomst wordt gesloten,
geacht moet worden hiermede bekend te zijn, daardoor handelt in strijd met het wettelijk
verbod, en aan zoodanige overeenkomst, als leverende het sluiten daarvan eene overtreding
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Lagere rechters volgden de Hoge Raad op dit punt vaak niet. Vooral de Rotterdamse
Rechtbank wees vorderingen van huurders tot terugbetaling van de teveel betaalde
huur, gebaseerd op art. 8 Huurcommissiewet 1917111, consequent afll2. Ze yond

op van de wet, eene ongeoorloofde oorzaak ten grondslag ligt; dat hieruit voIgt, dat het
ingevolge die krachtelooze overeenkomst betaalde, als onverschuldigd kan worden terugge-
vorderd ... "; Ktr. Amsterdam 27 jan. 1923, W. 11003 m.b.t. een vordering van een
nachtwaker die dertien weken lang 46 uur per week meer had gewerkt dan het door de
Arbeidswet toegestane maximum van 60 uren: "0. dat de Arbeidswet algemeene regelen stelt
voor de verhouding tusschen werklieden en werkgevers en de sanctie op het inbreuk maken
op haar bepalingen is gelegen in de in die wet genoemde strafbepalingen, welke door de
bijzondere regeling tusschen een bepaalden werknemer en werkgever niet buiten werking
kunnen worden gesteld, doch hieruit niet voIgt dat bij contractueele afwijking van de
bepalingen van de Arbeidswet aan een der partijen die zich aan die afwijkende bepalingen
heeft onderworpen een vordering tot loon toekomt ... " (SUIILING. lnleiding tot het burgerlijk
recht, 2e stuk, le gedeelte, p. 118, nt. 1, lijkt dit vonnis overigens verkeerd te hebben
gelezen. Voor zijn opvatting dat de koop na winkelsluitingstijd geldig is, biedt de
jurisprudentie van zijn tijd dan ook geen steun). Zie voorts Ktr. Rotterdam 28 rnaart 1933,
W. 12666 (waarover ook retro, voetnoot 81); Ktr. Breda 27 maart 1935, NJ 1936,511. Zie
uit de 'modeme' tijd HR 13 mei 1977, NJ 1978, 154 m.nt. A.R.B. (ZIEKENHULP/BRILMIJ);
HR 28 juni 1991, NJ 1992,787 m.nt. C.J.H.B. (VERKERKiVANDER VEEN Q.Q.).

III Huurcommissiewet 1917, Stb. 257. Zie voor een artikelgewijze bespreking (vooral door
citaten uit de pariementaire geschiedenis van de wet) OHMSTEDE,Huurcommissiewet, Gouda,
1917 en LIETAERTPEERBOLTEIFRUIN,Huurwetten (Huurcommissiewet - Huuropzeggingswet-
Huuraanzeggingswet - Woningnoodwet) bewerkt en voor de practijk toegelicht, Alphen aan

den Rijn, 1921. Art. 8 van de wet bepaalde: "Indien bij eene overeenkomst eene hoogere
vergoeding voor het gebruik van eene woning is bedongen dan krachtens deze wet geoorloofd
is, geldt, in plaats van dat bedrag de huurprijs, waarvoor de woning op, of laatstelijk v66r,
1 januari 1916 is verhuurd geweest. Betreft het eene woning, welke v66r of op 1 januari 1916
niet is verhuurd geweest, dan geldt de som, welke door de huurcommissie als de huurprijs
van 1 januari 1916 is geschat. Betreft het eene nieuw gebouwde woning, na 1 januari 1916
voor het eerst in gebruik genomen, dan geldt de huurprijs, waarvoor de woning voor het eerst
is verhuurd. " De overtredende verhuurder werd, krachtens art. 9 van de wet, gestraft met een
geldboete van ten hoogste f 1000. Cf. LIETAERT PEERBOLTEIFRUIN,op. cit., p. 97: "De
hoofdinhoud van de wet (artt. 1 en 2) wordt gedekt door de stratbepaling van art. 9. Aan die
bepaling zou de huurder evenwel weinig hebben, daarom is daamaast gesteld een civiel-
rechtelijke sanctie. De Regeering schreef in haar toelichting 1916 o.m.: 'Verhoogt de ver-
huurder den huurprijs zonder de goedkeuring te vragen, die de wet vereischt, dan wordt deze
bepaling van de overeenkomst rechtens als niet bestaande aangemerkt; de huurder is dan geen
hoogere huur schuldig dan die van 1 januari 1916, welke door wetsduiding geacht moet
worden in de plaats te treden van den overeengekomen huurprijs.' ( ... ). In het Voorloopig
Verslag opperde men bezwaar tegen deze fictie die met de beginselen van ons burgerlijk recht
weinig in overeenstemming is. Men wilde liever de overeenkomst nietig verklaren, voor
zoover daarbij een hoogere huur zou zijn bedongen dan de wet toeliet, De Regeering voerde
hiertegen terecht aan, dat de zaak, hoe men haar ook regelt, toch altijd een fictie is en blijft."
Zie ook OHMSTEDE,opcit., p. 44. HR9 febr. 1928, W. 11791 (PILLIPESNAN DAM): "... dat
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dat degeen die willens en wetens teveel huur betaalde, afstand deed van zijn recht
op terugbetaling'". De stelling van de huurder, dat bij onder invloed van de
heersende woningnood het teveel aan huur had betaald, overtuigde de Rechtbank
niet'":

( ... ) het stelsel van de Huurcommissiewet (... ) was, dat overeenk:omsten, als in art. 8
bedoeld, geenszins nietig zouden zijn, maar zouden blijven gelden geheel zooals zij tusschen
partijen waren aangegaan, met deze uitzondering aIleen, dat voor den bedongen huurprijs in
de plaats zou treden en dus als de tijdens den duur van het huurcontract tusschen partijen
geldende huurprijs zou worden aangemerkt, de som in het wetsartikel zelf aangegeven ... " Zo
reeds Rb. Rotterdam 10 nov. 1919, NJ 1920, 734.
112 Zie ook Rb. 's-Gravenhage 30 juni 1921, NJ 1922, 197: "0., dat die overeenkomst echter
wei nietig is, omdat de daarbij overeengekomen prijs den naar aanleiding van artikel 8 der
Distributiewet voor Heinrich Riezen boonen vastgestelden maximumprijs overtrof, maar dat
geopposeerde om op dien grond den betaalden koopprijs geheel (of gedeeltelijk) terug te
vorderen, had moeten stell en dat hij bij de betaling gedwaald had ten aanzien van dien
rnaximumprijs."; Rb. Amsterdam 13 mei 1921, W. 10741 besliste n.a.v. een beroep van de
koopster van paraffme, op nietigheid van de overeenkomst wegens overschrijding van de door
de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel vastgestelde maximumprijs, dat " ... ge-
daagde zich niet met succes kan beroepen op overtreding der door gemelden Minister vastge-
stelde bepalingen, waar zij zelve vrijwillig medegewerkt heeft tot het tot stand komen dier
overeenk:omst onder die voorwaarden ... ": idem Hof 's-Hertogenbosch 21 april 1925, W.
11405; Hof 's-Gravenhage 24 dec. 1925, W. 11490.
113 Rb. Rotterdam 29 juni 1925, NJ 1926, 183, W. 11407: ..... dat toch weliswaar in die
wetsbepaling (lees: art. 1395 BW-1838) niet uitdrukkelijk de eisch wordt gesteld, dat bij
vergissing moet worden betaald, doch dat dit niet wegneemt, dat degene, die willens en
wetens, vrijwillig en zonder voorbehoud, aan een ander iets in eigendom overdraagt, dat hij
deze niet verschuldigd is (en dus feitelijk niet betaalt, daar hij geen schuld had willen
voldoen) dat niet als onverschuldigd terug kan vorderen, omdat in zijn handeling een afstand
van aile aanspraak daarop noodwendig ligt op gesloten; dat derhalve, waar het enkele feit der
onverschuldigde betaling niet voldoende is om de condictio indebiti te rechtvaardigen, de
dagvaarding in dit opzicht niet voldoende feiten inhoudt.. ... ; zo ook Rb. Rotterdam 31 maart
1924, NJ 1925,21, W. 11193; Rb. Rotterdam 14 april 1924, NJ 1924, 1021; Rb. Rotterdam
16 nov. 1925, NJ 1926, 597, W. 11591. Een uitzondering vormt Rb. Rotterdam 23 okt.
1925, NJ 1926, 596, W. 11516, waarbij echter de vordering uit onverschuIdigde betaling
werd toegewezen op grond van de omstandigheid dat eiser het surplus in dwaling had betaald.
114 Rb. Rotterdam 14 april 1924, NJ 1924, 1021. In het begin van de jaren twintig was de
Rechtbank volgzamer, naar blijkt uit haar vonnis van 14 okt. 1921, W. 10815: "0., dat
'Gouda' verder nog heeft aangevoerd, dat 'Ragir' op het bestaan van die maximumprijzen in
geen geval een beroep heeft mogen doen, omdat zij bij de vaststelIing van den prijs bij de
overeenkomst vrijwillig hare medewerking heeft verleend, zoodat zij zich nu niet met succes
kan beroepen op eene overtreding van de door den Minister te dien aanzien ontworpen
bepalingen; 0., dat de Rechtbank: echter ook deze stelling niet kan aanvaarden, omdat de wet,
waar ze uitdrukkelijk bepaalt, dat eene overeenk:omst uit een ongeoorloofde oorzaak
krachteloos is, eene dergelijke opvattiog niet toelaat, bij welke trouwens deze bepalingen van
hare beteekenis en strekking geheel beroofd zouden worden ... "
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" ... dat gedaagde wei beweert, dat hij door den woningnood gedwongen toegestemd
heeft zich voor den te hoogen huurprijs te verbinden, doch niet stelt of stellen kon,
dat die noodtoestand voortduurde, toen hij als huurder de woning had betrokken ... "

Ook aan deze rechtspraak riep de Hoge Raad een halt toe door zijn beslissing in
1926115 dat 'willens en wetens' onverschuldigd betalen nog geen afstand van recht
inhoudt:

" ... daar ook degeen die willens en wetens onverschuldigd betaalt, behoudens de
mogelijke gevolgen van eenen na de onverschuldigde betaling gedanen afstand van
recht, waarvan in dit geval geen sprake is, - bevoegd blijft van dengeen, die de
betaling ontving, te vorderen wat deze hem krachtens de wet verschuldigd is op den
enkele grond, dat het onverschuldigd werd betaald ... "

Pas vanaf de jaren dertig werd aan de soms grove onbillijkheden waartoe de starre
toepassing van de nietigheid leidde, althans ten dele een eind gemaakt. Tot die tijd
had de heersende leer zich op het standpunt gesteld dat art. 1395 alleen zag op een
onverschuldigd geven'", Maar sindsdien werden prestaties met als voorwerp een
do en , op geld gewaardeerd en gecompenseerd met de vordering tot terugbeta-
ling'". Aldus werd ook in Nederland via een omweg hetfaktische Yertragsverhiilt-
nis geaccepteerd.

6. In een aantallanden verdedigde men al voor de Eerste Wereldoorlog dat doel en
strekking van het overtreden wettelijk verbod uiteindelijk moeten bepalen of de

115 HR 25 febr. 1926, NJ 1926, 361 m.nt. E.M.M., W. 11480 (GEMEENSCHAPPELlJKE
EIGENDOMN AN OOSTERHOUT).Zo ook Rb 's-Gravenhage 26 mei 1925, NJ 1926, 182: "0.
dat gedaagde ten onrechte aanneemt, dat eiser door vrijwillig en eigener beweging den
huurprijs, welke van hem gevraagd werd, te betalen, zijn recht op terugvordering wegens
onverschuldigde betaling zoude hebben verwerkt, immers, daargelaten, of eischer wist, dat
hij meer betaalde dan den prijs, door de Huurcommissie vastgesteld, hetgeen ten slotte boven
den door de Huurcommissie vastgestelden en volgens de Huurcommissiewet geoorloofden
prijs werd betaald, in ieder geval, als in strijd met de wet, immers met artikel 1 der
Huurcomrnissiewet, door gedaagde aangenomen, door eischer kan worden teruggevorderd. "
116 Cf. DIEPHUIS, Het Nederlands burgerlijk regt, dl. XI, cit., p. 41, die stelt dat 'betaling '
is " ... afgifte, hetzij van geld, hetzij van eene andere zaak ... "; Zie ook HOFMANN-DRlON-
WIERSMA, Het Nederlands verbintenissenrecht, De algemene leer der verbintenissen, dl. 2:
ant. 1388-1492 B.W., 8e dr., Groningen, 1971, p. 20 s.
117 Hof 's-Gravenhage 11 jan. 1932, NJ 1932,671, W. 12546; Rb. Utrecht 20 jan. 1932, W.
12487; Rb. Amsterdam 27 mei 1932, W. 12563; Hof Amhem 20 juli 1933, W. 12651; Ktr.
Utrecht 28juni 1934, W. 12947; Rb. 's-Gravenhage 29 okt. 1935, NJ 1936,267; HR 7 nov.
1935, NJ 1936,239 m.nt. E.M.M. (DE ZEEUWNAN DER SANDE); HR 25 juni 1937, NJ
1937, 1128 m.nt. E.M.M. (SCHELTENSIIDEMA).
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overeenkomst nietig is'", Maar in Nederland beeft de reebtswetensebap zieb, lijk:t
me, op bet verkeerde been laten zetten. De Nederlandse reebter orienteerde zieb niet
op het wettelijk verbod, maar op de overeenkomst. Hij verklaarde de overeenkomst
nietig als zij geen of geen geoorloofde oorzaak: bad. Daarbij ging de reebter meestal
uit van bet in 1922 door de Hoge Raad aanvaarde oorzaakbegrip'". Dienover-
eenkomstig onderzoebt bij bet gemeensebappelijk doel van de overeenkomst, 'hare
strekking, dat is datgene wat partijen beoogen door haar te bewerken'. Als dit
gemeensehappelijk doel door de overtreding van de wetsbepaling in strijd was met
de openbare orde of goede zeden, ontbeerde de overeenkomst een geoorloofde oor-
zaak: en was zij nietig!", In andere gevallen, b.v. als het ongeoorloofde doel niet

118 In Nederland wordt het door sommigen verdedigd, sinds de twintiger jaren. PETIT,
Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, cit., p. 194 s., was de eerste; Zie verder
ASSER-VAN GounOEVER, (1921), p. 345 ss.; MEUERS in zijn noot onder HR 13 jan. 1938,
NJ 1938, 600. Zo ook ASSER-RUTTEN4-11, p. 201, met de beperking dat het uitgangspunt
moet zijn dat de overeenkomst nietig is; HUMA, Nietigheid en vemietigbaarheid van
rechtshandelingen, cit., p. 74 ss., met de beperking dat het uitgangspuni moet zijn dat de
overeenkomst geldig is (p. 83 s.). Buitenlandse wettelijke bepalingen gaan meestal in beginsel
uit van nietigheid: § 134 BGB: "Ein Rechtsgeschaft, das gegen ein gesetzliches Verbot
verstoflt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. "; Art. 1418 lid 1 Cc
it.: "Il contratto e nullo quando e contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga
diversamente."; art. 295 Cc port: "Os neg6cios juridicos celebrados contra disposicao legal
de caracter irnperativo slio nulos, salvo nos casos em que outra solucao resulte da lei". Zie
ook HR 15 nov. 1985, NJ 1986,227 m.nt. G. (HENRIQUEZ!NederlandseAntillen).
119 HR 17 nov. 1922, NJ 1923, 155 (ZEILMAKER/MIRANDOLLE),zie retro, p. 120 ss.
120 Zie b.v. Rb. Amsterdam 28 maart 1919, NJ 1919,487 m.b.t. de koop van bruine bonen,
waarvan de aflevering verboden was op grond van de Distributiewet: "... dat bij eene
koopovereenkomst het beoogde doe I is de levering en, waar deze bij wettige verordening
verboden moet worden geacht, de gestelde overeenkomst, indien die ook al mocht zijn tot
stand gekomen, berustte op een ongeoorloofde oorzaak en op dien grond reeds eischer in de
ingestelde vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard ... ": Rb. Dordrecht 7 mei 1919,
NJ 1919, 642: "0., toch dat in het algemeen als oorzaak eener overeenkomst geldt hetgeen
beide partijen tezamen door de overeenkomst hebben willen tot stand brengen; dat bij een met
overschrijding van den maxirnumprijs gesloten koopovereenkomst beide partijen tezamen
hebben willen tot stand brengen de overdracht van de bepaalde zaak voor zoodanig bepaalden
prijs als waarvoor ingevolge de Distributiewet de verkoop verboden is; dat derhalve waar
be ide partijen te zamen met zoodanige overeenkomst hebben willen tot stand brengen iets
waarvan de uitvoering een bij de wet verboden handeling oplevert, zoodanige overeenkomst
is aangegaan uit een bij de wet verboden en a1zoo ongeoorloofde oorzaak."; Rb. Amsterdam
8 maart 1920, NJ 1921,279: "... dat mitsdien overeenkomstenniet mogen beoogen te doen,
hetgeen een wet of een wettelijk voorschrift verbiedt in het algemeen belang, en zij alsdan,
als aangegaan uit eene ongeoorloofde oorzaak, als absoluut nietig zouden moeten worden
aangemerkt... "; Rb. Maastricht 12 mei 1921, NJ 1922, 1118: "0., dat waar het door partijen
met het aangaan der overeenkomst van 13 Augustus 1916 beoogde doel, het gezamenlijk
uitoefenen der jacht op vooromschreven gronden, niet kan worden bereikt dan in strijd met
de Jagtwet, deze overeenkomst is krachteloos en eischer niet-ontvankelijk in zijne vorde-
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gemeenschappelijk was, had de overeenkomst wei een geoorloofde oorzaak; zij was
geldig, ondanks de wetsovertreding die met haar uitvoering gepaard ging'". Ook
in zijn beroemde arrest van 13 jan. 1938122 maakte de Hoge Raad zich naar mijn
mening niet van die benadering los. De Hoge Raad onderzocht de gevolgen van de
overtreding van art. 73b sub 2 Wet op het Notarisambt, dat de notaris verbiedt zich
borg te stell en of in te staan voor schulden van anderen. MEUERSbeweerde in zijn
noot onder het arrest dat de Hoge Raad van oordeel was:

" ... dat het gevolg van een door de Notariswet verboden borgstelling op grond der
geschiedenis en de strekking der bepaling moet vastgesteld worden."

Maar mij lijkt die bewering te stellig. Zowel het cassatiemiddel'P als de conclusie

ring ... ". Zo ook Hof Amsterdam 12 okt. 1921, NJ 1922, 1119 m.b.t. verkoop van dextrine
met overschrijding van de op grond van de Distributiewet 1916 vastgeste1de maximumprijs;
Rb. Groningen 4 dec. 1925, NJ 1926, 920 m.b.t. beding in huurovereenkomst dat huurder
een vergoeding moet betalen als hij zijn recht van koop niet uitoefent; HR 5 april 1928, NJ
1928, 1497 (KRANTZ/HOLLANDSCHELLOYD) m.b.t. een bevrachtingsovereenkomstin strijd
met de wet; HR 27 maart 1930, NJ 1930, 1250 m.nt. P.S.
121 HR 27 nov. 1930, NJ 1931, 143 m.nt. P.S. (VAN OERSIEERSTE NEDERLANDSCHE
RIJWlEL- EN MACillNEFABRIEK): "... dat vaststaat, dat de overeenkomst tusschen partijen is
gesloten, toen het meerbedoeld octrooi nog niet aan (V)an Berkel was verleend, doch toen
weI reeds de octrooi-aanvrage van Van Berkel was openbaar gemaakt, terwijl niet vaststaat,
dat partijen bij het aangaan van die overeenkomst met die openbaarmaking bekend waren; dat
bij het ontbreken van deze bekendheid de overeenkomst geene ongeoorloofde oorzaak heeft;
dat toch datgene, wat partijen met de overeenkomst beoogden te bereiken, niet bij de wet
verboden is ... "; Hof Amsterdam 29 jan. 1948, NJ 1948, 239: "... dat echter naar 's Hofs
oordeel in deze appellants beroep op de nietigheid der lastgevingsovereenkomst tussen hem
en Jaasma niet kan worden aanvaard; dat in de eerste plaats een beroep op een ongeoorloofde
strekking dier overeenkomst slechts zou kunnen worden gedaan indien beide partijen bij het
aangaan dier overeenkomst van deze strekking op de hoogte waren geweest, doch zulks, voor
wat app. betreft, uit de door hem gestelde feiten niet blijkt... ": Hof Arnhem 27 juni 1950
(vernietigd door HR 11 mei 1951, NJ 1952, 127 inz. FLORAN AN DER KAMp): " ...dat, nu
in het onderhavige geval appellanten hebben ontkend te hebben geweten, dat de bepaalde
koopprijs hoger was dan krachtens de geldende prijsvoorschriften toegelaten, en volgens
appelJanten aileen geintimeerde hiervan op de hoogte was, uit de eigen stellingen van
appellanten voIgt, dat niet beide partijen bij het aangaan der koopovereenkomsteen bij de wet
verboden toestand wilden bereiken, zodat de koopovereenkomstgeen ongeoorloofde oorzaak
had, en de grief ongegrond is ... ",
122 HR 13 jan. 1938, NJ 1938, 600 m.nt. E.M.M. (OPPENOORTHQ.Q.lAMSTERDAMSCHE
BANK).
123 Zie NJ 1938, p. 824, r.k.: "... omdat, waar de Wet het zich tot borgstellen als waarvan
in dit geding sprake is een No(ta)ris verbiedt en bepaalt dat door dergelijke borgsteJling de
Notaris geacht wordt zijn ambtsplichten te verwaarlozen, partijen, door toch een dergelijke
overeenkomst te sluiten, handelen uit ongeoorloofde oorzaak, immers door die overeenkomst
beoogen te verwezenlijken een doeleinde dat de Wet, juist verbiedt en dat geacht wordt
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van A-G WUNVELDTI24 legde een verband met de oorzaak van de door partijen
gesloten borgtochtovereenkomst. Ook de Hoge Raad lijkt niet de bedoeling te
hebben, zich aan de heersende praktijk te onttrekken:

"... dat, zooals ook het Hor25 terecht aanneemt, art. 73b voormeld bepalend, dat
het den notarissen niet geoorloofd is direct of indirect zich borg stellen of in te staan
voor de schulden van anderen, wat de woorden betreft niet noopt de nietigheid of
vemietigbaarheid van een overeenkomst als de onderhavige aan te nemen en de ge-
schiedenis van het artikel, welke door het Hof op juiste wijze wordt weergegeven,
doet zien, dat het de bedoeling van den wetgever was de geldigheid van dergelijke
overeenkornsten te handhaven;
dat, al is het verbod van art. 73b gegeven in het belang in het middel genoemd, het
uitgesloten is, dat de overeenkomst, welke geen andere strekking had, dan dat
Kluwer ten behoeve van verweerster voor Ferrocal borg bleef, derhalve om
rechtsgevolgen te doen intreden, welke blijkens het bovenstaande de wet niet wil
wraken, een ongeoorloofde oorzaak zou hebben... "

Niet het overtreden wetsvoorschrift maar de invloed van zijn overtreding op de
oorzaak, was bepalend voor de geldigheid of nietigheid van de overeenkomst. De
heersende Nederlandse rechtsleer beredeneerde de nietigheid van een overeenkomst
dus niet vanuit het wettelijk verbod, maar vanuit de overeenkomst. Kort na de
Tweede Wereldoorlog bracht HOUWINGI26 deze praktijk in kaart. Daarbij consta-
teerde HOUWINGterecht dat het toenmalige oorzaakbegrip aan een onderzoek naar
de ratio van het wettelijk verbod in de weg stond'". Maar HOUWINGzag daarin
geen aanleiding het oorzaakbegrip ter discussie te stellen. Hij probeerde het te

verwaarloozing van ambtsplichten van den Notaris, op te leveren, welke overeenkomst dan
ook niet rechtsgeldig of verbindend kan zijn, of door de Wet toegelaten en mitsdien als nietig,
althans vemietigbaar is te beschouwen, uit te spreken door den Rechter op vordering van
ieder der partijen en zelfs ambtshalve, te meer waar het bedoelde wettelijk verbod niet is
gegeven in het persoonlijk belang van den Notaris, doch in het belang der openbare orde en
ten bate van en in het belang van de geheelen Notarisstand."
124 Zie NJ 1938, p. 825, r.k.: "De stelling, dat de overeenkomst een ongeoorloofde oorzaak
zou hebben, kan, naar mijn meening, bovendien niet opgaan, omdat de hoedanigheid van
Kluwer als notaris, met de oorzaak der overeenkomst niet te maken heeft. De overeenkomst
is niets anders dan een heel gewone borgstelling, en nergens in deze procedure is beweerd,
dat de bedoeling b.v. mede er op was gericht Kluwer als notaris een ambtsplicht te doen
verzaken."
125 Hof Amsterdam 4 febr. 1937, NJ 1937,442.
126 HOUWING,Verboden overeenkomsten, WPNR 4067 ss. (1949), p. 1 ss.
127 HOUWING,loco cit., p. 3: "... het enkele feit dat de overeenkomst is verboden,
rechtvaardigt nog niet, haar nietig te achten (... ). En toch is dit, gelijk we zullen zien, vrijwel
steeds de enige motivering van de talrijke uitspraken, die de nietigheid van de verboden
overeenkornst aannemen. Dat komt, meen ik, doordat men ten onrechte de oorzaak van de
overeenkomst er bij betrekt."
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ontwijken'":

"Indien men eenmaal heeft vastgesteld, dat de wet, al dan niet uitdrukkelijk, een
verboden overeenkomst nietig verklaart, dan is het onnodig en verwarrend, deze
nietigheid nog eens daarmede te motiveren, dat die overeenkomst een verboden
oorzaak heeft. Zij is dan nietig, niet op grond van de artt. 1371 en 1373 B.W., maar
op grond van het wetsvoorschrift dat die nietigheid uitspreekt (... ). De oorzaak van
een overeenkomst is haar strekking, datgene, wat partijen met het aangaan ervan
beogen. Men kan niet zeggen, dat partijen, als zij een overeenkomst aangaan,
daarmede dat aangaan zelf beogen. Indien dus dat aangaan zelf verboden is, is nog
niet de oorzaak verboden. "

Deze passage is niet zo helder en overtuigend als zij op het eerste gezicht wellicht
lijkt. Het is onjuist, zelfs onmogelijk, de oorzaak van de overeenkomst te definieren
als 'datgene, wat partijen met het aangaan ervan beogen'. Ik heb hierop al
gewezen 129. De strekking van de overeenkomst, haar objectieve doel is het doen
ontstaan van een of meer verbintenissen. Die verbintenissen verplichten tot resp.
geven recht op verwezenlijking van de door iedere partij uiteindelijk beoogde
(middellijk gewilde) feitelijke situatie. Partijen creeren verbintenissen door het
aangaan van de overeenkomst. HOUWINGS stelling berust op verwarring van
enerzijds de onmiddellijke wil van partijen, gericht op het aangaan van de
overeenkomst waaruit de wederkerige verbintenissen zullen voortspruiten, en
anderzijds de middellijke wil van partijen, gericht op het realiseren van hun
respectieve economische doelen'". De onmiddellijke wil van partijen is weI
degelijk gericht op het aangaan en de strekking van de overeenkomst. Alleen al om
deze reden is het niet zinnig om, zoals HOUWINGwil, te onderscheiden tussen het
enkele aangaan van de overeenkomst en het met het aangaan beoogde. Bovendien:
als men het probleem benadert vanuit de wet, d.w.z. vanuit art. 1371-1373 BW-
1838, kan de conclusie, dunkt mij, geen andere zijn dan dat de overeenkomst in
strijd met de wet een ongeoorloofde oorzaak heeft. Als eenmaal is vastgesteld dat
een wettelijke bepaling een civielrechtelijk verbod inhoudt, lijkt mij onontkoombaar
de conclusie dat een overeenkomst waarvan tenminste een der prestaties op enigerlei
wijze overtreding van dat wettelijk verbod impliceert, een ongeoorloofde oorzaak
heeft: als de overeenkomst strijdt met de wet heeft zij een ongeoorloofde oorzaak.
De overeenkomst is in ieder geval vanwege haar ongeoorloofde oorzaak, ongeacht

128 HOUWING, loc. ult. cit., p. 1. Cf. NIEUWENHUISin zijn noot onder HR 16 nov. 1984, NJ
1985,624 m.nt. C.J.H.B. (Buena Vista), in AA 1985, p. 216, die terecht stelt dat HOUWINGS
onderscheid tussen de totstandkorning en de strekking van de overeenkomst "... is ingegeven
door de wens om zoveel mogelijk te ontko men aan de greep van het oorzaakvereiste uit de
artikelen 1371 en art. 1373." zie ook WIERSMA, De sociaal-economische wetgeving en de
burgerlijke rechter, cit., p. 115 S.

129 In mijn artikel De strekking der overeenkomst, cit., p. 503 ss. Zie ook retro, p. 150 ss.
130 Zie retro, p. 111 ss.



238 NIETIGHEIDVANOVEREENKOMSTEN

dus of het wettelijk verbod dat zelf nog eens expliciet bepaalt, nietig'".
Dankzij HOUWINGSonderscheid tussen het aangaan van de overeenkomst en het

gemeenschappelijk doel ervan, werd het mogelijk dat een overeenkomst ondanks
wetsovertreding geldig blijft. De overeenkomst had geen ongeoorloofde oorzaak als
alleen het aangaan van de overeenkomst een overtreding van het verbod opleverde.
Daarom was de door art. 1371 jo. art. 1373 BW-1838 opgelegde nietigheid hier
geen noodzakelijke conclusie. Als alleen het aangaan van de overeenkomst een
overtreding van het verbod opleverde, bepaalde de ratio van het wettelijk verbod het
lot van de overeenkomst. Doorslaggevend was dus de wijze waarop de overeenkomst
botst met de wet'". Daartoe stelde HOUWING:

' ... dat als men op grond van een uitdrukkelijke bepaling dan wei op grond van de
op andere wijze blijkende bedoeling des wetgevers aanneemt, dat een verboden
overeenkomst nietig is, de oorzaak van de overeenkomst in het geheel niet in het
geding behoort te komen. Het aangaan van de overeenkomst is niet de strekking van
de overeenkomst en als het aangaan verboden is, is de strekking nog niet ongeoor-
loofd."

Kortom: als de wet het sluiten van de overeenkomst verbiedt, is het afhankelijk van
de strekking van het verbod of op zijn overtreding nietigheid volgt. In zijn arrest van
11 mei 1951, NJ 1952, 127 (FLORAiVANDERKAMP)nam de Hoge Raad HOUWINGS
oplossing over. Technisch handels- en installatiebureau VANDER KAMp had 500
platen siliciumijzer verkocht en geleverd aan Nijverheidsatelier FLORA. VAN DER
KAMP rekende, in strijd met de op art. 3 van de Prijsopdrijvings- en hamsterwet
1939133 gebaseerde Prijzenbeschikking Invoergoederen 1947, f 3 per kilogram

131 MEUERS, noot onder HR 13 jan. 1938, NJ 1938,600: "In onze wet hangt de geldigheid
van een overeenkomst af van het al of niet bestaan van een geoorloofde oorzaak."
ZONDERLANO,Overheidsinvloed in het privaatrecht, Preadvies voor de Koninklijke Notariele
Broederschap, Deventer, 1975, p, 30; RopPO, Il contralto, cit., p. 172 s. Anders ASSER-
HARTKAMP4-II, fir. 249; BLOEMBERGEN,Verboden overeenkomsten, SEW 1958, p. 229 SS.,

in: Bloembergens Werk, Deventer, 1992, p. 4. Zie ook MOK, Nietigheid als sanctie in het
economisch recht, in: Tot Vermaak Van Slagter (SLAGTER-bundel), Deventer, 1988, p. 160.
132 In zijn concIusie voor HR 11 mei 1951, NJ 1952, 127 (FLoRAIV AN OER!(AMp) stelde ook
EGGENSdat de overeenkomst geen ongeoorloofde oorzaak had als niet beide partijen hadden
beoogd het wettelijk voorschrift te overtreden: "Is echter deze opzet bij beide partijen of -
gelijk i.c, door eisers gesteld - bij een van hen afwezig, dan is deze overeenkomst wei
verboden door de wet, maar dan is zij niet een overeenkomst met door de wet verboden
oorzaak." EGGENSmeende dat dan de strekking van het wettelijk verbod bepaalde welke de
gevolgen waren van de overeenkomst. Anders dan HOUWING beredeneerde EGGENS in dat
geval dus de nietigheid vanuit het wettelijk verbod.
133 Art. 3 lid 1 van de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet van 24 juni 1939 (Stb. 634) luidde
als voIgt: "Onze Minister kan, voor wat betreft de binnenlandschemarkt, hetzij voor het Rijk
in Europa, hetzij voor bepaalde gedeelten daarvan, voorschriften geven met betrekking tot
de prijzen, tegen welke de door hem aangewezen goederen ten hoogste mogen worden te
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siliciumijzer. FLORA ontdekte de wetsovertreding en riep de nietigheid van de
overeenkomst in. Het hof onderzocht het gemeenschappelijk doel van partijen en
concludeerde, veronderstellend dat VANDER KAMPniet had geweten dat partijen de
wet overtraden, dat de koopovereenkomst geen ongeoorloofde oorzaak had: ondanks
de wetsovertreding was de overeenkomst geldig. De Hoge Raad vernietigde het
arrest:

..... dat het Hof heeft geoordeeld, dat de overeenkomst slechts dan nietig zou zijn,
indien beide partijen bij het aangaan daarvan zouden hebben geweten, dat de
bedongen koopprijs hoger was dan bedoelde prijsvoorschriften toelieten; dat het
middel deze opvatting terecht bestrijdt; dat immers de overtreding van een wettelijk
voorschrift, waarbij het sluiten van een overeenkomst wordt verboden, nietigheid
meebrengt, behalve in het zich te dezen niet voordoende geval, dat uit het
voorschrift zelf of uit de strekking daarvan voIgt, dat aan de overtreding dit gevolg
niet is verbonden. H

De Hoge Raad achtte geldigheid ondanks wetsovertreding slechts, bij wijze van
uitzondering, mogelijk als 'het sluiten van de overeenkomst wordt verboden'!".
Ook art. 3:40 BW veronderstelt dat de rechtshandeling die aileen wat betreft haar
totstandkoming een wetsvoorschrift overtreedt, onder omstandigheden geldig kan
blijven'". Opmerkelijk is dat art. 3:40 veel lijkt op § 107 en § 108 van het in
1881 verschenen ontwerp voor een algemeen deel van het Duitse BGBI36:

§ 107: Eine Willenserklarung, durch weIche eine Leistung versprochen wird, die
unmoglich ist, oder mit den guten Sitten oder den Vorschriften des Gesetzes in
Widerspruch steht, ist nichtig.
§ 108: Ein Rechtsgeschaft, durch dessen Vornahme einer Rechtspflicht zuwider
gehandelt wirdt, ist nichtig, sofem nicht dem die Rechtspflicht begriindenden
Gesetze eine andere Absicht zu entnehmen ist.
Die vorstehende Bestimmung findet keine Anwendung auf Vertrage, deren
Eingehung nur auf Seite des einen VertragsschlieBenden eine pflichtwidrige
Handlung bildet.

koop aangeboden, verkocht te huur aangeboden of verhuurd."
134 Zie ook HR 3 febr. 1961, NJ 1962, 183 m.nt. L.E.H.R. (MOGENDORFF/APrROOT).

135 Cf. T.M. art. 3.2.7, ParI. Gesch. Boek 3, p. 190 s. Zie echter ook, sterk relativerend,
Lijst van Antwoorden Inv. art. 3:40, ParI. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1139 ss. Kennelijk is het
de wetgever duideJijk geweest dat het onderscheid niet werkbaar is maar heeft hij op
twijfelachtige ('pragrnatische') gronden het hoofd in de moede schootgeworpen. Zie ook W.
SNIJDERS, Schoordijks Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 en de vrijheid van de
exegeet, NIB 1987, p. 1316; AsSER-HARTKAMP4-II, Dr. 252a; MOK, Nietigheid als sanctie
in het vermogensrecht, cit., p. 172 s.
136 GEBHARD,Entwurfdes allgemeinen Theils, Bd. 3, 1881, p. 137 ss. (naar AMM, Rechts-
geschdft, Gesetzesverstoss und § 134 BGB, cit., p. 11).
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Kenmerkend voor al deze benaderingswijzen is dat zij de confrontatie tussen rechts-
handeling en rechtsorde bezien vanuit de rechtshandeling en niet vanuit de
rechtsorde, d.w.z. het wenelijk verbod. Nu roept de vraag of hetzij de totstand-
koming van de rechtshandeling hetzij de inhoud ervan een overtreding van het
wettelijk verbod oplevert niet alleen problemen op. De benadering zou ook achter-
docht moeten wekken. Door de overheersende rol van de individuele wil in de
vorige eeuw is zij nog begrijpelijk in het Duitse voorontwerp. Maar in het Neder-
landse onderscheid is de benadering louter een constructie om in bepaalde gevallen
aan de werking van art. 1371jo. art. 1373 BW-1838 te ontkomen. Het beredeneren
van de nietigheid vanuit de rechtshandeling Jijkt in Nederland!" nog altijd
gebruikelijk'". Daarbij biedt de tekst van het wettelijk verbod vaak een aankno-
pingspunt. Veel verboden lijken namelijk uitdrukkelijk het sluiten van de overeen-
komst te vitieren'". Maar dat een wettelijk voorschrift zich, althans naar het
schijnt, slechts keert tegen de totstandkoming van de rechtshandeling, lijkt van oor-
sprong vooral een vorm van wetgevingstechniek. Zo bepaalde art. 9 Huurcom-
missiewet 1917 dat de verhuurder die art. 1 of 2 van de Huurcommissiewet over-
treedt, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste duizend gulden'". In de

137 In andere landen concentreert men zich op de ratio van het wettelijk verbod. Zie voor
Duitsland vooral FLUME, Das Rechtsgeschiift, p. 340 8S.; voor Frankrijk GUELFUCCI-
THIBIERGE,Nullite, restitutions et responsabilite, cit., nr. 344 ss.; voor Oostenrijk KOZIOL-
WELSER, Grundrij3des biagerlichen Rechts, Bd. I: Allgemeiner Teil und Schuldrecht, 9.
Aufl., Wien, 1992, p. 142 S.; voor Italie PETII, La simulazione e l'lnvalidita del contratto.
Art. 1414-1469, Roma, 1984, p. 134 ss.; BUGANI, La nullita del contratto, cit., p. 1 ss., p.
142 S.; Casso it. 120kt. 1982, Mass. Foro it. 1982, in BUGANI, La nullius del contratto,
Padova, 1990, p. 31 S8., p. 35: "E compito, quindi, dell'interprete, in mancanza di una
norma proibitiva perfetta, cioe accompagnata dalla espressa sanzione della nullita dell'atto 0
del negozio, accertare se illegislatore, nonostante la violazione del precetto imperativo, abbia
voluto consentire la validita del negozio, predisponendo un meccanismo adeguato per
neutralizzare, nell'inreresse dei terzi, gli effetti realizzati dalle parti e per raggiungere, per
una via diversa, 10 scopo (0 gli scopi) della norma. "
138 ASSER-HARTKAMP4-II, or. 249: "Overeenkomstendie wordenaangegaan in strijd met een
dwingende wetsbepaling zijn nietig, tenzij uit de bepaling of uit haar strekking een andere
sanctie ( ... ) voortvloeit of die wetsbepaling niet de strekking heeft de geldigheid van daarmee
strijdige overeenkomsten aan te tasten (... ). Ben overeenkomst die verplicht tot een verboden
prestatie is in beginsel nietig ( ... ). Men zie de worsteling van SCHOORDIJK,vermogensrechi
in het algemeen, cit., p. 123 ss., die een poging doet art. 3:40 toe te passen op de wijze
waarop de wetgever dat wi!.
139 Cf. HUMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 85: "Aldus
bezien is de wettelijke formulering, zo deze bij de contractssluiting zelf aanknoopt, een min
of meer toevallige: waar het contracteren is verboden, had even goed de uitvoering zelf aan
een verbod kunnen worden onderworpen."
140 Art. 9 lid 1 Huurcommissiewet: "De verhuurder, die overtreedt een der bepalingen van
art. 1 of van artikel 2, wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste duizend gulden. "
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M.v.A. bij art. 9 schrijft de wetgever'":

"De vraag is gewettigd, of de leden, die overwegend bezwaar hadden tegen het
verbinden van een strafrechtelijke sanctie aan eene burgerlijke overeenkomst, niet
voorbij zagen, dat dit hier niet geschiedt, althans niet op de wijze, die zoo vaak en
terecht als ongewenscht wordt gekenschetst. Wanneer in de wetenschap en ook in
de practijk van de wetgeving bezwaar wordt gemaakt tegen strafbepalingen in
verband met overeenkomsten, betreft dit strafbedingen ter bevordering van het
nakomen der contractueele verplichtingen. Ook de ondergeteekenden zijn van
oordeel, dat dit slechts 'in zeer bijzondere gevallen van noodzakelijkheid' toelaatbaar
is. Daarvan is hier echter geen sprake; geene civielrechtelijke verplichting wordt hier
door eene stratbepaling geschraagd. Hier wordt stratbaar gesteld het aangaan van
eene onwettige overeenkomst (c.q. het niet-wijzigen van eene overeenkomst, verg.
art. 2 eerste lid), en tegen zoodanige strafbepaling bestaan de bekende gewichtige
bezwaren niet. In titel XXV van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht
komen onderscheidene bepalingen voor, waarin eveneens straf gesteld wordt op het
aangaan van zekere overeenkomsten."

Het lijkt me niet alleen onjuist maar ook zinloos om te onderzoeken of de rechtshan-
deling naar totstandkoming of inhoud het verbod overtreedt. Hoe de formulering van
het wettelijk verbod ook moge luiden, naar roijn mening dient men steeds de
gevolgen van wetsovertreding te bepalen aan de hand van de ratio van het
verbod!", Als uit die ratio blijkt dat op overtreding van het verbod geen civiel-
rechtelijke sanctie staat, maakt het geen verschil of het verbod zich richt tegen de
totstandkoming of de inhoud van de rechtshandeling. Zo verbiedt de op art. 93 en
94 Arbeidsvoorzieningswet gebaseerde Regeling voor het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten'" een uitzendbureau om een uitzendkracht langer dan zes maanden
aan dezelfde inlener ter beschikking te stellen. Volgens de Amsterdamse kantonrech-
ter!" is de inleenovereenkomst bij overschrijding van de maximale termijn niet
nietig. Vanuit civielrechtelijk perspectief is dan geen sprake van een verbod. Art.
4 Wet arbeid buitenlandse werknemers'" verbiedt werkgevers om vreemdelingen
zonder vergunning arbeid te doen verrichten. Op overtreding van dit artikel staat

141 Zie OHMSTEDE,Huurcommissiewet, cit., p. 46 (ace. orig.).
142 LARENZ, Allgemeiner Teil, p. 429: "Im Grunde kommt es stets auf das einzelne
Verbotsgesetz an, auf seinen Wort!aut, und auf seinen durch Auslegung zu ermittelnden Sinn
und Zweck."
143 Besluit van 17 dec. 1990, Stcrt. 1990,245.
144 Ktr. Amsterdam 25 febr. 1992, Prg. 1992,3662.
145 Art. 4 WABW 1978 (Stb. 737): "Het is een werkgever verboden een vreemdeling arbeid
te doen verrichten zonder vergunning van Onze Minister. "
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evenmin een civielrechtelijke sanctie'". Als de wetgever niet beoogt de civielrech-
telijke gevolgen van zo'n overeenkomst te keren, waarom zou dan nog moeten
worden onderzocht of het verbod zich tegen de totstandkoming dan wel de inhoud
van de arbeidsovereenkomst verzet? Alleen maar omdat uit art. 3:40 voIgtdat de over-
eenkomst, ondanks de ratio van het verbod, toch nietig is als de inhoud van de
overeenkomst met het verbod in strijd is? Oat kan toch niet waar zijn. Als het niet
de bedoeling van het verbod is dat de daarmee strijdige overeenkomst nietig is, dan
kan de overeenkomst toch ook niet nietig zijn als partijen wisten dat zij het verbod
overtraden? Dan kan de oorzaak van de overeenkomst toch gewoon niet daarom
nietig zijn? Hoe kan het aangaan van een verbintenis die civielrechtelijk niet
verboden is, nu in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden?

Ik vraag in dit verband opnieuw aandacht voor art. 73b lid 2 Wet op het
Notarisambt. Dit artikellid verbiedt de notaris 'zich borg te stellen of in te staan
voor schulden van anderen'. Het - overigens uitzonderlijke - verbod heeft geen
sociale of economische functie. Het strekt tot bescherming van het notariaat in zijn
geheel. Handelingen die financieel onvermogen van een notaris tot gevolg kunnen
hebben, zijn schadelijk voor het notariaat. De wetgever wilde het notariaat een dienst
bewijzen door de notaris tegen zichzelf in bescherming nemen'":

"De meeste notarissen stellen op zoodanig verbod prijs. Thans schijnt het sommigen
moeilijk te vallen het zijn van borg te weigeren, omdat wellicht een coUega daartoe
wei bereid is en daardoor clienten trekt."

De wetgever achtte het niet passend aan de overtreding van het verbod de civiel-
rechtelijke nietigheid van de overeenkomst te verbinden; dat zou derden kunnen
duperen'". Men beweert dat art. 73b Wet op het Notarisambt de notaris aIleen

146 Cf. Lijst v. Antw. inv. art. 3:40, ParI. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1140; Arbeidsovereen-
komst, Losbladige uitgave, Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (CHRISTE), art. 4, aantek.
8. Zie HR 27 maart 1981, NJ 1981,492 m.nt. P.A.S. (EL ARAIcmlRoEMo TOTAL CARE);
Ktr. Amsterdam 3 juni 1992, JAR 1992, 134 en Ktr. Amsterdam 25 sept. 1992, JAR 1992,
134.
147 Men vindt de ratio van het verbod in de M.v.T. bij art. 73b Wet op het Notarisambt. De
M.v.T. is in de oudere drukken van MELIS, De Notariswet overgenomen. Zie b.v. MELIS-
DUK-LUBBERS-PITLO-SANTEN,De Notariswet, 5e dr., Zwolle, 1982, p. 270 ss. Het citaat is
afgedrukt op p. 271. /
148 MELIS-DUK-LUBBERS-PrrLO"sANTEN, op. cit., p. 271. Het argument dat nietigheid van
de overeenkomst derden zou duperen, was ook voor HR 1 nov. 1957, NJ 1959, 61 m.nt.
D.J.V. (NAGELIHEUVELING) reden aan de wetsovertreding geen nietigheid te verbinden:
" ... dat in art. 3, eerste lid, van de Wet Afwikkeling Geldzuivering (... ) met betrekking tot
bepaalde handelingen op het gebied van de geldzuivering een, door strafbaarstelling als
misdrijf gesanctioneerd, verbod is vervat hetwelk blijkens de geschiedenis van dat artikel juist
met-bet oog op de belangen van derden en de door hen verworven rechten a1dus is bedoeld,
dat het geen grond geeft tot het inroepen van de nietigheid dezer handeling, doch slechts de
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verbiedt zieh borg te stellen. Art. 73b zou de notaris niet willen verbieden borg te
zijn:", Daarom zou alleen het aangaan van de borgtoehtovereenkomst verboden
worden. Nu erkende WUNVELDTin zijn eonclusie voor HR 13 jan. 1938, NJ 1938,
600 al150:

"Deze onderscheiding zou gezocht kunnen lijken, maar zij is juist van belang om het
verschil van de gevolgen. "

Het gezoehte onderseheid wordt inderdaad uitsluitend gemaakt om te voorkomen dat
de oorzaak van de borgtoehtovereenkomst ongeoorIoofd is. Want daaruit zou
dwingend volgen dat de overeenkomst nietig is. En dat wil de wetgever nujuistniet.
Maar omdat de wetgever ook niet wit dat de notaris borg iS151, valt mijns inziens
in redelijkheid niet te ontkennen dat de overeenkomst waarbij de notaris zieh borg
stelt, weI degeIijk ook een door art. 73b verboden inhoud heeft. Alleen beoogt het
verbod geen eivieIreehteIijke werking'": vanuit civielrechtelijk perspeetief bevat
art. 73b geen verbod. Daarom is de overeenkomst geldig. Ook als de notaris zieh
verbindt om in de toekomst een borgtoehtovereenkomst te sluiten, lijkt rnij van
nietigheid geen sprake, ofsehoon ook de inhoud van deze overeenkomst in strijd is
met art. 73b Wet op het Notarisambt!". Zelfs als beide partijen het wettelijk
verbod kennen, Iijkt mij nog de overeenkomst geldig. De argumenten daartegen
overtuigen mij niet. Stel dat een notaris zich verbindt om zieh, in strijd met art. 73b
Wet op het Notarisambt, op een toekomstig tijdstip borg te stellen. Nadien weigert
hij aan zijn verpliehting te voldoen. De wederpartij vordert nakoming. Bij toewijzing
van de vordering veroordeelt de reehter, althans vanuit civielrechtelijk perspeetief,
de notaris niet tot een verboden prestatie. Weigert de notaris nakoming, b.v. omdat

gelegenheid biedt den overtreder strafrechtelijk ter verantwoording te roepen ... " Zie ook HR
25 nov. 1966, NJ 1967, 52 (DEN HARTOGfMEIJER), i.h.b, de conclusie van A-G MINKEN-
HOF.
149 Cf. HIlMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 86.
150 NJ 1938, p. 825, l.k.

151 Zie nog WIJNVELDTverderop in zijn conclusie, NJ 1938, p. 825, r.k.: "Zeker wil de wet
niet dat een notaris als borg verbonden is, maar dit verbiedt zij niet. Zij tracht het te
voorkomen door het zich verbinden tegen te gaan. "
152 Cf. MELIS-SANTEN-WAAIJER,De Notariswet, 6e dr., 1991, p. 238 en MELIS-DIJK-
LUBBERS-PITLO-SANTEN,De Notariswet, cit., p. 272, steeds citerend uit de missive van de
minister van justitie van 26 maart 1938: "Burgerrechtelijk kan de notaris bevoegd zijn tot
handelingen waarvan hij zich niettemin als notaris heeft te onthouden. Een duidelijk voorbeeld
geeft het verbod van borgstelling. Stelt de notaris een borg, dan is die handeling burgerrech-
telijk perfect, doch publiekrechtelijk kleeft daaraan een groote fout. .. "
153 Zo ook SCHOORDIIK, Vermogensrecht, p. 128. Anders T.M. art. 3.2.7., ParI. Gesch.
Boek 3, p. 191.
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hij zich pas later het verbod heeft gerealiseerd, dan is dat een tekortkoming'" en
kan zijn wederpartij de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding vorderen.
Maar denkbaar is ook dat de rechter vindt dat het belang van de wederpartij zo groot
is, dat de notaris die zich tot het aangaan van de borgtochtovereenkomst heeft
verbonden de gevolgen van overtreding van art. 73b maar voor lief moet
nemen 155. Zelfs toewijzing van de nakomingsvordering behoort dus tot de
mogelijkheden'".

Een onderzoek naar de vraag of het wettelijk verbod nu het sluiten of de inhoud
van de overeenkomst vitieert, leidt dus ten onrechte af van een onderzoek naar
hetgeen de wetgever door het verbod heeft beoogd. Oat moet in beginsel doorslagge-
vend zijn. Bovendien is het onderscheid tussen totstandkoming en inhoud vaak
gekunsteld. HUMA stelt dan ook terecht!":

"... dat de enkele constatering dat een bepaald wetsartikel op de contractssluiting als
zodanig is afgestemd, nog niet de slotsom vermag te schragen dat inderdaad bij
uitsluiting die contractsdaad wordt verboden. Het onderzoek der ratio, zoals de Hoge
Raad dat voorstaat, zal juist herhaaldelijk tot de conclusie leiden dat het probleem
'breder' blijkt te zijn dan aanvankelijk werd gemeend."

Maar HUMA heeft naar mijn idee ongelijk als hij stelt'" dat de geldigheid van de

154 Cf. HR 27 maart 1981, NJ 1981,492 m.nt. P.A.S. (EL ARAICHIIROEMOTOTAL CARE)
m.b.t. art. 4 WABW: ".. .is de omstandigheid dat bedoeld verbod een werkgever, die zulk
een vreemdeling in dienst heeft genomen voor wie een tewerkstellingsvergunning niet is
verleend, verhindert gebruik te maken van de door hem van die vreemdeling bedongen
diensten, in beginsel toe te rekenen aan deze werkgever, 66k wanneer die vreemdeling 'geen
verblijfsvergunning en daarom geen legaal verblijf in Nederland heeft'. "
155 Zie Ktr. Tiel 23 dec. 1987, Migrantenrecht 1988, 48 m.nt. JANSEN, n.a.v. een ontbin-
dingsverzoek van de werkgever, gebaseerd op art. 4 WABW: "Het in dienst nemen of in
dienst houden van een vreemdeling in de zin van de WABW, zonder dat ten behoeve van
deze vreemdeling aan de werkgever een tewerkstellingsvergunning is verleend, laat in
beginsel de rechtsgeldigheid van de arbeidsovereenkomst met de betrokken vreemdeling
onverlet." De Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening Gooi en Vechtstreek (11 juli
1991, Migrantenrecht 1991, 92) achtte de onwettige, stratbare situatie geen reden voor een
ontslagvergunning. Ktr. Amsterdam 3 juni 1992, JAR 1992, 134 meende dat ontbinding van
de arbeidsovereenkomst op korte termijn gerechtvaardigd werd doordat de werkgever in
verband met het verbod van art. 4 WABW de arbeid van de iJlegale werknemer niet kon
afnemen. De Kantonrechter honoreerde wei de loonvordering van de werknemer en ken de
hem bovendien een vergoeding toe. Zie ook HR 27 maart 1953, NJ 1953,403 (ZUURMOND/-
BIEGELAAR)en HR 31 jan. 1958, NJ 1958,99 (ALBERDAISIEGMANN)m.b.t. overtreding van
art. 1 Woonruimtewet.
156 Anders kennelijk NIEUWENHUlS, in zijn noot onder HR 16 nov. 1984, NJ 1985, 624
(Buena Vista), in AA 1985, p. 215.
157 HlIMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 85.
158 HUMA, op. cit., p. 86.
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rechtshandeling 'Iogisch in de rede ligt' als 'werkelijk uitsluitend het contracteren
zelf problemen geeft'. Inderdaad bestaan er verboden die zich niet keren tegen de
inhoud van de rechtshandeling maar uitsluitend tegen de totstandkoming ervan. De
reden daarvan is dat de wetgever de in het wettelijk verbod nader bepaalde omstan-
digheden waaronder de rechtshandeling tot stand komt, ongewenst acht!", Het
verbod richt zich b.v. tegen de methode waarop de overeenkomst althans gewoonIijk
tot stand komt. Men denke aan de verboden in de Colportagewet, Als ik aan de deur
een stofzuiger koop, is de overeenkomst nietig als de colporteur geen onderhandse
akte opmaakt van de overeenkomst. De nietigheid van de mondelinge overeenkomst
berust op een uitdrukkeIijk wetsvoorschrift'F. Dezelfde mondelinge overeenkomst
zou onaantastbaar zijn, als zij b.v. in een winkel tot stand zou zijn gekomen. De
ratio van de verboden in de Colportagewet is gelegen in beschermiug van de con-
sument tegen agressieve verkoopmethoden'". Een verbod kan ook het algemeen
belang dienen, in de vorm van ordening van het goederenverkeer. Men denke hier
aan de Winkelsluitingswet. Art. 8 lid 1 sub a Winkelsluitingswet 1976 verbiedt de
winkelier op zondag goederen aan particulieren te koop aan te bieden, te verkopen
of af te leveren. Wie niettemin op zondag een goed verkoopt, overtreedt een wette-
lijk verbod. Nu is art. 8 WinkeIsIuitingswet een standaardvoorbeeld van een
wetsbepaling die niet de strekking heeft de geldigheid van de daarmee strijdige
overeenkomst aan te tasten (art. 3:40 lid 3), naar ik aanneem omdat de omstandighe-
den waaronder een goed wordt verkocht of geleverd de inhoud van de overeenkomst
gewoonIijk niet nadelig zullen beinvloeden'". Maar moet het verbod van de

159 AMM, Rechtsgeschiift, Gesetzesverstossund § 134 BGB, cit., p. 181: "Niemals sind es die
rechtlichen Foigen eines Fehlverhaltens, die den Verbotsgrund abgeben. Vielmehr dienen die
entsprechenden Normbefehle stets der Abwehr tatsachlicher Millstiinde, die sich mit den
spezifischen Mitteln des Zivilrechtes (... ) nicht regulieren lassen wiirden." (ace. orig.)
iso Art. 24 lid 1 Colportagewet: "Voor een overeenkomst, welke het onmiddellijke gevolg is
van de werkzaamheid van een goederenkredietcolporteur of contantcolporteur, is op straffe
van nietigheid vereist, dat door of namens de bij de overeenkomst betrokken partijen in twee
gelijkluidende exemplaren een akte wordt ondertekend, en dat onmiddellijk na de
ondertekening door de partij, die door de colporteur tot het aangaan van de overeenkomst is
bewogen, blijkens onderling uitgewisselde, ondertekende ontvangstbewijzen een exemplaar
van die akte is ontvangen door ieder van beide partijen. "
161 Zie over de Colportagewet KEURENTJES,Agressieve handelspraktijken, cit., p. 10 ss.
162 ASSER-RUITEN 4-ll, p. 199, stelt zonder verdere toelichting: "Deze overeenkomst is in
strijd met de Winkelsluitingswet en dus volgens art. 1371 krachteloos. In een dergelijk geval
is dit resultaat niet bevredigend. De winkelier stelt zich bloot aan strafvervolging en deze
sanctie moet voldoende worden geacht. Wat heeft het voor zin daarenboven nog, bij wijze
van civielrechtelijke sanctie, de overeenkomst als nietig te beschouwen?" In plaats daarvan
schrijft AsSER-HARTKAMP4-ll, nr. 251: "Deze overeenkomst is in strijd met de Winkelslui-
tingswet. Nietigheid zou hier echter niet passen. De winkelier stelt zich bloot aan
strafvervolging en deze sanctie moet voldoende worden geacht. Wat heeft het voor zin
daarenboven nog, bij wijze van civielrechtelijke sanctie, de overeenkomst als nietig te
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Winkelsluitingswet inderdaad zonder civielrechtelijke betekenis blijven? Het verbod
is, wellicht wel naar zijn tekst, maar zeker niet naar zijn ratio uitsluitend gericht
tegen de verkoper. De wetgever acht het in strijd met het algemeen belang dat op
de in de Winkelsluitingswet verboden tijdstippen een koopovereenkomst, resp. een
levering krachtens koopovereenkomst tot stand komt. Dit blijkt uit het onder de
werking van de winkelsluitingswet 1951 gewezen Bidprentjes-arrest'":

"... dat de voorschriften van de Winkelsluitingswet 1951 ( ... ) veeleer beogen - door
het verbieden van den verkoop van waren in het algemeen, op Zondagen en
gedurende sornmige uren van den avond en den nacht van werkdagen - het keren van
een uit maatschappelijk oogpunt onaanvaardbaren toestand, welke - ook in verband
met de onderlinge concurrentieverhoudingen - zou intreden indien het aan winkeliers
en andere detailhandelaren zou vrijstaan te allen tijde hun winkels geopend te hebben
onderscheidenlijk hun bedrijf uit te oefenen, zulks met het gevolg dat deze personen
zouden worden verstoken van de hun in redelijkbeid toekomende uren voor rust en
ontspanning ... "

In dit perspeetief is het, lijkt mij, onjuist te stellen dat overtreding van het verbod
niet tot nietigheid van de overeenkomst leidt'". Dat het verbod wei degelijk
civielreehtelijke betekenis heeft, blijkt als men hier aan een nakomingsaetie denkt.
Stel dat een winkelier met een goede klant overeenkomt dat hij, in verband met een
feest van die klant, op een bepaalde zondag zijn winkel zal openhouden. Art. 8 lid
1 sub a Winkelsluitingswet 1976 verbiedt het. Bij nader inzien weigert de winkelier,
omdat hij terugsehrikt voor de strafrechtelijke consequenties. De reehter zal een
vordering tot nakoming waarschijn1ijk afwijzen'": Winkelsluitingstijden zijn mijns
inziens van algemene bekendheid. Bij uitleg van de overeenkomst blijkt dan dat de
verkoper zich jegens de koper heeft verbonden om goederen te koop aan te bieden
op een door de wet verboden tijdstip. Een der prestaties is dus in strijd met de wet.

beschouwen?" Zie ook SUULING. Inleiding tot het burgerlijk recht, Bd. 2, dl. I, p. 118;
BLOEMBERGEN,Verboden overeenkomsten, cit., p. 237, Bloembergens Werk, cit, p. 9;
SCHOORDUK,Vermogensrecht, p. 128.
163 HR 18 april 1961 (Strafkamer), NJ 1961,273, AA 1961, p. 275 ss. m.nt. PRINs. Cf. RG
9 dec. 1921, RGZ 103,263 waarin een bezoeker van een cafe dat na sluitingstijd nog open
was, op weg naar het toilet van de trap afviel. Naar aanleiding van de vraag of de overtreding
door partijen van het wettelijk verbod aan een contractuele aanspraak tot vergoeding van de
geleden schade in de weg stond, overwoog het Reichsgericht: "...die Einfiihrung einer
Polizeistunde wendet sich nicht gegen den AbschluB privatrechtlicher Vertrage, sie verfolgt
den Zweck, die offentliche Rube und Ordnung aufrechtzuerhalten und jetzt vielleicht auch den
weiteren Zweck, Licht und Heizung und damit Kohlen zu sparen. Mit allen diesen Zwecken
ist die rechtliche Giiltigkeit der von Wirt und Gast abgeschlossenen Vertrage durchaus ver-
einbar. "
164 Cf. MOK, Nietigheid als sanctie in het economisch recht, cit., p. 172.
165 Daarvoor ook FLUME, Vas Rechtsgeschiift, p. 347.
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Ik meen dat de overeenkomst een verboden inhoud beeft en nietig iSI66• Wie hier-
mee instemt, zal ook moeten accepteren dat bet verbod van art. 8 Winkelsluitingswet
civielrecbtelijke betekenis beeft. Hoe dit ook zij, uiteindelijk zal de geldigbeid van
een overeenkomst die in strijd is met een wettelijk verbod, afhangen van de uitleg
van bet wettelijk verbod: beeft bet verbod civielrecbtelijke betekenis en, uiteraard,
bedoelt bet ook de voorliggende recbtsbandeling met nietigbeid te bedreigen 167?

Daarbij moet onverschillig zijn of bet verbod zich nu keert tegen de totstandkoming
of de inhoud van de rechtshandeling'".

166 LARENZ,Allgemeiner Teil, p. 432 vindt nietigheid disproportioneel: "Bei diesen Kaufen
handelt es sich meist urn Gegenstande von nicht sehr hohem Wert; die Vertrage werden in
den meisten Fallen auf der Stelle abgewickelt; nachteilige Foigen sind fur keine Partei zu
besorgen. Hier die Unwirksamkeit des Geschafts anzunehmen hieBe 'mit Kanonen nach
Spatzen schieBen'. "
167 Cf. HR 29 juni 1984, NJ 1985, 68 m.nt. G. (AMROIENKELAARq.q.); HR 29 jan. 1993,
NJ 1993,218 (BOCO/ROTMAN);HR 18juni 1993, NJ 1993,614 (RIETVELD/GEMINIZIEKEN-
HU1S); Rb. Breda 3 nov. 1992, NJ 1993,427; zie voor een interessante procedure waarin bet
woord 'nietigheid' zelf niet viel Pres. Rb. Amsterdam 8 juli 1993, BR 1993, p. 822, m.b.t.
levering door de Gemeente VolendamlEdam aan Centraal Beheer van vier percelenbouwrijpe
grond, bestemd voor appartementen. Centraal Bebeer bouwde 56 appartementen maar slaagde
er niet in er meer dan 28 te verhuren. Art. 17 van de leveringsakte verbiedt namelijk de ver-
vreemding en verbuur van de appartementen aan degenen die niet aan bepaalde eisen van
econornische en maatschappelijke binding met de gemeente voldoen. Centraal Bebeer
vorderde met succes veroordeling van de gemeente te gebengen en gedogen dat Centraal
Beheer de appartementen aan geinteresseerde gepensioneerden en arbeidsongeschikten van
buiten de gemeente verhuurde: "In artikel 4 lid 1 van de Woonruimtebeschikking 1984 is
bepaald dat de eisen van economische en maatschappelijke binding niet als weigeringsgrond
worden gehanteerd ten aanzien van degenen die ter voorziening in hun bestaan niet of niet
meer duurzaam arbeid verricbten. Daartoe worden in ieder geval gerekend gepensioneerden,
ernstig invaliden, langdurig werklozen en remigranten. Ten onrechte meent de Gemeente dat
deze bepaling in de privaatrechtelijke rechtsverhouding terzijde kan worden gesteld met een
beroep op het door haar gevoerde ruimtelijk beleid. Artikel 4 lid 1 van de Woonruimte-
beschikking is opgenomen ter bescherming van een aantal zwakkere bevolkingsgroepen die
in hun mobiliteit ernstig worden belemmerd indien ten aanzien van hen de eis van
econornische of maatschappelijke binding zou worden gesteld bij verhuizing naar een andere
gemeente. Hoe wezenlijk het ruimtelijk beleid, gezien de beperkt beschikbare ruimte voor uit-
breiding van het woningbestand voor de Gemeente ook moge zijn, dit kan niet leiden tot
aantasting van voornoemde door de Woonruimtebeschikking 1984 uitdrukkelijk beschermde
belangen. Het verweer van de gemeente faalt dan ook. Zij kan de gewraakte bepaling in de
akte van 28 april 1992 tegenover Centraal Beheer niet afdwingen."
168 Ik meen dat HUMAzich vergist als hij stelt (Nietigheid en vemietigbaarheid, cit., p. 86)
dat "... als het ratio-onderzoek tot de slotsom voert dat aIleen de contractssluiting zelf is
verboden, het contract per definitie geldig zal zijn. De norm is dan gezien zijn beperkte
pretentie civielrechtelijk logisch irrelevant, en de overtreding ervan kan slechts in straf- of
tuchtrechtelijk perspectiefconsequentieshebben." (zo ook AMM,Rechtsgeschii:jt, Gesetzesver-
stoss und § 134 BGB, cit., p. 308 ss.). Het voorbeeld van de Winkelsluitingswet toont aan
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7. Deze, van de ratio van het wettelijk verbod uitgaande en daarom werkbare,
benadering kan men, al dan niet in versluierde vorm, ook in de Nederlandse
rechtspraak wel terugvinden'". Als het wettelijk verbod niet expliciet nietigheid
oplegt, bepaalt uiteindelijk zijn ratio verbod het lot van de overeenkomst. Daarbij
zou de vraag of het verbod zich nu tegen de totstandkoming of inhoud van de
overeenkomst keert, niet aan de orde moeten komen. Het zal duidelijk zijn dat het
antwoord op de vraag of de geschonden norm een tot nietigheid leidende verbods-
norm is, al gauw een rechtspolitiek karakter heeft'", vooral als het voorschrift zelf

dat ook uit de ratio van een verbod dat zich uitsluitend tegen de contractssluiting richt, kan
voortvloeien dat de overeenkomst nietig is.
169 Rb. 's-Gravenhage 28 april 1970, NJ 1971, 71 m.b.t. overeenkomst waarbij art. 1 lid 1
van de op art. 93 Wet op de Bedrijfsorganisatie gebaseerde Verordening Exportprijzen Bollen
en Knollen van Bloemgewassen Oogst 1964 werd overtreden. Art. 1 lid 1 verbood het te koop
aanbieden, verkopen en afleveren van uit de oogst 1964afkomstige bollen en/of knollen van
bloemgewassen, bestemd om te worden uitgevoerd naar enig ander land dan Belgie of Luxem-
burg tegen lagere dan de voor bet land van bestemming in de als bijlage bij de verordening
gevoegde prijslijst vermelde prijzen. In art. 4 (later art. 5) van de verordening werd bepaald
dat overtreding van art. 1 een strafbaar feit is. De koper weigerde afname. De verkoper
vorderde schadevergoeding, stellend dat de verordening niet beoogde de geldigheid van
daarmede strijdige handelingen aan te tasten. De Recbtbank wees de vordering af omdat op
de overtreding van bet verbod naar haar mening ook nietigheid stond. Maar zij onderzocht
eerst de strekking van het verbod, hoewel dit duidelijk niet aileen tegen de totstandkoming
van de overeenkomstgericht was. Cf. NIEUWENHUIS,noot onder HR 16nov. 1984, NJ 1985,
624 (Buena Vista), AA 1985, p. 216; HR 15 nov. 1985, NJ 1986,227 m.nt. G. (HENRI-
QUEzlNederlandseAntillen) onderzocht de strekking van art. 29 lid 1 Comptabiliteitslands-
verordening, overwegend dat art. 29 lid 1 zich zou keert tegen bet sluiten van een overeen-
komst 'die's lands kas zou bezwaren en die een geldelijk voordeel voor de ambtenaar zou
opleveren'. Maar dit artikel verzet zich ook tegen het verbonden zijn, zoals blijkt uit de
conclusie van A-G TENKATEsub 49.
170 SCHOORDI1K,Vermogensrecht, p. 128: "(A)nders dan lid 2 van art. 3.2.7 suggereert, gaat
het veelal niet om de vraag of zicb een wetsbepaling met een duidelijke strekking aandient,
maar om de vraag, of de recbter gegeven de policy van de wettelijke bepalingen - als door
hem begrepen - van oordeel is dat nietigheid al dan niet op zijn plaats is."; TOMMASINI,
Nul/ita (diritto private), cit., p. 878 s.: ".. .il problema rimane aperto sui piano sostanziale
ed il criterio risolutore va piuttosto ricercato considerando complessivamente la funzione della
nullita nel sistema normativo e la portata specifica che i divieti di legge assumono (... ). La
nullita e la reazione dell'ordinamento giuridico contro la programmazione negoziale lesiva
dei valori giuridici fondamentali; sicche e possibile da un verso che entri in applicazione
ancbe se non prevista da una specifica previsione legislativa, e dal verso opposto cbe non
entri in applicazione se una norma imperativa violata non sta a servizio di valori giuridici
fondamentali."; PErri, La simulazione e l'invalidita del contratto, cit., p. 135 spreekt van
een "... imperativismo normativo (... ), giuspositivista rna estremamente elastico e pragmatico
nel valutare la ratio legis ed il bene giuridico protetto, sopratutto quando, in relazione alia
situazione negoziale, poteva darsi una coesistenza di beni 0 di interessi, riguardabili come
privati 0 come pubblici 0 come utili socialmente." (curs. orig.). Cf. HR 2 febr. 1990, NJ
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geen of weinig duidelijlcheid verschaft!". Als de ratio van de norm bepaalt of zij
een civielrechtelijk dwingende wetsbepaling is, en of op haar overtreding nietigheid
staat'", speelt nietigheid in het burgerlijk recht niet meer de rol die de pandektis-
ten aan haar hadden toebedacht. Niet het wetsvoorschrift zelf maar nietigheid brengt
voortaan het belangenconflict tussen partijen en de rechtsorde aan het licht'": men
functionaliseert de nietigheid. Zij geeft (niet meer dan) een indicatie van non-confor-
rniteit van de handeling ten opzichte van de doelstellingen van de rechtsorde!".
Juist dankzij de kwalificatie nietig wordt een ongewenste overeenkomst, zoals

1991,265 (Bordeelverkoop): "... dat in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen niet
kan worden gezegd dat art. 250bis ook thans tot nietigheid van overeenkomsten als de
onderhavige leidt. Aangenomen moet worden dat dit ook reeds gold ten tijde van het sluiten
van de onderhavige overeenkomst. "; zo ook Hof 's-Hertogenbosch 25 juni 1991, KG 1991,
319; HR 7 sept. 1990, NJ 1991,266 m.nt. C.J.H.B. (RUIz/GOMEZ): '''s Hofs oordeel komt
erop neer dat in het licht van de door het hof geconstateerde maatschappelijke ontwikkelingen
op Aruba (... ) niet kan worden gezegd dat het enkele feit dat deze loterij - en het verkopen
van nummers daarin - bij de wet is verboden, ook thans leidt tot nietigheid van de overeen-
komst tot verkoop van nummers in zulke en loterij. Dit oordeel geeft niet blijk van een
onjuiste rechtsopvatting (vgl. HR 2 febr. 1990, RvdW 1990,46) en kan voor het overige,
verweven als het is met een waardering van de maatschappelijke ontwikkelingen op Aruba
welke de HR aan het hof moet overlaten, in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst. "
Zie ook retro, p. 179 ss., over de Duitse rechtspraak m.b.t. § 56 GewO.
171 B. v. art. 1 lid 1 Prijsvormingsbesluit 1941: "Ben ieder is verplicht de prijzen en
vergoedingen voor goederen en diensten van elken aard zodanig te vormen, dat deze
beantwoorden aan de eisen, welke het algemeen belang, in het bijzonder met betrekking tot
de buitengewone omstandigheden, stelt." Het Renpaardenbesluit 1941 verbood het
verhandelen van paarden die voor 1 jan. 1939 waren geboren. Rb. Rotterdam 8 jan. 1943,
NJ 1943, 762 en Rb. Rotterdam 13 okt. 1948, NJ 1951,249 achtten de overeenkomst in
strijd met dat besluit nietig. Rb, Arnhem 7 jan. 1943, NJ 1943, 778 oordeelde dat de
overtreding van het besluit aIleen aanleiding kon zijn voor overheidsoptreden.
172 Op overtreding van de norm lOU b.v, ook vernietigbaarheid kunnen staan, cf. art. 3:40
lid 2.
J73 Cf. VAN HAMEL, De leer der nulliteiten in het burgerlijke recht, cit., p. 24 ss., p. 33:
"AIs beginsel blijft dus staan, dat wanneer het positieve privaatrecht een handeling nietig
verklaart, dit niet den zin kan hebben van een verklaring van "niet-bestaan", - doch sIechts
van een verklaring van gebrekkigheid, tengevolge waarvan het dan bij rechterlijk vonnis te
nemen maatregelen toelaat tegen de gevolgen van de handeling." (ace. orig.); HUMA,
Nietigheid en vemietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 63, p. 110.
174 BRUTII, Invalidita (storia), cit., p. 562: "L'impiego del termine Unwirksamkeit mostra
la tendenza a considerare la fattispecie invalida non del punto di vista (che diremmo
strutturale) della sua difformita rispetto ai presupposti stabiliti dall'ordinamento, rna piuttosto
dal punto di vista (funzionale) della mancata produzione degli effetti perseguiti." Cf. HUMA,
Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 75 s.
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bepaalde opzetovereenkomsten'", civielrechtelijk aantastbaar. Een rechtshandeling
is niet nietig omdat de met die rechtshandeling beoogde rechtsgevolgen niet
intreden'". Een rechtshandeling is nietig opdat de met haar beoogde rechtsge-
volgen niet intreden'". Deze gewijzigde houding verklaart ook de verschuiving
van het adagium pas de nullite sans texte af, naar een algemene theorie van de nul-
lite virtuelle die wordt vastgesteld door de interpretatie van de overtreden norm 178.

Nietigheid is een waardering geworden, in plaats van een conclusie. Zij waar-
deert de door partijen beoogde doelen of de wijze waarop partijen hun doelen willen
realiseren negatief?', Over het effect van de rechtshandeling is dan nog niets ge-
zegd!": negatief is niet identiek met onverschillig; nietig is niet identiek met
irrelevant'". De nietige rechtshandeling is existent, zij voidoet aan alle bestaans-
voorwaarden. Waar de non-existente handeling geen kwalificatie ondergaat en buiten
het recht blijft (inkwalificatie), wordt de nietige rechtshandeling wel, zij het negatief
gekwalificeerd'". Nietigheid veronderstelt een juridisch relevant feitencomplex van
'negotiele' aard. Daarmee lijkt (ander) rechtsgevolg (dan het beoogde) dus nog niet
uitgesloten'". Nietigheid is niet per se de tegenpool van geldigheid. Dankzij de
functionalisering van de nietigheid is er ruimte voor de differentiering van de
gevolgen van de kwalificatie van een rechtshandeling als nietig. Geidigheid kent
geen gradaties. Kent nietigheid die gradaties weI?I84

175 B.v. HR 8 juni 1923, NJ 1923, 1031 (KALTIPRINS) gevolgd door HR 13 jan. 1927, NJ
1927,279, m.nt. E.M.M. (GEMBOIPRINS). HR 31 maart 1953 (Strafkarner), NJ 1953,485
m.nt. B. V .A.R. oordeelde dat het Hof terecht had geconc\udeerd dat de 'opzet' van f 40.000
in een aannemingsovereenkomst " ... geleid had tot een uiteindelijken bedragprijs, die niet
meer strookte met hetgeen het algemeen belang in de nog altijd niet geweken moeilijke
omstandigheden voor de volkshuishouding vereiste ... " De opzetovereenkomst was daarom in
strijd art. 1 lid 1 Prijsvorrningsbesluit 1941.
176 B.v. ASSER-HARTKAMP4-ll, nr. 456, Dr. 482; MOK, Nietigheid als sanctie in het
economisch recht, cit., p. 160.
m HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 110.
178 Cf. RENARDNIEUIEAN, Nullite, inexistence et annulabilite en Droit civil Belge, Liege,
1962, p. 267 s., met verwijzingen.
179 TOMMASINI,Nullitii (diritto privato), cit., p. 878.
180 Zo reeds VAN HAMEL, De leer der nulliteiten in het burgerlijke recht, cit., p. 25 ss.
181 TOMMASINI,Invalidita (dirittoprivata), cit., p. 580 ss.
182 Zo ook TOMMASINI, loc. ult. cit., p. 580 S., p. 581: "La mera qualificazione sui piano
della rilevanza non implica, peri>, necessariamente la conforrnita del fatto al sistema."; idem,
Nullitii (diritto privato), p. 870, p. 871, p. 873 8S.; MANIGK, Willenserkliirungund Willens-
geschaft, cit., p. 188 S.; HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit.,
p.52.
183 HIJMA, op. cit., p. 75 S.

184TOMMASINI,Invalidita (diritto privato), cit., p. 584: "Infatti, mentre la conformita tra
fatto e schema normativo presenta un trattamento unitario - in tal senso la validita non ha
articulazioni - la difformita, e quindi iI giudizio di disvalore, non puo attegiarsi uniforme-
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Op de vraag welke andere dan de beoogde reehtsgevolgen een nietige rechtshan-
deling kan hebben, geeft de literatuur een redelijk eenstemmig antwoord. Men noemt
partiele nietigheid, eonversie, bekraehtiging, en soms ook de aetie uit onver-
sehuldigde betaling en uit onreehtmatige daad'". Men denkt wel versehillend over
de gronds/ag van de andere dan de beoogde reehtsgevolgen. HIJMA vindt dat de
nietigheid-veroorzakende ratio van het wetsvoorsehrift ook de reehtsgevolgen
bepaalt'". Meestal blijkt men eehter doorslaggevend belang te heehten aan het
quid facti, hetgeen zieh feitelijk heeft voorgedaan 187. Dit is op ziehzelf juist. Door
de nietigheidskwalifieatie keurt de reehtsorde weliswaar het resultaat af waartoe de
gedragingen van partijen hadden moeten leiden, maar hij zegt daarmee nog niets
over de gedragingen zelf''". Wie beweert dat de nietige rechtshandeling b.v. tot
een aetie uit onreehtmatige daad aanleiding kan geven, hevelt de relevantie van de
voorafgaande gedraging over naar de irrelevantie van de nietige rechtshandeling!".
Dit is onjuist. Als een reehtshandeling nietig is, negeert de reehtsorde de op rechts-
gevolg gerichte (middellijke) wil. Maar de onmiddellijke wil, deel van het quid
factil90, blijft voor juridisehe kwalifieatie vatbaar. De aetie uit onversehuldigde beta-
ling en onreehtmatige daad zijn dus niet een rechtsgevolg van de nietige rechtshande-

mente, rna deve assumere sfumature diverse per meglio realizzare il comtemperamento dei
valori, con Ie esigenze concrete che i fatti della vita evidenziano."
185 ASSER-HARTKAMP4-II, nr. 482 ss. (hoofdstuk 25); HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid
van rechtshandelingen, cit., p. 74; VRANKEN,bespreking van HIJMA'S dissertatie, NJB 1990,
p.486.
186 HIJMA, op. cit., p. 74 ss., p. 75: "Werkelijke beslissingsgrond is dan niet langer het feit
dat de wet een rechtshandeling nietig verklaart, maar waarom zij dat doet." Daartegen
uitdrukkelijk VRANKEN, loc. cit., p. 488 S. Zie ook HOFMANN-DRION-WIERSMA, Het
Nederlands verbintenissenrecht, cit., p. 397: "Tegenwoordig is men dan ook geneigd iedere
nulliteit meer op zichzelf te beschouwen en de daaraan verbonden rechtsgevolgen zoveel
mogelijk in verband te brengen met de ratio en de eisen van het bijzondere gevaJ. "
187 DE GIOVANNl, La nullita nella logica del diritto, Napoli, 1964, p. 18 SS.
188 Cf. GUELFUCCI-THIBIERGE,Nullite, restitutions et responsabilite, cit., nr. 386: "C'est Ie
grand mente de La theorie moderne degagee par JAPIOTque d'avoir developpe l'idee selon
laquelle la nullite ne s'attaque pas a l'acte mais a ses consequences, qu'elle fait disparaitre."
189 DE GIOVANNl, La nullita nella logica del diritto, cit., p. 56; GAZZONI, L 'auribuzione
patrimoniale mediante con/erma, Milano, 1974, p. 47. Heel duidelijk ziet men dit bij AsSER-
HARTKAMP 4-II, nr. 482: "Bovendien doet zich het verschijnsel voor dat de nietige
rechtshandeling soms andere rechtsgevolgen in het leven roept dan waren beoogd. Uit bet
aangaan van de nietige recbtshandeling zelf, uit betgeen ter uitvoering van de handeling is
verricbt, of uit de vernietiging der recbtshandeling, kunnen verbintenissen voortvloeien. Het
heeft dan ook wei degelijk zin de vraag onder ogen te zien, welke de gevolgen der nietigheid
zijn. "
190 GAZZONI, op. cit., p. 55 S.
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ling'". Slechts het gedrag dat tot de rechtshandeling had moeten leiden of, ruimer,
het gedrag dat met de rechtshandeling gepaard gaat, wordt alsnog op zijn juridische
relevantie getoetst nadat de nietigheid van de rechtshandeling is geconstateerd'".
Zo is nietig de overeenkomst tussen A en B, die inhoudt dat B, tegen beloning, C
zal vermoorden. Inderdaad is niet uitgesloten dat de afspraak toch (andere dan de
beoogde) rechtsgevolgen heeft. A is aansprakelijk voor de schade die door C of
diens nabestaanden geleden wordt. Het gedrag van A zal ook strafrechtelijke
rechtsgevolgen hebben. Maar deze rechtsgevolgen spruiten niet voort uit de
afspraak, het negotium iuridicum. Grondslag voor de rechtsgevolgen is het gedrag
van A en B dat 'rondom' de nietige afspraak gelegen is, de voorbereidings- en
uitvoeringshandeling. De afspraak zelf, de abstractie van het handelen van A en B,
is voor het recht weI degelijk een juridisch nullum. Een partij kan aansprakelijk zijn
uit onrechtmatige daad als zij bewust een nietige overeenkomst aangaat en zo haar
onkundige wederpartij, die het wettelijk verbod niet kent, op het verkeerde been zet.
De nietige overeenkomst heeft geen rechtsgevolg. Maar het gedrag van de laedens
weI. Dezelfde redenering gaat a fortiori op voor de onverschuldigde betaling. Als
DaanE uit hoofde van een nietige afspraak een goed geeft, dan is juist de juridische
ontkenning van de afspraak voorwaarde voor de actie. De afspraak mag geen zelfs
rechtsgrond voor de prestatie van D zijn, omdat de betaling dan niet onverschuldigd
iSI93• Zowel voor de actie uit onrechtmatige daad als de actie uit onverschuIdigde

191 Zo ook GUELFUCC!-TlllBIERGE,Nullite, restitutions et responsabiliie, cit., nr. 391 ss., nr.
396: "(C)es actions, qui ont leur fondementjuridique propre, ne sont pas des consequences
de la nullite. Elles prennent simplement naissance a son occasion; la nullite en est, en quelque
sorte, la causa proxima, mais non la causa remota, Ie fait generateur initial." (curs. orig.)
Anders ASSER-HARTKAMP4-ll, nr. 488.
192 Cf. HR 13 jan. 1927, NJ 1927,279 m.nt. E.M.M. (GEMBOfPRINs) m.b.t. opzetcontract
(vervolg vanHR 8 juni 1923, NJ 1923, 1031 inz. KALTIPRINS): "... dat, indien zooais Gembo
stelt en Prins kennelijk toegeeft, voormeld bedrag van f 54.000,- niet staat in redeJijke
verhouding tot de kosten en den arbeid voor de inschrijvers aan de inschrijving verbonden,
het contract, dat Prins en de andere aannemers onderling hebben gesloten, strijdt met de
goede zeden, zoodat het sluiten van dat contract was een tegen de goede zeden indruischende
en dus in den zin van artikel 1401 B.W. onrechtmatige daad; dat het onrechtmatige van die
daad hierin Jigt, dat zij de strekking heeft om de deelnemers aan de kopgeldafspraak te
verrijken ten koste van Gembo, zonder dat voor deze daar eenig voordeel tegenover staat; dat
toch de tot inschrijven uitgenoodigde aannemers reden hadden om te onderstellen, dat aan een
hunner het werk zou worden gegund, en zij dan ook in die onderstelling de onderlinge
afspraak maakten, die, zoo zij althans, wat toch verwacht mag worden, van zins waren zich
aan die afspraak te houden, hen noopte om bij de vaststeUing van hun inschrijvingsprijs
rekening te houden met eventueele betalingen aan hun medecontractanten, maar welke
afspraak tevens hun de redelijke verwachting gaf die lasten geheel op Gembo te kunnen
afwentelen. "
193 ASSER-HARTKAMP4-ll, nr. 488 presenteert de onverschuldigde beta ling aIs een gevolg van
nietigheid; HJJMA, Nietigheid en vemietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 64 ss.,
kwaIificeert daarentegen, met meer recht, het beperken van de actie uit onverschuldigde
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betaling geldt dus dat zij geen inbreuk maakt op de regel dat een nietige rechts-
handeling geen rechtsgevolg heeft. Ook als de redelijkbeid en billijkbeid rechtsge-
volg veroorzaken'", wordt dat rechtsgevolg in werkelijkbeid niet herleid tot de
nietige rechtshandeling, maar tot het gedrag van partijen dat tot de rechtshandeling
had moeten leiden.

De erkenning dat de gedragingen van partijen rechtsgevolg kunnen hebben,
hoewel hun afspraak als zodanig dat niet heeft, is niet zozeer een gevolg van
relativering van de nietigheid'", Werkelijke oorzaak is dat de gedragingen van
partijen, hoewel als complex een dwingende rechtsnorm overtredend, weliswaar
ongewenst maar niet per se als complex verwerpelijk zijn. Juist als de gedragingen
van partijen als complex ook verwerpelijk zijn (b.v. bij de onzedelijke afspraak),
bestaat de neiging aan het gedrag ook geen ander rechtsgevolg te verbinden: in pari
causa turpitudinis melior est condicio possidentis'",

Ais men aan het gedrag van partijen wel rechtsgevolgen verbindt, is in werke-
lijkheid dus geen sprake van een inbreuk op het adagium quod nullum est, nullum
producit effectum. Nu lijken vooral conversie en partiele nietigheid wel een inbreuk
te vormen op het beginsel dat een nietige rechtshandeling geen enkel rechtsgevolg
heeft. Juist dankzij hun toepassing is de continuering van de overeenkomst tot op
zekere hoogte gegarandeerd. De beide rechtsfiguren zal ik in het volgende hoofdstuk
aan een nader onderzoek onderwerpen.

betaling, als het verbinden van rechtsgevolgen aan de nietigheid; zo ook weer ASSER-
HARTKAMP4-ill, nr. 348.
194 Daarvoor VAN OVEN, Is een wettelijke regeling gewenscht van de gevolgen van nietigheid
eener overeenkomstwegens ongeoorloofde oorzaak? cit., passim, vooral p. 65 ss.; VRANKEN,
bespreking van HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 485
ss.
195 Zie ook LARENZ, Allgemeiner Teil, p. 455 s., in zijn bestrijding van PAWLOWSKI,
Rechtsgeschiiftliche Folgen nichtiger Willenserkliirungen, Gottingen, 1966.
196 Naar D. 12.5.8 i.f.: "Porro autem si et dantis, et accipientis turpis causa sit, possessorem
potiorem esse, et ideo repetitionem cessare, tametsi ex stipulatione solutum est." Zie ook D.
3.6.5.1; D. 12.7.5 pr. Cf. art. 6:211 BW; ASSER-HARTKAMP4-ill, nr. 345 88.; SCHOORDIJK,
Yerbinienissenrechs. p. 447 8S.; HONSELL,Die Riakabwicklung sittenwidriger oder verbotener
Geschafte. Eine rechtsgeschichtliche und rechtsvergleichende Untersuchung zu § 817 BGB,
Miinchen, 1974, p. 63 8. (,rechtlichen Patt bei beiderseitig verwerflichem Handeln'); ESSER-
WEYERS, Schuldrecht, p. 45888. In rechtsvergelijkend perspectief'Lavi, Il pagamento dell 'in-
debito, cit., p. 93 S8.
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NIETIGHEIDSRELATIVERING
EN

NIETIGHEIDSECARTERING

1. Het conservatiebeginsel2. Conversie 3. Partiele nietigheid 4. Ambtshalve toepassing van
nietigheidsrelativering 5. Relativering van subjectieve deelbaarheid 6. Rechtsconforme
correctie 7. Nietigheidsecartering 8. Gevolgen van nietigheid

1. Behalve het adagium quod nullum est, nullum producit effectum wordt ook het
adagium utile per inutile non vitiatur met nietigheid in verband gebracht. Het ene
adagium doet een uitspraak over de gevolgen van een nietige (rechts)handeling, het
andere zegt iets over de structuur daarvan. De rechtspraktijk doet al eeuwenlang een
beroep op het laatste adagium'. Partiele nietigheid en conversie worden beiden
geacht uitdrukking te geven aan het feit dat geldige aspecten van een rechtshandeling
van de nietigheid kunnen worden uitgezonderd. Van een beperking van de nietigheid
zelve is echter geen sprake'. De vraag die rijst is waarom noch conversie noch
partiele nietigheid in de Franse Code Napoleon noch in het Oostenrijkse ABGB,
noch in het Pruisische ALR zijn terug te vinden, maar pas voor het eerst opduiken
in de 1ge eeuwse Duitse codificaties.

Voordat de industrialisering haar beslag kreeg in het contractenrecht, kwamen
overeenkomsten vooral door onderhandelingen tot stand. Integrale wilsovereen-
stemming was voorwaarde. Partijen plachten dan ook, als zij eenmaal overeenstem-
ming hadden bereikt over de voor hen belangrijke punten, de overige rechtsgevolgen
van hun overeenkomst over te laten aan regelend recht en gewoonte. Op aanvullend
recht gebaseerde nevenbedingen zijn nooit nietig. Voorkomende contractuele bedin-
gen placht men te gieten in de vorm van een voorwaarde (conditio), tijdsbepaling
(dies) of last (modusr, maar de rechtswetenschap beschouwde deze als een Selbst-
beschriinkung van de wil". In de praktijk kwamen andere contractuele nevenbedin-

1 D. 45.1.1.5: "Sed si mihi Pamphilum stipulanti tu Pamphilum et Stichum spoponderis,
Stichi adiectionem pro supervacuo habendam puto; nam si tot sunt stipulationes, quot corpora,
duae sunt quodammodo stipulationes, una utilis, alia inutilis; neque vitiatur utilis per hanc
inutilem. "
2 Anders HUMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandeLingen, cit., p. 64; VAN
HAMEL, De leer der nulliteiten in het burgerlijke recht, cit., p. 5.
3 Nog in 1871 bespreekt Vox SCHEURL, in zijn 355 pagina's tellende boek Zur Lehre von den
Nebenbestimmungen bei Rechtsgeschiiften (Erlangen, 1871), als vanzelfsprekend (cf. p. I),
uitsluitend de Befristung; Bedingung en Modus.
4 B.v. WINDSCHEID-KrPP,Lehrbuch des Pandektenrechts, cit., Bd. J, § 86, p. 451 S.: "Die
bedingte Willenserldli.rung ist eine einige, sie ist nicht die Erklli.rung eines ersten und dann
eines zweiten Willens, sondern die Erldli.rung eines so und so geeigenschafteten, eines
bedingten Willens. "; ARNDTS, Lehrbuch der Pandekten, cit., § 66, p. 76; GOUDSMlT,
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gen kennelijk weinig voor'. De verklaringsleer, die in de zeventiger jaren werd
geintroduceerd, schiep ruimte voor standaardcontracten". Wilsovereenstemming
werd verondersteld als de wederpartij had verklaard de overeenkomst te willen, ook
al kwamen daarin bedingen voor die zij niet kende en die nadelig voor haar waren.
Het werd daardoor mogelijk om de inhoud van een overeenkomst gedetailleerder te
regelen dan ooit tevoren. De meer gedetailleerde inhoud, gecombineerd met de vaak
nadelige aard daarvan, deed vanzelf de vraag rijzen naar de gevolgen van de nietig-
heid van een ondergeschikt beding in de overeenkomst. Dit probleem manifesteerde
zich des te sterker toen de overheid actief in het economisch verkeer ging interveni-
eren, vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw, en het aantal contractuele
verboden toenam'. Juist als de strekking van het overtreden wettelijke verbod van
sociaal-eeonomisehe aard was, bleek de nietigheid van de overeenkomst vaak
onwenselijk, namelijk onbillijk en strijdig aan de strekking van het overtreden
wetsvoorsehrift :

Pandecten-systeem, cit., p. 130 ss.: " ... de met eene wilsverklaring verbonden beperking
waardoor de werking van den wil geheel of ten deele wordt atbankelijk gemaakt van eene
uiterlijke omstandigheid. ": VON SCHEURL, Zur Lehre von den Nebenbestimmungen bei
Rechtsgeschaften, cit., p. 2 ss., p. 289: "Dem strengen Begriff der eigentlichen Nebenbestim-
mung gemaB kann es keine unsittlicbe Nebenbestimmung geben, die es nur fur sich ware,
ohne zugleicb die mit ihr ein untheilbares Gauzes ausmachende rechtliche Willenserklarung
vermoge ihres Zusammenbanges mit der Nebenbestimmung zu einer unsittlichen und deshalb
der rechtlichen Geltung nothwendig entbehrenden zu machen. Aucb das eine unsittliche
Nebenbestimmung fur sich als ungiltig behandelt wird, unbeschadet der Giltigkeit der
Hauptbestimmung, welcher sie beigefugt ist, laBt sich nur so denken, daB das Recht es fur
zweekmaBig findet, sie nieht als eigentliche Nebenbestimrnung zu behandeln." ENNECCERUS,
Rechtsgeschiift, Bedingung und Anfangstermin, Marburg, 1889, p. 175 ss.; zie ook
RESCIGNO, Condizione (diritto vigente), Enc. dir. 8 (1961), p. 763 ss.
5 Cf. PUCHTA, Pandekten, cit., § 58, p. 83: "Die Bestimmungen, aus denen der Inhalt des
Rechtsgeschafts bestebt, sind femer theils Hauptbestimmungen, in denen der Zweck des
Rechtsgeschafts selbst Iiegt, theils Nebenbestimmungen, wodurch Hauptbestimrnungen in ihrer
Existenz oder Wirlrung und Tendenz modificirt oder gewahrt werden sollen. Von diesen
Nebenbestimmungen sind hervorzuheben: Bedingung, Zeitbestimmung, Modus, die ubrigen
werden unter dem allgemeinen Namen der Clauseln zusammengefaBt." Art. l340 ss. BW-
1838 noemt het boetebeding. Art. l341 voorzag direct in een oplossing in geval van
nietigheid van de 'boofdverbintenis' of het boetebeding.
6 cf. retro, p. 74.
7 Zie voor Frankrijk bet overzicht bij LARNAUDE, Le code civil et fa necessite de sa Revision,
in: Le code civil 1804-1904 (Livre du centenaire), cit., vol. Il, p. 909, nt. 1. Zie voor Italie
MARTONE, Le prime leggi sociali nell'Italia liberate (1883-1886), in: 1l 'Socialismo
giuridico ', 1potesi e letture, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico modemo
3-4 (1974-1975), p. 103 ss.
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" .. .Ie maintien du contrat est desirable au point de vue economique .. ."8

Bij de functionalisering van de nietigheid groeide, W rond de eeuwwisseling", ook
de behoefte aan mogelijkheden de gevolgen van de nietigheid te verzachten. PIEDE-

LIEVRE wees hier al in 1911 op'":

" ... on rencontre neanmoins des hypotheses assez nombreuses dans lesquelJes ces
effets se trouvent limites, en ce sens que l'acte, bien que nul, produit neanmoins,
contrairement a la maxirne 'Quod nuUum est. .. ', certaines consequences. "

In de meeste landen riep de staatsinterventie niet alleen wetenschappelijke aandacht
op voor de nietigheidsrelativering, en vooral de partiele en relatieve nietigheid, maar
werd ook de rechtspraak veelvuldig geconfronteerd met het probleem wat er met een
overeenkomst moest gebeuren waarvan een beding nietig was". MARiN PADILLA

leidt daaruit af dat de introductie van de partiele nietigheid verband houdt met de

8 RIPERT, Le regime democratique et le droit civil moderne, cit., p. 282 ss. (citaat op p. 286);
Cf. LUTZESCO, Theone et pratique des nullites, cit., p. 403 n.a.v. de absolute werking der
nietigheid: "Ce retour au statu quo ante ne signifie-t-il pas la condamnation la plus nette du
principe de la securite des transactions qui, de l'avis de tous, est la clef de voute du droit
contractuel?" (curs. orig.); ook RENARDIVIEUJEAN,Nullite, inexistence et annulabilite en
Droit civil Beige, cit., p. 243, wijzen erop dat het herstel van de status quo ante 00 ••• n'est pas
sans perturber la securite du commerce."
9 Zoals wei blijkt uit de Franse literatuur uit die tijd: DROGOUL,Essai d'une theorie generate
des nullius, cit.; J. PERRIN, Essai sur Lareductibilite des obligations excessives en dehors des
Questions de Reserve, de Suretes et de Garantie, Paris, 1905; JAPIOT,Des nullites en matiere
d'actes juridiques, Paris, 1909; PIEDELIEvRE, Des effets produits par les actes nuls, Paris,
1911; X. PERRIN, La conversion par reduction des actes et des personnesjuridiques, Paris,
1911; LUTZESCO, Nullius des Actes Juridiques a caractere patrimonial, cit. Zie voor
Nederland de beschouwingen van HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshan-
delingen, cit., p. 54 ss.
10 PIEDELIEVRE, Des effets produits pas les actes nuts, cit., p. 5. Zie ook LANGE, Die
Einddmmung von Nichtigkeit und Anfechtbarkeit, AcP 144 (1938), p. 149 ss.; VAN BRAKEL,
Bekrachtiging van nietige rechtshandelingen, in: Opstellen over hedendaagsch recht (J .C.
VAN OVEN-bundel), Leiden, 1946, p. 62 ss.
II Voor Nederland b.v. Rb. Rotterdam 10 nov. 1919, NJ 1920, 734: "... dat echter -
daargelaten of in het algemeen zou mogen worden aangenomen, dat een overeenkomst, welke
een enkele met de wet strijdende bepaling bevat, daarom in haar geheel nietig is als hebbende
een ongeoorloofde oorzaak - art. 8 der Huurcommissiewet bepaalt, dat in zulk een geval als
huurprijs geldt het bedrag, waarvoor de woning op, of laatstelijk v66r 1 januari 191611918
was verhuurd; dat daaruit ten duidelijkste blijkt, dat de wetgever aan een dergelijke
wetsovertreding niet het gevolg van nietigheid der overeenkomst verbindt, hetgeen trouwens
met de strekking der be ide wetten moeilijk ware overeen te brengen .. ."
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opkomst van de ordre public economique", Het succes van de rechtsfiguur is in
ieder geval vooral een gevolg van het feit dat veel nieuwe dwingendrechtelijke
bepalingen beoogden te voorkomen dat de economisch sterkere partij een onbillijke
overeenkomst aan haar zwakkere wederpartij zou opleggen in situaties waarin de
behoefte aan de uitwisseling zelf zwaarder woog dan de voorwaarden waaronder zij
plaatsvond. Vanzelfsprekend was de zwakkere partij bij overtreding van die
bepalingen gewoonlijk gediend bij het voortbestaan van de overeenkomst na
geconstateerde nietigheid". Tekenend is ook dat de kwalificatie van een rechtshan-
deling als 'partieel nietig' geen oordeel behelst over het effect, terwijl daarentegen
de kwalificatie 'nietig' in haar traditionele betekenis wel inhoudt dat de rechtshan-
deling geen rechtsgevolg heeft. De kwalificatie 'partieel nietig' is een waardering
van de rechtshandeling. Dit verklaart meteen waarom de 'partiele nietigheid' als
begrip niet voor de 1ge eeuw in zwang raakte. Ook in de Nederlandse literatuur kan
men niet ver terug. Partiele nietigheid schijnt mij hier te lande eerst te zijn geintro-
duceerd rond de eeuwwisseling, door VAN HAMELI4. Waarschijnlijk is dat VAN
HAMELdaarbij door de ontwikkelingen in Duitsland is beinvloed. In Duitsland is in
de negentiende eeuw een rechtsregel die expliciet de particle nietigheid regelde
ontwikkeld, waarin uitdrukkelijk de wil van partijen betrokken werd. Het succes van
de rechtsfiguur heb ik hiervoor al in verband gebracht met sociaal-economische
ontwikkelingen 15.

De vaak verkondigde stelling dat de nietige rechtshandeling in beginsel rechtsge-
volgen ontbeert doch dat in een aantal bijzondere gevallen van deze regel kan
worden afgeweken, heeft geen onderscheidend vermogen. Zij is zonder nadere
toelichting, naar ik meen, minder geschikt om inzicht in het probleem te ver-
schaffen. Een belangrijk uitgangspunt van het modeme vermogensrecht is dat
handelingen van rechtssubjecten waar mogelijk als een geldige handeling dienen te
worden behandeld. Dit zogenaamde beginsel van conservatieve interpretatie of -

12 MARiN PADILLA, El principio general de conservacion de los actos y negocios juridicos,
cit., p. 88, p. 96 ss.; zie ook VAN HAMEL, De leer der nulliteiten in het burgerlijke recht,
cit., p. 140: "Verder hebben beginselen van verkeerstrouwen bescherming van bona tide
derden, daarbij ook die van culpa in contrahendo, sterk bewerkt, dat de gevolgen eener
nietige handeling niet meer absoluut gedestrueerd werden."; SANDROCK, Subjektive und
objektive Gestaltungskrdfte bei der Teilnichtigkeit von Rechisgeschdften. Ein Beitrag zur
Auslegung von § 139 BGB, AcP 159 (1960), p. 545: "§ 139 BGB stammt aus einer Zeit, in
der das Bemiihen der Dogmatik vom Rechtsgeschaft im wesentlichen darauf gerichtet war,
den Inhalt einer Willenserklarung moglichst klar zu erkennen und moglichst fehlerfrei
rechtlich wirken zu lassen. Die bestimmenden Nichtigkeits- und die Substitutionsnormen sind
demgegeniiberein Kind des modemen Verwaltungsstaates. Mit ihrer Hilfe greifi der Staat aus
'iiberindividuellen' Gesichtspunkten gestalten in die privaten Rechtsbeziehungen ein."
13 Cf. PJEDEuEVRE, Des effets produits par les actes nuls, cit., p. 230 ss.
14 VAN HAMEL, De leer der nulliteiten in het burgerlijke recht, cit., p. 156 ss.
15 Cf. retro, p. 221 ss.
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korter en algemener - conservatiebeginsel'" kan moeilijk worden overschat. Het is
van groot belang voor een maatschappelijke structuur die aan de goederenomloop
haar bestaan ontleent. Het conservatiebeginsel ondersteunt het open systeem van
overeenkomsten, dat rechtssubjecten in staat stelt ook andere dan de benoemde over-
eenkomsten te sluiten". Art. 1157 Cc fr." codificeert het conservatiebeginsel. De
tekst is vrijwelletterlijk uit de Traite des obligations van POTHIER overgenomen".
Niet alleen de partiele nietigheid, ook de conversie wordt genoemd als een
toepassing van dit conservatiebeginsel'", Zo is ook verklaarbaar dat b.v. de partiele

16 Vooral de Italianen hebben zich op het conservatiebeginsel geconcentreerd. Zie i.h.b.
GRASSETII, L 'inierpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti, cit.,
p. 161 ss; idem, Conservazione (principio di), Enc. dir. 9 (1961), p. 173 ss.: STELLA
RICHTER, II principio di conservazione del negozio giuridico, Riv. trim. dir. proc. civ. 1967,
p. 411 ss.: COSTANZA,Projili dell'inierpretazione del contratto seconda buona fede, cit., p.
50 ss. Zie ook PALOMEQUELOPEZ, La nulidad parcial del contrato de trabajo, Madrid,
1975, p. 30 ss.; PIEDELIEVRE,Des effets produits par les actes nuls, cit., p. 388. JANSMA,
Uitlegging van overeenkomsten, Hoogeveen, 1913, p. 63, stelt dat art. 1380 BW-1838
"... uitgaat van de simpele overweging dat als een overeenkomst is gesloten, dit toch niet
heelemaal voor niets is gebeurd."
17 G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., p. 223 s.; TOMMASINI,
Nullita (diritto privato), cit., p. 869.
18 Art. 1157 Cc fr.: "Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutot I'entendre
dans celui avec lequel el\e peut avoir quelque effet, que dans Ie sens avec lequel el\e n'en
pourrait produire aucun. " Zo b. v. ook art. 1132 Cc it. 1865 en art. 1367 Cc it. 1942; art.
1284 Cc esp.; art. 1380 BW-1838. Zie ook nog Art. 75 Entwurf eines Biagerlichen
Gesetzbuchs fiir das Konigreicb Bayern 1861-1864: "(Abs. 1) Fiibrt die Worterklarung zu
keinem unzweifelhaften Ergebnisse, so ist der Sinn anzunehmen, welcher der nachweis lichen
Absicht der AbschlieBenden, - bei zweiseitigen Geschaften der nachweislichen gemeinschaftIi-
chen Willensmeinung beider Theile am meisten entspricht. (Abs. 2) Es ist hiebei auf die
Natur und den Zweck des Geschaftes sowie auf die begleitenden Umstande Rucksicht zu
nehmen und, vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmungen, den Worten diejenige
Bedeutung beizulegen, bei welcher das Geschaft rechtlich bestehen und einen Erfolg haben
kann."
19 POTffiER, Traite des obligations, cit., n. 92: "Iorsqu'une clause est susceptible de deux
sens, on doit plutot I'entendre dans celui dans lequel el\e peut avoir quelque effet, que dans
celui dans lequel elle n'en pourrait avoir aucun." Zie D. 45.1.80: "Quoties in stipulationibus
ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res, qua de agitur, in tuto sit."
20 Voor conversie als concretisering van het conservatiebeginsel bijvoorbeeld GIUFFRE,
L 'utilizzatione degli atti giuridici mediante 'conversione' in diritto romano, Napoli, 1965, p.
5 nt. 3; GRASSETII, L'interpretazione del negozio giuridico, cit., p. 170 ss.; cf. Mosco,
Principi sulla inierpretazione del negozl giuridici, Napoli, 1952, p. 134 ss; DE LOSMozos,
La conversion del negocio juridico, Barcelona, 1959, p. 82 ss.; CASELLA, Nullita parziale
del contratto e inserzione automatica di clausole, cit., p. 55 ss. Ook art. 6:230 en art. 3:54
worden tot het conservatiebeginselherleid, cf. ASSER-HARTKAMP4-ll, nr. 481 en mijn opstel
Wijzigingsbevoegdheden, in: NIESKENS-IsPHORDINGe.a., VAN NIEUWBW NAARBW, cit.,
p. 219 ss. Zie m.b.t. art. 1432 Cc it. (= art. 6:230 lid 1 BW) QUADRI, La rettijica del
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nietigheid in de Code Napoleon als zodanig geen plaats heeft gekregen, hoewel in
de middeleeuwen expliciet ook het beginsel utile per inutile non vitiatur werd
gehuldigd". Het leerstuk der conversie en dat der partiele nietigheid zijn daarom
slechts als zodanig, dat wil zeggen in hun koppeling aan de wil van betrokken
partijen, in het Nederlandse recht relatief nieuwe" en nog weinig doordachte
rechtsfiguren. Niet aIleen over iedere figuur afzonderlijk maar ook over hun onder-
ling verb and bestaat onduidelijkheid. SCHOORDUK betoogt in zijn commentaar op
Boek 3 NBW23, vanuit zijn perspectief volstrekt consequent en gezien zijn

contratto, cit., p. 52 ss.; MIRABELLI,Dei contratti in generate, cit., p. 549.
21 Cf. GANDOLFI, La conversione dell'atto invalido, vol. II: It problema in proiezione
europea, Milano, 1988 (rist. 1990), p. 168 ss.
22 De Hoge Raad paste conversie voor het eerst toe in zijn arrest van 21 jan. 1944, NJ 1944,
120 (VAN DE WATERN AN HEMME); de koppeling tussen partiele nietigheid en de wil van
partijen werd voor het eerst gemaaktdoor HR 14 maart 1929, NJ 1929, 1382 m.nt. E.M.M.,
W. 11963 (DE VRIESIMECHANlCUS), waarover ook WESTEROUEN VAN MEETEREN, De
rechtsgeidigheid van het 'echischeidingscontract=in verband met art. 263 van het burgerlijk
wetboek, in: Rechtsgeleerdeopstellen Paul SCHOLTEN,Haarlem, 1932, p. 333 S8. V66r 1929
onderzocht men het objectief verband tussen het nietige en geldige deel van de rechtshan-
deling: zie b.v. al HR 13 en 21 maart, 11 april 1845, W. 615 (BROUWERNALKENBURGH)
m.b.t. bepalingen in een codicil: " ... dat zonder uitdrukkelijke wetsbepaling het bestaanbare
door het onbestaanbare niet wordt te niet gedaan, maar aIleen het laatste wegvalt, en het
eerste kracht behoudt, wanneer het, in zoo verre, in de vereischte vormen naar het voorschrift
der wet is ingesteld, en overigens, wat de zaak zelve betrefi, niet is in strijd met dezelve ... ";
Hof Amsterdam 22 nov. 1922, W. 11048 m.b.t. het beding dat de schuldenaar bij niet-
nakoming een door de schuldeiser zelf te bepalen schadevergoeding verschuldigd wordt:
" ... daar bedoelde bepaling van het contract wei als onzedelijk is te beschouwen en dus op
zich zelf nietig is, doch deze bepaling slechts een bijbeding der tusschen partijen gesloten
overeenkomst vormt en niet inhoudt eene voorwaarde, waaronder die overeenkomst is
aangegaan, zoodat de nietigheid van dit beding niet de nietigheid der geheele overeenkomst
medebrengt.": DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, dl. II, 2e dr., Groningen, 1885,
p. 58: "In het algemeen maakt het ongeoorloofde eener bijzondere bepaling de handeling voor
het overige niet krachteloos. Het kan echter zijn, dat zij hiermede zoodanig zamenhangt, dat
dit, waar zij hare werking mist, op zichzelf een gevolg zou hebben, dat men niet, althans niet
dan onder die bepaling heefi gewild. In sommige gevallen heefi daarom de wet zoodanige
handeling in haar geheel nietig verklaard, zie art. 926, 1290 B.W. In andere heefi zij
desniettemin de handeling zelve gehandhaafd, en wil zij eenvoudig het bijgevoegde als niet
geschreven beschouwd hebben, in art. 931, 935 B.W." Zie echter ook de twijfel bij
HARTOGH, De oorzaak van overeenkomst en schuldbekentenis historisch beschouwd, cit., p.
267, nt. 1: "Daarbij kan de vraag gesteld worden, of bij ongeoorloofdheid van eenig beding
steeds nietigheid der geheele rechtshandeling moet volgen, zooals in onze wet stellig Iigt
opgesloten." en Rb. Rotterdam 10 nov. 1919, NJ 1920,734: " ... daargelaten, of in het
algemeen zou mogen worden aangenomen, dat een overeenkomst, welke een enkele met de
wet strijdende bepaling bevat, daarom in haar geheel nietig is als hebbende een ongeoorloofde
oorzaak ... "
23 SCHOORDIJK,Vermogensrecht, p. 131.
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Surinaamse rede" ook niet geheel onverwacht, dat art. 3:41 BW - dat bepaalt
onder welke voorwaarden een strikt gezien slechts gedeeltelijk" nietige rechtshan-
deling wat betreft het strikt gezien geldige deel in stand kan blijven - naast art. 3:42
BW - dat een regeling voor de conversie van een als zodanig nietige rechtshandeling
geeft - overbodig zou zijn, een standpunt dat echter al eerder" door de minister
werd verworpen. Aan SCHOORDUKkan intussen worden toegegeven dat het resultaat
van de toepassing van de bedoelde rechtsfiguren op - let weI: in beginsel - nietige
rechtshandelingen overeenkomt. Dit vloeit voort uit het feit dat de ratio die aan
conversie en partiele nietigheid ten grondslag ligt, gelijk is: het zijn immers vormen
van relativering van de nietigheid van de rechtshandeling. Ik versta onder
nietigheidsrelativering een beperking van de omvang van de werking der nietigheid
teneinde, met inachtneming van de strekking van de overtreden norm, de eliminatie
van de rechtshandeling te voorkomen teneinde integendeel de bedoelingen van partij-
en, zoals door hen in de rechtshandeling vastgelegd, en daarmee de beoogde
rechtsgevolgen zoveel mogelijk te verwezenlijken". Zowel partiele nietigheid als
conversie voorziet in nietigheidsrelativering. Juist daarom echter ligt het niet voor
de hand het onderscheid tussen de beide rechtsfiguren aan de rechtsgevolgenzijde van
de - op zich weI, maar door de relativerende werking van art. 3:42 en art. 3:41 dus
(eigenlijk) niet, respectievelijk Diet geheel - nietige rechtshandeling te zoeken, zoals
bijvoorbeeld BERKHOUWER28deed. Het is eerder de aard der nietigheid van de

24 SCHOORDIJK,De verbintenis uit de wet, p. 13 ss., Verspreid Werk, cit., p. 108 ss.
25 EGGENS,Vormen van nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, WPNR 3629
s. (1939), in VPO Il, p. 38, prefereert de term '(objectieve) relatieve nietigheid', maar geeft
toe dat het verschillouter terminologisch is. Cf. WEDEVEN,Enige beschouwingen over het
leerstuk der burgerrechtelijke nietigheden, cit., p. 447 ss., p. 481. Omdat de term 'gedeel-
telijke' of 'partiele nietigheid' de meest gangbare is, zal ik deze in het navolgende gebruiken.
26 M.v.A. bij art. 3.2.7a (3:42), Parl. Gesch. Boek 3, p. 201.
27 TANDOGAN,La nullite, l'annulation et La resiliation partieLies des contrats, Lausanne,
1952, p. 111 ss.; CRISCUOL!,La nullita parziale del negozio giuridico. Teoria generate,
Milano, 1959, p. 281; cf. BINDER,Zur Konversion von Rechtsgeschaften, Wien, 1982, p. 66
ss.
28 BERKHOUWER,Conversie van nietige rechtshandelingen, Room, 1946, p. 28 ss.; MEIJERS,
De algemene begrippen van het Burgerlijk Recht, cit., p. 233 ss.: "WeI betreedt men een
ander gebied, indien men niet een deel van het beoogde gevolg handhaaft, maar in plaats van
een verboden beoogd rechtsgevolg een ander geoorloofd toelaat, hetwelk ook in staat is het
doel en de strekking van de rechtshandeling geheel of gedeeltelijk te verwezenlijken" (De zin
bevat overigens een contradictie, omdat het "beoogde rechtsgevolg" en "doel en strekking van
de rechtshandeling" gelijkwaardig zijn). Cf. ook BEEKHUIS,Is erkenning en regeling van de
conversie in ons B. W. gewenst? Preadvies voor de NederlandseJuristen-Vereniging 1954, p.
211 ss. Ook in Duitsland wordt het onderscheid wei bij de rechtsgevolgen gezocht; betoogd
wordt dan dat conversie een aliud, dat partiele nietigheid een minus ten aanzien van de
beoogde rechtsgevolgen bewerksteIJigt, zie b.v. R. FINGER,Die Umgestaltung nichtiger
Rechtsgeschiifte (§ 140 BGB.), Berlin, 1932, p. 66. Zo ook SIMLER,La nulliu: partielle des
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reehtshandeling welke bepalend is voor het onderscheid tussen conversie en partiele
nietigheid. Het navolgende beoogt aan de hand van deze inleidende opmerkingen iets
meer duidelijkheid te scheppen orntrent de bedoelde rechtsfiguren, die bakens
vormen in een belangrijke reehtsontwikkeling welke in Nederland nog weinig
aandaeht kreeg.

2. Als het onmiddellijke doel van partijen, de weg waarlangs zij hun middellijke
doel, de door hen gewenste eeonomische gevolgen, trachten te verwezenlijken,
strijdt met de wet", goede zeden of openbare orde en de door hen gesloten over-
eenkomst een ongeoorloofde oorzaak heeft en dus nietig is, dan biedt art. 3:42
BW30 onder een aantal voorwaarden een mogelijkheid het middellijke doel van de
reehtshandeling, dus het beoogde economische gevolg toch te doen intreden". Bij
conversie" is het uitgangspunt immers dat de reehtshandeling nietig is. De rechts-
orde onderkent in dat geval het beoogde gevolg als een geldig aspect in die nietige
overeenkomst. Ik stel dan ook voorop dat conversie niet mag worden geidentificeerd
met uitleg'". Als een overeenkomst voor tweeerlei interpretatie vatbaar is, dwingt
het eonservatiebeginsel tot de uitleg volgens welke zij 'van eenige uitwerking kan
zijn' (art. 1380 BW-1838). In dat geval concludeert men niet tot nietigheid van de
overeenkomst en komt men aan conversie niet toe. Zo is de huurprijs essentiale van
een huurovereenkomst (art. 7A:1584 BW). De door partijen als huurovereenkomst
betitelde afspraak waarbij het genot van een woning om niet wordt versehaft, is
eehter niet nietig maar wordt uitgelegd als een overeenkomst van bruikleen (art.
7A: 1777 BW). De reehter komt niet toe aan conversie en behoeft dus ook niet

actes juridiques, cit., p. 12 ss.; A. FEDELE, La invalidita del negozio giuridico di diritto
privato, Torino, 1943, p. 156; TAMPONI, Contributo all'esegese dell'art. 1419 c.c., Riv.
trim. dir. proc. civ. 1978, p. 105 ss., p. 109 ss.; zie ook PITLO-BOLWEG,p. 264.
29 Ik laat de uitzondering in art. 3:41 lid 2, dat uit de strekking van de overtreden bepaling
iets anders dan nietigheid voortvloeit, buiten beschouwing.
30 Het artikel is positief recht sinds HR 23 jan. 1981, NJ 1981,284 m.nt. P.A.S. (NEON
BRABANTIMULDERS).Over dit arrest ook VAN LEEUWEN, Conversie kwam te paard, gaat
zij te voet? NIB 1982, p. 773 ss.
31 GANDOLFI, La conversione dell'atto invalido, vol. II, cit., p. 389; G.B. FERRI, La
conversione dell'atto invalido nell'opera di un giurista italiano, bespr. van GANDOLFI, La
conversione dell'atio invalido, vol. I (II modello germanico), Milano, 1984 en vol. II, cit.,
Quadrimestre 1992, p. 11.
32 Zie voor een overzicht van de ontwikkeling van conversie KRAMPE, Die Konversion des
Rechtsgeschdfts, Frankfurt am Main, 1980, p. 28 ss.; BAX, De geslotenheid van het recht.
Een onderzoek naar de struktuur van het juridisch discours aan de hand van konversie van
rechtshandelingen, Amersfoort, 1986, p. 27 ss. GANDOLFI,La conversione dell 'atto invalido,
vol II: II problema in proiezione europea, cit., p. 1 ss. Maar zie ook GIUFFRE, L 'utilizzazione
degli atti giuridici mediante 'conversione' in diritto romano, cit., passim.
33 Anders BREGSTEIN, Interventie Vergadering Nederlandse luristen-Vereniging 1954,
Verzameld Werk, p. 261. Cf. RODRIGUESLoPES, Pacht, cit., p. 104.
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overeenkomstig art. 3:42 te onderzoeken ofpartijeneen overeenkomst van bruikleen
zouden hebben gesloten als zij zouden hebben geweten dat de huurovereenkomst
dwingend een huurprijs veronderstelr", Landbouwgrond wordt in de praktijk nogal
eens verhuurd in plaats van verpacht. De huurovereenkomst met betrekking tot de
landbouwgrond kan dan gevoeglijk alsnog worden uitgelegd, gekwalificeerd, als een
pachtovereenkomsr''. Een nietige overeenkomst zou ik dit niet op voorhand
noemen. Het probleem is echter vaak dat partijen hun overeenkomst opzettelijk als
een huurovereenkomst kwalificeren, teneinde, vaak overigens om volstrekt legitieme
redenen, zich aan her 'wespennest' van de bepalingen van het pachtrecht te
onurekken". Eerst dan is de overeenkomst nietig en kan de vraag naar haar
converteerbaarheid aan de orde komen. Daarbij speelt uiteraard een rol of partijen
wisten dat zij de goeddeels dwingende bepalingen rechtens niet konden omzeilen.
Indien partijen uitsluitend beoogden de bepalingen uit het pachtrecht te omzeilen, is
het middellijke doel, de strekking van de overeenkomst nietig (wetsontduiking)"
en kan van conversie geen sprake zijn. Uitleg - ook aanvullende uitleg zoals in art.
7:4 (koop), art. 7:405 lid 2 (opdracht) en art. 7:601 lid 3 (bewaarneroing) - gaat
derhalve aan conversie vooraf.

Als het middellijke doel weI, of althans bij benadering, langs een andere dan de
door de overtreden rechtsnorm verboden weg kan worden gerealiseerd, is - van
rechtswege" - het gevolg dat aan de ongeldige rechtshandeling de werking van

34 Zie voor een uitzondering Pres. Rb. Groningen 25 maart 1992, KG 1992,211, waarin het
genot van de jacht twee keer was verhuurd, de eerste keer was de huurprijs op nihil bepaald.
Art. 6 Iachtwet 1954 staat geen bruikleen toe: "Naar voorlopig oordeel is de huurover-
eenkomst inderdaad nietig, omdat aan het vereiste van een bepaalde althans bepaalbare
huurprijs niet is voldaan. Volgens het schriftelijke huurcontract is de huurprijs immers 'nihil'
(... )." Zie ook retro, voetnoot 80.
35 Cf. art. 1 lid 1 aanhef jo. sub d Pachtwet: "Deze wet verstaat onder (... ) pachtovereen-
komst: elke overeenkomst, in welke vorm en onder welke benaming ook aangegaan, waarbij
de ene partij zich verbindt aan de andere partij tegen voldoening van een tegenprestatie een
hoeve of los land in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw". Zie in dit
verband ook RODRIGUESLOPES, Paeht, cit., p. 26 s.
36 Cf. RODRIGUESLOPES, op. cit., p. 45: "De eigenaar van een hoeve of los land, voor wie
eigen gebruik niet in aanmerking komt, heeft naast de in vele opzichten bezwaarlijke
verpachting weinig reele mogelij1cheden." Zie ook HEISTERKAMP,Het dilemma van de paeht,
Arnhem, 1988, p. 2 ss.
37 Cf. HR 8 juli 1991, NI 1991,765, TVVS 1991,272 m.nt. L.T. (HOEBENlMetaal en
Buizen): "Het oordeel van het hof komt erop neer dat het bedoelde besluit tot strekking had
om belasting te ontduiken. De hieraan door het hof verbonden concIusie dat alsdan van een
nietig besluit sprake is, is juist. "; Hof 's-Hertogenbosch 30 juli 1991, NI 1992,206.
38 Zie MvA art. 3.2.8, ParI. Gesch. Boek 3, p. 198. De uitzondering echter van art. 3:42,
t.w. dat geen conversie plaatsvindt, wanneer zij onredelijk zou zijn jegens een belang-
hebbende die niet tot de rechtshandeling als partij heeft meegewerkt, wijst op een afweging
van belangen en ZOU, naar mijn mening, tot een constltutief vonnis moeten leiden. Om die
reden is deze uitzondering naar mijn gevoel tegenstrijdig aan, althans bijzonder gewrongen
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deze geldige rechtshandeling toekomi", Er vindt dus eigenlijk met echt een conver-
sie (= ornzetting) van de nietige rechtshandeling plaats. De paradox van art. 42 is
dat de rechtshandeling nietig blijft, maar als nietige rechtshandeling de rechtsgevol-
gen van een geldige, wat het oruniddellijkedoel betreft gelijIcwaardige, rechtshande-
ling krijgt toegemeten en dat dus toch (zoveel mogelijk) de beoogde gevolgen intre-
den". De door partijen getroffen regeling ondergaat met andere woorden een
objectieve herwaardering teneinde hun bedoelingen zoveel mogelijk tot hun recht te
doen komen. Wanneer met de door partijen gekozen weg, maar het resultaat dat hen
met de rechtshandeling voor ogen staat - door de wetgever ten onrechte" vertaald
in de strekking van de rechtshandeling? - door de rechtsorde wordt afgewezen, dan
kan geen conversie van de nietige rechtshandeling plaatsvinden". Het wezen van

ten opzichte van het feit dat conversie van rechtswege werkt en het vonnis waarbij zij wordt
uitgesproken van declaratoire aard is. Zie verder over de, door de wetgever niet besliste
vraag of partie Ie nietigheid van rechtswege werkt, infra, p. 276 ss.
39 Zo terecht HUMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 313 s. -
Zie ASSER-RUTIEN 4-ll, p. 381; ASSER-HARTKAMP4-ll, nr. 493; HR21 jan. 1944, NJ 1944,
120 (VAN DE WATER-VAN HEMME). Cf. de standaarduitspraak van het Duitse BGH van 21
maart 1977, BGHZ 68,204, NJW 1977, 1233, MDR 1977, 730, JZ 1977, 555, BB 1977,
769, LM Par. 140, Nr. 10, JR 1977,410 m.nt. LINDACHER.
40 Zie de zeer precieze bestrijding van de opvatting van KRAMPEdoor HUMA, Nietigheid en
vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 314 ss.; Cf. RUTENBECK,Der Gegensatz
der sogenannten Konversion zur Bestiitigung nicht gidtiger Rechtsgeschafte, cit., p. 24;
FLUME, Das Rechtsgeschdft, p. 591 SS., met verdere verwijzingen. Cf. SACCO, Il Contratto,
cit., nr. 244; G.B. FERRI, Yolonta del privato e volonta della Leggenella nullita del negozio
giuridico, noot onder Casso it. 22 juni 1962, n. 1631, Riv. dir. comm. 1963, II, 271, ook in
diens Saggi di diritto civile, cit., p. 296: " ... che, attuata la conversione del negozio nullo,
non si ha un negozio non voluto dalle parti, rna si ha invece la realizzazione dello stesso risul-
tato che Ie parti credevano di raggiungere attraverso it negozio nullo e realizzante la stessa
sostanziale operazione economica che si sarebbe realizzata con iI negozio nullo. "
41 Zie retro, p. 150 ss. en mijn opstel De strekking der overeenkomst, cit., p. 506 S.

42 Cf. T.M. bij art. 3.2.7, ParI. Gesch. Boek 3, p. 190. Zie ook HR 17 nov. 1922, NJ 1923,
155, W. 10988 m.nt. S.B., WPNR 2793 (1923), p. 358 m.nt. E.M.M. (ZEILMAKERIMIRAN-
DOLLE).
43 Cf. BGH 21 maart 1977, BGHZ 68, 204 (zie ook noot 11): geen conversie van een
rechtshandeling die nietig is vanwege haar inboud, die met de goede zeden in strijd is. Doel
van § 140 BGB, welke een regeling voor conversie van nietige rechtshandelingen geeft, Iigt
in het streven "... den von den Parteien erstrebten wirtschaftlichen Erfolg auch dann zu
verwirklichen, wenn das rechtliche Mittel, das sie dafiir gewahlt haben, unzulassig ist, jedoch
ein anderer, rechtlich gangbarer Weg zur verfiigung steht, der zum annliherod gleichen wirt-
schaftlichen Ergebnis fiihrt ( ... ). Die Umdeutung eines Rechtsgeschafts setzt daher voraus,
daf nach der Wertung, die der Nichtigkeit anordnenden Gesetzesvorschrift zugrunde liegt,
nicht der mit dem Rechtsgeschaft angestrebte wirtschaftliche Erfolg selbst, sondern nur das
von den Parteien gewahlte rechtliche Mittel von der Rechtsordnung miJ3billigt wird." Anders
nog OLG Stuttgart in dezelfde procedure, uitspraak van OLG Stuttgart 21 nov. 1974, JZ
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conversie is dan ook niet zozeer, zoals EGGENSooit heeft gesteld", dat de inhoud
van de rechtshandeling wordt gewijzigd. Met conversie wordt nu juist beoogd - al
zal in het algemeen inderdaad aanpassing onverroijdelijk zijn - de inhoud van de
rechtshandeling indien en voorzover mogelijk onaangetast te laten. Het is in beginsel
Iouter de "verpakking" van het door partijen beoogd rechtsgevolg die door een (voor
het recht) andere wordt vervangen. Men denke aan de afspraak tussen buren waarbij
de een zich ten opzichte van de ander middels een erfdienstbaarheid verplicht zijn
tuin op een bepaalde wijze in te richten. Deze verplichting, gericht op een doen, kan
als hoofdverplichting niet in de vorm van een erfdienstbaarheid worden gegoten (art.
5:71t5. Deze afspraak kan weI als een obligato ire overeenkomst bestaan en daarin
worden geconverteerd". HetzeIfde moet gelden wanneer partijen beogen een
afspraak in de vorm van een erfdienstbaarheid te gieten, maar verzuimen in de
vestigingsakte de verplichting als een erfdienstbaarheid te benoemen. Art. 24 lid 2
sub b van de Kadasterwet verplicht hen hiertoe". De erfdienstbaarheid is daarmee,
krachtens art. 3:39, nietig. Er kan dan conversie plaatsvinden" in een obligatoire
overeenkomst. Stel dat twee eigenaars hebben beoogd een erfdienstbaarheid te
vestigen tot het hebben van een noteboom binnen twee meter van de perceelsgrens
(art. 5:42). De vestigingsakte verzuimt te vermelden dat het gaat om een erfdienst-
baarheid. Als de opvolgende eigenaar van het dienende erf zijn verplichting de
noteboom te dulden betwist en verwijdering vordert, kan de rechter de zakelijke
overeenkomst converteren in een obligatoire overeenkomst, houdende toestemming
van de eigenaar van het dienende erf (cf. art. 5:42 lid 1). Nu die (vormvrije)
overeenkomst is ingeschreven in de registers, dient ook een derde als de opvolgende
eigenaar het recht van zijn buurman te respecteren'". Conversie vindt, zo kan de

1975,572 met afwijzende noot van KRAMPE. Vergelijk ook G.J. SCHOLTEN,Is erkenning en
regeling van de conversie in ons B. W. gewenst? Preadvies Nederlandse Iuristen-Vereniging
1954, p. 182 ss.: "Ik zou mij kunnen voorstellen dat een beding te ver gaat, in strijd met de
goede zeden is (... ) en dat zulk een beding geconverteerd wordt." In dezelfde zin
SCHOORDIJK,De verbintenis uit de wet, p. 13 ss., Verspreid Werk, cit., p. 108 ss.
44 EGGENS, Transpositie en Conversie, 's-Gravenhage, 1946 (ook in WPNR 3951 s. (1946)
en in VPO IT, p. 82 ss.) p. 6 ss.; cf. lid 1 van het ontwerp-art. 3.2.8 van MEIJERS, ParI.
Gesch. Boek 3, p. 193: "Is een rechtshandeling nietig wegens haar inhoud, maar bevat zij in
zich de bestanddelen van een andere geldige rechtshandeling dan wordt haar de werking van
die andere rechtshandeling toegekend, mits het buiten twijfel is, dat dienovereenkomstig zou
zijn verklaard, wanneer met de nietigheid rekening was gehouden. " Zie ook SCHOORDUK,op.
en loc. cit.
45 Cf. SMALBRAAK-DAVIDS,Burenrecht, mandeligheid en erfdienstbaarheden, cit., nr. 71.
46 Aldus terecht ASSER-BEEKHms-DAvIDS 3-IT, nr. 215.
47 Cf. Parl. Gesch. Kadasterwet, M.v.T. art. 24 (25 oud), p. 140 S. Anders nog het oude
recht, cf. Hof Amsterdam 29 oktober 1992, NI 1993, 727: 'notweg' uitgelegd als een
erfdienstbaarheid van weg.
48 Cf. M.v.A. art. 3.2.8 (art. 3:42), ParI. Gesch. Boek 3, p. 200.
49 Cf. art. 3:17 lid 1 sub a en Monografieen Nieuw BW B-26 (DAVIDS), p. 40 S.
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conclusie uit het bovenstaande zijn, slechts plaats wanneer een rechtshandeling in
kwaliteit, dus kwalitatief nietig is50•

Het verschil tussen conversie en partiele nietigheid wordt niet altijd duidelijk tot
uitdrukking gebracht. Soms wordt aan conversie een te ruime strekking toe-
gekend": Zij zou dan mede gevallen omvatten die strikt gezien door art. 3:41
worden bestreken. Het verschil echter in het toepassingsgebied der onderschei-
denlijke regelingen wordt naar mijn gevoel het zuiverst als voIgt omschreven: het
leerstuk conversie richt zich op rechtshandelingen die kwalitatief, het leerstuk
partiele nietigheid op rechtshandelingen die kwantitatief nietig zijn52• Men houde
dus in het oog dat partiele nietigheid - zoals conversie van een kwalitatief nietige
rechtshandeling een kwantitatieve verandering van rechtsgevolgen kan bewerk-
stelligen - tot een kwalitatieve verandering van de, in de voorstelling van partijen,
uit de kwantitatief nietige rechtshandeling voortvloeiende rechtsgevolgen kan
leiden". Zo is de overeenkomst strekkend tot het bij leven toekennen van een
vorderingsrecht op de nalatenschap nietig". Er is sprake van (toepassing van de
rechtsfiguur) partiele nietigheid, als de legataire vorm van de vordering uit de in
beginsel nietige overeenkomst wordt geschrapt". De nietigheid van de rechtshan-

50 Zie ook voetnoot 52.
51 Een overzicht van de verschillende opvattingen zoals die in het verleden door Nederlandse
auteurs zijn verdedigd geeft HIJMA,Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen,
cit., p, 296 ss. HIlMA, op. cit., p. 310 SS., is zelf uiterst zuiver in zijn beschrijving van
conversie.
52 De terminologie is ontleend aan O. FISCHER,Konversion unwirksamer Rechtsgeschiifte,
Festschrift WACH,Bd. I, Leipzig, 1913 (Neudr. Aalen, 1970), p. 193. In die richting gaat
echter reeds ROMER,Zur Lehre von der Conversion der Rechtsgeschiifte ii.berhaupt und ihrer
besonderen Anwendung auf das Wechselversprechen, AcP 36 (1853), p. 67: "Vor allem
handelt es sich hier nicht von der theilweisen Giltigkeit eines Rechtsgeschafts, wie von
Thibaut, ja sogar von Puchta angenommen wird. Es bleibt nemlich von dem zunachst
beabsichtigten Geschaft gar Nichts bestehen, das Geschaft, welches gilt, ist ein absolut
anderes, es liegt durchaus nicht ein bIos quantitative Differenz vor. .. " (ace, orig.)
53 BEEKHUIS,Is erkenning en regeling van de conversie in ons B.W. gewenst? cit., p. 212,
die in het voetspoor van BERKHOUWERhet onderscheid aan de rechtsgevolgenzijde plaatst,
weet met de benoeming kwalitatief-kwantitatief dan ook niet goed raad.
54 Zij wordt verboden door art. 1370 lid 2 BW-1838 en art. 6.5.2.13 NBW. Laatstgenoemd
artikel is bij de invoeringswet geschrapt. In afwachting van de invoering van art. 4.1.3b en
art. 7.3.3 ss. NBW, is art. 1370 lid 2 gehandhaafdals art. 4:921 lid 2 BW. Cf. ParI. Gesch.
Invw. Hoek 6, p. 1449 s.
55 Zo HR 18 april 1941, NJ 1941,940, m.nt. E.M.M. Overigens ben ik het met MEIJERS en
PITLO-HOLWEG,p. 227.-eens dat het legaat geen splitsbaar deel van de overeenkomstvormde.
De Hoge Raad had hier dan ook geen partiele nietigheid van de rechtshandeling mogen
aannemen. Cf. SCHOORDUK,Oordelen en vooroordelen, Deventer, 1972, p. 23 ss., Verspreid
werk, cit., p. 291 ss.
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deling wordt dan als een kwantitatieve nietigheid gerelativeerd". Als daarentegen
de nietige rechtshandeling, zoals men in Duitsland weI voor mogelijk houdt", als
testamentaire beschikking in stand blijft, is sprake van conversie, omdat de
nietigheid nu als een kwalitatieve wordt benaderd.

Voor MEUERSwas conversie blijkbaar een bijzondere - namelijk kwalitatieve -
vorm van partiele nietigheid". In zijn ontwerp-artikel 3.2.8 had hij als voorwaarde
gesteld dat de bestanddelen van de geldige (geconverteerde) rechtshandeling reeds
van de nietige (te converteren) rechtshandeling, als mindere van het meerdere, deel
uitmaakten". Vaak is dat natuurlijk het geval, zoals in het voorbeeld waarin
partijen hebben verzuimd de beoogde erfdienstbaarheid als zodanig in de vesti-
gingsakte te benoemen. Maar MEUERS' voorwaarde kan ook een belemmering
opleveren. In het gewijzigd ontwerp is zij komen te vervallen. Men achtte het
voldoende":

" ... dat de strekking van de nietige rechtshandeling (... ) aan die van de vervangende
rechtshandeling beantwoordt. "

Niet aIleen is het naar de bewoordingen van de defmitieve versie van art. 3:42
mogelijk dat in de geconverteerde rechtshandeling bestanddelen voorkomen die in
de nietige rechtshandeling niet waren opgenomen, maar ook - hetgeen m.i. instem-
ming verdient" - dat de rechtsgevolgen van de geconverteerde rechtshandeling zich
verder uitstrekken dan die uit het onmiddellijke doel van de te converteren
rechtshandeling voortvloeien, m.a.w. verder dan door partijen oorspronkelijk was
voorzien". Dit zou b. v. voor het oude recht hebben betekend dat een toen nietige

56 SCHOORDIJK,Vermogensrecht, p. 131 ss., spreekt in dit geval dan ook, naar ik meen, ten
onrechte van conversie.
57 Het Reichsgericht aanvaardde deze mogelijkbeid in zijn uitspraak van RG 7 maart 1910,
JW 1910,467, waarover uitgebreid KRAMPE, Die Konversion des Rechtsgeschafts, cit., p.
179 ss. In de Duitse literatuur is de kwestie overigens omstreden, vergelijk KRAMPE, op. cit.,
p. 178 ss. Zie voor het Oostenrijkse recht, BINDER, Zur Konversion von Rechtsgeschdften,
cit., p. 157 ss.
58 In dezelfde zin FLUME, Das Rechtsgeschdft, p. 591 ss. De opvaning van MEUERS is
overigens bijzonder tweeslachtig. Wie het betoog in zijn Algemene begrippen, cit., p. 232 ss.
naast de Toelichting bij art. 3.2.8 legt, ontsnapt althans niet aan een gevoel van verwarring;
cf. BAX, De geslotenheid van het recht, cit., p. 104 s.
59 T.M. art. 3.2.8, Parl. Gesch. Boek 3, p. 194. Cf. PITLO-BOLWEG,p. 264.
60 M.v.A. art. 3.2.8, ParI. Gesch. Boek 3, p. 200.
61 Zo ook BREGSTEIN,Interventie NJV 1954, cit., Verzameld Werk, cit., p. 262: "Ik acht dit
dwangbuis ook allerminst gewenst." Anders SCHOLTEN, Is erkenning en regeling van de
conversie van rechtshandelingen in ons B. W. gewenst? cit., p. 195.
62 Zie ook art. 3:85 lid 2: "Een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed onder
opschortende tijdsbepaling, wordt aangemerkt als een verbintenis tot onrniddellijke overdracht
van het goed met gelijktijdige vestiging van een vruchtgebruik van de vervreemder op het
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overeenkomst behelzende een bezitloze verpanding van een cafe-inventaris in begin-
sel kon worden geconverteerd in een geldige eigendomsoverdracht tot zekerheid'".
Die mogelijkheid wordt in Duitsland vrij algemeen, maar naar mijn mening op
dubieuze gronden", verworpen.

Een belangrijke beperking vormt de voorwaarde dat de conversie valt te ver-
enigen met de bedoeling van partijen". In de M.v.A. bij art 3:4266 stelde de mini-
ster dat het bij de concretisering van dit subjectieve criterium zou gaan om 'hetgeen
objectief omtrent de inhoud van de vervangende rechtshandeling aangenomen moet
worden. '67 M.i. is de minister met deze objectivering veel te ver gegaan", in
ieder geval verder dan de vaste commissie voor Justitie voor ogen stond". Als het
feitelijk gevolg waartoe de vervangende rechtshandeling leidt, bepalend is70, dan
kunnen ook de kenbare motieven van een partij niet aan conversie in de weg staan
en is vaststelling van de bedoeling van partijen overbodig. De minister had zich

goed voor de gestelde tijd."
63 Zo ook O. FISCHER,Konversion unwirksamer Rechtsgeschdfte, cit., p. 262 s.; H. FINGER,
Die Umgestaltung nichtiger Rechtsgeschiifte, cit., p. 67; BINDER, Zur Konversion von
Rechtsgeschaften, cit., p. 105; cf. MEIJERS, Algemene begrippen, cit., p. 234. Anders
blijkbaar ASSER-HARTKAMP4-ll, nr. 497.
64 Verwezen wordt steeds naar de standaarduitspraak van het BGH over conversie, BGH 15
dec. 1955, BGHZ 19, 269, (275), NJW 1956, 297, LM § 140 BGB, Nr. 1, met noot R.
FISCHER.Het BGH overwoog o.m., maar zonder enige nadere motivering: "Die Umdeutung
eines nichtigen Rechtsgeschafts in ein anderes Rechtsgeschaft ist davon abhangig, da13das
nichtige Rechtsgeschaft zugleich die Bestandteile des anderen Rechtsgeschafts in sieh sehlieBt;
sie darf also nieht dazu fiihren, daB an die Stelle des nichtigen Geschafts ein so\Ches gesetzt
wird, das tiber den Erfolg des urspriinglieh gewollten Geschafts hinaus geht. " In het ltaliaanse
recht wordt dan ook weI het tegendeel verdedigd, zie b. v. Nuzzo, Note sulla conversione dei
negozi giuridici, annotatie bij Casso it. 11 okt. 1980, n. 5451, Giust. Civ. 1982, I, 1893;
BRUNI, Sulla conversione del licenziamemo. Profili civilistici, Padova, 1988, p. 83 ss.;
GANDOLFI, Il principio di conversione dell'atto invalido: Ira continenza 'sostanziate' e
volonta 'ipotetica', Riv. dir. eiv. 1990, I, p. 197 ss.
65 Cf. Casso it. 11 okt. 1980, Giust. Civ. 1982, I, 1893 m.nt. Nuzzo: "... per deeidere se
ricorra la possibilita della conversione, deve procedersi ad una duplice indagine, I'una rivolta
ad aecertare la sussistenza di un obiettivo rapporto di eontinenza tra il negozio nullo e quello
ehe dovrebbe sostituirlo, e I'altra, implicante un apprezzamento di fatto sull'intento negoziale
dei eontraenti riservato al giudice di merito, diretta a stabiJire se la volonta che indusse Ie
parti a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto
diverso. "
66 ParI. Geseh. Boek 3, p. 199.
67 M.v.A. art. 3.2.8, ParI. Gesch. Boek 3, p. 199 (curs. toegev.).
68 Zo reeds BLOEMBERGEN,Gebrekkige rechtshandelingen in het gewijzigd ontwerp Boek 3
N.B. w., WPNR 5190 (1972), p. 425 S8.

69 V.V. art. 3.2.8, ParI. Gesch. Boek 3, p. 196.
70 In dit licht zou de anticiperende interpretatie van art. 3:42 door de Hoge Raad, in zijn
arrest van 23 jan. 1981,284 m.nt. P.A.S. (NEON BRABANTIMULDERS)onjuist zijn.
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kunnen beperken tot 'betgeen objectief omtrent de inhoud van de te vervangen
recbtsbandeling aangenomen moet worden'. Daarmee zou bij naar mijn mening
voldoende tegemoet zijn gekomen aan de wens om bet door MEIJERS voorgestelde,
al te subjectieve, criterium" te vervangen door een objectievere maatstaf. Deze
maatstaf is bovendien meer in overeenstemming met de redactie van art. 3:4272•

3. Bleek conversie niet de juiste benaming voor de relativering van de nietigbeid
door middel van art. 3 :42, ook de term partiele nietigbeid deugt niet. Immers: niet
de nietigheid is partieel, maar de recbtsbandeling is partieel - maar voor wat betreft
dat deel - volledig nietig, zoals dus ook haar geIdigbeid niet partieel, maar de
rechtshandeling partieel volledig geidig is73• Het bijvoeglijk naamwoord partieel
zegt niets over het zelfstandig naamwoord nietigheid. Juist is dus niet de partiele
nietigheid van een rechtshandeling, maar juist is slechts een partieel nietige
rechtshandeling. Zowel voor conversie als partiele nietigheid geldt echter dat zij
onder deze benaming internationale bekendheid genieten. Ik zie dan ook af van een
poging een meer precieze kernachtige omschrijving te vinden.

Nietigheid van de rechtshandeling is uitgangspunt en voorwaarde voor de toe-
passelijkbeid van art. 3:41. Nu is een overeenkomst vrijwel nooit in al haar onder-
delen nietig. De inhoud van een overeenkomst bestaat uit een samenstel van
bedingen". Onder een beding (clausule) versta ik de uiterlijke presentatie van een
regeling die in de context van een complexe rechtshandeling isoleerbaar en
ondeelbaar iS75. Ook in een nietige overeenkomst zijn gewoonlijk weI een aantal

71 GANDOLFI, II principio di conversione dell 'atto invalido: fra continenza 'sostanziale' e
volonta 'ipotetica " cit., p. 197 ss., betoogt dat het groeiend besef in Duitsland aan het einde
van de vorige eeuw van het verschi! tussen de op het feitelijk gevolg gerichte wi! en de op
het rechtsgevolg gerichte wi!, ruimte schiep voor de in § 140 BGB opgenomen hypothese in
plaats van de in § 111 van het ontwerp nog geeiste reele wil.
72 Cf. ASSER-HARTKAMP4-ll, nr. 497; zo ook de heersende leer in Duitsland, cf. FLUME,
Das Rechtsgeschaft, p. 594; LARENZ, Allgemeiner Teil, p. 457 ss. Zie ook infra, p. 274,
voetnoot 95.
73 Cf. HUGUENIN,Nichtigkeit und Unverbindlichkeit als Folgen anfiinglicher Vertragsmiingei,
Bern, 1984, p. 37, nt. 20; TAMPON!, Contributo all'esegese dell'art. 1419 C.c., cit., p. 505,
508. Zie ook EGGENS, Vormen van nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandeiingen,
cit., p. 37.
74 Zie over de structuur van de overeenkomst DOSETIO, Autonomia contrattuale, clausoLe
contrattuali principale ed accessorie, condizioni generali e particolari di contratto, Riv. dir.
comrn. 1950, I, p. 248 ss.; FRAGALI, Clausole, frammenti di clausole, rapporti fra clausole
e negozio, annotatie bij Casso it. 16 okt. 1958, n. 3294, Giust. civ. 1959, 1,311; GRASSETII,
Clausola del negozio, Enc. dir. 6 (1960), p. 184 ss.: BIGLIAZZI GER!, Sul signijicato del
termine clausole in relazione al comma 20 dell'art. 1419 C.C., Riv. trim. dir. proc. civ. 1960,
p. 683 ss.: CATAUDELLA,Sul contenuto del contratto, cit., p. 181 ss.
75 Naar Casso it. 16 okt. 1958, n. 3294, cit., ook in Foro it. 1958, I, 1603 m.nt. TOF-
FOLETII. Cf. HR 11 jan. 1985, NJ 1985,421 m.nt. W.H.H. (CITRONASIENC).
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geldige bedingen te onderscheiden. Sommige bedingen zijn in objectieve zin essen-
tieel voor de bestaanbaarheid van de rechtshandeling, zoals het prijsbeding in de
huurovereenkomst" en, onder het B.W. van 1838, in de koopovereenkomst".
Deze essentialia negotii worden ook wei principale bedingen genoemd". De
overige bedingen heten secondaire bedingen. Ben voorbeeld van een secondair
beding is een jurisdictieclausule", De nietigheid van een secondair beding tast
objectief gezien het wezen van de overeenkomst niet aan. Het moge duidelijk zijn
dat het leerstuk partiele nietigheid wat de principale bedingen aangaat, geen functie
kan hebben. Hun nietigheid dient altijd met de nietigheid van de gehele overeen-
kornst te worden geldentificeerd". Anders gezegd: art. 3:41 richt zich uitsluitend

76 Het nietige pachtprijsbeding sleept niet de gehele overeenkomst mee. Cf. AsSER-BRUNNER
5-II, nr. 87 en Centrale Grondkamer 30 aug. 1948, P 1948, 984: " ... dat weliswaar niet van
te voren een vast bedrag als pachtpraestatie was bedongen, doch weI van te voren vast stond
dat appellant het gebruik van het land niet om niet afstond, doch daarvoor een vergoeding
wenste welke later door appellant ook is aanvaard; dat de overeengekomen pachtpraestatie
ten aanzien van het bouwland inderdaad niet rechtsgeldig was en te beschouwen is als een
beding, hetwelk zelf nietig is, doch niet de nietigheid van de overeenkomst met zich
brengt..." Zie ook Hof Arnhem (pachtkamer) 14 april 1958, P 1958, 1934: "Overwegende
dat appellant Hendrik nog heeft betoogd, dat een pachtprestatie, bestaande uit het in gebruik
geven van ander land nietig is op grond van het bepaalde bij artikel 11 Pachtbesluit, nu
daarvoor geen goedkeuring door de Grondkamer is gegeven, zodat er geen pachtprestatie is
vastgesteld en er derhalve geen pachtovereenkomst is tot stand gekomen; Overwegende, dat
dit betoog moet worden verworpen, daar artikel 1 Pachtbesluit slechts het beding, waarbij van
de bepalingen van dat artikel wordt afgeweken, nietig verklaart en niet de overeenkomst,
waarin dit beding is opgenomen, zodat aangenomen moet worden, dat de besluitgever de
nietigheid van de overeenkomst niet gewild heeft en de mogelijkbeid heeft willen openlaten,
dat de Grondkamer bij niet-goedkeuring van het beding van haar op artikel 43 Pachtbesluit
berustende bevoegdheid tot wijziging van de pachtovereenkomst zou gebruik maken ... "
rt Cf. Pres. Rb. 's-Gravenhage30 okt. 1990, NJ 1991,567, KG 1990,383. Dat wil nog niet
zeggen dat het prijsbeding daarom geen 'beding' zou zijn, zoals BLOEMBERGEN,Verboden
overeenkomsten, cit., p. 236 nt. 2, Verzameld werk, cit., p. 8, nt. 27, beweert: "Onnodig op
te merken, dat wij bij koop en huur tegen hogere dan de maximumprijzen niet met een nietig
beding te doen hebben: de prijs is immers essentiale van de overeenkomst. "
78 DOSETIO, Autonomia contrattuale, clausole contrattuali principale ed accessorie,
condizioni generali e particolari di contratto, cit., p. 252 s.; SARACINI, Nullita e sostituzione
di clausole contrattuali, Milano, 1971, p. 13; CASELLA, Nullita parziale del contratto e
inserzione automatica di clausole, Milano, 1974, p. 22 ss.
79 Cf. Hof 's-Gravenhage 30 mei 1989, S&S 1990,39; Hof 's-Gravenhage7 nov. 1989, S&S
1990,62; Hof 's-Gravenhage 19 nov. 1991, S&S 1992,95.
80 Cf. PIERER VON EsCH, Teilnichtige Rechtsgeschiifte. Vas Verhiiltnis von Parteiwille und
Rechtssatz im Bereich des § 139 BGB, Koln/Berlin/Bonn/Munchen, 1968, p. 54; SIMLER, La
nullite partielle des actes juridiques, cit., p. 368 S. SARACINI, Nullitii e sostituzione di
clausole contrattuali, cit., p. 14; CASELLA, Nullita parziale del contratto e inserzione
automatica di clausole, cit., p. 16 s. Zie HR 30 maart 1928, NJ 1928,829 m.nt. E.M.M.,
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op secondaire bedingen: de accidentalia negotii",
Art. 3 :4182 geeft de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat een strikt

gezien slechts gedeeltelijk met de wet of goede zeden strijdige rechtshandeling
zonder haar nietige deel (als) rechtsgeldig in stand kan blijven. SCHOORDUK heeft
gelijk als hij stelr" dat het onmogelijk is om op voorhand te spreken van een
nietigheid die slechts een deel van de rechtshandeling betreft". Art. 41, bepalend
dat het de grond der nietigheid is die op slechts een deel van de rechtshandeling
betrekking dient te hebben", brengt in vergelijking met een deel der buitenlandse

W. 11831 (HARTOGH/ULRICI);Hof 's-Hertogenbosch24 jan. 1933, NI 1933, 1438; Pres. Rb.
Groningen 25 maart 1992, KG 1992,211 met betrekking tot een uitgelokte dubbele verhuur
van het genot van de jacht overeenkomstig art. 6 Iachtwet 1954. De president achtte het
huurprijsbeding m.i. terecht nietig omdat de eerste huurder, KNIEp, en de verhuurder, VAN
HOEVE, de huurprijs hadden bepaald op nihil. De president bepaalde, onder verwijzing naar
art. 3:42 (conversie), de huurprijs op f 150 per jaar. Aldus voorkwam hij dat de tweede
huurder, BOLT, die de nietigheid van de eerste huurovereenkomst kende en VAN HOEVE had
aangezet met hem te contracteren, v66rging. De uitspraak is echter onjuist gemotiveerd.
Omdat het huurprijsbeding, essentiale van de huurovereenkomst, nietig is, is de overeenkomst
in haar geheel nietig. Conversie is onmogelijk omdat het beoogde doel (de strekking) van de
overeenkomst (gratis (ver)huur van het genot van de jacht) in strijd is met de wet (zie retro,
p. 263, voetnoot 34). Daarom was de (in beginsel, krachtens art. 6 lid 3 Iachtwet, nietige)
huurovereenkomst tussen VAN HOEVE en BOLT geldig. KNIEP had zijn actie jegens VAN
HOEVE m.i. slechts kunnen baseren op culpa in contrahendo, terwijl KNIEp aanspraken van
BOLT had kunnen pareren met behulp van HR 17 nov. 1967, NI 1968, 42 (POSNAN DEN
BOSCH).
81 Zie ook retro, p. 86 ss.
82 Het artikel is positief recht sinds HR 16 nov. 1984, NI 1985, 624 m.nt. C.I.H.B. (Buena
Vista).
83 SCHOORDUK,Vermogensrecht, p. 130.
84 Een onzuiverheid die meer wettelijke regelingen van partie Ie nietigheid aankleeft, zie b. v.
§ 139 BGB: "1st ein Teil eines Rechtsgeschaft nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschaft nichtig,
wenn nicht anzunehmen ist, daB es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein wiirde."
Art. 1419 lid 1 Cc it.: "La nullita parziale di un contratto 0 la nullita di singole clausole
importa la nullita dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non 10 avrebbero concluso
senza queUa parte del suo contenuto che e colpita dalla nullita." Art. 181 van het Griekse
B.W. (1949): "De nietigheid van een gedeelte leidt tot de nietigheid van de gehele
rechtshandeling, indien blijkt dat zij niet zou zijn aangegaan zonder het nietige gedeelte. " Art.
60 van het Russische BW (1964): "De nietigheid van een deel van de rechtshandeling leidt
niet tot de nietigheid van de overige delen, wanneer moet worden aangenomen, dat de rechts-
handeling ook zonder het nietige deel zou zijn aangegaan."
85 In die zin ook § 68 Abs. 2 ZGB-DDR-1976: "Ein Vertrag ist teilweise nichtig, wenn sich
der Nichtigkeitsgrund nur auf einen Teil des Vertrages bezieht und der Vertrag auch ohne
diesen Teil abgeschlossen worden ware (... )." cf. Art. 20 Abs. 2 SchwOR: "Betrifft aber der
Mangel bloB einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen
ist, daB er ohne den nichtigen Teil iiberhaupt nicht geschlossen worden ware. " Cf. Manfred
WOLF, Rechtsgeschiiftliche Emscheidungsfreiheit und Vertraglicher Inieressenausgleich, cit.,
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regelingen slechts iets duidelijker tot uitdrukking dat de door nietigheid getroffen
rechtshandeling te splitsen moet zijn86 in een geldig deel, dat wil zeggen een deel
dat zelfstandig als rechtshandeling kan fungeren, en een nietig deel. Immers, als
splitsing niet mogelijk is, betreft de grond van nietigheid niet slechts een deel van
de rechtshandeling, maar de rechtshandeling in haar geheel. Eventuele relativering
van de nietigheid is dan nog slechts mogelijk op grond van art. 3:42 (conversie) en
onder omstandigheden kunnen art. 3:53 of art. 3:54 (art. 6:230) redding bieden.

Bij geconstateerde nietigheid van (slechts) een secondair beding rijst inderdaad
de vraag wat er met de rest van de op zich bestaanbare rechtshandeling dient te
gebeuren. Aanvankelijk stelde het aan een Digestentekst van ULPIANUs8"7ontleende
- maar pas door de glossatoren als zodanig ontwikkelde" - beginsel utile per inutile
non vitiatur nog louter de eis van een objectief deelbare rechtshandeling. Restgeldig-
heid was daarmee zonder meer gegeven. Humanisten" als ALCIATUS(1492-1550),
CUIACIUS (1522-1590) en DUARENUS (1509-1559) betrokken, geleid door hun
individualistische levensbeschouwing en hun orientatie op het consensus-beginsel,
de wil bij de beoordeling van de partiele geldigheid". In vrijwel elk rechtsstelsel
dat een regel voor partiele nietigheid kent, heerst de opvatting - zij het steeds in ver-

p. 284 SS. Waarom overigens art. 3:41 in afwijking van de meeste buitenlandse wetsbepalin-
gen spreekt van de grond der nietigheid, wordt uit de parlementaire geschiedenis niet
duidelijk. Opvallend is wei dat ook deze bepaling, zoals art. 3:40, in zoverre gelijkenis
vertoont met haar pendant in het Ontwerp-BGB, § 114: "Trifft der Grund der Ungiiltigkeit
nur einen Theil eines Rechtsgeschaftes, so ist das ganze Rechtsgeschaft ungiiltig, sofem nicht
erhellt, daB dasselbe auch ohne die ungiiltige Bestimmung gewollt sein wiirde."
86 Cf. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 488.
87 Zie retro, p. 255, voemoot 1.
88 Daarover uitgebreid SEILER, Utile per inutile non vitiatur. Zur Teilunwirksamkeit von
Rechtsgeschaften im romischen Recht, Festschrift KASER, Munchen, 1976, p. 127 ss.;
CRlSCUOL!,La nullita parziale del negozio giuridico, cit., p. 17 ss.; MAYER-MALY, Uber die
Teilniciuigkeit, Gedenkschrift GSCHNITZER,Aalen, 1969, p. 265 ss. MARIN PADILLA, Hl
principio general de conservacion de los actos y negocios juridicos, cit., p. 41 ss. De Romei-
nen gingen niet van een vaste regel uit en kenden dus oak geen vereiste van objectieve en
subjectieve deelbaarheid, maar zochten van geval tot geval naar de meest redelijke uitkomst.
Zie voor voorbeelden de genoemde werken en artikelen.
89 Zie retro, p. 20 ss.
90 Cf. CRlSCUOL!,La nullita parziale del negozio giuridico, cit., p. 52 ss.; zie oak SEILER,
Utile per inutile non vitiatur cit., p. 145 ss. Ik wijs, in navolging van CRlSCUOL!,La nullita
parziale del negozio giuridico, cit., p. 55, op de Opera omnia van DUARENUS, Lucca, 1765,
vol. Ill, folio 5: "Accursiani doctores in universum definire, quando utile per inutile vitiatur,
aut non vitiatur et regulae iuris limitationes sublimitationesque addunt ... pro certis regu-
Iis ... spectanda semper ratio est legis et voluntas eorum inter quos negotium contrahitur."
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schillende modificaties" - dat de wil van partijen bepalend of althans van groot be-
lang is voor de geldigheid van het niet rechtstreeks door nietigheid getroffen deel
van de rechtshandeling. Beslissend is dan dus steeds hoe de nietige secondaire
clausule van de rechtshandeling in de voorstelling van partijen met het geldige deel
in verband stond. Wanneer partijen zonder dit secondaire beding de rechtshandeling
niet zouden zijn aangegaan, volgt alsnog volledige nietigheid van de rechtshandeling.
Hieruit blijkt dat een rechtshandeling niet alleen uit objectieve maar ook uit sub-
jectieve essentialia kan bestaan". Om deze subjectief principale bedingen gaat het
bij de partiele nietigheid precies".

Voor partiele instandhouding is dus vereist dat de vooralsnog geheel nietige

91 In Oostenrijk is de betekenis van de wil van partijen voor partiele geldigheid van de
rechtshandeling ornstreden, zie b.v. KLANG-GSCHNITZER,Kommentar zum ABGB, Bd. 4,
hlbbd. 1, 2. Aufl., Wien, 1968, § 878, Anm. B II 2 en APATHY, Zur Folge unzulassiger
Ablosevereinbarungen, in: Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik, Festschrift EICHLER,
Wien/New York, 1977, p. 1 ss. enerzijds en RUMMEL-KREJCI,Kommentar zum ABGB, 1.
Band, Wien, 1983, § 879, Rdnr. 5 anderzijds. § 139 BGB gaat in het verheffen van de
partijwil als beslissend criterium het verst. Het daarin geregelde beginsel van subjectieve
ondeelbaarheid van de rechtshandeling diende in de voorsteUing van de wetgever slechts te
wijken voor een andersluidende reele partijwil. Wellicht heeft deze paragraaf HR 9 april
1903, W. 7906, geinspireerd tot de vreemde beslissing, dat een overeenkomst " ... was
aangegaan uit eene, volgens art. 1371 in verband met art. 1373 B.W. ongeoorloofde oorzaak,
en dat op dien grond de overeenkomst te recht in haar geheel nietig is verklaard, al kwam
daarin voor een, op zichzelf geoorloofd, beding ... ". Ook het overigens moderne art. 239 van
het Hongaarse B.W. van 1959 gaat nog van een in beginsel subjectieve ondeelbaarheid uit:
"In geval van partiele nietigheid van de overeenkomst, is de gehele overeenkomst nietig,
tenzij ... ". Daarentegen ging de Hoge Raad er in zijn arrest van 14 maart 1929, NJ 1929,
1382 (DE VRIESIMECHANlCUS)nog van uit dat slechts een andersluidende reele partijwil het
beginsel van subjectieve deelbaarheid kon ontkrachten, en MEUERSstemde in zijn noot onder
het arrest met dit uitgangspunt in. Hof Amsterdam 22 nov. 1922, W. 11048 toetste de
objectieve deelbaarheid van de overeenkomst: "... daar bedoelde bepaling van het contract wei
als onzedelijk is te beschouwen en dus op zich zelf nietig is, doch deze bepaling slechts een
bijbeding der tusschen partijen gesloten overeenkomst vormt en niet inhoudt eene voorwaarde,
waaronder die overeenkomst is aangegaan, zoodat de nietigheid van dit beding niet de
nietigheid der geheele overeenkomst medebrengt... ". Zie over de praktische betekenis van
de afwijkende uitgangspunten MAYER-MALY, tiber die Teilnichtigkeit, cit., p. 265 ss.
92 Cf. BELINFANTE, Ongeldigheid van rechtshandelingen, cit., p. 56.
93 Het probleem dat HARTKAMP(ASSER-HARTKAMP4-II, nr. 79) signaleert, namelijk dat de
driedeling van de structuur der overeenkomst in essentialia, accidemalia en naturalia soms
niet voldoet, b. v. waar de wet dwingt te onderscheiden tussen kernbedingen en overige
bedingen, lijkt mi] gelegen in het feit dat HARTKAMPde subjectieve essentialia over het hoofd
ziet.
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rechtshandeling zowel (allereerst") objectief alsook subjectief - namelijk getoetst
aan haar inhoud (inclusief datgene wat traditioneel strekking heet)" - deelbaar is96

•

Deze twee vereisten vindt men in art. 3:41 in een dubbel en chiastisch vermoeden
terug: een rechtshandeling is volledig nietig, tenzij zij objectief deelbaar (en dus
objectief partieel geldig) is; als de rechtshandeling objectief deelbaar is, is zij subjec-
tief deelbaar, tenzij uit haar inhoud voIgt dat zij (subjectief ondeelbaar en dus)
volledig nietig is. In dit licht is art. 1290 BW-1838, bepalende dat overeenkomsten
die ajhankelijk zijn gemaakt van een - wegens strijd met de wet of goede zeden -
nietige (dus) voorwaarde (ook) nietig zijn, niet meer dan een (als zodanig over-

94 Wanneer de rechtshandeling objectief ondeelbaar is, komt de vraag of de rechtshandeling
subjectief deelbaar is dus niet aan de orde; NAENDRUP, Die Teilnichtigkeit im Recht der
Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Untersuchungen zu Grundproblemen des Rechts der
Allgemeinen Geschdftsbedingungen, Bielefeld, 1966, p. 44, spreekt treffend van de Hilfs-
funktion van deze objectieve-deelbaarheidstoetsing, immers dienend ter voorbereiding van de
beslissing over en de omvang van het resterende deel van de rechtshandeling. Zie ook
SIMLER,La nullite partielle des actes juridiques, cit., p. 414: "... c'est un principe unique qui
gouverne, en fait l'etendue de la nullite: I'autonomie de la volonte, Son intervention est
simplement soumise a une condition prealable: la divisibilite materielle de l'acte."
95 Dit pleegt als voigt te worden vertaald: "Wat zouden partijen hebben gewild indien zij van
de objectieve partiele nietigheid op de hoogte zouden zijn geweest?" NIEUWENHUISlegt deze
vraag in zijn noot onder het (Buena Vistaj-arrest, AA 1985, p. 214 ss., volledig subjectief
uit (p. 218 r.k.), waarmee hij zich aansluit bij de verouderde Duitse leer volgens welke" Auf-
steUung einer Hypothese" diende plaats te vinden, cf. PIERERVONESCH, Teilnichtige rechts-
geschiifte, cit., p. 66. Inmiddels is in Duitsland de door FLUME (Das Rechtsgeschiljt, p. 578
ss.) en LARENZ (Allgemeiner Tell, p. 463 s.) geintroduceerde Wertungslehre de heersende.
De rechter dient zich volgens deze opvatting, die aansluit bij de subjectiveringstendens. te
begeven in een afweging van aUe omstandigheden die partijen tot het sluiten van een over-
eenkomst hebben bewogen, slechts met uitzondering van de motieven die met de wet of goede
zeden in strijd zijn. Een bewijsopdracht behoeft de rechter dan slechts te geven wanneer een
partij zich beroept op een omstandigheid die van de inhoud van de rechtshandeling geen deel
uitmaakt maar op de uitslag van de rechterlijke afweging wei van invloed is. De partij zal dan
de kenbaarheid van het belang dat hij aan deze omstandigheid toekende moeten bewijzen. Zie
voor het Italiaanse recht RopPO. Nullita parziale e giudizio di buona fede, Riv. dir. civ. 1971,
I, p. 686 ss., in: ALpAIBESsONEIROPPO,Rischio contrattuale e autonomia privata, Napoli,
1982, p. 226 ss. p. 229: " ... a questa corrisponde l'obiettivo del giudizio di nullita parziale:
impedire arricchimenti ed impoverimenti incompatibili con I'economia dell'affare ... " Cf.
Casso it. 12 juli 1965, n. 1464, Giur. It. 1966, I, 1154 m.nt. CRISCUOLIen zie ook Casso fro
17 juni 1963, Bull. Civ. Ill, nr. 305; Casso fro 13 febr. 1969, Bull. Civ. nr. 134. Deze
concrete waardering van het objectief geldige deel van de rechtshandeling is precies de
betekenis van 'hetgeen objectief omtrent de inhoud en de strekking van de te vervangen
rechtshandeling aangenomen moet worden', waarover retro, p. 268 ss,
96 GAucHlSCHLUEP/TERCIER, Partie Generate du droit des obligations, Tome I, 2e ed.,
Zurich, 1982, nr. 478 ss, Cf. TEYSSIE. Reflexions sur les consequences de la nullite d'une
clause d'un contrat, D. 1976, Cbron., p. 281 ss, GHESTIN, Le contrat, nr. 889 ss.
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bodige) lex specialis ten opzichte van de algemene regel. Dit verklaart dat de hoofd-
regel in Frankrijk, juist bij zijn schijnbare" ontstentenis in de Code civil, wordt
gebaseerd op art. 1172 Cc, waarvan art. 1290 BW-1838 de Ietterlijke vertaling
was".

Het onderscheid objectief-subjectief speeit ook een rol met het oog op de grand
der nietigheid. Ook wanneer zich een subjectieve grond van nietigheid voordoet, als
de nietigheid op de medewerking van een persoon betrekking heefi, is het denkbaar
dat de nietige overeenkomst objectief deelbaar is99• Als in een meerpartijenovereen-
komst'?" de nietige deeiname van een partij van weinig of geen relevantie is, zal
de overeenkomst ook subjectief deeibaar zijn en kan zij zonder deze partij in stand
blijven'?'. Meestal echter wordt aan een objectieve grond van nietigheid ge-

97 Zie retro, p. 259.
98 In samenspel met art. 900 Cc fr. (= art. 935 BW-1838), cf. SIMLER, La nullite partielle
des actesjuridiques, cit., p. 3 88., p. 77 ss., p. 313 8S.; GHESTIN, Le contrat, nr. 878 8S.,

i.h.b. nr. 887; GUELFUCCI-THIBIERGE,Nullite, restitutions et responsabilite, cit., nr. 495;
GANDOLFI,La conversione dell'atto invalido, cit., vol. II, p. 168 ss.; Casso fro 24 juni 1971,
Bull. Civ. ill, nr. 405, D. 1971, Somm. 131; De rechter dient na te gaan of het nietige
beding een (zij het dan oneigenlijke) ontbindende voorwaarde (cause determinante) in het
geheel van de overeenkomst is. Zo ook het Roemeense recht, op grond van het op art. 1172
Cc fro gebaseerde art. 1008 van het Roemeense BW, zie IONAscoIBARASCH, La conception
de La nullite des actesjuridiques dans Ledroit civil socialiste Roumain, Paris, 1978, nr. 83.
Ook in Nederland is het verband met art. 1290 BW-1838 weI gelegd, cf. VAN OPPEN, Is een
wetteLijke regeling gewenscht van de gevolgen van nietigheid eener overeenkomst wegens
ongeoorloofde oorzaak? cit., p. 18: "Het principe van deze partieele nietigheid heeft onze wet
aanvaard in de artt. 1290 en 935 B.W. - vgl. echter art. 938 -'. De woorden in het eerste
artikel 'die men daarvan heeft doen athangen' geven, ofschoon niet zeer duideJijk, het
criterium weer tusschen essentieel en accidenteel verband van overeenkomst en voorwaarde. ";
SUULING, Inleiding tot het burgerlijk recht, Bd. II, dl. 1, p. 148; conclusie A-G Berger voor
HR 20 mei 1938, NJ 1939, 94.
99 HilMA, Nietigheid en vemietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 261.
100 Men denke aan de gemeenschappelijke borgtochtovereenkomst, zie OERTMANN,Subjektive
Teilnichtigkeit, ZHR 101 (1935), p. 119 ss. (ook in Das Recht 1935, NT. 1018); KANKA,Die
Mitbiagschaft, JhJb 87 (1937/8), p. 134 S.

101 Juist in deze gevallen spreekt men in Duitsland van een subjectief deelbare rechtshande-
ling. Cf. RG 23 nov. 1904, RGZ 59,174: "Die Angriffe der Klagerin gehen von der irrigen
Auffassung aus, der Kaufvertrag sei infolge der Geschaftsunfahigkeit ihres Ehemanns nur
beziiglich der von diesem zu erwerbenden Halfte des Grundstucks nichtig. Die Nichtigkeit
ergreift ledigJich die Mitwirkung des Ehemanns bei dem Vertrage, nicht den Gegenstand des
Vertrags. Scheidet der Ehemann als VertragschlieBender aus, so fragt sich nur, ob die iibrigen
Kontrahenten, die Klagerin und der Beldagte, dessenungeachtetden Vertrag in seinem ganzen
Bestande geschlossen haben wiirden." BGH 2 maart 1951, BGHZ 3, 206; OERTMANN,
Subjektive Teilnichtigkeit, cit., p. 11 ss.: SOERGEL-SIEBERT-HEFERMEHL,Kommentar zum
BGB, 10. Aufl., Stuttgart/Berlin/Koln/Mainz 1967, § 139, Rdnr. 25. In Italie is de partiele
nietigheid ingeval van een subjectieve grond van nietigheid geregeld in art. 1420 Cc: "Nei
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dacht'?', namelijk aan de nietigheid van een enkele clausule in een uit meerdere
clausules bestaande (complexe) rechtshandeling, die ook zonder de nietige clausule
bestaanbaar is103•

4. Tijdens de parlementaire behandeling van de conversie is aandacht besteed aan
het feit dat zij van rechtswege werkt'?', Bij de behandeling van art. 3:41 heeft men
ook bij dit punt niet stilgestaan. Het is voorshands dan ook onduidelijk hoe de ver-
houding is tussen partiele nietigheid en voUedige nietigheid'". Heersende leer is
dat de nietigheid van een overeenkomst ambtshalve wordt geconstateerd en bij decla-
ratoir vonnis wordt uitgesproken'?'. Stel nu dat een partij een verklaring voor
recht vraagt van de nietigheid van een overeenkomst waarin een nietig arbitragebed-
ing voorkomt'". De nietige overeenkomst is objectief deelbaar. Deelt de rechter
de overeenkomst ambtshalve of geschiedt dit slechts naar aanleiding van een verweer

contratti con pili di due parti, in cui Ie prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento
di uno scopo comune, la nullita che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa
nullita del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo Ie circostanze,
considerarsi essenziale. " Cf. D'ANToNIO, La modificazione legislativa del regolamento nego-
ziale, Padova, 1974, p. 149 ss. Zie ook ASSER-HARTKAMP4-II, nr. 393 en BRUNNERin zijn
noot onder HR 7 dec. 1984, NJ 1985, 771 m.nt. (TORKIVAN DENBERG).
102 Zie voor het Nederlandse recht b.v. T.M. bij art. 3.2.8, ParI. Gesch. Boek 3, p. 194;
HOFMANN-MAS, p. 152; ASSER-RUTTEN4-II, p. 202; ASSER-HARTKAMP4-II, nr. 490.
103 Hier spreekt men in Duitsland van een objectief deelbare rechtshandeling, zie bijvoorbeeld
PIERERVONESCH, Teilnichtige Rechtsgeschiijte, cit., p. 54; SOERGEL-SIEBERT-HEFERMEHL,
Kommentar zum BGB, cit., § 139, Rdnr. 24.
104 Cf. M.v.A. art. 3.2.8, ParI. Gesch. Boek 3, p. 198 s.; HIJMA, Nietigheid en vernietig-
baarheid van rechtshandelingen, cit., p. 321 s.; ASSER-HARTKAMP4-II, nr. 496. Zie ook
retro, p. 263, voetnoot 38. Anders het Italiaanse recht, zie GALGANO,Il negozio giuridico,
cit., p. 303 s., met verwijzingen.
105 Het probleem is voor het Italiaanse recht aan de orde gesteld door RopPO, I poteri del
giudice ex art. 1421 cod. civ. e la nuliita parziale del contratto, Foro Pad. 1971, I, 1099 ss.
naar aanleiding van Casso It. 28 jan. 1970, n. 174, beslissend dat het essentiele karakter van
de subsidiaire nietige clausule en dus de totale nietigheid van de overeenkomst niet
ambtshalve door de reehter wordt geconstateerd, maar door de partij die daarbij be lang heeft,
dient te worden bewezen, hoewel art. 1421 Cc it. juist bepaalt dat nietigheid van rechtswege
werkt: "Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita pub essere fatta valere da chiunque vi
ha interesse e pub essere rilevata d'ufficio dal giudice."
106 Cf. HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 113 SS.

107 Cf. HR 23 maart 1990, NJ 1990, 214 m.nt. H.J.S.(BOTMANNAN HAASTER); Cf.
GABRIELLI,Considerazionisud'tmerpretazione e sull'invalidita delle clausole compromissorie,
in: DRAETTANAccA (red.), Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti
e rimedi, Milano, 1992, p, 513 ss.
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in eonventie of een eis in reconventiez" In het laatste geval wordt de overeen-
komst dus geheel nietig verklaard als de gedaagde verstek laat gaan. Dit laatste zou
waarsehijnlijk leiden tot een weinig aantrekkelijke vertraging van de reehtsgang en
bovendien een breuk met de huidige reehtspraktijk betekenen; particle nietigheid
kreeg juist zo weinig aandaeht van de Nederlandse reehtswetensehap omdat het
vraagstuk bij nietige seeondaire cIausules met een voor de overeenkomst onderge-
schikt belang gewoonlijk in reehte niet expliciet aan de orde komt. Ik ga er dus van
uit dat de reehter ook de objeetieve deelbaarheid ambtshalve constateert. Maar dient
de reehter zich ook arnbtshalve te begeven in een onderzoek naar de subjectieve -
deelbaarheid? Stel dat in een geding de nietigheid van een arbitragebeding aan de
orde komt en de reehter ambtshalve de objeetieve deelbaarheid eonstateert. Zou hij
ambtshalve de subjeetieve deelbaarheid moeten onderzoeken'?', dan zou hij dus
toeh spontaan de objeetief deelbare reehtshandeling in haar geheel als nietig kunnen
aanmerken'", als hij eoncIudeert dat het een subjeetief essentieel beding is. Dit
zou niet sleehts alsnog een breuk met de huidige reehtspraktijk veroorzaken maar
ook moeilijk in overeenstemming zijn te brengen met het beginsel van subjectieve

108 Cf. met betrekking tot het verweer dat de nakoming eisende partij wanprestatie heeft
gepleegd HR 19 febr. 1988, NJ 1989, 343 m.nt. C.I.H.B. (DROOGIBEKAERT).Zie voorts
HEEMSKERK,De eis in reconventie, 's-Gravenhage, 1972, p. 202 ss.
109 Dit gebeurde in het vonnis van de pachtkamer van Ktr. Zierikzee 23 nov. 1989, AR 1992,
4571. Het gemeenteraadslid DE FElTERhad twee percelen verkocht aan de Stichting Renesse,
die het recht op levering cedeerde aan de gemeente Westerschouwen. Bij gelegenheid van de
levering door DE FElTERaan de gemeente, werd afgesproken dat DE FElTERde percelen
tegen vergoeding kon blijven gebruiken zolang de gemeente de grond nog niet nodig had voor
de bouw van woningen. DE FElTERbracht deze gebruiksrechten in in de Maatschap DE
FElTER,die schriftelijke vastlegging vorderde van de mondeling gesloten pachtovereenkomst.
De pachtkamer constateerde echter dat de afspraak tussen het gemeenteraadslid en de
gemeente tot voortgezet gebruik nietig was op grond van art. 26 sub c Gemeentewet, dat
gemeenteraadsleden onder meer verbiedt deel te nemen aan onderhandse pacht van
gemeentelijke zaken: "Het recht tot voortgezet gebruik is (... ) naar het oordeel van de
pachtkamer een zodanig ondergeschikt onderdeel van de totale transactie, dat een eventuele
nietigheid van dit onderdeel niet de gehele overeenkomst kan treffen. "
110 Zo Hof 's-Hertogenbosch 10 juni 1992, NJ 1993, 44: "Ten processe is onvoldoende
geadstrueerd of aannemelijk geworden, dat partijen ook zonder de nietige bedingen de
overeenkomst zouden hebben aangegaan. Met name is niet aannemelijk geworden dat de
overeenkomstzou zijn aangegaan zonder de hierv66r onder 4.4.E genoemde bepaling van art.
5 van de overeenkomst aangaande de vaststelling van de verkoopprijs. VGO's stelling, dat
het hier in feite slechts om een adviesprijs zou gaan is betwist, niet geadstrueerd,
onvoldoende bepaald te bewijzen aangeboden en strookt in genen dele met de bewoordingen
van de overeenkomst. Deze bepaling is in samenhang met die van art. 2 zo wezenlijk voor
de overeenkomst als geheel dat niet kan worden aangenomen dat de overeenkomst zonder
deze zou zijn aangegaan. Daarom betreft de boven vastgestelde nietigheid der afzonderlijk
genoemde bedingen en verplichtingen de overeenkomst in haar geheel, met inbegrip van het
beding tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten."
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deelbaarheid, volgens welk een partij die de volledige nietigheid wenst, eventueel
het essentiele karakter van de nietige clausule zal dienen te bewijzen. Het beginsel
van subjeetieve deelbaarheid legt de reehter feitelijk op, in een afweging van om-
standigheden te treden. Anderzijds lijken de omstandigheid dat de reehter de
subjeetieve ondeelbaarbeid niet ambtshalve mag constateren en het bestaan van de
partijverpliehting om op eigen initiatief omstandigheden te stellen en desnoods te
bewijzen waaruit de algebele nietigheid ondanks bet beginsel van particle geldigbeid
blijkt, niet verenigbaar met de regel dat de nietigheid van reebtswege werkt. M.i.
verdient het de voorkeur in dit geval een uitzondering op die regel te aanvaarden.
Het feit dat een partij de subjeetieve ondeelbaarheid niet aan de orde stelt, geldt
aldus als een vermoeden dat er subjeetieve deelbaarbeid iSIlI. De regel dat de
reebter niet bij wijze van uitgangspunt subjeetieve ondeelbaarheid mag veronder-
stellen, leidt tenminste tot een verzwaarde motiveringsplicbt als bij tocb tot algebele
nietigheid besluit ofseboon partijen hieromtrent geen diseussie zijn aangegaan.
Hieruit volgt dat ik in zoverre onjuist acbt een arrest van de Hoge Raad van 26
maart 1993112:

"Het vierde onderdeel klaagt dat bet hof ten onrecbte is voorbijgegaan aan de moge-
lijkheid dat, indien de verzekeringsovereenkomst in beginsel nietig is, dit onder
omstandigbeden slecbts een partiele nietigbeid tot gevolg heeft. In bet onderhavige
geval bestaat, aldus het onderdeel, geen onverbrekelijk verband tussen de delen van
de overeenkomst, nu deze kan worden gesplitst in een verzekering voor het woon-
buis en een verzekering voor de overige opstallen. Deze klacht faait, reeds omdat
Bakker zich voor het eerst in cassatie erop heeft beroepen dat van partiele nietigheid
sprake zou kunnen zijn, en beantwoording van de vraag of de overeenkomst kan
worden gesplitst in delen en zo ja, of al dan niet tussen de delen een onverbrekelijk
verband bestaat, een onderzoek van feitelijke aard zou vergen waarvoor in cassatie

III Cf. Ktr. Meppel27 febr. 1992, Prg. 1992,3637: "De art. 7A:1624 tot 1636 BW vorrnen
dwingend recht, zodat bepalingen van het huurcontract tussen partijen die met deze artikelen
in strijd zijn, terzijde dienen te worden gesteld. Dit heeft tot gevolg dat, ondanks de clausule
in de huurovereenkomst waarin verhoging van de huurprijs tijdens de optieperiode wordt
uitgesloten, Buikema gerechtigd is tot het doen van een vordering als bedoeld in art.
7A:1631a, lid 8, BW."
112 HR 26 maart 1993, NJ 1993, 329 (BAKKERlZwOLSCHEALGEMEENE). Voor zover de
Hoge Raad in dit arrest besliste dat het verband tussen het nietige beding en de geldige rest
van de overeenkomst in feitelijke instanties moet worden beoordeeld, bevestigde hij HR 20
mei 1938, NJ 1939,94 m.nt. P.S.: • ... dat voorts in het onderdeel nog de stelling valt te
lezen, dat de nietigheid van voormeld beding de gebeele overeenkomst nietig zou maken; dat
de al dan niet gegrondheid hiervan in boofdzaak athankelijk is van de uitlegging, die op dit
punt aan de overeenkomst van partijen moet worden gegeven, derhalve van een punt van
feitelijken aard, zoodat deze stelling, nu zij voor het eerst in cassatie wordt voorgedragen,
niet voor onderzoek in aanrnerking kan komen ... " Zie met betrekking tot de invloed van een
nietige (borgtocht)overeenkomst op een daarmee samenhangende (geldlenings)overeenkomst
RR 19 nov. 1993, RvdW 1993, 231 (WillemslRabobank).
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geen plaats is. "

5. Het spreekt voor zich dat art. 3:41 in bepaalde gevallen een nuttige functie zaI
kunnen vervullen. In praktisch aile Europese post-napoleontische codificaties is een
regeling voor partiele nietigheid opgenomen'" en de Nederlandse wetgever wilde
blijkbaar niet achterblijven, hoewel hij, hetgeen mijn voorkeur zou hebben gehad,
met een algemene conservatiepaling had kunnen volstaan. Maar de wetgever heeft
zich er wel op de slechtst denkbare manier van afgemaakt. Hoewel tite13.2 de sfeer
van het Duitse BGB ademt, ontbreekt in de uiterst summiere Toelichting!" op art.
41 een verwijzing naar § 139 BGB, terwijl weI naar andere buitenlandse bepalingen
wordt verwezen. MEUERS moet dus weIbewust, ten koste van het beginsel van
volledige nietigheid van de rechtshandeling, dat wordt gecodificeerd door § 139
BGB, voor het beginsel van restgeldigheid hebben gekozen. Maar door geen inzicht
in zijn afweging te geven, heeft hij ook geen discussie uitgelokt. Ik acht waarschijn-
lijk, gezien ook de opvattingen in Duitsland omtrent § 139 BGB al in de eerste helft
van deze eeuw'", dat een vroegtijdig rechtswetenschappelijk deb at over art. 3:41
aanleiding rou hebben gegeven tot aanpassingen met het oog op de voor de hand
liggende problemen waartoe het artikel in zijn huidige vorm aanleiding zal geven.
Zonder relativeringen had art. 3:41, dat in zijn huidige redactie naar mijn stellige
overtuiging blijk geeft an een gebrek aan inzicht in of beIangsteUing voor de maat-
schappelijke realiteit, niet, althans niet op deze centrale plaats in het nieuwe wetboek
mogen worden opgenomen. Heel vaak is namelijk het onderzoek waartoe art. 3:41
verplicht niet met de strekking van de overtreden norm verenigbaar. Indien een

113 Zie retro, p. 271, voetnoot 83 en 84 en verder art. 292 Cc port. 1967: "A nulidade ou
anulacao parcial nao determina a invalidade de todo 0 negocio, salvo quando se mostre que
este nao teria sido concluido sem a parte viciada." § 878 ABGB: "( ... ) 1st Mogliches und
Unmogliches zugleich bedungen, so bleibt der Vertrag in ersterem Teile giiltig, wenn anders
aus dem Vertrage nicht hervorgeht, daB kein Punkt von dem anderen abgesondert werden
konne ( ... )".
114 T.M. art. 3.2.7a, Parl, Gesch. Boek 3, p. 192 s.
115 Cf. NATIER, Die teilweise Nichtigkeit der Rechtsgeschiifte. BGB. § 139, Borna-Leipzig,
1907, p. 115 ss.; LANG, Teilweise Nichtigkeit der Rechtsgeschiifte, § 139 BGB., Berlin, 1926,
p. 58 ss.; HERZOG, Quantitative Teilnichtigkeit. Zugleicn Darlegungen zur Struktur des
Rechtsgeschiifts und der rechtsgeschiiftlichen Bestandteile, Gottingen, 1926, p. 66 ss.;
SPETHMANN, Zur Wirkung der Teilnichtigkeit. Ein Beitrag zur § 139 BGB., Kiel, 1930, p.
5 ss.; NOLDEN, Der Grundsatz der Restgidtigkeit. Ein Versuch zurLosung des Problems der
Restgidtigkeit und eine Darlegung zu: §§ 139, 140, 134, 138 u.a. BGB., Koln, 1939, p. 16
ss; DAHMEN, Teilweise nichtige Rechtsgeschiifte. Beitriige zu §§ 139, 313 und 138 BGB,
Gottingen, 1949, p. 77 ss.; LAPPE, Die Teilnichtigkeit des gesetz- oder sittenwidrigen Rechts-
geschaftes, Miinster, 1950, p. 79 ss.; cf. JOSEPHT AL, Die Yorschriften uber die Teilnichtigkeit
von Rechtsgeschiiften (§ 139 BGB und Art. 20 Abs. 2 OR) unter besonderer Berucksichtigung
ihrer Anwendungsmoglichkeit auf die Verbindung von dinglichem und obligatorischem
Geschiift, Basel, 1933, p. 47 ss.; MEYER, Die Teilnichtigkeit der Rechtsgeschdfte, Basel,
1949, p. 124 ss.
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nietige rechtshandeling zowel objectief als subjectief deelbaar blijkt, ontstaan geen
problemen'". Er zijn geen wettelijke verboden die de nietigheid van de gehele
rechtshandeling voorschrijven indien slechts een objectief secondair beding nietig is
en vaststaat dat partijen het geldige deer ook zonder dat nietige deel zouden hebben
gesloten. Een probleem ontstaat wei wanneer een overeenkomst in strijd is met
interventionistische normen die de regeling van een onderwerp aan de partijauto-
nomie onttrekken dan wei slechts onder strikt omschreven voorwaarden toestaan.
Een belangrijke daaruit voortvloeiende en aan de regel van art. 3:41 tegengestelde
ontwikkeling is gelegen in de relativering in die gevallen van de eis van subjectieve
deelbaarheid en, daardoor, een belangrijke devaluatie van de sedes materiae voor
partiele nietigheid!", art. 3:41. Deze ontwikkeling is in Duitsland, juist vanwege
de Uberbetonung des Willens der Parteien'" in § 139 BGB, en daarom al te rigide
beperking van de eisen van het rechtsverkeer, duidelijk aan het voetlicht getreden.
Die relativering houdt in dat er naar wordt gestreefd de nietigheid van de gehele
rechtshandeling wegens haar subjectieve ondeelbaarheid te voorkomen in de gevallen
waarin redelijkerwijze van een op een bepaald rechtsgevolg gerichte gemeenschap-
pelijke partijwil niet meer gesproken kan worden omdat niet aan de premisse van fei-
telijke gelijkwaardigheid van partijen is voldaan en de wetgever zich genoodzaakt
ziet middels bijzondere bepalingen te intervenieren om het verbroken evenwicht te
herstellen'". Voorwaarde voor de relativering van het '1ereiste van subjectieve
deelbaarheid is, niet alleen dat de overeenkomst een oorzaak ontbeert, maar ook dat
de grond der nietigheid een met een dergelijke bijzondere bepaling strijdig beding
is, en dat uit de (strekking van de) overtreden norm zelf de geldigheid van het
objectief-geldige deel van de rechtshandeling voortvloeit. Een proeftijdbeding in een
arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld is nietig wegens strijd met art. 7A: 1639n BW als
de nieuwe werkgever feitelijk identiek is aan de oude, of wanneer de werknemer
onroiddellijk voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst dezelfde functie als
uitzendkracht vervulde'P. Zelfs als de werkgever bewijsbaar de arbeidsovereen-

116 Cf. G.B. FERRI, Yolonta del privato e volonta deLla Legge neLla nulliia del negozio
giuridico, cit., p. 297.
117 Cf. HAGER, Gesetzes- und Sittenkonforme Auslegung und Aufrechterhaltung von
Rechtsgeschiiften, Munchen, 1983, p. 107 ss.
118 NOLDEN, Der Grundsatz der Restgidtigkeit, cit., p. 20; zie ook p. 273, voetnoot 91.
119 Cf. REINHARDT, Die Yereinigungsubjektiver und objektiver Gestaltungskrafte im Vertrage,
cit., p. 115 SS.; SANDROCK,Subjektive und objektive Gestaltungskrafte bei der Teilnichtigkeit
von Rechtsgeschiiften, AcP 159 (1960), p. 481 ss.
120 HR 24 okt. 1986, NJ 1987,293 (SLUKOORDIHEKKEMA);HR 1 mei 1987, NJ 1988,20
(WAREMANIDEMU);HR 13 sept. 1991, NJ 1992, 130 m.nt. P.A.S. (DINGLERIMERKELBACH);
HR 8 mei 1992, NJ 1992,480 (VAN SUMMEREN/OZKAN); HR 23 april 1993, NJ 1993,503
m.nt. P.A.S. (BRABERIINDEBUS);Pres. Rb. Breda 21 febr. 1990, KG 1990, 109; Rh. 's-
Gravenhage 11 juli 1990, NJ 1990,371; Rb, Breda 16 juni 1992, Prg. 1992,3760; Ktr.
Hilversum4 sept. 1991, Prg. 1991,3558. Zie ook Pres. Rb. Amsterdam 23 sept. 1993, JAR
1993, 254 en BOUWENS, Proeftijdbeding na uitzendarbeid nietig? N.a.v. Ktg. Bergen op
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komst zonder het proeftijdbeding niet zou zijn aangegaan en zij dus subjectief
ondeelbaar is, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Art. 12 Pw eist dat de beeindi-
gingsdatum van een pachtcontract vaststaat. Hof Arnhem (Pachtkamer) negeert het
beding dat tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de verpachter toestaat.
Het komt terecht niet toe aan een beoordeling van het belang dat partijen, en vooral
de verpachter, aan het nietige beding hebben gehecht'". Zo zal ook de Grond-
kamer het pachtcontract waarin de verpachter een te hoge pacht (art. 3 Pw) heeft
bedongen, aanpassen (art. 6 Pw). Het verweer van de verpachter dat hij de
overeenkomst tegen de lagere pacht nooit zou zijn aangegaan en dat de pachtover-
eenkomst geheel nietig is, zal zij passeren 122. Dat het rechtsgevolg van het geldige
deel, als een zelfstandige rechtshandeling in stand blijvend, niet tot de oorspronke-
lijke bedoeling van de verpachter herleidbaar is, doet vanuit sociaal-economiscb per-
spectief niet ter zake!". Nietigheid van de gebele overeenkomst zou zelfs onwen-
selijk zijn. De regeling der particle nietigbeid zoals vervat in art. 3:41 is met andere
woorden subsidiair geworden'" aan een schutzzweckorieniierter Nichtigkeits-
beschrdnkung schon qua Nichtigkeitsnorm'", Het draait niet meer om de wil van
partijen maar om de belangen van partijen. Deze ontwikkeling heeft zich in het
begin van deze eeuw ingezet. In 1910 stelde HAUSMEISTERin een overzichtsartikel
de 'eigenartige Anwendung des § 139 BGB.' ter sprake!". Het Duitse Reichs-

Zoom 23 maart 1989, NJ 1989, 46, NIB 1989, p. 853 s.
121 Hof Arnhem (pacbtkamer) 25 april 1960, P 1960,2113; Hof Arnhem (pachtkamer) 20
mei 1966, P 1966, 2648; Hof Arnhem (pachtkamer) 23 mei 1966, P 1966, 2649; Hof
Arnhem (pachtkamer) 29 okt. 1976, P 1977, 3324; Centrale Grondkamer 18 april 1977, P
1978,3357.
122 Zie reeds Centrale Grondkamer 17 jan. 1944, NI 1944, 189: "0. dat de Centrale Grond-
kamer van oordeel is, dat de omstandigheid, dat een verpachter niet accoord gaat met de door
de Grondkamer voorgestelde verlaging van den overeengekomen pachtprijs op zichzelf geen
reden is de pachtovereenkomst nietig te verklaren .. .". Zie ook retro, p. 169 ss.
123 G.B. FERRI, Yolonta del privato e volonta deLla Legge neLla nullita deL negozio, cit., p.
298.
124 FLUME, Das Rechtsgeschdft, p. 576 ss.; zie ook FARJAT,L 'ordre public economique, cit.,
p. 242: ".. .il y a en fait soumission du contrat a un ordre contractuel voulu par Ie
Iegislateur. " GUELFUCCI-THlBIERGE,Nullire, restitutions et responsabilite, cit., nr. 488: "... en
effet, lorsque l'ordre public exige une solution, generalement une nullite partielle, Ie respect
des intentions des parties est relegue au second plan. "
125 DAMM, Kontrolle von Vertragsgerechtigkeit durch Rechtsfolgenbestimmung; cit., p. 916.
126 HAUSMEISTER,Kaufrnannsgericht und § 1398GB., Holdheirns Monatsschrift, 1910, p.
287: "Immerhin gewinnt man beim Durchsehen etwa des Jahrbuches des besonders
'sozialempfindenden' Berliner KfmG. den Eindruck, daB hier, in der gewili Ioblichen Absicht,
das ui fruheren Jahren an den Handlungsgehilfen begangene Unrecht wieder gut zu machen,
etwas zu viel 'Gefiihls'-jurisprudenz getrieben wird (... ). Doch nicht davon, sonder von
Bedenken theoretischer Natur, ganz besonders vond der eigenartigen Anwendung des § 139
BGB. solI heute die Rede sein; dazu liegt um so eher AniaB vor, als einerseits die Judicatur
der KfmG. fast taglich neue VerstoBe gegen diesen Paragraph begeht, andererseits selbst
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gericht verklaarde in hetzelfde jaar127 de overeenkomst nietig waarin een werkne-
mer zijn werkgever op zijn erewoord verzekerde dat hij hem na het beeindigen van
de arbeidsovereenkomst geen concurrentie zou aandoen. Het Reichsgericht plaatste
de nietigheid van de overeenkomst nog geheel in het teken van de wil van partijen:

"Die Verpfandung des Ehrenwortes des Beklagten ist naeh dem Inhalte des Vertrages
kein blobes dem Vertrage hinzutretendes Bestarkungsmittel, keine Nebenabrede, die
unbeschadet des Fortbestandes des Wettbewerbverbotes aus dem Vertrage
ausgeschieden werden konnte, sondem bildet in Verbindung mit der Vertragsstrafe
die einheitliche Grundlage fur das Wettbewerbverbot (... ). Daraus ergibt sich der
SchluJ3, daB oboe Verpfandung des Ehrenwortes dec Vertrag nieht zustande
gekommen ware. Die Voraussetzung des § 139 BGB. fur die Aufreehterhaltung des
Strafverspreehens des Beklagten liegt daher nieht vor. Das Berufungsgerieht hat aueh
nieht, wie § 139 BGB. erfordert, angenommen, daB das Rechtsgeschaft ohne den
auch von ibm fur niehtig erachteten Tell vorgenommen sein wiirde, sondem sagt
nur, es sei nicht anzunehmen, vom Beklagten aueh nicht behauptet, daB der Vertrag
ohne die ehrenwortliche Bindung nieht abgesehlossen ware. Die Parteien hatten die
Festsetzung des Wettbewerbverbotes und der Vertrag(s)strafe gewollt. Der an sieh
giiltige Vertrag bleibe in seinen giiltigen und von den Parteien gewollten Bestimmun-
gen rechtlich wirksam. Diese Ausfiihrungen enthalten nieht die nach § 139 BGB.
erforderliehe Feststellung. Das Vorbringen der Parteien ergibt auch keinen weiteren
Anhalt hierfiir, und es liegt kein AnIa6 vor, bei Anwendung des § 139 BGB. in
Fallen der vorliegenden Art von einer strengeren Handhabung abzusehen. Denn zum
Schutze der in technisehen oder kaufmannischen Betrieben Angestellten geniigt es
nicht, wenn die gegen die guten Sitten verstoBende und deshalb unzulassige Bindung
durch Ehrenwort in einem entstehenden Reehtsstreite nachrraglich fur unwirksam
erklart, das Wettbewerbverbot aber aufrechterhalten wird; vielmehr ist, wenn nieht
ein sicherer Beweis fur den Ausnahrnefall des § 139 BGB. erbraeht wird, das
Wettbewerbverbot iiberhaupt fur nichtig zu erklaren."

In 1923 verscheen het Entwurj eines Allgemeinen Arbeitsgesetzes'": Daarvan
voorzag § 8 in restgeldigheid van de arbeidsovereenkomst bij nietigheid van een
enkeI beding'". Het ontwerp is nooit ingevoerd maar heeft de rechtspraak wel

Stranz eine der bedenkliehsten und in unser Wirtsehaftsleben am tiefsten eingreifenden
Entseheidung(en) dieser Art expressis verbis billigt." (ace. orig.)
127 RG 8 nov. 1910, RGZ 74, 332, Recht 1911, Nr. 3287.
128 Daarover KRELLER, Zum Entwurf eines Allgemeinen Arbeitsvertragsgesetzes, AeP 122
(1924). p. 1 ss.
129 Zie KRELLER, loe. ult. cit., p. 23, nt. 37: "4. Teilweise Niehtigkeit. § 8. 1st ein Tell des
Arbeitsvertrages nichtig, so bleibt im Zweifel der ubrige Vertrag giiltig. Er ist so zu
erganzen, wie ibn die Beteiligten bei Beachtung der zur Nichtigkeit fuhrenden Reehtsvor-
schriften mutmaBlich abgeschlossen hatten. Sind dem Arbeitnehmer im Hinblick auf die im
nichtigen Vertragsteile iibemommenen Pflichten Leistungen von besonderer Hohe zugesichert,
so konnen sie auf Antrag des Arbeitgebers durch Urteil angemessen herabgesetzt werden."
Zie ook EBERTH, Die Teilnichtigkeit im Arbeitsrecht. Eine Untersuchung der Bedeutung des
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beinvloed'". Begin dertiger jaren riep een werknemer met succes de nietigheid in
van het concurrentiebeding, dat deel uitmaakte van de arbeidsovereenkomst. De
werkgever reageerde met een beroep op de nietigheid van de gehele arbeidsovereen-
komst. Diens beroep werd in aIle instanties afgewezen. Onder uitdrukkelijke verwij-
zing naar § 8 van de ontwerp-arbeidswet, overwoog het Reichsgerichr" :

"Der Meinung, daB der § 139 BGB. unanwendbar sei im Fall der Nichtigkeit eines
Wettbewerbsverbots auf Grund der zu Gunsten der Handlungsgehilfen in den §§ 74
flg. HGB. gegebenen Schutzvorschriften allgemeiner Natur, wie der des § 138
BGB., wenn diese als Schutzvorschriften zu Gunsten eines Dienstverpflichteten
wirken, ist unbedenklich beizupflichten. Es wiirde in der Tat dem gesunden
Rechtsempfinden widersprechen und den sozialen Zweck des Gesetzes in solchen
Fallen in sein Gegenteil verkehren, wollte man die Nichtigkeit solcher Verbote
regelmlillig das gesamte iibrige Dienstverhaltnis ergreifen lassen und damit den zu
schiitzenden Dienstverpflichteten hinsichtlich der Fortdauer seines Dienstverhaltnis-
ses und seiner Vergiitungsanspriichetrotz Wegfalls der Fesseln des Wettbewerbsver-
botes im Endergebnis praktisch in aller Regel schlechter stellen. Diese Meinung wird
im iibrigen Schrifttum iiberwiegend vertreten. Sie liegt auch dem § 8 des Entwurfs
eines Allgemeinen Arbeitsgesetzes von 1923 (28. Sonderheft zum Reichsarbeitsblatt,
2. Stuck) zugrunde (... ). Das Vertragsverhaltnis der Parteien, soweit es nicht daB
Wettbewerbsverbot betrifft, ist danach vom Berufungsgericht mit Recht als
rechtswirksam und fortbestehend angesehen. "

Deze gedachte wordt in de meeste landen inmiddels aI lang expliciet aanvaard 132

§ 139 im Arbeitsrecht, Koln, 1967, p. 6 ss.
130 Cf. EBERTH, Die Teilnichtigkeit im Arbeitsrecht, cit., p. 7 s.
131 RG 11 dec. 1934, RGZ 146, 116.
132 Zie voor het Duitse recht DAMM, Kontrolle von Vertragsgerechtigkeitdurch Rechtsfolgen-
bestimmung, cit., p. 916; Miinchener Kommentar zurn BGB, Bd. I: Allgemeiner Teil (§§ 1-
240),2. Aufl., Miinchen, 1984, § 139 (MAYER-MALY), Rdnr. 1-10; BGH 19 juni 1980, NJW
1980,2407 = JZ 1980,733; BAG 9 sept. 1981, NJW 1982,461; voor Oostenrijk: KLANG-
GSCHNITZER,Kommentar zum ABGB, cit., § 878, Anm. II 2b; KOZIOL-WELSER, GrundrijJ
des biirgerlichen Rechts, cit., p. 147 ss.; BINDER, Zur Konversion von Rechtsgeschiiften, cit.,
p. 66 S8.; OGH 10 juli 1979, Jbl. 1981,48; Zwitserland: TANDOGAN,La nullite, l'annulation
et La resiliation partieLLes des contrats, cit., p. 83 ss.; VON TUHR-PETER, ALLgemeiner TeiL
des Scbweizerischen ObLigationenrechts, Bd. I, 3. Aufl. Ziirich, 1979, p. 227 ss.; Kassa-
tionsgericht Ziirich 17 jan. 1986, SJZ 1987, 66; Griekenland: LIGEROPOULOS,Teilnichtigkeit
des Rechtsgeschiifts unter Ausschlufl der Gesamtnichtigkeit, Revue Hellenique de Droit
Intemational1971, p. 1 ss.; Voormalige DDR: GOHRING-POSCH,ZiviLrecht, I. Teil, Berlin,
1981, p. 216; Frankrijk: SIMLER,La nullite partielle des actesjuridiques, cit., p. 384, p. 397
ss.; MALAURIE, noot onder Casso fro 6 juni 1972, D. 1973, 151, sub 10; GHESTIN, Le
contrat, nr. 900; zie ook voetnoot 137; Belgie: VAN GERVEN, BeginseLen van Belgiscb
Privaatrecht, Vol. I (ALgemeen Deel), Leuven 1968 (herdr. 1987), p. 426 ss.; Engeland:
MARsH, The severance of illegality in contract, (1948) 64 L.Q.R., p. 230 ss., p. 248; Bennet
v. Bennet (1952) 1 All E.R. 413-423; Goodinson v. Goodinson (1954) 2 Q.B. 118-127;
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en een modem wetboek als de ltaliaanse Codice civile van 1942 bepaalt dan ook
dienovereenkomstig in art. 1419 lid 2\33.HoeweI de Toelichting op art. 41 toch
ook verwijst naar het art. 1419 Cc it., geeft de Nederlandse wetgever'" geen blijk

Ailion v. Spiekermann and others (1976) 3 W.L.R. 556-562; Carney v. Herbert and others
(1985) 1 AU E.R. 438-448.
133 Art. 1419 lid 2 Cc it.: "La nullita di singole clausole non importe la nullita del contratto,
quando Ie cIausole nullo sono sostituite di diritto da norme imperative." Ook art. 239 sub b
van het Hongaarse BW van 1959 bepaalt dat de nietigheid van het contract niet intreedt
wanneer het behoud van het geldige dee I uit sociaal-economisch belang geboden is.
134 Het is opvallend dat zowel de rechtspraktijk als de rechtswetenschap de regel van art. 3:41
vrij consequent negeert, ondanks HR 14 maart 1929, NJ 1929, 1382 m.nt. E.M.M. (DE
VRIESIMECHANICUS).MEUERSdoet het in zijn noot onder dit arrest voorkomen alsof de regel
en zijn toepassing door de Hoge Raad vanzelfsprekend zijn. Maar als TlELEMANin 1933 in
zijn boek De vormen van ongeldigheid van rechtshandelingen, cit., p. 19 ss., wettelijke
bepalingen opsomt waaruit de nietigheid van slechts een enkel beding volgt, verwijst hij niet
naar het arrest van 1929: "Zoo komen in de regeling van de arbeidsovereenkomst in ons
burgerlijk wetboek tal van bepalingen voor, waarbij een beding nietig, dit is niet verbindend,
is verklaard, zonder dat een dergelijk beding de arbeidsovereenkomst, waarin zij voorkomt,
nietig maakt. ..". DE GROOTH, Koop en verkoop op ajbetaling en huurkoop naar de nieuwe
wettelijke regeling en de wet op het ajbetalingsbedrijf, 's-Gravenhage, 1936, p. 88, verwijst
naar Rb. Amsterdam 12 jan. 1925, NJ 1925, 900, als hij in 1936 betoogt: "Ongeoorloofd nu
is de oorzaak eener overeenkomst, wanneer zij bij de wet verboden is, of strijdig is met de
goede zeden of met de openbare orde (art. 1373 B.W.). Het is vaste rechtspraak, dat op
grond van deze artikelen ook een of meer afzonderlijke bedingen krachteloos lrunnen worden
geoordeeld. Aileen wanneer het ongeoorloofde beding een zoo overheerschende beteekenis
voor de heele overeenkomst heeft, dat zonder dat beding de overeenkomst haar karakter zou
verliezen, wordt het contract in zijn geheel nietig." Heel nadrukkelijk ook, m.b.t. conversie,
BREGSTEIN,Interventie NJV, cit., Verzameld Werk, cit., p. 261; zie voorts HOFMANN-ABAS,
Het Nederlands verbintenissenrechi, cit., p. 153: "Soms bepaalt ook de wet zelf dat het
verboden beding nietig is en zwijgt zij over de rest van de overeenkomst. Deze zal men dan
weI bijna steeds voor geldig moeten houden."; voorts, zonder nadere motivering, ASSER-DE
LEEDE 5-ill, nr. 286, m.b.t. dwingendrechtelijke bepalingen in het arbeidsrecht: "Wanneer
deze voorschriften niet worden nageleefd is er sprake van gedeeltelijke nietigbeid, slechts het
niet toegelaten of niet in de vereiste schrifte\ijke vorm overeengekomen beding geldt niet."
Zie ook WESTEROUENVANMEETEREN,De rechtsgeldigheid van het 'echtscheidingscontract'
in verband met art. 263 van het Burgerlijk Wetboek, cit., p. 33855.; VAN OPPEN, Is een
wettelijke regeling gewenst van de gevolgen van nietigheid eener overeenkomst wegens
ongeoorloofde oorzaak? cit., p. 19 ss.; SUIILING, lnleiding tot het burgerlijk recht, Bd. II,
dl. 1, p. 147; ASSER-HARTKAMP4-II, nr. 491. Hoe dit ook zij (cf. WEDEVEN,Enige beschou-
wingen over het leerstuk der burgerrechtelijke nietigheden, cit., p. 501 ss.), uit het wettelijk
systeem van het BW en i.h.b. uit art. 3:41 vloeit anders voort. Want wanneer de wet zelf be-
paalt dat het verboden beding nietig is, staat niet meer vast dan dat de grond der nietigheid
slechts een deel van de rechtshandeling betreft. Niet houdbaar lijkt me de bewering in ASSER-
RUTTEN 4-II, p. 203: "De wetgever (... ) he eft weI met betrekking tot sommige gevallen
bepaald, dat de nietigheid van een bijkomend beding niet de overeenkomst in baar geheel
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van enig inzieht in deze ontwikkeling. Nergens, noeh in het door zijn plaatsing in
Boek 3 algemene artikel noeh in de bijbehorende toeliehtingen, wordt een restrictie
aan de eis van subjectieve deelbaarheid van de reehtshandeling gesteld. Men hoeft
zieh maar een willekeurige overeenkomst onder een met een wettelijke (beseher-
mings-)bepaling of met de goede zeden strijdige ontbindende voorwaarde!" - zodat
aan de subjeetieve ondeelbaarheid niet getwijfeld behoeft te worden=" - voor te
stellen, bijvoorbeeld de overeenkomst tot het versehaffen van onderhoud onder de
ontbindende voorwaarde dat het toevertrouwde kind op een katholieke school wordt
gedaan'", of de met een vrouw aangegane huur - of arbeidsovereenkomst onder
de ontbindende voorwaarde dat ze zwanger wordt, om te beseffen dat dit niet waar
kan zijn'". Het lijkt mij ook vanzelfsprekend dat de 'Pranse true' ontoelaatbaar
is, nl. dat in de overeenkomst een aparte clausule wordt opgenomen waarin wordt
bepaald dat de nietigheid van een dergelijk beding de nietigheid van de gehele over-
eenkomst bewerkstelligt. Die clausule zou immers aan de zwakkere partij het beroep

ongeldig maakt. Vergelijk de artt. 1200 en 1530 BW, art. 32 Wet Luehtvervoer en diverse
bepalingen in de arbeidswet. Aan deze bepalingen moet de gedachte ten grondslag liggen dat
de partijen ook zonder het betreffende beding de overeenkomst zouden hebben gesloten." Zie
ook HR 29 juni 1984, NJ 1985, 68 m.nt. G. (AMROIENKELAARq.q.).
135 Cf. HR 6 maart 1992, NJ 1992, 509 m.nt. P.A.S., JAR 1992, 10 (MUNGRAIMEIR); BAG
9 juli 1981, NJW 1982, 788, waarover FOLLGRAF,Die aujlosende Bedingung im Arbeitsver-
trag, NJW 1982, p. 738 ss. Zie voor het Oostenrijkse recht APATHY,Zur Folge unzulassiger
Ablosevereinbarungen, cit., p. 1 ss. Zie ook COEHORST,Het spanningsveld tussen de beeindi-
gingswijzen van de arbeidsovereenkomst, in Goed & trouw (VAN DER GRINTEN-Bundel),
Zwolle, 1984, p. 349 s.
136 Cf. echter SCHOORDIJK,Vermogensrecht, p. 131. In Duitsland stelt de heersende leer zich
op het standpunt dat de opschortende voorwaarde een geintegreerd bestanddeel van de
rechtshandeling uitmaakt, zie b.v. FLUME, Vas Rechtsgeschaft, p. 691; LARENZ,Allgemeiner
Teil, cit., p. 494, nt. 8. Bij nietigheid van de opschortende voorwaarde zou volgens deze
opvatting dus de gehele rechtshandeling vanwege haar objectieve ondeelbaarheid zonder meer
nietig zijn. Anders MEDICUS, Allgemeiner Teil des BGB, 2. Aufl., Heidelberg, 1985, Rdnr.
853; APATHY, Zur Folge unzulassiger Ablosevereinbarungen, cit., p. 18 ss. Anders ock de
Nederlandse rechtsleer, zie DEN TONKELAAR,De ontbindende en de opschortende voor-
waarde naar BW en NBW, Zwolle, 1983, p. 10 ss., die er op wijst dat niet de rechtshandeLing
maar haar gevolg voorwaardeLijk is; cf. AsSER-RUTTEN4-1, p. 124 en ASSER-HARTKAMP4-1,
nr. 154.
137 HR 20 mei 1938, NJ 1939,94 m.nt. P.S. Het hof was van oordeel dat de nietigheid van
het beding op het restant van de overeenkomst niet van invloed was, welke beslissing door
de Hoge Raad werd geeerbiedigd. Men zie echter de noot van SCHOLTENonder het arrest.
138 Cf. BAG 10 mei 1957, NJW 1957,1688; LAG Dusseldorf 10 febr. 1969, DB 1969,931;
in zijn arrest van 14 juni 1963, Pas. 1963 I, 1083, achtte het Belgische Hof van Cassatie de
in een arbeidsovereenkomst opgenomen ontbindende voorwaarde (zij het met werking ex
nunc) van huwelijk geldig. In die zin ook nog OGH 26 juni 1953, JBI. 1954,283 (Leitsatz):
"Jede unerlaubte Bedingung macht den ganzen Vertrag ungultig"; Cour d'Aix 2 dec. 1971,
Rev. trim. dr. civ. 1972, p. 614, obs. CONNU.
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op rechtsbescherming ontnemen'", Toch lijkt HDMAdaartegen geen bezwaar te
hebben. Hij vindt dat partijen art. 3:41 terzijde stellen als zij zelf van een, achteraf
nietig blijkend, beding een ontbindende voorwaarde hebben gemaakt en het aldus uit-
drukkelijk tot essentiale hebben verheven'". Ik: betoogde hiervoor al141 dat de
rechtshandeling die in strijd komt met een wettelijk verbod in beginsel in haar geheel
nietig is. Dit voIgt ook uit de redactie van art. 3:40 en art. 3:41. In de objectieve
fase van art. 3:41 wordt de structuur en daarmee de deelbaarheid van de rechts-
handeling bepaald. Daarna, in de subjectieve fase van art. 3:41, komt de wil van
partijen aan de orde. Het subjectief priocipale karakter van de nietige clausule blijkt
dan doordat zij is gegoten in de vorm van een ontbindende voorwaarde. Mij dunkt
dat partijen zich aan dit proces Diet kunnen onttrekken, juist omdat de wet de
subjectieve toets van art. 3:41 soms niet aangelegd wil zien. De wil van de wetge-
ver, waaruit deelbaarheid volgt, stelt dan de wil van partijen, waaruit ondeeibaarheid
voigt, terzijde'".

139 Casso fr. 5 febr. 1971, Bull. Civ. Ill, no. 84, vernietigde de beslissing van de Cour
d'appel de Paris dat de geldigheid van de nietig gebleken c1ausule in een huuroverkomst,
niettegenstaande het beding dat deze c1ausule voor cause determinante van de overeenkomst
diende te worden gehouden, toch niet doorslaggevend voor de geldigheid van de gehele
huurovereenkomst was: " ... qu'en statuant ainsi, alors que, dans leur convention les parties
avaient expressement declare que cette clause constituait la cause determinante du bail, la
cour d'appel a denature les termes c1airs et precis du contrat." Zo ook Casso fro 19 jan. 1967,
Bull. Civ. Ill, nr. 39. Ruim eenjaar later, in zijn arrest van 6 juni 1972, D. 1973, lSI, m.nt.
MALAURIE, bekrachtigde de Cour de cassation echter een arrest van hetzelfde Cour d'appel,
waarin het met betrekking tot een welhaast identiek geval was uitgemaakt dat een dergelijke
c1ausule une fraude a La loi betekende en partiele nietigheid was aanvaard. Het in de Duits
georienteerde rechtsstelsels vigerende systeem dat in dergelijke gevallen de Schutzzweck der
Norm zonder meer boven de strekking van de overeenkomst laat prevaleren, verdient m.i.
echter de voorkeur. Cf. de uitspraak van het Oostenrijkse OGH van een jaar later, 6 juni
1973, JBI. 1973, 617, dat aan de nietigheid van een clausule in een huurovereenkomst op
grond van de strekking van de overtreden norm geen invloed op de geldigheid van de over-
eenkomst toekende, ongeacht andersluidende partijwil (anders nog OGH 6 mei 1959, JBI.
1959,412). Men zie inmiddels echter Casso fro (ChambreMixte) 12juni 1981, D. 1981,413,
i.h.b. de conclusie van A-G CABANNES.
140 HUMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 264 S.: "Men kan
zich nu afvragen of ter bereiking van dit resultaat de bepaling van art. 3.2.7a NBW c.q. §
139 BGB aan de orde komt. (... ) als de rechtshandeling aldus zelf reeds in het probleem
voorziet, is de beslissing omtrent de waarde van het restant reeds gevallen voordat men aan
de toepassing van het wetsartikel toekomt."
141 Cf. retro, p. 233 ss,
142 Cf. G.B. FERRI, Yolonta del privato e volonia della Legge nella nullita del negozio
giuridico, cit., p. 284 ss. (sub 1): "Di fronte ad una norma imperativa, e essenzialmente da
questa, e cioe dal suo contenuto, che si deve muovere ogni indagine: la volonta delle parti,
qualunque essa sia, e destinata a rimanere inoperante di fronte all'esplicito limite posto
all'autonomia privata. "
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Hoe moet de zwangere vrouw, met wie de arbeidsovereenkomst op grond van
de ontbindende voorwaarde wordt ontbonden, onder het Nieuwe BW het beroep van
de werkgever op nietigheid van de gehele arbeidsovereenkomst pareren? Het BW
biedt haar geen uitweg. Het kent niet de figuur van de partiele vemietigbaar-
heid'", Conversie in een ongeclausuleerde rechtshandeling behoort niet tot de mo-
gelijkbeden, omdat juist het beoogde feitelijk resultaat van de rechtshandeling nietig
en de aard der nietigheid dus niet (louter) kwalitatief is. Art. 3:40 lid 2 dat (blijk-
baar'") als aanknopingspunt dient voor de gevallen waarin een overtreden wettelij-
ke145 norm ter bescherming van een zwakkere partij is geschreven, voldoet
evenmin. Het beroep op de nietigheid van de ontbindende voorwaarde door de zwan-
gere werkneemster, betekent immers nietigheid van de gehele arbeidsovereen-
komst'": na deze vaststelling schuift men door naar art. 3 :41, op grond waarvan

143 De M.v.A bij art. 3.2.7a (3:41), ParI. Gesch. Boek 3, p. 193, merkt op: "Aandacht
verdient nog dat hier, evenals in art. 3.2.8, onder 'nietig' mede is begrepen het geval dat de
rechtshandeling aanvankelijk vernietigbaar was en vervolgens is vernietigd." De wetgever
meent met andere woorden dat de vraag naar partiele geldigheid van een vemietigbare
rechtshandeling pas na vemietiging van de rechtshandeling in haar geheel aan de orde kan
komen. Dit is iets anders dan bet creeren van een wilsrecht op partiele nietigheid. Onjuist dan
ook HARTLIEF/TJITIES, Wijziging van de koopprijs door de rechter? cit., p. 503: "Art. 3.2. 7a
NBW, dat ook geldt ten aanzien van door vemietiging intredende nietigheid, biedt inderdaad
een dergelijke mogelijkbeid van vernietiging." Cf. HuMA, Nietigheid en vernietigbaarheid
van rechtshandelingen, cit., p. 287 ss.
144 MEUERS had slechts het oog op dwingende wetsvoorschriften die de strekking hebben de
handelende persoon tegen zichzel!te beschermen, zoals bepalingen aangaande handelingen van
minderjarigen, cf. de toelichting op het tweede lid van art. 3:40, T.M. art. 3.2.7, ParI.
Gesch. Boek 3, p. 190. HARTKAMP(ASSER-HARTKAMPII, Dr. 250) gaat (gelukkig) verder.
Zie ook HR 15 nov. 1985, NJ 1986,227 m.nt. G (HENRIQUEz/Nederlandse Antillen).
145 Wanneer de overtreden norm geen formele wetgeving of wetgeving krachtens delegatie
betreft, wanneer zij ongeschreven is, bijvoorbeeld op de goede zeden berust, of wanneer de
norm zich slechts tegen de inhoud en niet tegen de totstandkoming van de rechtshandeling
richt, is niet in bescherming van de zwakkere partij voorzien.
146 HARTKAMP(ASSER-HARTKAMP4-m, nr. 461, gaat zonder meer van partiele nietigheid
uit. Zie echter WEDEVEN, Enige beschouwingen over her leerstuk der burgerrechtelijke
nietigheden, cit., p. 501 ss. Zie ook retro, voetnoot 134. Waar nietigheid van de gehele
overeenkomst onaanvaardbaar is, moet ook de weigering van de verhuurder de overeenkomst
z6nder de nietige voorwaarde aan te gaan, genegeerd worden (contractsdwang); anders Pres.
Rb. Breda 25 mei 1992, KG 1992,208 m.b.t. onderhandelingenover de aankoop van grond
ten behoeve van de bouw van een benzinestation. De gemeente wilde de grond uitsluitend
verkopen onder de voorwaarde dat ter plaatse niet ook een LPG-verkooppunt zou worden
gevestigd. Deze voorwaarde was volgens de aspirant-koper ongeoorloofd. De president
besliste dat " ... ook wanneer het opnemen van een voorwaarde omtrent de gebruiksbe-
stemming in een door de gemeente te sluiten privaatrechtelijke koopovereenkomst ongeoor-
loofd zou zijn en (in kort geding) verboden zou kunnen worden, dit nog niet betekent dat de
gemeente verplicht is een koopovereenkornst zonder die voorwaarde te sluiten."
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de objeetieve en (vervolgens) de subjeetieve deelbaarheid van de nietige overeen-
kornst wordt onderzoeht. De laatste bijzin in art. 3:40 lid 2 - "een en ander
voorzover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit" - is niet als
grondslag voor particle nietigheid op grond van de wil van de wetgever geschre-
ven'", maar kan ook zuiver dogmatiseh niet als zodanig dienen. De vooronderstel-
ling is in dat geval immers dat uit de strekking van het wettelijk verbod iets anders
dan nietigheid voortvloeit, terwijl, zoals gezegd, juist nietigheid van de rechtshan-
deling de premisse voor toepasselijkbeid van de rechtsfiguur partiele nietigheid
iS148.

Ook de (eventueel analoge'") toepassing van art. 3:53 BW voert niet tot het
gewenste resultaat. Weliswaar biedt het artikel de reehter naar de letter de
mogelijkbeid aan de vernietiging geheel of ten dele de werking te ontzeggen, maar
uit de M.v.A. bij art. 3:53 blijkt'" dat het artikel in de visie van de minister
sIeehts op een temporele en niet ook op een kwantitatieve beperking der vernie-
tigbaarheid ziet'". Systematiseh gezien klopt het: voor het laatste dient de reehter
te rade te gaan bij art. 3:41.

De reehter zal met behuip van art. 6:2 (art. 6:248) of art. 3: 13 weI tot een

147 Zie M.v.A. art. 3.2.7 (3:40), ParI. Geseh. Boek 3, p. 191 ss., cf. ASSER-HARTKAMP4-II,
nr. 461.
148 Zie ZIMMERMANN,Richterliches Moderationsrechtoder Totalnichtigkeit? cit., p. 42, naar
aanleiding van § 134 BGB ("Ein Rechtsgeschaft daB gegen ein gesetzliches Verbot verstoht,
ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. ").
149 BLOEMBERGEN,Gebrekkige rechtshandelingen in het gewijzigd ontwerp Boek 3 N.B. W.,
cit., p. 429 betoogde (daarin later gevolgd door VAN SCmLFGAARDEin diens noot onder HR
17 dec. 1976, NJ 1977,241 m.nt. G.J.S (ERCKENS/Gem. Bunde I) in AA 1977, p. 654 ss.;
zie ook SCHOORDIJK, Wetgeving, wetenschap en rechtspolitiek, cit., p. 40) dat ook bij
nietigheid van rechtswege behoefte kan bestaan aan een regeling als die van art. 3:53. Dit
standpunt werd, naar mij voorkomt ten onrechte, afgewezen, zie E.V. bij art. 3.2.17b (art.
3:53), ParI. Gesch. Boek3, p. 240. Cf. echter ASSER-HARTKAMP4-II, nr. 489, die verdedigt
dat de aan de art. 3:53 lid 2 en art. 3:54 "... ten grondslag Iiggende beginselen in daarvoor
in aanmerking komende gevallen ook op nietige rechtshandelingen kunnen worden toegepast,
waarbij zowel aan analogische toepassing van deze bepalingen als aan (het intermediair van)
art. 6:2 kan worden gedacht." Dit standpunt wordt door de minister wei gebillijkt, cf. M. v .A.
Inv. art. 3:53, ParI. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1169. In een aantal gevallen zou dit probleem
ook kunnen worden omzeild door aan te nemen dat de nietigheid krachtens art. 3 :40 lid 2 in
een vernietigbaarheid verkeert, hetgeen echter lijkt te worden uitgesloten in de M. v .T. Inv.
Boek 7A, ParI. Gesch. Aanpassing BW, p. 381 s. Cf. AsSER-HARTKAMP4-II, Dr. 46l.
150 M. v .A. bij art. 3 .2.17b, ParI. Gesch. Boek 3, p. 239: " .. .is de reehter niet aileen bevoegd
om aan de vernietiging terugwerkende kracht te ontzeggen, maar ook om haar werking in
ander opzicht te beperken, b. v. door haar eerst vanaf een toekomstig tijdstip te doen intreden,
of zelfs om aan de vernietiging haar werking geheel te ontnemen."
151 Zie over art. 3:53 ook SCHOORDUK, Vermogensrecht, p. 179 ss. en mijn artikel
Wijzigingsbevoegdheden, cit., p. 219 S8.



RECHTSCONFORME CORRECTIE 289

redelijk resultaat komen'". Het voorgaande leidt echter weI tot de conc1usie dat
de ontwikkelingen m.b.t. het vereiste van subjectieve deelbaarheid dat, zoals ge-
schetst, onder invloed van in aantal slechts toenemende wettelijke verboden'", aan
een ver- en verdergaande relativering onderhevig is, aan de Nederlandse wetgever
lijkt te zijn voorbijgegaan. En de ontwikkelingen met betrekking tot het leerstuk
partiele nietigheid houden hier niet stil.

6. Rechtsvergelijking leert dat ook de voor partiele instandhouding vereiste van de
objectieve deelbaarheid van de nietige rechtshandeling aan relativering onderhevig
is. Objectief deelbaar is, zo bleek, de nietige rechtshandeling waarvan de, hetzij
objectieve, hetzij subjectieve, grond der nietigheid slechts een deel van de rechtshan-
deling betreft. Deze zogenaamde horizontaal-kwaniitatieve nietigheid van de
rechtshandeling wordt vaak veroorzaakt door een verticaal-kwantitatief nietig
beding'", De nietigheid van de rechtshandeling vloeit voort uit de overschrijding
door een c1ausule van een door een dwingendrechtelijke'" norm bepaalde
maximaal toegestane omvang , bijvoorbeeld de maximumprijs, -hoeveelheid of -duur.
Omdat het daarbij vaak gaat om, zo al niet objectief dan toch subjectief principale
bedingen gaat, kan art. 3:41 de nietigheid van de rechtshandeling niet voorkomen.
Toch heeft in steeds meer landen de opvatting ingang gevonden dat de - nietigheid
bewerkstelliggende - overmaat uit de rechtshandeling dient te worden geschrapt. Het
gaat met andere woorden om de deelbaarheid van het beoogde rechtsgevolg'" van

152 Ook in Duitsland voorkwam de scbijnoplossing van de exceptio doli generalis aanvankelijk
de nietigbeid van de gebele recbtshandeling, men raadplege de in voetnoot 115 genoemde
literatuur. Maar aldus wordt weI aanvaard wat m.i. principieel moet worden afgewezen, nJ.
dat de rechtshandeling uiteindelijk, althans formeel, geheel nietig is.
153 DAMM, Kontrolle von VertragsgerechtigkeitdurchRechts!olgenbestimmung, cit., p. 914,
spreekt van een "... Trend vom Strafrecht zum Wirtschajtsrecht mit einer Zunahme von
Aquivalenzkontrollen und wirtschaftssteuerenden Normen (... ). n (curs. orig.). Zie ook
BLAAUW,De verstraffing van ons privaatrecht: 150jaar sanctionering van rechtsplichten in:
BIJLEVELO/NELEMAN/OoSTERVEEN(red.), Recht vooruit, cit., p. 10 ss.
154 Terminologie ontIeend aan VONBUHREN,Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, Zurich, 1964, p. 117 S8.

155 SARACINI, Nullita e sostituzione di clausole contrattuali, cit., p. 45 S8., onderscheidt
dwingendrechtelijke normen van prohibitieve aard en dwingendrecbtelijke normen van
imperatieve aard. Zie b.v. p. 64: "Per quanta riguarda la denominazione di tali norme,
riterrei appropriata, proprio in vista della circostanza che esse producono effetti legaJi in
aggiunta agJi effetti contrattuali - laddove Ie norme proibitive, non essendo applicabili che
in presenza di c1ausole con esse contrastanti, producono solo effetti negativi, invalidanti -
quella di norme cogenti-integrative," (curs. orig.).
156 Cf. JANSEN, Leidt de strijd met een wettelijk voorschrift steeds tot nietigheid der
overeenkomst, cit., p. 149 ss.; cf. Rb. Dordrecht 7 mei 1919, NJ 1919, 642: " ... dat bij een
met overschrijding van den maximumprijs gesloten koopovereenkomstbeide partijen tezarnen
hebben willen tot stand brengen de overdracht van de bepaalde zaak voor zoodanig bepaalden
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de rechtshandeling'". In Duitsland staat dit vraagstuk bekend als dat der kwan-
titatieve deelbaarheid van rechtshandelingen'". De reehter heeft met deze metho-
de, die sinds het begin van de twintigste eeuw ter discussie staat, de mogelijkbeid
de verticaal kwantitatief nietige rechtshandeling tot een voor het reeht acceptabele
regeling te corrigeren. Hoewel de doctrine in Duitsland over de toelaatbaarheid
ervan verdeeld is, heeft de reehter de methode in een aantal gevallen toegepast'".
Een bekend voorbeeld betreft de Duitse reehtspraak met betrekking tot bierafname-
overeenkomsten'". Het BGH stelt zich op het standpunt dat overeenkomsten die
een kroegbaas langer dan twintig jaar de verplichting tot bierafname van een
leverancier opleggen, zozeer in diens vrijheid beperken, dat zij (in beginsel'") in
strijd zijn met de goede zeden en dus nietig ex § 138 BGB. Ook op dergelijke

prijs als waarvoor ingevolge de Distributiewet de verkoop verboden is; dat derhalve waar
beide partijen te zamen met zoodanige overeenkomst hebben willen tot stand brengen jets
waarvan de uitvoering een bij de wet verboden handeling oplevert, zoodanige overeenkomst
is aangegaan uit een bij de wet verboden en alzoo ongeoorloofde oorzaak ... "
157 SOERGEL-SIEBERT-HEFERMEHL,Kommentar zum Burgerliches Gesetzbuch, § 139 BGB,
Rdnr. 27; GHESTIN, Le contrat, ill. 907 S5.; TANDOGAN, La nullite, l'annulation et la
resiliation partielles des contrats, cit., p. 121.
158 Zie o.m. WINDSCHEID-KIpp, Lehrbuch des Pandektenrechts, cit., Bd. I, § 82, p. 432;
OERTMANN,Privatrechtliche Folgen der Uberschreiiung von Hochstpreisen, JW 1917, p. 254
55.; PIERER VON EsCH, Teilnichtige Rechtsgeschiifte, cit., p. 56; SOERGEL-SIEBERT-HE-
FERMEHL, loco cit., Rdnr. 27 ss. Vanuit Duitse optiek is de terminologie verwarrend, omdat
de termen 'objectieve' en 'subjectieve deelbaarheid' daar betrekking hebben op de grond der
nietigheid van de rechtshandeling, terwijl de term 'kwantitatieve deelbaarheid' ziet op de
deelbaarheid van de gevolgen van de rechtshandeling. Cf. noot 42 en noot 46.
159 Voor het eerst: RG 1 april 1913, RGZ 82, 124 m.b.t een pachtcontract. M.b.t.
overschrijding van maximumprijzen: RG 19 mei 1916, RGZ 88, 250: "Es ergibt sich also aus
dem Inhalt und Zwecke des Gesetzes, daB die verbotswidrige Uberschreitung der
Hochstpreise nicht die im § 134 BGB. fur den Zweifelsfall bestirnmte Foige der Nichtigkeit
der Verkaufe nach sich ziehen kann. Soli, wie das Gesetz es offenbar will, positiv darauf
hingewirkt werden, daB die verfiigbaren Vorrate gegen Preise, die sich innerhalb der
gesetzten Grenze halten, in den Verkehr kommen, so mussen vielmehr die unter Uberschrei-
tung dieser Grenze geschlossenen Verkaufe aufrechterbalten und nur die Preise auf das
erlaubte maB herabgesetzt werden." In dezelfde zin RG 5 dec. 1916, RGZ 89, 196; RG 24
okt. 1919, RGZ 97,82; RG 30 maart 1920, RGZ 98, 293.
160 Daarover uitgebreid HIDDEMANN,Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Bier-
lieferungsvertrag; WM 1975, p. 942 ss.; zie voorts BORGE, Rechtsdogmatik und Wirtschaft·
Das richterliche Moderationsrecht beim sittenwidrigen Rechtsgeschiift im Rechtsvergleich -
Bundesrepublik Deutschland - Schweiz - Osterreick - Frankreich, Berlin, 1987, p. 31 SS.

161 Cf. BGH 7 okt. 1970, NJW 1970, 2243, WM 1970, 1402; BGH 14 juni 1972, WM 1972,
1224.
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overeenkomsten wordt nu het leerstuk partiele nietigheid toegepast'P. Daaruit zou
een reductie van de duur van de overeenkomst volgen, tot een duur die nog als
rechtens toelaatbaar kan worden beschouwd'". Dit is echter een onjuiste toe-
passing van de regel. Hier wordt immers niet de structuur van de rechtshandeling,
maar haar rechtsgevolg op zijn deelbaarheid onderzocht'?'. Het betoog van
ZIMMERMANNI65 op dit punt acht ik overtuigend:

"Teil des Vertrages ist (... ) nicht daB er (z.B.) iiber einundzwanzig Jahre lauft (das
ware ganz widersinnig), sondem nur die KJausel in der derartiges geregelt ist. In der
gleichen Weise kann es nicht Teil eines auf einundzwanzig Jahre abgeschlossenen
Dauervertrages sein, daB er iiber zwolf Iahre lauft; mit dieser Aussage wird nur die

162 Anders nog, op, dogmatisch gezien, mijns inziens overtuigende gronden, RG 28 maart
1911, RGZ 76, 78 (waartegen HERZOG,Quantitative Teilnichtigkeit, cit., passim) gevolgd
door het Zwitserse BG 9 dec. 1941, BGE 67 II 221 m.b.t. een waterafnameovereenkomst.
Afwijzend ook Rb. Leeuwarden 17 juni 1920, NJ 1920,3023 m.b.t. de overschrijding van
een krachtens de Distributiewet vastgestelde maximumprijs: "0. dat derhalve, indien in casu
de maximum-prijs is overschreden, de vordering van eischeresse niet, zooals gedaagde meent,
ten deele is toewijsbaar, doch deze, als steunende op eene onge1digekoopovereenkomst, in
haar geheel moet worden afgewezen ... "
163 BGH 14juni 1972, WM 1972, 1224. In Frankrijk zijn bierafnameovereenkomstendie de
afnemer langer dan tien jaar binden nietig krachtens art. 1 van de wet van 14 okt. 1943. Ook
daar vindt rechtsconforme correctie plaats, zie SIMLER,La nullite partielle des actes
juridiques, cit., p. 258 ss.; Casso fro 1 dec. 1981, Bull. Civ. IV, nr. 423; cf. DE BRONNET,
Der Bierlieferungsvertrag als Beispiel vertraglichen Monopole im deutschen, franzosischen
und belgischem Recht, Koln, 1976, p. 85 ss. Zie voor het Nederlandse recht Ktr. Gulpen 13
april 1932, NJ 1932, 1082. Het Hof Amsterdam oordeelde bij arrest van 3 jan. 1969, NI
1970,89 een bierafnameovereenkomstnietig wegens strijd met de goede zeden uit hoofde van
misbruik van omstandigheden (cf. HR 8 dec. 1972, NJ 1973, 496 m.n. K.W. inz.
HOlTSMAIHOlTSMA).Omdat in het nieuwe BW misbruik van omstandigheden, geregeld in art.
3:44 lid 4, bij de wilsgebreken is ondergebracht, is de overeenkomst vernietigbaar. Gevolg
hiervan is de toepasselijkheid van art. 3:53, zodat rechtsconforme correctie, zoals in het
buitenland, tot de mogelijkheden behoort. Cf. in dit verband Ktr. Rotterdam 22 febr. 1993,
JAR 1993, 127 en retro, p. 176, voetnoot 182.
164 Dit ziet HIJMA,Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 261, over
het hoofd als hij, principieel onjuist, betoogt: "Zo men zich op het standpunt stelt dat een
prijsbepaling naar haar aard onsplitsbaar is, zodat art. 3.2.7a in dat type gevaJlen geheel
buiten beschouwing heeft te blijven, dan hanteert men in feite toch het criterium van het 'on-
verbrekelijk verband', maar nu buiten het artikel om: men past de bepaling toe zonder haar
toe te passen." HUMA'S logica is schijn. Hij verwart de subjectieve en de objectieve
deelbaarheid.
165 ZIMMERMANN,Richterliches Moderationsrecht oder Totalnichtigkeit? cit., p. 75 (curs.
orig.): cf. SARACIN!,Nullita e sostituzione di clausole contrattuali, cit., p. 163 ss.; cf. SPIRO,
Konnen ubermassige Verpflichtungen oder Yerfisgungen in reduzierten Umfang aufrechterhal-
ten werden? Zeitschrift des Bemischen Juristenvereins 88 (1952), p. 454; TANDOGAN,La
nullite, l'annulation et la resiliation partielle des contrats, cit., p. 129 ss.
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Faktische Geltung des gesamten Vertrages in einem bestimmten Zeitraum
beschrieben, nicht ein Teil von ihm isoliert."

Het rechtsgevolg van een clausule is rechtens logischerwijze ondeelbaar'"; want
wanneer een verticaal kwantitatiefnietige, dus overmatige clausule wegens strijd met
de wet of goede zeden nietig is, keert de rechtsorde zich niet slechts tegen de inhou-
delijke overmaat, maar vanwege de overmaat tegen de clausule in haar geheel'",
In de tegengestelde opvatting zou zij in ontelbare delen en niet slechts in een geldig
en een nietig deel uiteenvallen'<. Toch vindt veelal, omwille van een billijk resul-
taat169, een rechtsconforme correctie plaats'?", hoewel dus noch van conversie
noch van partiele nietigheid sprake is'". Ook in het Nederlandse recht is de

166 Cf. CASELLA, Nullita parziale del contratto e inserzione automatica di clausole, cit., p.
12: " .. .l' 'effetto' della c1ausola e sempre unico e inscindibile ... "; TAMPONI, Contributo
all'esegesi dell 'art. 1419 C.c., cit., p. 136 ss.; HORLIMANN,Teilnichtigkeit von Schuldvertra-
gen nach art. 20 Abs. 2 OR, Freiburg, 1984, p. 78 ss. Juist: ASSER-HARTKAMP4-11, nr. 252,
nr. 491, m.b.t. een beding waarin de (te hoge) prijs is vastgelegd; om dezelfde reden onjuist:
ASSER-HARTKAMP4-1, nr. 344, met betrekking tot een exoneratieclausule die mede eigen
opzet en grove schuld omvat. Zie m.b.t. exoneratieclausules ook infra, p. 307 ss.
167 ZIMMERMANN,Richterliches Moderationsrechtoder Totalnichtigkeit? cit., p. 77. Cf. Rb.
's-Gravenhage 30 juni 1921, NJ 1922, 196; Casso fro 9 dec. 1946, Gaz. Pal. 1947, 1,62;
Casso it. 160kt. 1958, n. 3294, Foro It. 1958, I, 1603, m.nt. TOFFOLETTI,Giust. Civ. 1959,
I, 312 m.nt. FRAGALI: "Salva diversa disposizione espressa, la sostituzione della norma
imperativa ad una c1ausula nulla deve avvenire con la sostituzione dell'intera norma alia intera
c1ausola, e non di una parte della norma alla parte della c1ausola che ne determina la nullita. "
168 Cf. SPIRO, Konnen ubermassige Verpflichtungen oder Yerfiigungen in reduzierten Umfang
aufrechterhalten werden? cit., p. 454 en nt. 10; TANDOGAN,La nullite, l'annulation et La
resiliation partielles, cit., p. 129 SS.

169 Onjuist ASSER-HARTKAMP4-1I, or 252 (het betoog is overigens letterlijk overgenomen van
RUTIEN, zie ASSER-RuTTEN 4-11, p. 201): "Indien restitutio in integrum mogelijk is, is
herstel in de vorige toestand ongetwijfeld veeljuister dan dat de rechter een geoorloofde, doch
door de partijen niet overeengekornen koopprijs vaststelt, tengevolge waarvan de koper een
voordeel in de schoot wordt geworpen ten koste van de verkoper." (curs. toegev.) Het
'voordeel' dat de koper bij rechtsconforme correctie 'in de schoot wordt geworpen' , is echter
juist het bedrag dat de verkoper rechtens niet mag bedingen. Restitutio in integrum is
ongetwijfeld niet juister en ook rechtspolitiek onwenselijk, zie de tekst en retro, p. 177 SS.

170 DAMM, Kontrolle von Vertragsgerechtigkeitdurch Rechtsfolgenbestimmung, cit., p. 915,
constateert: "Nicht nur Restgiiltigkeit qualitativ abgrenzbarer Vertragsteile, sondern
zunehmend auch Konstellationen 'quantitativer Zerlegung' markieren die Rechtsprechungsent-
wicklung". Zie ook § 68 lid 2 ZGB-DDR-1976: "( ... ) Bei Preisverstofien ist der Vertrag mit
dem zulassigen Preis wirksam."
171 Anders HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 261. V66r
partie le nietigheid ook SIMLER, La nullite partielle des actesjuridiques, cit., p. 306.
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methode Diet onbekend'". Zo bepaalde art. 1112 lid 2 BW-1838 dat boedel-
scheiding te allen tijde kan worden gevorderd'" , waaraan art. 1112 lid 4 toevoeg-
de dat een overeenkornst om de boedelscheiding Diet te doen plaatsvinden ten
hoogste vijf jaar verbindend is. Hof Amsterdam ontkende de nietigheid van een
overeenkornst waarin was overeengekomen dat de boedelscheiding gedurende een
onbepaalde tijd (partijen hadden kennelijk zelf gedacht aan een termijn van tenminste
vijf jaar) Diet zou worden gevraagd. Het reduceerde de werking van de overeen-
kornst tot vijf jaar, zoals art. 1112 lid 4 voorzag'". EGGENS bepleitte in zijn con-
clusie voor HR 11 mei 1951, NJ 1952, 127 (FLORAIVAN DER KAMP) de geredu-
ceerde instandhouding van de, wegens strijd met een wette1ijke bepaling die verkoop
van goederen boven een bepaalde prijs verbiedt, nietige overeenkomst. Hij werd
daarin bijgevallen door VAN DER GRINTENI75:

"Een belangrijk argument voor deze stelling is, dat op deze wijze de strekking van
het prijsvoorschrift het meest tot zijn recht komt. De bedoeling is niet om bet
goederen- of dienstenverkeer te verlammen, doch om te bereiken dat dit verkeer
gescbiedt tegen prijzen die bet uit sociaal-economische overwegingen geboden
prijspeil niet te boven gaan."

172 Ontkennend nog Rb. 's-Gravenhage 30 juni 1921, NJ 1922, 197: "0., dat de subsidiaire
vordering, die gegrond is op de onverschuldigde betaling, ingevolge de nietigheid van de
koopovereenkomst ter zake van het overschrijden van den maximumprijs, echter den
geopposeerde reeds niet kan volgen, omdat daarbij slechts een deel van den betaalden
koopprijs als onverschuldigd betaald wordt teruggevorderd en ten onrechte als grond voor die
terugvordering wordt aangenomen, dat de overeenkomst slechts nietig zoude zijn voor
zooverre de koopprijs den maximumprijs overschreed en geopposeerde dus voor het overige
de rechtsgevolgen van die, immers in haar geheel nietige overeenkomst zou willen
gehandhaafd zien .....
173 Cf. art. 3:178 BW. Zie retro, p. 49 S.

174 Hof Amsterdam 26 okt. 1984, NJ 1985, 824. De uitspraak heeft bijval gekregen van
ASSER-MEUERS-VAN OER PLOEG, nr. 393. Cf. reeds Rb. Roermond 9 okt. 1930, NJ 1931,
135, m.b.t. de overeenkomst dat een nalatenschap niet zou worden gescheiden en gedeeld
zolang de weduwe van de ertlater nog leefde. De rechtbank achtte de overeenkomst 'niet
nietig en krachteloos' en bepaalde de duur van de overeenkomst op 5 jaar of zoveel eerder
als de weduwe zou overlijden. Instemmend ook KLEUN, De boedelscheiding, cit., p. 230, zij
het dat hij ten onrechte spreekt van conversie.
175 Noot onder HR 14 febr. 1964, NJ 1965, 95, in AA 1965, p. 128 ss. (KOORNIDEN
HELDER). Cf. SUlILING, Inleiding tot het burgerlijk recht, bd. II, dl. I, p. 134 ss.; W.L. SNIJ-
OERS, Overeenkomsten met ongeoorloofde oorzaak, cit., p. 73 ss.; JANSEN,Leidt de strijd met
een wettelijk voorschrift steeds tot nietigheid der overeenkomst, cit., p. 163, die dit ziet als
een vorm van partie Ie nietigheid; VAN ENGELEN, Reactie op BRUNNER, beantwoording
rechtsvraag NEW (4) Bekrachtiging, AA 1984, p. 357 ss.: HuMA, Nietigheid en vernietig-
baarheid van rechtshandelingen, cit., p. 272 ss.; GORDILLOCANAS, La nulidad parcial del
contrato con precio ilegal, cit., p. 180.
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Met een beroep op de strekking van het wettelijk verbod alleen is eehter on-
voldoende gemotiveerd waarom niet met een volledige ontkenning van de nietige
reehtshandeling zou kunnen worden volstaan'". Overtuigender is ZIMMER-

MANN177 die, met betrekking tot de overschrijding van de maximaal toelaatbare
huurprijs, betoogt dat het de wetgever, 'unter dem gesamtwirtschaftlichen- bzw.
sozial- und preispolitischen Aspekt', onverschillig is of de verhuurder een nieuwe
rechtsconforme huurovereenkomst met dezelfde of met een andere woningzoekende
aangaat:

"... hier kommt es allein und entscheidend darauf an, daB der wucherische Vertrag
aus der Welt ist!" 178

ZIMMERMANN ziet in het feit dat de reehter optreedt als Sozialingenieur" een
onaanvaardbare aantasting van de rechtszekerheid'P en meent dat langs de weg
van de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking een bevredi-
gend resultaat kan worden bereikt. Ik wees er echter al Opl81dat de verhuurder er
in de regel weinig behoefte aan zal hebben een nieuwe, rechtsconforme over-
eenkomst aan te gaan met de huurder die hem zijn extra opbrengst heeft ontnomen,
en dat dit besef de huurder, uit angst zijn woonruimte te verliezen, ervan zal
weerhouden op de nietigheid van de overeenkomst een beroep te doen. ZIMMER-

176 Anders vooral HUMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 83
ss.; zie hiema in de tekst.
177 ZIMMERMANN, Richterliches Moderationsrecht oder Totalnichtigkeit? cit., p. 42.
178 Cf. OGH 6 mei 1959, JBI. 1959,412 en OGH 30 sept. 1959, JBI. 1960, 17. Het OGH
ging bij uitspraak van 7 febr. 1961, SZ 39/190 om. Sedertdien is rechtsconforme correctie
in Oostenrijk positief recht. De in 1979 ingevoerde § 917a ABGB ("1st zum Schutz eines
Vertragspartners gesetzlich bestimmt, daB kein hoheres oder kein niedrigeres als ein
bestimmtes Entgelt vereinbart werden darf, so ist eine Entgeltvereinbarung soweit unwirksam,
als sie diese Hochstmaf iiber- beziehungsweise diese MindestmaB unterschreitet. Im zweiten
Fall gilt das festgelegte Mindestmal3 als vereinbart") geldt dan ook als codificatie van een
algemeen beginsel, zie KREJCI, Handbuch zum konsumentenschutzgesetz, cit., p. 179 ss.; Ko-
ZIOL-WELSER, Grundrij3 des burgerlichen Rechts, I, cit., p. 148 s. In het Nederlandse recht
gelden daarentegen bepalingen als art. 7A:1637x lid 2 BW (cf. 't HART, Het concurrentie-
beding. Concurrentie door de werknemer en de ex-werknemer, Deventer, 1977, p. 58 s.), art.
2 Huurwet, art. 6 Pachtwet en art. 555 WvK als uitzonderingen op de algemene regel van
nietigheid van het beding of van de rechtshandeling. Zie in dit verband nog art. 7A:1798:
"lndien men is overeengekomen dat hij die een goed ter leen heeft ontvangen dit zal
teruggeven, wanneer hij daartoe in staat zal zijn, zal de regter, naar gelang der omstandig-
heden, den tijd der teruggave bepalen." Cf. nog § 62 Abs. 2 ZGB-DDR-1976: "Wird kein
Preis oder ein boherer als der gesetzlich zulassige vereinbart, gilt der gesetzlich zulassige
Preis. "
179 ZIMMERMANN,Richterliches Moderationsrecht oder Totalnichiigkeit? cit., p. 184.
180 ZIMMERMANN, op. cit., p. 177 ss.
lSI Zie retro, p. 177 ss.
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MANNS opvatting kan dan ook slechts opgeld doen wanneer de nietige overeenkomst
een oorzaak heeft omdat dat aangeeft dat een partij in een situatie van substantiele
gelijkwaardigheid de overeenkomst is aangegaan en zich, althans in de regel,
dientengevolge niets behoeft aan te trekken van het feit dat de aantasting van de
overeenkomst ook de ideele verhouding met haar wederpartij zal vertroebelen. Maar
de rechtsorde die dergelijke overeenkomsten uit sociaal-economische overwegingen
vitieert, heeft er belang'" bij dat ook de feitelijk zwakkere partij de nietigheid van
de overeenkomst kan inroepen zonder zich iets van een verstoorde verhouding met
haar wederpartij te moeten aantrekken. Zij zal daarom op dit beroep dienen te rea-
geren met instandhouding van de op zich (verticaal kwantitatief) nietige overeen-
komst. Indien de verhouding tussen huurder en verhuurder wordt geplaatst in so-
ciaal-economisch perspectief, wordt beoordeeld in het licht van de eisen van het
maatschappelijk verkeer'" , dient de aantasting door de rechtsorde van de overeen-
komst, ongeacht de objectieve en subjectieve ondeelbaarheid, te worden beperkt tot
hetgeen rechtens als overmatig wordt beschouwd'". Zolang het algemeen belang
een sociaal-economisch karakter heeft, is dat de meest gerechtvaardigde oplossing.
Enerzijds wordt de maatschappelijke klasse van huurders, in wier belang de maxi-

182 Cf. SACCO, Il contratto, cit., p. 868 (idem, Obbligazioni e contratti, cit., p. 488): "A noi
pare che il divieto di derogare a prezzi legali e altre disposizioni cogenti risponda ad un (sia
pure, assai spesso, irnrnaginario) interesse collettivo. Cio spiega assai bene la nullita della
vendita a prezzo ilIegale. Ma cio non spiega ancore la efficacio di quella vend ita, previa
sostituzione del prezzo. Per giustificare la sopravvivenza del contratto a prezzo imposto,
bisognerebbe postulare un interesse colletivo alIa concJusione del contratto a prezzo imposto,
e non solo un interesse collettivo alIa non concJusione del contratto a prezzo libero." (CUIS.

toegev.); HONSELL, bespreking van HAGER, Gesetzes- urul sittenkonforme Auslegung urul
Aufrechterhaltung von Rechtsgeschaften, cit., ZHR 184 (1984), p. 300: "Indessen hat die
Rechtsprechung hier entschieden, daB der Grundsatz des § 139 BGB hinter dem Schutzzweck
der Yerbotsnorm zuriicktrete. Dies mag gerechtfertigt sein, wenn ein offentliches Interesse
an der Aufrechterhaltung des Geschafts mit zulassigem Inhalt besteht." ; GUELFUCCI-
THIBIERGE, Nullite, restitutions et responsabilite, cit., nr. 378: "L'originalite de la nullite
reside dans la convergence des buts vises par l'ordre juridique et par un particulier,
convergence necessaire pour aboutir a son prononce." en or. 491: " .. .la nullite partielle
permet la convergence de l'mteret particulier du demandeur, qui ne perd pas Ie benefice du
contrat, et de l'interet general a la suppression de l'iUicite." Yanuit dit perspectief dus onjuist:
P. BARCELLONA,Intervento statale e autonomia privata, cit., p. 175: ".. .il mantenimento del
contratto rettificato pub spiegarsi soltanto con l'esigenza di proteggere un determinato
soggetto dal rischio deU'eventuale nullita deLl'intero contratto, e quindi, della mancata cos-
tituzione del rapporto." en p. 176: "Ne vale obiettare che i1 mantenirnento del contratto ret-
tificato pub costituire uno strumento per attuare norme imperative poste a tutela esclusiva di
interessi generali e obiettivi, giacche in questa caso nulla potrebbe irnpedire a ciascuna delle
parti di fare valere la difformita del proprio intento e dell' errore sulla eventuale sostituibilita
del regolamento pattuito."
183 Zie retro, p. 75 ss.
184 Zie voetnoot 182.



296 NIETIGHEIDSRELATIVERING EN NIETIGHEIDSECARTERING

mumhuurprijs is vastgesteld, voldoende bescherroing geboden door de garantie dat
de maximumhuurprijs niet kan worden overschreden. De belangen van de concreet
bij de nietige overeenkomst betrokken partijen doen in sociaal-economisch perspec-
tief niet ter zake. Anderzijds doet de instandhouding van de overeenkomst recht aan
het sociaal-economische belang van een zo intensief mogeIijke goederenomloop.

7. De van sociaal-economische beginselen doordrongen Italiaanse Codice civile biedt
een grondslag voor rechtsconforme correctie'". Het tweede lid van art. 1419 Cc
it.l86 bepaalt dat de nietigheid van een enkel beding niet tot nietigheid van de over-
eenkomst leidt, als een bepaling van dwingend recht voor de nietige clausule in de
plaats treedt. Het dient als complement van bijvoorbeeld art. 1339 Cc it., dat van
rechtswege de bedongen prijs voor geleverde goederen of diensten, welke de maxi-
maal toegestane overschrijdt, tot het maximum wordt reduceert'", In Nederland
bepaalt art. 7A:1629 BW dat art. 7A:1625-1628a van toepassing zijn, al mocht ook
door partijen anders zijn overeengekomen. Ret beding in de huurovereenkomst dat
de verhuurder de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan beeindigen, is dan
ook nietig wegens strijd met art. 7A: 1627. Art. 7A: 1629 pretendeert weliswaar
substitutieve werking, maar nergens blijkt dat de partiele nietigheid van de overeen-
komst niet wegens subjectieve ondeelbaarheid tot nietigheid van de gehele huurover-
eenkomst kan leiden'". Ook in andere landen wordt een dogmatisch fundament
voor rechtsconforme correctie vergeefs gezocht. Terwijl de Duitse rechter zich in
de zestiger jaren heeft afgewend 189 van de in § 139 BGB vervatte legislative
Fehlentscheidung't" en partiele nietigheid in de zin van rechtsconforme correctie

185 Daarover uitgebreid CRISCUOL!,La nullita parziale del negozio giuridico, cit., 209 ss.;
SACCO, II contratto, cit., p. 867 ss.
186 Zie retro, voetnoot 133.
187 CRISCUOL!,La nullita parziale del negozio giuridico, p. 215 ss.; SACCO, II contratto, cit.,
p. 867 ss. Ben ander voorbeeld is art. 1229 Cc it. lid 1: "E' nullo qualsiasi patto che esclude
o limita preventivamente la responsabilita del debitore per dolo 0 per colpa grave. "
188 Maar zie HR 20 april 1990, NJ 1990, 701 m.nt. P.A.S. (HuPKES/CoSTER ZONEN),
waarover infra, in de tekst.
189 Zie b.v. HAGER, Gesetzes- und sittenkonforme Auslegung und Aufreduerhaltung von
Rechtsgeschaften, cit., p. 78: "Das Schicksal des Rechtsgeschafts als Ganzem ist durch § 139
BGB nur scheinbar erschopfend geregelt. "
190 MAYER-MALY, Uber die Teilnichtigkeit, cit., p. 283. V66r de invoering van het BGB
huldigden de Duitse schrijvers het beginsel van restgeldigheid. Cf. DERNBURG,Pandekten,
cit., § 124, p. 294: "GiUtiges ist vom Ungidtigen zu trennen - utile per inutile non vitiatur.
Eine derartige Scheidung ist aber unzulassig, wenn ihr Ergebnis der Vertragsabsicht oder der
Intention von Verbotsgesetzen widersprache." (ace, orig.); WINDSCHEID-KIpp,Lehrbuch des
Pandektenrechts, cit., Bd. I, § 82, p. 430, nt. 12: "Die Ungiiltigkeit, welche sich auf einen
Teil des gewollten bezieht, hat die Ungiiltigkeit des ganzen Rechtsgeschafts dann zur Polge,
wenn ohne den ungiiltigen Teil auch der andere Teil rechtlich nicht bestehen kann oder nach
der Absicht des Urhebers nicht bestehen soli. "



NIETIGHEIDSECARTERING 297

baseert op de bijzin van § 134191, houdt de Zwitserse reehter onverkort aan de
wettelijke regeling voor partiele nietigheid, art. 20 OR Abs. 2, vast'?'. Ten
onreehte evenwel, want waar de relativering van het vereiste van subjectieve deel-
baarheid (slechts) een devaluatie van de norm van art. 3:41 tot gevolg had, blijkt
de besehreven relativering van het vereiste van objectieve deelbaarheid ingrijpender,
namelijk te leiden tot een omkering van de norm van art. 3:41, gelegen in het feit
dat de reehter de reaetie op de overtreding van een wettelijk verbod niet meer be-
paalt aan de hand van de rechtshandeling, maar aan de hand van de nietigheid: de
rechtshandeling wordt van subject tot object, de nietigheid wordt van object tot
subject. Als art. 3:41 als vorm van relativering der nietigheid door het vereiste van
objeetieve en subjectieve deelbaarheid van de reehtshandeling de wil van partijen
voor de struetuur respeetievelijk de innerlijke samenhang van de rechtshandeling als
uitgangspunt neemt, dan is rechtseonforme correetie geen vorm van relativering der
nietigheid. Betekent, in geval van toepassing van art. 3:41, relativering van de
nietigheid, eeartering van slechts een deel van de reehtshandeling, dan betekent
relativering van de rechtshandeling ecartering van slechts de nietigheid. Rechts-
eonforme eorrectie is dus, ondanks de sehijnbare verwantsehap, geen vorm van
nietigheidsrelativering. De nietigheid rieht zich immers, vanwege de oversehrijding
van het rechtens maximaal toelaatbare, niet sleehts tegen de overmaat maar tegen de
reehtshandeling respeetievelijk tegen de clausule inhaar geheel. De verticaal kwanti-
tatief nietige rechtshandeling is derhalve tegelijkertijd volledig nietig en beperkt
geldig. Een figuur die weliswaar aan conversie doet herinneren, maar een daadwer-
kelijke omzetting of herwaardering van de reehtshandeling vindt niet plaats. Rechts-
conforme correctie Ieidt sIechts tot modificatie van de reehtshandeling. Zij is ook
niet, zoals art. 3:42 eist, wat betreft het beoogde resuItaat geldig en slechts kwa-
litatief nietig, maar integendeel juist naar vanwege het beoogde resultaat, namelijk
kwantitatief nietig'", Met andere woorden: anders dan in geval van nietig-
heidsrelativering is in geval van nietigheidsecartering betrekkelijke geldigheid van
de rechtshandeling resultaat maar niet ook aanknopingspunt. Hiermee is, dunkt mij,
bewezen dat het huidige begrip nietig aan een herdefiniering toe is. Deze contradictie

191 DAMM, Kontrolle von VertragsgerechtigkeitdurchRechtsfolgenbestimmung, cit., p. 914
ss.; de norm, door FLUME (Das Rechisgeschdft, p. 341) gekarakteriseerd als inhoudsloos,
dient tegenwoordig als grondslag voor een vergaande rechtsverfijning; cf. KRAMER, Der
VerstofJ gegen ein gesetzliches Verbot und die Nichtigkeit von Rechtsgeschiiften (§ 134 BGB) ,
Mainz, 1976, p. 13 ss.; AMM, Rechtsgeschdft, Gesetzesverstoss und § 134 BGB, cit., p. 21
ss.; CANARIS, Gesetzliches Verbot und Rechtsgeschiift, Heidelberg, 1983, passim.
192 Cf. BG 10 nov. 1981, BGE 107 II 216, ook in Recht 1983, 95 m.nt. GAUCH, Modifizierte
Teilnichtigkeit, en in SAG 1982, 83 m.nt. HEINl.
193 Het is dus niet de andersluidende wil van partijen die aan de toepassing van art. 3 :42 op
dergelijke rechtshandelingen in de weg staat, zoals SCHOORDIJK herhaaldelijk heeft betoogd
(De verbintenis uit de wet, cit., p. 15, Verspreid werk, cit., p. 110; Yermogensrecht, p. 137);
omdat de rechtsorde zich tegen de strekking van de rechtshandeling keert (cf. noot 13), is al
aan het eerste - objectieve - vereiste voor conversie niet voldaan.
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van beperkte geldigheid ondanks volledige nietigheid is immers een rechtsfiguur die
in de klassieke terminologie onbekend iSI94• Hier is geen sprake meer van
toepassing van het op het conservatiebeginsel berustende utile per inutile non vitia-
tur"; maar van een terzijdestelling van het adagium quod nullum est, nullum
producit effectum'", De rechtsfiguur nietigheidsecartering maakt het mogelijk dat
een overeenkomst ondanks haar nietigheid toch de vermogensuitwisseling bewerk-
stelligt. Bij nietigheidsrelativering is hiervan geen sprake, omdat de rechtsgevolgen
daar voortspruiten uit het geldige aspect van de overeenkomst, ook al volgt uit de
wettelijke omschrijving van de conversie dat in principe de nietige rechtshandeling
nietig blijft. Waar conversie en partiele nietigheid plaats hebben op grond van de
structuur van de nietige rechtshandeling, heeft rechtsconforme correctie uitsluitend
plaats in de sfeer van de rechtsgevolgen'",

Zo behoeft ook een nadere rechtvaardiging HIJMA's gezamenlijke behandeling
van de conversie, bekrachtiging, relatieve en particle nietigheid, die door HUMAten
onrechte alle worden gepresenteerd als 'uitzonderingen op de regel dat de nietigheid
van een rechtshandeling haar algehele krachteloosheid impliceert'!". HUMA
miskent aldus dat nietigheidsreiativering al eeuwenlang en ook onder de heerschappij
van de non-existentietheorie een bekend verschijnsel was'", dus 66k in het tra-
ditioneel beperkte alles-of-niets-onderscheid tussen geldigheid of nietigheid past en
geen toepassing is van de 'gedachte dat een nietigheid niet verder dient in te grijpen

194 Cf. SACCO, Il contratto, cit., p. 870: '''nullo' pun significare 'inficiato da un vizio,
astrattamente previsto come possibile causa di nullita', e pun anche significare 'improduttivo
di effetti'." Cf. CRISCUOLI,La nullita parziaie del negozio giuridico, cit., p. 223 ss.; Nuzzo,
Utilita sociale e autonomia privata, cit., p. 135 ss.
195 In die zin ook GRASSETTI,L'interpretazione del negozio giuridico, cit., p. 177 s.
196 Cf. BG 7 mei 1897, BGE 23 1739: "... etwas nichtiges, rechtlich nieht existierendes, kann
auch nicht modifiziert werden. "
197 GUELFUCCI-THIBIERGE,Nullite, restitutions et responsabilite, cit., nr. 517.
198 HUMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 3, p. 60 ss., p. 74
ss., p. 76 s., p. 355. Zie b.v. p. 77: "Deze leerstukken komen hierin overeen, dat een
aanvankelijk voorliggend negatief oordeel bij nader inzien wordt weggenomen: de
rechtshandeling blijkt - althans in bepaalde opziehten - geldig. 'Nietig' (in aanvankelijke,
wettelijke zin) is immers niet altijd 'nietig' (in concIuderende zin)."
199 Zie retro. p. 255 ss. Cf. HIJMA, op. cit., p. 73: "Wie uitgaat van het 'juridisch nullum'
legt zich onherroepelijk vast op het 'niets', en 'niets' laat zich nu eenmaal niet differentieren.
Zo zijn conversie en bekrachtiging logisch uitgesloten, terwiji ook relatieve en gedeeltelijke
nietigheid nauwelijks kunnen worden ingepast. Onderkent men eenmaalde wenselijkheid van
dergelijke leerstukken, dan is daarrnee het doek voor de nonexistentie gevallen." Idem. op.
cit., p. 74: "... heeft de verwerping der nonexistentie de weg vrijgemaakt voor het ontwikke-
len van nuanceringen. De nietigheid behoeft immers, zo leert men, niet verder te gaan dan
door de ratio der betrokken nietigheidsregel wordt geeist: figuren als relatieve nietigheid,
gedeeltelijke nietigheid, conversie en bekrachtiging verschijnen ten tonele."
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dan haar ratio meebrengt '200. Slechts'?' bij nietigheidsecartering, de ook door
HIlMA wenselijk geachte aanpassing van de nietige rechtshandeling, is sprake van
een veranderde opvatting in die zin, wat het traditionele effect der nietigheid betreft.

HIJMA's misvatting heeft gevolgen voor zijn probleemstelling'?':

"Het probleem is m.i. gelegen in de bevooroordeelde wijze waarop het ratio-
onderzoek wordt geentameerd: de rechtshandeling is nietig en heeft derhalve niet de
ermee beoogde gevolgen, tenzij zich een der uitzonderingsgevallen voordoet. De
toetsing aan de betrokken regel van algemeen be lang verkrijgt aldus het karakter van
een zijspoor dat slechts, uitgaande van een totale nietigheid, tot een mitigatie van het
negatieve oordeel kan voeren, doch een eventueel negatief oordeel niet zelJ teweeg-
brengt. Aldus worden evenwel de zaken op hun kop gezet. De bedreigde regel van
wet, goede zeden of openbare orde is immers zelf het voor de rechtshandeling
negatieve element: hij kan bezwaarlijk in een 'positieve' rol worden gedwongen.
Teneinde het ratio-onderzoek op zuivere en zinvolle wijze gestaIte te geven, zal men
zich derhalve moeten losmaken van de gedachte dat deze naspeuring ertoe strekt te
bepalen of wellicht toch rechtsgevolgen zullen intreden; het in te stellen onderzoek
heeft juist ten doel vast te stellen in hoeverre de normale rechtsgevolgen achterwege
hebben te blijven.

HIJMA zelf kiest voor het uitgangspunt dat de rechtshandeling ondanks de over-
treding van een wettelijk verbod geldig blijff'", waarbij geldig volgens HUMA wil
zeggen dat de handeling rechtsgevolgen produceert die tot het initiatief van de
handelende te herleiden zijn204. Of en in hoeverre er in geval van nietigheid conse-
quenties zijn voor de beoogde gevolgen, staat zijns inziens nog te bezien en weI aan
de hand van de ratio van de overtreden norm. Er zou een keur van mogelijkheden
zijn waarmee de rechtsorde op de overtreding kan reageren, varierend van de vol-
strekte geldigheid die het uitgangspunt moet zijn, tot relatieve nietigheid, partiele
nietigheid, conversie, bekrachtiging en volstrekte nietigheid. De overwinning van de

200 HIJMA, op. cit., p. 251 (curs. toegev.), zo ook p. 295.
201 Zie in dit Iicht HIJMA op. cit., p. 62 s., waar hij ten onrechte uitgaat van een contradictie
in het betoog van SCHUT, Rechishandeling, overeenkomst en verbintenis, 2e dr., Zwolle,
1980, p. 23: "Een rechtshandeling kan van de aanvang af nietig zijn of na verloop van tijd
vernietigd worden. In dat geval bestaat ze niet, bestaat ze niet meer of wordt ze geacht nooit
te hebben bestaan. Dat wit dan zeggen: als rechtshandeling; want in ander opzicht, als fei-
telijke handeling, als een stuk maatschappelijke werkelijkheid, kan haar bestaan moeilijk
worden geloochend."
202 HIJMA, op. cit., p. 77 (curs. orig.).
203 Cf. HIJMA, op. cit., p. 83: "Waar gewoonlijk wordt gesteld dat de nietige overeenkomst
in bet gebeel geen verbintenisseo doet ontstaan en van daaruit de in concreto voorliggende
recbtsvraag wordt beantwoord, dient naar mijn mening het onderzoekjuist vanuit eeo voor
de recbtshandeling positief oordeel te worden aangevangen. "
204 HIJMA, op. cit., p. 46 s.
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'rechtsgevolg-belemmerende werking'P' van de nietigheid volgens de non-existen-
tietheorie heeft gestalte gelaegen in de opkomst van deze 'nuanceringen van de
nietigheid'. HIlMA betoogt'":

"De problematiek is er een van tegenstrijdige rechtsbeginselen: aan de ene kant de
zelfbeschikkingsregel die zich voor de handeling uitspreekt, aan de andere zijde het
principe dat het algemeen be lang met mag worden genegeerd. Wat nu moet worden
onderzocht, is in hoeverre het algemeen belang inderdaad tot een ecartering van de
zelfbeschikkingsregel aanleiding geeft. Het positieve oordeel is en blijft derhalve
gerechtvaardigd voor zover dit met het algemeen belang niet in strijd geraakt. Maar
dan is ook duidelijk dat 'positief moet worden begonnen. Kiest men het 'negatieve'
uitgangspunt, dan negeert men het feit dat er ook een factor is die v66r de
rechtshandeling pleit, welke factor weliswaar als zodanig kan worden verdrongen,
doch niet door het simpele feit dat de wet - bij wege van een nietigheidsvermelding -
naar de honorering van de algemene belangen verwijst: zonder werkelijk ratio-

onderzoek is geen negatieve beslissing (of voorbeslissing) gerechtvaardigd.
Voor het nietige contract betekent een en ander dat ik er (... ) van uit ga dat dit wei
degelijk tussen partijen verbintenissen doet ontstaan. "

Mijn bezwaar ligt, dunkt mij, gezien het voorgaande voor de hand. Ik: geloof niet
dat het juist is een verband te leggen tussen door de rechtsorde aan de nietige hande-
ling verbonden rechtsgevolgen en het zeltbeschikkingsprincipe. Door de nietigheid
wordt het zeltbeschikkingsprincipe verder uitgesloten. De nietigverklaring van een
overeenkomst brengt tot uitdrukking dat het in de overeenkomst uitgedrukte belang
het aflegt tegen een door de rechtsorde hoger gewaardeerd belang. Dit hoger
aangeslagen, bij formele gelijkheid van alle rechtssubjecten noodzakelijkerwijze
algemeen belang, kan berusten op algemene beginselen van de samenleving, maar
ook op beleidsrnatige belangen, zoals een groot deel van deze eeuw het sociaal-
economisch belang boven dat van de partijautonomie is gesteld en tegenwoordig het
individueel-economisch belang in bescherroing wordt genomen. Het zelfbeschik-
kingsprincipe, de partijautonomie, speelt wel een rol bij de toepassing van particle
nietigheid en conversie, maar ook dan slechts bij de beantwoording van de vraag of
het geldige aspect van de rechtshandeling, hetgeen wat de rechtsorde betreft
zelfstandig als rechtshandeling kan voortbestaan, beinvloed wordt door het nietige
aspect ervan. Aan het nietige aspect zelf van de rechtshandeling worden dus geen
rechtsgevolgen verbonden en het voortbestaan van het geldige aspect is niet een
gevolg van een reactie van de rechtsorde. Anderzijds is in geval van nietig-
heidsecartering het verb and met de partijautonomie doorbroken, de aangepaste
instandhouding geschiedt onathankelijk van de bedoelingen van de betrokken
partijen, dat wil zeggen, zelfs als vaststaat dat een van hen aan de rechtshandeling
in de aangepaste vorm geen behoefte zou hebben gehad respectievelijk heeft. Dat het

20S HUMA, op. cit., p. 82.
206 HIJMA, op. cit., p. 83 s. (curs. orig.).
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zelfbeschikkingsprincipe zich voor de handeling uitspreekt interesseert de rechtsorde
niet meer. De rechtsgevolgen van de nietige rechtshandeling worden nameIijk
ontleend aan hetzelfde algemeen belang dat aanleiding gaf tot de nietigverkiaring.
Er bestaat wat de nietigheidsecartering betreft dus geen aanleiding te spreken van
een positief oordeel dat in de kwalificatie nietig besloten ligt. Dit positieve oordeel
zou immers, zo voigt uit het hiervoor geciteerde, de principiele instandhouding van
de zelfbeschikkingsregel inhouderr'".

Naar mijn mening'" is het dus wei degeJijk zo dat "... een wetteIijke nietig-
heidsverrnelding (in beginsel) de concIusie vermag te schragen dat de handeling de
ermee beoogde rechtsgevolgen ontbeert'?". Toch ontstaat in mijn voorsteIIing van
zaken niet de door HilMA veronderstelde tegenstrijdigheid tussen dat negatieve
oordeel en het andere uitgangspunt " ... dat de nietigheid niet verder mag gaan dan
de ratio van de betrokken regel meebrengt'?". Dit vloeit voort uit de in het eerste
deel beschreven te verrichten beoordeling van de dubbele confrontatie die een
beoogde vermogensverschuiving op haar weg naar rechtsgeldigheid moet doorstaan.
Ten eerste is er de confrontatie tussen partijen onderiing. Deze confrontatie verschaft
de overeenkornst haar oorzaak. De oorzaak kan valide, rechtens aanwezig, worden
geacht indien de confrontatie heeft plaatsgevonden overeenkornstig de vooronder-
steIIingen van het modeme privaatrecht, dat wil zeggen zodanig dat een eventueel
feiteIijk overwicht van een der partijen geen invloed heeft gehad op de kwaliteit van
het contract. Daarnaast is er de confrontatie van de afspraak met de rechtsorde,
welke bepaalt of de oorzaak een geoorIoofd karakter heeft. De overeenkomst heeft
b.v. een ongeoorIoofde oorzaak als uit deze confrontatie blijkt dat de afspraak in
strijd is met een rechtsnorrn, die bij zijn overtreding de nietigheid van de overeen-
kornst veroorzaakt?!'. Dan is uitgesloten dat de vermogensverschuiving op de
beoogde wijze plaatsvindt. Niet juist Jijkt me dan ook te spreken van een in beginsel
positief oordeel, de reactie van de rechtsorde is wei degeIijk negatief'": z6 niet.
Nietigheid kan niet anders betekenen dan dat de rechtshandeling niet zonder meer
door de rechtsorde wordt ondersteund. Er is, in vergeIijking met het klassiek-
liberalistische rechtsconcept een novum, gelegen in het bijwoord 'zo'; vroeger was
het uitsluitend: 'niet'.

Juist is dat het vervolg dat de reactie zo niet logischerwijze oproept, namelijk

207 Cf. HUMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 82.
208 In dezelfde zin BRUNNER, in zijn bespreking van HUMA'S dissertatie, WPNR 5941 (1989),
p.778.
209 HUMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 75.
210 HUMA, op. en loco cit.
211 Niet altijd is op voorband duidelijk of aan de overtreding van een wettelijke norm de
nietigbeid van de overeenkomst is verbonden, maar uitgangspunt is bier dat dat inderdaad bet
geval is. Dat is ook HIJMA'S uitgangspunt.
212 Cf. ASSER-HARTKAMP 4-II, or. 251.
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hoe dan wel? nog moet volgen. Ik betoogde hiervoor'" al dat die reactie niet
wordt bepaald door de ratio van de overtreden norm. Juist is ook HilMA's uitgangs-
punt'":

"De bedreigde regel van wet, goede zeden of openbare orde is immers zelf het voor
de rechtshandeling negatieve element: hij kan bezwaarlijk in een 'positieve' rol
worden gedwongen. "

Door het overtreden van de rechtsnorm staat naar mijn mening vast dat er in
beginsel geen rechtsgevolg aan de overeenkomst, het resultaat van het partij-
gedrag+", verbonden wordt. Het vervolgonderzoek, gericht op de vraag of er dan
nietigheidsecartering moet plaatsvinden, wordt beantwoord aan de hand van de vraag
of de overeenkomst wel een oorzaak bezit. Alleen als de oorzaak ontbreeki, bestaat
er een rechtvaardiging voor de aangepaste instandhouding van de overeenkomst.
HilMA's gevolgtrekking dat het onderzoek naar de ratio van het wettelijk verbod
ertoe strekt vast te stell en in hoeverre de normale rechtsgevolgen achterwege hebben
te blijven'"; is gezien het voorgaande niet dwingend. Stel dat een artikel wordt
verkocht voor f 100 terwijl er een wettelijke bepaling bestaat die de maximumprijs
op f 75 stelt. Ratio van die wettelijke bepaling is beschermiog van de koper. HilMA
brengt dit probleem onder bij de partiele nietigheid. Ik geef zijn redenering en
oplossing volledig weer?":

"Kiest men - met de Hoge Raad - voor volledige nietigheid, dan lrunnen beide
partijen zich daarop beroepen. Ten aanzien van de verkoper wekt dit geen
bevreemding: juist omdat bij een enkele prijsreductie het synallagma in zijn nadeel
zou worden verstoord, dient de nietigheid zich aan. Een merkwaardige situatie kan
echter ontstaan als de verkoper, beseffende dat hij toch niet meer voor het goed kan
verkrijgen dan het wettelijk maximum, zich bij nader inzien met een verlaagde
koopsom zou lrunnen verenigen. In de opvatting der totale nietigheid is dit gegeven
zonder gewicht: het contract is nietig en een overeenkomst tegen een verlaagde prijs
is slechts mogelijk indien ook de koper zich daarmee accoord verklaart, zodat een
nieuwe overeenkomst ontstaat. Het valt evenwel niet in te zien waarom een koper,
die zich bijv. tot betaling van! 100 heeft verbonden, nu zelfs niet tot betaling van
! 75 verplicht zou zijn indien de verkoper zich daarbij neerlegt. Om uit deze
perikelen te geraken, dient te worden bedacht dat de totale nietigheid zich aandient
op grond van het argument dat anders het synallagma zou worden verstoord. Zulk
een benadeling kan de verkoper niet op basis van het gesloten contract worden

213 Zie retro, p. 164 ss.
214 HIlMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 77.
215 Hetgeen niet afdoet aan de mogelijkbeid dat het handelen dat tot dat resultaat had moeten
leiden, wellicht in een ander juridisch schema past, zodanig dat b.v. sprake is van een
onrechtmatige daad, zie retro, p. 247 ss.
216 HIJMA,nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, cit., p. 77.
217 HIJMA,op. cit., p. 273 s.
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opgedrongen; in zijn toestemrning ten belope van f 100 ligt geenszins besloten dat
hij zich ook met een som van f 75 kan verenigen. Anders ligt het echter aan des
kopers zijde. Zijn instemrningmet een koopsom vanf 100 impliceert naar haar aard
wei degelijk een accoordverklaring met iedere lagere prijs dan deze. Indien men van
rechtswege de koopsom zou reduceren, wordt de ver\aging derhalve wei aan de
verkoper opgedrongen, maar niet aan de koper: eerstgenoemdes toestemming zag
niet, laatstgenoemdes wei tevens op deze geringere prijs.
Het betoog geeft tot drie concIusies aanleiding: (a) de contractsinhoud, gewogen in
het kader van art. 3.2.7a NBW, leidt in beginsel tot de gehele nietigheid; (b) zij doet
dit slechts met het oog op de belangen van een partij (de verkoper); (c) er bestaat
geen reden om aan te nemen dat ook de wederpartij zich aan een - in haar voordeel
- gereduceerd contract zou moeten kunnen onttrekken. Deze gegevens in onderling
verband beschouwend, is slechts een einduitkomst werkelijk passend: geldigheid van
de overeenkomsttegen een verlaagde prijs, gepaard gaande met de bevoegdheid voor
de verkoper om deze restantovereenkomst te vernietigen. "

Mijn systeem leidt tot een volledig andere uitkomst. Hoewel HIJMA meent dat zijn
oplossing 'dogmatisch zuiver is en bij het rechtsgevoel aansluit', betwist ik niet
alleen de dogmatische zuiverheid ervan maar kan ik, ook na heroverweging, mijn
rechtsgevoel niet met HIlMA'S oplossing verenigen.

Zoals gezegd heeft Hijma's oplossing het onoverkomelijke nadeel dat de koper
die meer prijs stelt op het verworven produkt, bij een bevoegdheid die zo ver gaat
als HIlMA wil, nooit een beroep op de nietigheid van de overeenkomst zal doen. In
dat geval bestaat immers de kans bestaat dat hij dan het produkt weer moet afstaan.
Als de maximumprijsvoorschriften consumentenbescherming beogen, doet het
vreemd aan de verkoper zo ruirnhartig in bescherming te nemen als HIlMA wil. De
nietigheid veroorzaakt precies het tegendeel van het beoogde. Wat de verkoper wil
moet juist volledig buiten beschouwing blijven. De vraag die na het constateren van
de ongeoorloofde oorzaak rijst, is slechts wat de k6per tot het aangaan van de over-
eenkomst heeft bewogen. Er moet nog een individueel-economisch gericht onderzoek
plaatsvinden, derhalve gericht op de oorzaak van de overeenkomst. Uiteindelijk
vindt er dus een subjectieve correctie plaats van de regel dat de ratio van de
overtreden norm bepaalt of en in hoeverre de overeenkomst nietig is. De bedoelin-
gen van partijen, i.h.b. van de partij die door de overtreden norm in bescherming
wordt genomen, zijn daarbij van doorslaggevend belang. De ratio van de overtreden
norm dient slechts als een prima facie bewijs.

In het licht van het voorgaande blijkt ook onjuist, maar (ogenschijnlijk) het
sluitstuk van een reeds lang geleden ingezette ontwikkeling, de uitspraak van het
Duitse BGH uit 1984218 dat op een, wegens overschrijding van de maximum huur-

218 BGH 11 jan. 1984, BGHZ 89, 316, NIW 1984, 722. Cf. SPIRO,Kimnen iibermdssige
Verpjlichtungen oder Yerftigungen in reduzierten Umfang aufrechterhalten werden? cit., p.
459: "Nimmt man aber an, dass eine bestimmte Rechtsfrage nur eintritt, wenn bestimrnte
voraussetzungen gegeben, Vertrage nur nichtig sind, wenn sie gegen Recht, gute Sitten oder
die Freiheit der Person Verstossen, so entspricht es den Geboten der Logik, auch anzuneh-
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prijs, verticaal kwantitatief nietige rechtshandeIing rechtsconforme correctie toepaste
en ter motivering daarvan overwoog:

"Die Teilnichtigkeit kann oieht weiter reieheo als die tatbestandliehe ErfiiUung des
Verbotsgesetzes. Was das Gesetz nieht verbietet, ist reehtmaBig ... "

De Hoge Raad Iijkt hetzeIfde standpunt in te nemen. AI ligt de casus in het arrest
waaruit ik dat afleid wat atypisch'". Een zekere HUPKES had een winkelpand,
bedrijfsruimte in de zin van art. 7A:1624, verhuurd aan COSTERZONEN. De duur
van deze huurovereenkomst is in beginsel, krachtens art. 7A: 1625 en art. 7A: 1626,
tienjaar. Art. 1 van de huurovereenkomst bepaalde echter dat de huurovereenkomst
zou eindigen drie maanden na de sterfdag van de langstlevende van het echtpaar
HUPKES. Na zestien jaar zegde HUPKESde huurovereenkomst op. COSTER ZONEN
pareerde de opzegging met een beroep op art. 1 van de huurovereenkomst. HUPKES
steIde dat het beding op grond van art. 7A:1625 jo. art. 7A:1629 nietig was. Hij
meende dat partijen daarom geacht moesten worden een huurovereenkomst te zijn
aangegaan voor tien jaar, die na ommekomst van die termijn, op grond van art.
7A: 1631c, een (opzegbare) huurovereenkomst voor onbepaalde tijd was geworden.
De Hoge Raad yond terecht dat HUPKESgeen beroep kon doen op de nietigheid van
de overeenkomst, omdat art. 7A:1629 aan overtreding van o.a. art. 7A:1625 nietig-
heid verbindt ter bescherming van de huurder. Maar naar aanleiding van de stelling
van HUPKESdat art. 1 van de huurovereenkomst in zijn geheel nietig was, overwoog
de Hoge Raad220 ook dat er op grond van de strekking van de wetsbepaling geen
grond is

"... om aan een zodanige nietigheid een werking toe te kennen die verder gaat dan
nodig is om te bewerkstelligen dat de huurder de met betrekking tot de huurperiode
door de art. 1625-1628a geboden bescherming geniet."

8. Rechtsconforme correctie, de gedwongen instandhouding van overeenkomsten,
past bij sociaal-economische politiek. Aanpassing van nietige overeenkomsten aan
de rechtens geIdende maxima en minima bewerkstelligt enerzijds dat het goederen-
verkeer soepel kan verlopen en beschermt anderzijds de beschermingsbehoeftige
sociale klasse als zodanig. Nader onderzoek in verband met de vraag of de oplossing

men, dass die Reehtsfolge our eintritt soweit ihre voraussetzungen gegeben, Vertrage aueh
nur niehtig sind, soweit sie gegen Recht, gute Sitten oder die Freiheit der Person verstossen."
Zo ook HUGUENIN, Nichtigkeit und Unverbindlichkeit als Folgen anfimglicher Ver-
tragsmangel, eit., p. 37.
219 Cf. HR 20 april 1990, NJ 1990, 701 m.nt. P.A.S. (HUPKES/COSTERZONEN). Zie ook
W.A.P. SMIT, Huurrecht bedrijfsruimien, 5e dr., Deveoter, 1993, p. 105 ss.
220 Zie ook de eonc\usie van A-G VAN SOEST, sub 2.27: "Indien al van nietigheid/vemietig-
baarheid sprake is, dan is dit dus sleehts het geval voor het tijdvak van tien jaar na het begin
van de huur."
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in het concrete geval ook rechtvaardig is, is overbodig. Maar rechtsconfonne
correctie doet onvoldoende recht aan de subjectiveringstendens. Ik plaats een
vraagteken bij de begrenzing van de rechterlijke aanpassingsbevoegdheid tot wettelij-
ke limieten, zoals bijvoorbeeld in Italie en Oostenrijk, door de werking van art.
1339 Cc it. resp. § 917a ABGB. Die begrenzing vindt naar mijn mening geen recht-
vaardiging in het actuele individueel-economische rechtsconcept. Er bestaat ook geen
dogmatische aanleiding voor. In beginsel is het deel van de overeenkomst dat nietig
is, volledig nietig. Bij rechterlijke aanpassing wordt niet aan de hand van de (struc-
tuur der) rechtshandeling bepaald in hoeverre zij in stand blijft. Dan wordt ook
duidelijk dat weliswaar de rechtsconforme correctie bij het door het recht opgelegde
maximum ophoudt. Maar er bestaat geen goede reden bestaat om daarin ook de
grens der rechterlijke aanpassing te zien. Er zou dus ook meer dan de ovennaat ge-
schrapt zou kunnen worden. Verschillende Duitse Oberlandesgerichte oordeel-
den221 dat de rechterlijke aanpassing van huurovereenkomsten waarin de maxi-
mumhuurprijs is overschreden niet tot rechtsconfonne correctie beperkt dient te
blijven. Zij reduceerden de huurprijs tot de ortsubliche, d.w.z. tot de prijs die ter
plaatse gemiddeld voor soortgelijke woningen wordt bedongen. HAGER komt in zijn
dissertatie tot de conclusie'" dat de rechter soms de verticaal kwantitatief nietige
rechtshandeling zou moeten kunnen reduceren tot een omvang die aan de belangen
van beide partijen recht doet223. Dat zou ook passen bij de actuele casuistische
benadering van overeenkomsten, waarbij de uitkomst uiteindelijk door de oms tan-
digheden wordt bepaald en per geval anders iS224.

Ik heb in het eerste deel beschreven hoe de maatschappelijke ontwikkelingen
sinds de jaren vijftig de daarv66r door sociaal-economische belangen doordrenkte
mentaliliteit en de daarmee overeenstemmende rechtswetenschappelijke benadering
van het privaatrecht hebben achterhaald. Ik meen te hebben aangetoond dat het on-
juist begrip van nietigheid, partiele nietigheid en conversie, een beletsel vonnt voor
een praktijk waarin ook op het terrein van de nietigheden aan de subjective-
ringstendens volledig recht kan worden gedaan. Men houde daarom bij lezing van

221 OLG Stuttgart 7 juli 1981, NJW 1981,2365; OLG Karlsruhe 2 febr. 1982, NIW 1982,
1161; OLG Hamburg 15 nov. 1982, WuM 1983,20. De hiervoor (voetnoot 218, p. 303 s.)
geciteerde uitspraak van het BGH van 11 jan. 1984, BGHZ 89, 316, NIW 1984, 722 heeft
aan deze ontwikkeling (vooralsnog) een einde gemaakt.
222 HAGER,Gesetzes- und sittenkonforme Auslegung ; p. 197 ss.; idem, Die gesetzeskonforme
Aufrechterhaltung Ubermii'piger Yertragspflichten - BGHZ 89, 316 und 90, 69, IuS 1985, p.
269 ss.; kritisch zowel HONSELL,ZHR 148 (1984), p. 298 ss., als ZIMMERMANN,AcP 184
(1984), p. 505 ss., in hun bespreking van HAGERSdissertatie. Cf. MALAURIEin zijn noot
onder Casso fr. 16 juli 1974, D. 1974, 682 en Casso fro 7 jan. 1975, D. 1975,516.
223 B.v. LG Mannheim 17 febr. 1977, NIW 1977, 1729.
224 DAMM,Kontrolle von VertragsgerechtigkeitdurchRechtsfolgenbestimmung, clt., p. 915,
signaleert dan ook "eine immer deutlichere Orientierung der Rechtsfolgenbestimmung an
Norm- und Schutzzweckenje nach Art der tangierten Interessen als Vertragspartner-, Dritt-
oder Allgemeininteressen".
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het vervolg de in het eerste deel besehreven ontwikkelingen in het achterhoofd. In
de fase van de in de vijftiger jaren ingezette subjeetiveringstendens naar een
individueel-economiseh rechtseoncept, gebeurt tweeerlei. Nietigheid verliest haar
absolute karakter, en wordt meer en meer een uitsluitend relatieve nietigheid. Vaak
strekt het overtreden verbod tot beseherming van een der partijen. Omdat beseher-
ming van de individuele zwakkere een maatsehappelijk belang is, wordt de overeen-
kornst waarbij het verbod wordt overtreden vaak niet bedreigd met vernietigbaarheid
maar met nietigheid. Dan ligt het voor de hand het recht zich daarop te beroepen te
relativeren. Dankzij art. 3:40 lid 2 ontstaat de tussenvorm waarvan HARTKAMP
spreekr'": de besehermde partij kan een beroep doen op de besehermende
wetsbepaling maar de reehter kan haar ook ambtshalve toepassen. De bevoegdheid
zieh op de nietigheid te beroepen, wordt de wederpartij ontnomen. Hieruit volgt ook
dat in de huidige maatsehappij de zin van het traditionele onderseheid tussen
nietigheid en vernietigbaarheid verdwijnt.

Deze tendens tot Flexibilisierung der Redusfolgenseite'" leidt tot een systeem
dat gelijkwaardig is aan het onder het uit 1944 daterende Londense Besluit E 100 -
onder meer bedoeld om reehtsbetrekkingen die slechts door de vijandelijke bezetting
konden ontstaan op hun redelijkheidsgehalte te doen toetsen'" - vigerende stelsel
waarin de herstelrechter kraehtens art. 23 jo. art. 24 de mogelijkheid had bepaalde
rechtsbetrekkingen en de daaraan ten grondslag liggende rechtshandelingen nietig te
verklaren indien en voorzover dat redelijk was. Het voorstel van enige leden van de
vaste commissie voor Justitie'" om in het nieuwe BW, ter vervanging van art.
3:41 en art. 3:42, een met art. 24 E lOon9 vergelijkbare bepaling op te nemen,
getuigt dan ook van een scherp gevoel voor de rechtsontwikkeling dat men bij de mi-

225 AsSER-HARTKAMP 4-ll, nr. 250, nr. 461.
226 DAMM, Kontrolle von VertragsgerechtigkeitdurchRechts!olgenbestimmung, cit., p. 915.
227 Zie voor een korte beschrijving VAN DEN BRANDHOF, De besluitwetgeving van de
kabinetten De Geer en Gerbrandy, Deventer, 1986, p. 304 ss.
228 V.V. bij art. 3.2.8, ParI. Gesch. Boek 3, p. 195 ss.
229 Art. 24 E 100: "De Raad is bevoegd, in verband met de geheele of gedeeltelijke
nietigverklaring, de gewijzigde vaststelling, de bepaling van den inhoud of de herleving van
rechtsbetrekkingen, rechtshandelingen welke het ontstaan, de wijziging of het te niet gaan van
deze rechtsbetrekkingen hebben veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren of
daarvan den inhoud gewijzigd vast te stellen." Voor een wetsbepaling die de rechter eveneens
een ongewoon ruime correctiebevoegdheid bevoegdheid biedt, zie men art. 29 Kampeerwet.
Daarvan bepaalt lid 1: "Elk in verband met het tot stand komen van een overeenkomst met
be trekking tot het plaatsen of geplaatst houden van een karnpeermiddel gemaakt beding,
waarbij ten behoeve van een der partijen dan wei door of tegenover een derde enig niet
redelijk voordeel wordt overeengekomen, is nietig." Art. 29 lid 2 bepaalt: "Is het voordeel
slechts voor een deel onredelijk, dan blijft het beding voor het overige in stand, voorzover
dit gelet op de inhoud en strekking van het beding, niet in onverbrekelijk verband met het
nietige deel staat. " Zie voor een toepassing Geschillencommissie Recreatie 18 juli 1988, TvC
1990, p. 132 ss.
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nister node mist; want diens afwijzing van dit voorstef'" op de grond dat zich in
1944 bijzondere omstandigheden voordeden die een dergelijke bepaling wenseIijk
maakten, berust op een nietszeggende a contrario redenering. Sterker lijkt de in zijn
strijd tegen een rechterlijke bevoegdheid tot aanpassing van rechtshandelingen
herhaaldelijk gehanteerde tegenwerping van ZIMMERMANN231:

"Soil der Richter bei sittenwidrigen Vertragen auf ein angemessenes MaB reduzieren
konnen, so erscheint unbillig, daB diese Moglichkeit bei (bloB) unangemessenen
Vertragen nicht gegeben ist."

Dit betoog kan echter evenzeer dienen als argument in een pleidooi voor een verder-
gaande rechterlijke bevoegdheid tot aanpassing van rechtshandelingen. ZIMMER-

MANN gaat namelijk voorbij aan de met de ontwikkeling naar een systeem van rech-
terlijke aanpassing gelijk opgaande, in een steeds intensievere toepassing van de
algemene nietigheidsnormen uitmondende'P, beperking van de contractsvrijheid.
De kwalitatieve begrenzing van de contractsvrijheid heeft tot gevolg dat ook bloj3
unangemessene overeenkomsten nietig worden geacht en daarmee binnen het bereik
van de reehter en de rechterlijke aanpassing komen.

9. Rechterlijke aanpassing van een nietige overeenkomst moet niet mogelijk zijn als
de overeenkomst een oorzaak heeft. De overeenkomst waarbij een partij zich exone-
reert zal in de meeste gevallen weI, althans wat de exonererende partij aangaat, een
oorzaak, een individueel-economische grondslag hebben. Hetzelfde geldt, althans wat
de werkgever betreft, voor de arbeidsovereenkomst met een overmatig concurrentie-
of proeftijdbeding. Ware dit anders dan zou de wederpartij het voor haar nadelige
beding waarschijn1ijk niet geaccepteerd hebben. Hiervoor wees ik erop dat rechter-
lijke aanpassing van de nietige overeenkomst zonder oorzaak voor de rechtsorde
noodzakelijk is, omdat anders het risico groot is dat de nietige overeenkomst gewoon
wordt uitgevoerd. De zwakke partij zal dan immers de nietigheid op de koop toe
nemen, omdat voor haar het enkele verkrijgen van de tegenprestatie zwaarder weegt
dan de voorwaarden waaronder zij die tegenprestatie verkrijgt. Bij een nietige
exoneratieclausule speelt dit probleem niet. Het nietige beding dient de belangen van
de sterkere partij. De kans is vrij groot dat de nietigheid van de clausule aan het

230 M.v.A. bij art. 3.2.8 (art. 3:42), ParI. Gesch. Boek 3, p. 201.
231 ZIMMERMANN, Richterliches Moderationsrecht oder Totalnichtigkeit? cit., p. 191; idem,
noot onder OLG Stuttgart 7 juli 1981, NJW 1981, 2365, in JR 1982, 96; idem, bespreking
van HAGER, Gesetzes- und sittenkonjorme Auslegung urui Aufrechterhaltung von Rechts-
geschdften, cit., p. 505 ss.
232 Damm, Kontrolle von Vertragsgerechtigkeit durch Rechtsfolgenbestimmung; cit., p. 917:
"Wiihrend das RG in vielen Bereichen nur in Extremen Fallen Sittenwidrigkeit, dann aber
auch Totalnichtigkeit annahm, hat der BGH die Kontrolle vielfach insgesamt intensiviert, aber
die Rechtsfolge unter Aufrechterhaltung des Vertrages im tolerierten Umfang auf Teilnichtig-
keit reduziert."
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licht komt, zodra zij zich erop beroept. De rechtsorde heeft dus geen eigen belang
bij aanpassing van nietige overeenkomsten die een oorzaak hebben. Als dergelijke
nietige overeenkomsten al tot rechtsgevolg leiden, plegen die rechtsgevolgen in
werkelijkheid voort te spruiten uit de gedragingen die de nietige rechtshandeling
begeleiden (quid facti). In die gevallen biedt de wet een instrumentarium waarmee
redelijke resultaten kunnen worden bereikt. Men kan hierbij denken aan art. 6:2 (art.
6:248), art. 6:162, art. 6:278 lid 2.

De Nederlandse rechtspraak lijkt weinig problemen te hebben met een exonera-
tieclausule als 'alle opdrachten geschieden voor risico van de opdrachtgever' of
'voor diefstal zijn wij niet aansprakelijk?". Een dergelijk beding exonereert naar
de letter ook voor opzet en grove schuld. Zij is dan ook (in beginsef'") nietig'".
Het Duitse Bundesgerichtshof meent dat een beroep op nietigheid van de exonera-
tieclausule ook slaagt als de schuldenaar slechts nalatigheid valt te verwijten'":

"Dem Prinzip, daB die Benutzung von Formularbedingungen stets auf das Risiko des
Verwenders gebt, entspricht es vielmehr in aller Regel, eine das Interesse des
Verwenders im Uberrnaf herausstellende und deshalb nach §§ 9 bis 11 AGB-gesetz
verbotene Klausel nach MaBgabe von § 6 AGB-Gesetz insgesamt als ungeschrieben
zu behandeln und an ibrer Stelle diejenige gesetzliche Regelung maBgebend sein zu
lassen, die durch die in Frage stehende Klausel abbedungen werden sollte; dies
grundsatzlich auch dann, wenn eine fur den Verwender giinstigere Gestaltungsmog-
lichkeit durch sich von vornherein in den Grenzen des zulassigen haltenden
Absprachen bestanden harte. Lediglich in den Fallen, in denen die Unwirksarnkeit
der beantstandeten Klausel eine Lucke in der gesetzlichen Regelung offenbart, die
beteiligten Interessen beider Seiten unangemessen geregelt sein llillt, erscheint nach
dem dargelegten Sinn des AGB-Gesetzes der Versuch des Richters zulassig, eine
angemessene Interessenbildung auf dem Wege der erganzenden Vertragsauslegung
anzustreben ... "

Mij dunkt dat een Nederlandse rechter het beroep van een benadeelde op nietigheid
van de clausule niet snel zal honoreren als de schade is ontstaan door nalatigheid van

233 Zie b.v. Rb. Rotterdam 22juni 1990, S&S 1991,100.
234 Cf. ASSER-HARTKAMP4-1, nr. 342. Op grond van art. 6:237 sub f jo. art. 6:233 BW zal
een dergelijke c1ausule, wanneer zij deel uitrnaakt van algemene voorwaarden in beginsel
vemietigbaar zijn. Na vernietiging ontstaat hetzelfde probleem. Maar zie de misser in de
M.v.T. Invw. art. 237 sub f, ParI. Gesch. Invoeringswet Boek 6, p. 1735: "Een beding dat
naast geoorloofde ook onredelijke uitsluitingen of beperkingen bevat, kan gedeeltelijk worden
vemietigd. "
235 Cf. HR 21 april 1933, NJ 1933, 867 m.nt. P.S. (VERMEERiDisconto Maatschappij); HR
12 maart 1954, NJ 1955, 386, AA 1955, 178 m.nt. H.B. (MERWEDE/CODAM);zie ook Rb.
Rotterdam 15 jan. 1982, S&S 1982, 52, tevens kenbaar uit HR 20 juni 1986, NJ 1987,35
m.nt. G., AA 1986,775 m.nt. KORTMANN, (DEKA-HANNo/CITRONAS); SIMLER, La nullite
partielle des actes juridiques, cit., p. 297 ss.
236 BGH 24 sept. 1985, NJW 1986, 1611.
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de schuldenaar. De rechter pleegt dergelijke clausules te bezien in het licht van de
derogerende werking van redelijkbeid en billijkheid"? en zal redeneren dat een
beroep op de clausule in het concrete geval is toegestaan. Ik zou een voorstander
zijn van nietigheid van de exoneratieclausule en (dus) aansprakelijkbeid van de
schuldenaar. In de praktijk worden namelijk vele benadeelden die hun wederpartij
aanspreken op haar tekortkoming afgewimpeld met een beroep op dergelijke
clausules, ook - hetgeen steeds vaker voorkomt'" - als dat in de concrete oms tan-
digheden rechtens niet toelaatbaar zou zijn. Vaak laten benadeelden zich door het
beroep op de clausule overtuigen. Of zij zien, juist vanwege de exoneratieclausule,
teveel risico's in het aangaan van een procedure. Ik denk daarbij niet alleen aan de
situatie waarin de benadeelde een particulier is, maar ook aan die waarin de
benadeelde een klein of middelgroot bedrijf is, dat geen eigen juridische afdeling
heeft. De in Nederland gebruikelijke rechtsconforme uitleg tgesetzeskonforme Aus-
legung) kan m.i. niet worden toegepast als het beding niet het resultaat van onder-
handelingen is. Dit zou met de interpretatio contra stipulatorem niet verenigbaar
zijn239

• Een andere weg is ook denkbaar. Stel dat het Hof 's-Gravenhage op vorde-

237 Sinds HR 25 april 1986, NJ 1986,714 m.nt. G. (VAN DERMEER/Gem.Smilde). Cf. HR
11juni 1993, RvdW 1993, 129, S&S 1993, 123 (Quo vadis): "De onderdelen 3 en 7 strekken
ten betoge dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat Kroezen zich niet met vrucht kan
beroepen op de bepalingen uit het time-charter en art. 3 van de door Kroezen ondertekende
cognossementen. Uit het hiervoor onder 3.4 en 3.5 overwogene volgt dat de onderdelen
tevergeefs zijn voorgesteld. Voor zover immers de evengenoemde bepalingen ertoe zouden
strekken de averij-grosse verklaarde kosten van hulploon, ook indien deze zijn veroorzaakt
door onvoldoende zorg voor de zeewaardigheid van het schip, (deels) voor rekening te
brengen van de ladingbelanghebbenden, kunnen deze bepalingen in zoverre niet worden
aangemerkt als geoorloofde bedingen omtrent averij-grosse." (curs. toegev.)
238 Zie retro, p. 129 ss. Zie ook HR 9 okt. 1992, RvdW 1992, 221, BR 1993, p. 369 m.nt.
BROEKEMA-ENGELEN(Gem. Maassluis/Pakwoningen); HR 9 okt. 1992, RvdW 1992, 223,
BR 1993, p. 366 m.nt. BROEKEMA-ENGELEN(pakwoningen/Bewoners); HR 25 juni 1993,
RvdW 1993,148, VR 1993,131, TvC 1993, 321 m.nt. RuKEN(GERARDsNJJVERBERG);Hof
's-Hertogenbosch 20 mei 1992, NJ 1993, 89.
239 Zie Hof 's-Gravenhage 2 juli 1991, S&S 1992, 116, VR 1992, 70: "HVS betoogt dat de
op het bord gestelde en door de eigenaar van de trekker aanvaarde voorwaarde niet alle
aansprakelijkheid voor iedere schuld van Seaport uitsluit, maar aileen aansprakelijkheid voor
'de gevolgen, verbonden aan het specifieke risico van een haventerrein' en dat het inrijden
van een vorkheftruck op een trekker - op een wijze zoals te dezen vaststaat - niet onder zulk
specifiek risico moet worden begrepen. Bij de uitleg van de op het bord gestelde aanspra-
kelijkheidsuitsluiting komt het aan op de zin, die in de gegeven omstandigheden daaraan in
redelijkheid mag worden toegekend door degene, die het terrein van Seaport inrijdt of
betreedt en zich daar ophoudt en op hetgeen hij en Seaport te dien aanzien van elkaar mogen
verwachten. De op het bord gestelde uitsluiting van aansprakelijkheid houdt daarom niet in
dat Seaport zich een vrijbrief verschaft om bezoekers van haar terrein schade toe te brengen.
Bezoekers van het terrein aanvaarden door hun bezoek niet dat zij aIle hen op het terrein
toegebrachte schade hebben te dulden. WeI mogen zij verwachten dat Seaport met de
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ring van de consumentenbond een overmatige exoneratieclausule, overeenkomstig
art. 6:240 jo. art. 6:241 BW, onredelijk bezwarend verklaart. Krachtens art. 6:233
lid 1 is de clausule daardoor vernietigbaar. Ook dan profiteert de consument die
sehade leed door een onaduzaamneidr"?", Dit probleem heeft zich in Duitsland
voorgedaan en daar aanleiding gegeven tot de zogenaamde Tagespreisklausel-
diskussion'", De standaard-dagprijsclausule in de algemene voorwaardeo van
overeenkomsten tot koop en verkoop van auto's (Neuwagenverkaujsbedingungen)
bepaalde dat een wijziging van de koopprijs was toegestaan als de levertijd van de
gekochte auto langer dan vier maanden was. In dat geval moest de koper de prijs
van de auto op de dag van levering betalen. Het Bundesgerichtshof achtte deze
clausule in de abstracte procedure in strijd met § 9 AGBQ243 en verklaarde haar
nietig. De consequenties van die uitspraak waren enorm. Niet alleen weigerden
eonsumenten meer te betalen dan de oorspronkelijke koopprijs, anderen, die in het
verleden wei de dagprijs hadden betaald, eisten het teveel betaalde terug. Het BGH
keerde vervolgens op zijo schreden terug en vulde de lacune, die door de nietigheid
van de clausule in de overeenkomsten was ontstaan, aan door de consument een
ontbindingsrecht te geven als de prijsstijging het prijsindexcijfer te boven ging. Als
de reehter dergelijke c1ausules consequent nietig zou verklaren, zou bij de gebruiker
van algemene voorwaarden die zichzelf wil besehermen, dwingen tot een zorgvuldi-

mededeling op het bord voor zichzelf en voor haar werknemers aansprakelijk:heid uitsluit voor
schade, veroorzaakt in verband met de risico's die zich bij de uitoefening van het
havenbedrijf, of met het havenbedrijf verwante activiteiten op een terrein als het onderhavige
voordoen." Art. 5 lid 2 van EG-richtlijn 93/13 (pb. EG L 95/29, d.d. 21 april 1993) van 5
april 1993, betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, legt de
interpretatio contra stipulatorem dwingend op: "In het geval van overeenkomsten waarvan
aile of bepaalde aan de consument voorgestelde bedingen schriftelijk zijn opgesteld, moeten
deze bedingen steeds duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. In geval van twijfel over de
betekenis van een beding, pre aleert de voor de consument gunstigste interpretatie (... ).
240 Cf. BGH 7 okt. 1981, BGHZ 82, 21, BB 1982, 146, WM 1981, 1354, NJW 1982, 178,
DAR 1982, 62 en BGH 1 febr. 1984, BGHZ 90,69, BB 1984,486. In de abstracte procedure
wees het BGH het beroep van de gebruiker op rechtsconforrne correctie af. In de concrete
procedure kwam het BGH via de weg van de aanvullende uitleg toch tot deze correctie, toen
een wederpartij met een beroep op de nietigheid van de cIausule zijn voordeel dacht te kunnen
doen.
241 Cf. OLG Dusseldorf 31 jan. 1980, BB 1980, 388; OLG Munchen 22 mei 1981, NJW
1981, 1963; Cour de Tunis 16 juni 1958, Gaz. Pal. 1958.D.316; van een meer aigemene
strekking is de uitspraak van BG 1 april 1967, BGE 93 n 189.
242 Zie voor verwijzingen de annotaties van TRINKNERen LOWE, BB 1984, p. 490 ss. en p.
492 ss., bij HAGER, Die gesetzeskon!ormeAufrechterhaltung ubermiij3iger Vertragspjlichten,
cit., p. 264 ss. en bij H. SCHMIDT, Vertragsfolgen der Nichteinbezlehung und Unwirksamkeit
von Allgemeinen Geschaftsbedingungen, cit., p. 21 ss.
243 § 9 AGBG Abs. 1: "Bestimmungen in Allgemeinen Geschaftsbedingungen sind
unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu
und Giauben unangemessen benachteiligen."
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ge, reehtseonforme formulering van zijn algemene voorwaarden. Rechtsconforme
uitleg of rechtsconforme correetie in gevallen als deze betekent daarentegen relati-
vering van de beseherming van de zwakke partij. HONSELL brengt het als voIgt
onder woorderr'":

"Der Schutz des Verbrauchers vor einseitiger Vertragsgestaltung spricht eher fur die
Ersetzung der nichtigen Klausel durch das dispositive Recht als fur eine geltungser-
haltende Reduktion. Die Uberlegung. daB der Verwender mit einer zu weitgehenden
Formulierung ein gewisses Risiko eingeht, das ibm nicht abgenommen werden mull,
ist frei von ponalen Elementen und daher im Zivilrecht legitim."

Bestaat er vanuit het perspeetief van de reehtsorde bij nietigheid van dergelijke
bedingen toeh niet ook behoefte aan althans de mogelijkheid van aanpassing door de
reehter? Vooral deze vraag is in Duitsland'" omstreden'". § 6 van het Duitse
AGB-Gesetz bepaalt dat de overeenkomst bij nietigheid van een algemene voorwaar-
de in stand blijft, waarbij een eventueel door het wegvallen van de nietige clausule
veroorzaakte Iaeune in de overeenkomst door dispositief reeht wordt aangevuId,
tenzij desondanks het vasthouden aan de overeenkomst voor een der partijen onbillijk
zou zijn247. Er lijkt in Duitsland weinig overeenstemming over de vraag wanneer

244 HONSELL, bespreking van HAGER, Gesetzes- und sittenkonforme Auslegung und
Aufrechterhaltung von Rechtsgeschdften, cit., p. 300. Zo houdt ook art. 7A: l637x, dat de
rechter de bevoegdheid geeft tot aanpassing van de reikwijdte van een concurrentiebeding,
geen uitsluitende bescherrning in van de ex-werknemer en komen concurrentiebeding die het
rechtens toelaatbare overschrijden veel vaker voor dan nodig is. 'T HART, Het concurren-
tiebeding, cit., p. 58 s. Cf. BG 7 mei 1897, BGE 23 1739: "Da sonach das angegriffene
Konkurrenzverbotnichtig, und zwar in seiner unteilbaren Totalitiit nichtig ist, mu6 die Frage,
ob dem Richter ein Recht, es in die zulassigen Grenzen einzuschranken, zustehe, verneint
werden." In zijn noot onder het 2. Tagespreisklauselurteil (BGH 1 febr. 1984, BB 1984,486)
schrijft LOWE (p. 492): " ... daB mit einer solchen Entscheidung der Anfang vom Ende des
Kundenschiitzes iiber das AGB-Gesetz gemacht worden ist. "
245In Italie en Oostenrijk vindt op grond van art. 1339 Cc resp. art. 917a ABGB automatisch
substitutie van de nietige bedingen plaats.
246 Sceptisch HONSELL, Bespreking van HAGER, Gesetzes- und sittenkonforme Auslegung und
Aufrechterhaltung von Rechtsgeschiiften, cit., p. 300: "Soweit die Verbotsnorrn nur den
Schutz einer Partei verfolgt, mag die Aufrechterhaltung zum zulassigen Preis akzeptabel sein.
Man darf jedoch nicht aus dem Auge verlieren, daB mit diesem Ergebnis der anderen Seite
ein Vertrag oktroyiert wird, den sie so nicht abschlieBen wollte. Soweit dies dem
Schutzzweck des Verbots nicht widerspricht, sollten m.E. sowohl die Verbotsnorm, als auch
der Parteiwille beachtet werden. Das laBt sich aber haufig nur mit der Totalnichtigkeit er-
reichen." NEUMANN, Geltungserhaltende Reduktion und ergiinzende Auslegung von
Allgemeinen Geschdftsbedingungen, cit., p. 66 ss.
247 § 6 Abs. 1 AGBG: "Sind allgemeine Geschaftsbedingungea ganz oder teilweise nicht
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im iibrigen wirksam."
Abs. 2: "Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind,
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die onbillijkheid dan wel bestaar'". In Nederland leert men dat de consequenties
van de nietigheid van een exoneratieclausule moeten worden beoordeeld aan de hand
van art. 3:41249• Omdat de nietigheid van de overeenkomst in haar geheel in geval-
len als deze een weinig acceptabele oplossing is, lijlct het meer voor de hand te
liggen een speciale norm als § 6 AGBG in het Nederlandse recht te introduceren
voor alle gevallen waarin de objeetieve partiele nietigheid een niet door onder-
handelingen tot stand gekomen beding betreffSO. Waar de wetgever consequenties
als deze te zeer als een bevoordeling van de wederpartij waardeert, zou hij de
reehter een ruimere maatstaf moeten aanreiken, zoals hij heeft gedaan bij het nietige
eoneurrentiebeding (art. 7A:1637x).

Het mag duidelijk zijn dat individueel-economische overwegingen geen rol
spelen bij de vraag van nietige algemene voorwaarden en andere nietige bedingen
die strekken tot beseherroing van de sterkere partij. Eventuele rechterlijke aanpassing
van deze clausules zal dan ook volgens andere eriteria moeten gesehieden. Dat houdt
in dat in die gevallen niet de regel van toepassing is, die ik hiervoor ontwikkelde,
namelijk dat de reehter de overeenkomst zonder oorzaak zodanig moet aanpassen dat
de overeenkomst ontstaat die tot stand zou zijn gekomen als het materiele overwieht
van de wederpartij zieh niet in de inhoud van de overeenkomst zou hebben
vertaald?".

10. Bij de subjectiveringstendens past het, de steeds nadrukkelijker verdedigde ratio
van het overtreden wettelijk verbod niet alleen doorslaggevend te laten zijn. Bij de
bepaling van het antwoord op de vraag of en, zo ja, in hoeverre de nietige

richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften."
Abs. 3: "Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter Benicksichtig-

ung der nach Absatz 2 vorgesehenen Anderung eine unzumutbare Harte filr eine Vertragspar-
tei darstellen wiirde. "
248 NEUMANN, Geltungserhaltende Reduktion und ergiinzende Auslegung von Allgemeinen
Geschiiftsbedingungen, cit., p. 147: "Aus praktischer Sicht kommt hinzu, daB von einem
Wegfall der Geschaftsgrundlage anerkanntermajJen nur die Rede sein kann, wenn einem der
Vertragspartner ein unverandertes Festhalten am Vertrag unzumutbar ist. An dieser
Voraussetzung wird es jedoch beirn Wegfall einer einzelnen AGB-K1ausel meist fehlen. Denn
will mann nicht das Institut des Wegfalls der Geschaftsgrundlage ins Uferlose ausdehnen, so
durfen nur schwere Aquivalenz- bzw. Zweckstorungen beriicksichtigt werden. " (curs. toege-
v.). Het BGH heeft in de beruchte Tagespreisklausel-rechtspraak wei aanleiding gezien de
aanvullende uitleg ruim baan toe te kennen omdat het meende dat de onverkorte gelding van
de overeenkomst zonder de nietige dagprijsklausule een unzumutbare Harte voor de gebruiker
betekende.
249 Cf. ASSER-HARTKAMP4-1, nr. 344.
250 Cf. in dit verband MEDICUS, Zur gerichtlichen Inhaltskontrolle notarieller Yertrage, cit.
251 Waarbij uiteraard de verhouding van de wederkerige prestaties in vergelijkbare gevallen
als hulpmiddel kan dienen. Zie in dit verband art. 7A:1632a BW en HR 6 nov. 1992, NJ
1993,578 m.nt. P.A.S. (MERIENIHAVEMAN-DuBBELDAM).
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overeenkomst, aangepast, in stand moet bIijven, dienen de bedoelingen van partijen,
in het bijzonder de bedoelingen van de partij die aanpassing verlangt, meer gewicht
te krijgen. Sluiten die bedoelingen aan bij de ratio van het verbod? Concreet: als de
overeengekomen huurprijs het wettelijk maximum overschrijdt, dan heeft de
overeenkomst een ongeoorloofde oorzaak: de confrontatie overeenkomst-rechtsorde
loopt uit op nietigheid. Als bij nader onderzoek blijkt dat het de huurder niet kwalijk
kan worden genomen dat hij de overeenkomst zelf heeft verkozen boven de kwaliteit
ervan, als blijkt dat de overeengekomen huurprijs valt te herleiden tot het feitelijk
overwicht van de verhuurder, dan ontbeert de overeenkomst ook een oorzaak. De
partijconfrontatie heeft niet vanuit feitelijke gelijkwaardigheid plaatsgevonden. De
rechter dient de contractuele relatie in stand te houden, hetgeen uitdraait op
aanpassing van de huurovereenkomst, ten gunste van de huurder. Maar als de
overeenkomst wel een oorzaak heeft, als er geen sprake is van doorwerking van
feitelijk overwicht naar de inhoud van de overeenkomst, dan moet continuering van
de overeenkomst uitgesloten zijn. Partijen kunnen dan na geconstateerde nietigheid,
vanuit hun posities van materiele gelijkheid, desgewenst een nieuwe, rechtsconforme
overeenkomst sluiten. De opvatting dat de ratio van het wettelijk verbod de gevolgen
van de nietigheid bepaalr'", verdient kortom enige subjectivering. Als het wettelijk
verbod strekt tot bescherming van een der betrokken partijen, moet nog de vraag
beantwoord worden of de in abstracto zwakkere partij die bescherming in concreto
van node heeft. Ais dat niet het geval is, dan heeft zij geen rechtens respectabel
belang bij continulteit, Ais daarentegen blijkt dat wel aan de ratio van het wetteIijk
verbod is voldaan, dan moet de beschermenswaardige partij kunnen verlangen dat
de rechter de balans tussen de wederzijdse prestaties herstelt tot het evenwicht dat
partijen zouden hebben bereikt als zij hadden gecontracteerd vanuit materieel gelijk-
waardige posities'".

252 Ct. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullit«, restitutions et responsabilite, cit., nr. 379: "Sanction
objective, la nullite prend sa rnesure sur Ie degre de violation de la loi contenue dans I'acte
ou constituee par lui."; dezelfde, op. en loc. ult. cit., nt. 160: "Cette idee d'uoe nullite
concue comme une sanction proportionnee au but de la regle violee est contenue dans les
travaux du debut du siecle qui rernettaient en cause la theorie classique des nullites, et n'a pas
ete abandonnee depuis ... "
253 Ook VILLA, Contralto e violazione di norme imperative, Milano, 1993, p. 137 heeft
voorgesteld het ratio-onderzoek in subjectieve zin te corrigeren: "... che e decisivo non tanto
Quale sia 10 scopo del divieto in assoluto, rna quale elemento del processo di scarnbio si
muova in direzione contraria a quello scopo. E naturale allora dedurre come il contrasto tra
tale scopo ed alcuni elementi possa condurre a situazioni di incompatibilita, e quindi di
nullita, e come viceversa il contrasto con altri elementi possa consentire la sopravvivenza del
contratto, perche la situazione che ne deriva non determina la lesione di alcun divieto. In
questo modo, si cogJie come il criterio dello scopo della norma non vada utilizzato in astratto,
chiedendosi solo quale sia la ratio della norma... "
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Hoe vrij laat de rechtsorde haar rechtssubjecten in het sluiten van overeenkomsten
van een willekeurige inhoud? Het tijdsbeeld bepaalt het antwoord op die vraag in
belangrijke mate. Men kan contractsvrijheid van verschillende kanten bezien. Ben
rechtsgeldige - dus door de rechtsorde ondersteunde - wederkerige overeenkomst
geeft uitdrukking aan een geslaagde dubbele confrontatie. Enerzijds is er de confron-
tatie van de tegenstrijdige belangen van partijen, die leidt tot de uitwisseling van
prestaties. A biedt een schilderij te koop aan voor f 15.000, B biedt aan f 5.000 te
betalen. Partijen spreken uiteindelijk af dat A het schilderij zalleveren tegen betaling
door B van een prijs van f 10.000. Omdat partijen deze afspraak in wederzijdse
vrijheid hebben gemaakt, heeft de overeenkomst een oorzaak. Anderzijds is er de
confrontatie van de afspraak van partijen met de rechtsorde. A leent aan Been som
geld en bedingt een redelijk rentepercentage. A weet dat B met het geld wil gaan
gokken. In het begin van de twintigste eeuw was een overeenkomst als deze in strijd
met de goede zeden. Zij had een ongeoorloofde oorzaak en was nietig (art. 1373 jo.
art. 1371 BW-1838/art. 1133 jo. 1131 Cc fr.). Hoewel partijen zelf de afspraak in
wederkerige vrijheid maakten, loopt de confrontatie van de partijafspraak met de
rechtsorde spaak. Ik concentreer me in dit boek op de confrontatie van de tegenstrij-
dige belangen van partijen.

Een kapitalistisch ingerichte maatschappij bestaat bij de gratie van de uitwisse-
ling van goederen. Overeenkomsten brengen die uitwisseling tot stand. Daarbij zijn
vrijheid, gelijkbeid en eigendom de basisbegrippen. Maar die begrippen hebben een
relatieve waarde. Hun invulling is mede afhankelijk van de gekozen invalshoek. Zo
is de overeenkomst, althans de daardoor gerealiseerde vermogenverschuiving voor
een handelaar een doel op zichzelf. De handelaar maakt winst dankzij de vermogens-
verschuiving. Voor de handelaar is het contract met andere woorden de bron van
zijn rijkdom, zijn vermogen. Zijn economisch doel is altijd kenbaar. Voor de
eindgebruiker, de consument, ligt dat volkomen anders. Voor hem is de bron van
zijn vermogen de eigendom en het bijbehorende recht om de zaak op een zo voUedig
mogelijke wijze te gebruiken (cf. art. 5:1 BW/art. 544 Cc fr.l§ 903 BGB). Aldus
kan hij zijn vooralsnog niet duidelijke motieven zo volledig mogelijk bevredigen.
Voor de consument is de overeenkomst, althans de daardoor gerealiseerde
vermogensverschuiving niet een doel op zichzelf. Het is een middel, waarmee hij
zijn vermogen vergroot. De consument streeft niet naar vermogensverschuiving, hij
streeft naar vermogensophoping. De consument koopt een auto, maar waarom hij
dat doet, is niet zo maar duidelijk. Wellicht heeft hij een nieuwe auto nodig omdat
zijn oude stuk is. Misschien wil hij zijn buurman de loef afsteken. Het kan ook zijn
dat zijn geliefde veT weg woont. Hetzelfde geldt voor de consument die zijn auto
verkoopt, Het kan zijn dat hij met de opbrengst een nieuwe auto wil kopen, dat hij
zijn vakantie ervan wil betalen of dat hij het milieu of zijn gezondheid een dienst wil
bewijzen. Kortom: waarom de consument tot het sluiten van de overeenkomst
overgaat, is afhankelijk van omstandigheden die niet direct voor derden kenbaar zijn.

Hoezeer de goederenomloop ook maatschappelijke essentiale is, niet iedereen is
zonder meer bij een onbeperkte contractsvrijheid gebaat. De handelaar wil niet dat
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zijn wederpartij met hem over de inhoud van de overeenkomst onderhandelt. Hij wil
dat de overeenkomst op snelle en eenvoudige wijze tot stand komt en dat haar in-
houd weinig omvattend en gemakkeIijk kenbaar is. Hij wil dat de overeenkomst niet
of moeilijk kan worden teruggedraaid. De handelaar is erbij gebaat als alle overeen-
komsten onder zulke omstandigheden tot stand komen. Naarmate de goederenomloop
beter wordt beschermd en gestimuieerd, vinden er meer vermogensverschuivingen
plaats, en kan de handelaar meer omzetten. De particuiier die zijn vermogen wil
vergroten en ongewenst bezitsverlies wil voorkomen, profiteert daarentegen van een
trage totstandkoming van de overeenkomst. Hij heeft belang bij een onderhandelings-
fase die aan de totstandkoming voorafgaat. Vormvereisten verhoeden dat hij de
overeenkomst overhaast sluit. Aldus kan hij bewerkstelligen dat zoveel mogeIijk van
zijn beweegredenen zich consolideren in de overeenkomst, die daardoor een
veelomvattende inhoud krijgt. Tegelijkertijd is de particulier gebaat bij eenvoudige
aantastbaarheid van de overeenkomst, als na het sluiten van de overeenkomst bIijkt
dat een van zijn beweegredenen om wat voor reden dan ook is of wordt gefrus-
treerd.

Handelaar en consument bezien de goederenomloop dus met andere ogen. Hun
belang is verschillend. In tijden waarin het belang van de handelaar voorop staat,
wordt de uitwisseling, de vermogensverschuiving begunstigd. In tijden waarin het
belang van de particuiier (bezitter) overheerst, wordt de goederenomloop geremd.
Het recht is onderdeel van het sociale, economische en politieke systeem. De
mentaliteit van de wetgever spoort met de mentaliteit van degenen die overwegende
invloed uitoefenen op de wetgevende macht. In het autarkische feodale stelsel was
het belang van de goederenomloop gering. Toen in de elfde eeuwse steden de handel
tot priIle bloei kwarn, werkte de bezittende klasse zijn ontwikkeling tegen. Een maat-
schappeIijke rol van betekenis kreeg de handel pas in de veertiende eeuw, toen de
bezittende klasse zelf het geld als ruilmiddel ging gebruiken en daardoor het
goederenverkeer op nauwelijks te onderschatten wijze stimuleerde. Belemmeringen
van het goederenverkeer werden uitgebannen. De causa absorbeerde de meeste
vormvereisten. Zij verschafte ook nieuwe wederkerige contracten afdwingbaarheid.
Waar een wederkerige overeenkomst oorspronkeIijk slechts een oorzaak bezat, als
een der partijen al had gepresteerd (do ut des), was uiteindelijk de enkele presta-
tiebelofte voldoende. Toen de oorzaak vanaf de zestiende eeuw ook aan niet-
wederkerige overeenkomsten afdwingbaarheid verschafte, was haar rol als geldig-
heidsvereiste feiteIijk uitgespeeld. In de negentiende eeuw werden belemmeringen
van de goederenomloop verder opgeheven. Dankzij het gesloten zakenrechtelijk
systeem waren goederen eenvoudig verhandelbaar geworden. De historische school
concentreerde zich op de wil van het rechtssubject. Een partij bond zich volgens
haar door een enkele wilsverklaring. Juridische relevantie van sociale, economische
of politieke aspecten in de partijverhouding was uitgesloten. Met behulp van de
introductie van de zakelijke overeenkomst werd doorwerking van obligatoire over-
eenkomsten op de levering van goederen uitgesloten. Daardoor liet de aantasting van
een obligato ire overeenkomst de vermogensverschuiving in beginsel ongemoeid. In
de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond het streven naar een zekere kwali-
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teitscontrole op vermogensverschuivingen. De waarde van de wilsverklaring werd
gerelativeerd. De bezittende klasse yond baat bij de Yoraussetzung, die de invloed
van gefrustreerde beweegredenen op de geldigheid van de overeenkomst bewerkstel-
ligde. Ten behoeve van de arbeidersklasse werd het belang van de onderliggende
partijverhouding benadrukt. Sinds het einde van de negentiende eeuw mengde de
Staat zich in het privaatrecht. Hij probeerde het maatschappelijk verkeer door wette-
lijke verboden te corrigeren en te sturen. De gedachte heerste dat algemene welvaart
bereikbaar was door de produktie en afzet van zoveel mogelijk goederen. Een ver-
dere begunstiging van het handelsverkeer werd staats- en gemeenschapsbelang. Het
privaatrecht en in het bijzonder het overeenkomstenrecht werden gefunctionaliseerd.
Het voorheen genegeerde belang bij en doel van de overeenkomst speelden voortaan
een doorslaggevende rol. Een overeenkomst moest sociaal-economische waarde heb-
ben. De (meer of minder) objectieve causaleer, die aan die kwalitatieve voorwaarde
uitdrukking gaf, yond ingang in de meeste Europese landen waarin de Code
Napoleon was ingevoerd. Door het corporatieve denken werden vermogensver-
schuivingen bezien tegen de achtergrond van de sociale klassen. De in een
rechtsbetrekking betrokkenen werden gekwalificeerd naar hun maatschappelijke
positie. De samenval van de belangen van de arbeidersklasse, wier behoefte aan
stijgende welvaart zou worden bevredigd door een intensieve goederenomloop, en
de belangen van de ondememersklasse, leidde ertoe dat handelsrechtelijke
beginselen, en daarmee handelsrechtelijke belangen, het traditionele burgerlijke recht
doordrenkten. In een aantallanden leidde de commercialisering van het privaatrecht
zelfs tot de wettelijke unificatie van handelsrecht en burgerlijk recht. In de
rechtspraak werd een beroep op het belang van het maatschappelijk verkeer legitiem.
Het uitbannen van de onderhandelingsfase, de verklaringsleer, normatieve uitleg van
overeenkomsten, objectivering van de inhoud van de overeenkomst en irrelevantie
van achterliggende motieven, derdenbescherming, de nadruk op de eigen-verant-
woordelijkheid, afwijzing van produkten- en risicoaansprakelijkheid, het open
systeem van natuurlijke verbintenissen, en de strengere eisen aan een beroep op een
wilsgebrek, begunstigden het goederenverkeer. Dat de concrete vermogensverschui-
ving vaak plaatsvond onder voor het individuele rechtssubject nadelige omstandighe-
den, werd daarbij voor lief genomen.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een tendens naar subjectivering en indivi-
dualisering van het vermogensrecht. Het kwantitatieve belang van de goederenom-
loop werd sterk gerelativeerd. Het consumentenrecht ontstond. Produktenaansprake-
lijkheid werd aanvaard. Verzwaarde onderzoeksplichten bemoeilijkten een beroep
op derdenbescherming. Absolute zakenrechtelijke begrippen werden gerelativeerd,
betamelijkheidsnormengesubjectiveerd. Hetbeginsel vaneigen-verantwoordelijkheid
heeft plaats gemaakt voor de plicht rekening te houden met de gerechtvaardigde
belangen van de rechtsgenoot. De Hoge Raad heeft de onderhandelingsfase geherin-
troduceerd. Vooral sinds de zeventiger jaren beeft de individuele wil weer aan rele-
vantie gewonnen. Wederkerige informatieplichten en nieuwe vormvereisten verhinde-
ren een al te eenvoudige totstandkoming van de overeenkomst. De inhoud van de
overeenkomst is ongekend ruim en omvat vaak ook niet-kenbare motieven. Mede
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daardoor is aantasting van de overeenkomst eenvoudiger dan ooit. Een partij zal zich
van het subjectieve doel van haar wederpartij op de hoogte moeten stell en , als zij de
aantastbaarheid van de overeenkomst wil voorkomen. Centraal staat de concrete, in-
dividueel-economische functie die de overeenkomst voor beide partijen heeft. Denk-
baar is dat de overeenkomst voor een der partijen geen of althans geen objectief
redelijke individueel-economische functie bezit, omdat het feitelijk overwicht van
haar wederpartij de verhouding tussen de wederkerige prestaties op een meer dan
marginale wijze heeft beinvloed. In dat geval heeft de confrontatie van de tegenstrij-
dige belangen van partijen een ongewenst verloop gehad en is de overeenkomst
zonder oorzaak.

De overeenkomst zonder oorzaak is maatschappelijk ongewenst. Zij is nietig.
Het is in het belang van de rechtsorde dat die nietigheid aan het licht komt. Maar
stel dat een huurovereenkomst geen oorzaak heeft en dat de rechter op initiatief van
de huurder daarover de nietigheid uitspreekt. De verhuurder zal in het algemeen niet
geneigd zijn juist met zijn voormalige huurder een nieuwe, rechtsconforme overeen-
komst te sluiten. Die heeft hem immers het bij de nietige overeenkomst bedongen
voordeel ontnomen. Dat de overeenkomst zonder oorzaak was, rechtvaardigt het
vermoeden dat er genoeg andere kandidaten zijn die de nieuwe huurovereenkomst
willen sluiten. Dit besef zou de huurder ervan kunnen weerhouden op de nietigheid
van de overeenkomst een beroep te doen. Om hem tot het beroep op de nietigheid
te bewegen, zal de rechtsorde op dat beroep moeten reageren met de instandhouding
van de contractuele relatie. De vraag rijst dus of aan de nietige overeenkomst zonder
oorzaak contractueel rechtsgevolg kan worden toegekend.

De overeenkomst zonder oorzaak is pas nietig, d. w .z. zonder rechtsgevolg, sinds
de achttiende eeuw. Dankzij die nietigheid en bij ontstentenis van derdenbescherming
hield de nolens greep op het goed dat hij op grond van de overeenkomst zonder oor-
zaak had geleverd. Tot het einde van de negentiende eeuw was de nietigheidssanctie
overigens uitzonderlijk. De rechtsorde had nauwelijks meer pretenties dan het garan-
deren van de rechtsgevolgen die voortvloeiden uit de overeenkomsten die rechtssub-
jecten in veronderstelde wederkerige vrijheid aangingen. Zolang de overeenkomst
niet tornde aan de grondslagen der maatschappij, was zij geldig. Als de overeen-
komst bij uitzondering nietig was, was zij gewoonlijk ook moreel verwerpelijk en
volgde volledige ontkenning van rechtsgevolg. Bij de veronderstelde gelijkheid van
partijen kon het verder aan henzelf worden overgelaten om desgewenst, met elkaar
of met een derde, een nieuwe, rechtsconforme overeenkomst te sluiten. Sinds het
einde van de negentiende eeuw dienden wettelijke verboden om het goederenverkeer
te sturen. Overeenkomsten waren vaker nietig. Het leidde tot differentiatie naar de
oorzaak van de nietigheid. Omdat de nietigheidssanctie strekte veelal tot bescherming
van de goederenornloop en zwakkere partijen, gaf zij vaak geen uitdrukking meer
aan de morele verwerpelijkheid van de overeenkomst, maar slechts aan haar 00-

wenselijkheid. Met behulp van de ratio van het wettelijk verbod werd het belang bij
de aantasting van de overeenkomst afgewogeo tegen belangen bij haar instandhou-
ding. De uitkomst van die belangenafweging stond niet bij voorbaat vast. De
nietigheid werd gefunctionaliseerd. De wens om in bepaalde gevallen aan de
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ontkenning van rechtsgevolg te ontkomen heeft de Nederlandse literatuur geinspi-
reerd tot het maken van een onderscheid tussen verboden die zich tegen de inhoud
van de overeenkomst keren en wettelijke verboden die slechts het sluiten van de
overeenkomst vitieren. Ik meen echter dat in aIle gevallen in beginsel de ratio moet
bepaIen of het wettelijk verbod een civielrechtelijk dwingende wetsbepaIing is en of
op de overtreding daarvan nietigheid voIgt. Een onderzoek naar de vraag of het
verbod het sluiten of ook de inhoud van de overeenkomst vitieert, leidt ten onrechte
van die ratio af. Nietigheid geeft een indicatie van non-conformiteit van de
partijhandeling ten opzichte van de doelstellingen van de rechtsorde. Dankzij de
nietigheidskwaIificatie wordt een ongewenste overeenkomst civielrechtelijk aantast-
baar. De rechtsorde waardeert de rechtshandeling negatief. Dat wil niet zeggen dat
de rechtsorde onverschillig tegenover haar staat. Het gedrag dat met de nietige
rechtshandeling gepaard gaat, wordt aIsnog op zijn juridische relevantie getoetst.
Weliswaar overtreden de gedragingen van partijen aIs complex een dwingende
rechtsnorm maar dat wil niet zeggen dat zij aIs complex ook per se verwerpelijk en
niet voor kwalificatie vatbaar zijn.

Kunnen de gedragingen van partijen ook leiden tot instandhouding van de con-
tractuele betrekking? In verband met deze vraag wordt vaak gewezen op conversie
en particle nietigheid, vormen van nietigheidsrelativering. Deze twee rechtsfiguren
geven uitdrukking aan het conservatiebeginsel. Conversie vindt plaats ten aanzien
van rechtshandelingen die kwaIitatief nietig zijn. Denkbaar is dat het rechtens niet
gevitieerde middeUijke doel van partijen weI, of aIthans bij benadering, langs een
andere dan de door de overtreden rechtsnorm verboden weg kan worden gereali-
seerd. Conversie bewerkstelligt dan dat aan de ongeldige rechtshandeling de werking
van deze geldige rechtshandeling toekomt. Partiele nietigheid heeft betrekking op
rechtshandelingen die kwantitatief nietig zijn. De nietige, objectief en subjectief
deelbare rechtshandeling blijft aileen met haar geldige bedingen in stand. Zowel bij
conversie aIs bij partiele nietigheid wordt het geldige aspect van de overeenkomst
tot uitgangspunt genomen. Zij maken dus geen inbreuk op de regel dat nietigheid aan
contractuele gevolgen in de weg staat. Van conversie noch partiele nietigheid is
sprake aIs de overeenkomst, tegen de wil van een der partijen, in stand blijft en aan
het recht wordt geconformeerd. Als een overeenkomst nietig is, omdat zij een
overmatig prijsbeding bevat, keert de rechtsorde zich niet slechts tegen de overmaat,
maar vanwege de overmaat tegen het (gewoonlijk objectief of subjectief essentiele)
prijsbeding in zijn geheel. Bij aanpassing van de rechtshandeling, door vervanging
van het nietige prijsbeding door een ander, wel acceptabel beding, wordt de nietig-
heid niet gerelativeerd maar geecarteerd. Anders dan in gevaI van nietigheidsrelati-
vering is bij nietigheidsecartering betrekkelijke geldigheid van de rechtshandeling
resultaat maar niet ook aanknopingspunt. Als de overtreden norm niet in het
concrete gevaI rechterlijke aanpassing voorschrijft, kan ecartering van de nietigheid,
tegen de wil van partijen, aileen plaatsvinden aIs de overeenkomst zonder oorzaak
is. Zonder nietigheidsecartering, zonder continuiteit van de contractuele relatie, zal
de zwakkere partij immers in de regel van het beroep op nietigheid van de overeen-
komst afzien. Als de overeenkomst geen oorzaak heeft, is het dan ook in het belang
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van de rechtsorde zelf dat de overeenkomst, rechtsconform, in stand blijft. Dat
belang ontbreekt als partijen de nietige overeenkomst in wederkerige vrijheid zijn
aangegaan. Verwacht mag worden dat partijen dan, nadat de nietigheid is
geconstateerd, desgewenst alsnog, met elkaar of met een derde, een reehtsgeldige
overeenkomst zullen sluiten. Mochten sinds het aangaan van de nietige overeenkomst
gewijzigde omstandigheden daaraan in de weg staan, dan bestaan er, zo nodig,
andere wettelijke mogelijkheden om tot een redelijk resultaat te geraken.

Rest nog de vraag welke omvang de nietigheidseeartering moet hebben. In de
eerste helft van deze eeuw verwoordde de oorzaak de sociaal-economische grondslag
van de overeenkomst. Toen kon worden volstaan met nietigheidseeartering tot het
niveau van de wettelijke grens. Enerzijds genoot de maatschappelijke klasse in wier
belang de wetgever de maximum- of minimumgrens had vastgesteld, voldoende be-
scherming door de garantie dat de maximumprijs of minimumprijs zou worden ge-
respecteerd. Anderzijds deed de instandhouding van de overeenkomst recht aan het
sociaal-economische belang van een zo intensief mogelijke goederenomloop. De
concrete partijverhouding speelde daarbij geen rol. Nu de individueel-economische
functie van de overeenkomst voorop staat, dient de reehter zich te richten op de
verhouding die de wederzijdse prestaties bij materieel gelijkwaardige posities zou
hebben gehad. Bij dit onderzoek spelen, naast de ratio van de overtreden norm, ook
de bedoelingen van partijen een belangrijke rol.



SUMMARY·

To what extent does the legal system leave room to individuals to enter into
contracts with any content whatsoever? The answer to this question is greatly
influenced by the character of the age. One can see freedom of contract from
different angles. A legally valid synallagmatic contract expresses a succesful double
confrontation. On the one hand there is the confrontation between the conflicting
interests of the parties, resulting in the exchange of performances. A offers to sell
a painting for f 15.000, B offers to pay f 5.000. A and B finally agree that A will
deliver the painting on payment by B of f 10.000. As both parties were free to
reach an agreement, the contract has a causa. On the other hand there is the
confrontation between the parties' agreement and the legal system. A lends a sum
of money to B and stipulates a reasonable rate of interest. A knows B intends to
gamble with the money. In the beginning of the twentieth century a contract like this
was held contrary to good morals. Having an illicit causa it was void (art. 1373jo.
art. 1371 BW-1838/art. 1133jo. 1131Cc fr.). Although the parties themselves were
free to reach their agreement, a difficulty arises in the confrontation between the
agreement and the legal system. In this book I focus on the confrontation between
the conflicting interests of parties.

A capitalist system owes its existence to the exchange of goods. Contracts
realize this exchange. Freedom, equality and property are basic concepts. But these
concepts only have limited value. Their interpretation also depend upon one's
perspective. For the trader, the contract, at least the exchange that is realized by it,
is a goal in itself. The trader's profit is due to the exchange of goods. In other
words, for the trader the contract is the source of his wealth, his fortune. Seeking
to make a profit, his economic goal is always recognizable. For the consumer, this
is completely different. To him the source of his wealth is property, and the
associated right to use his things as fully as possible (cf. art. 5: 1 BW/art. 544 Cc
fr./§ 903 BGB). This right enables him to satisfy as far as possible his motives,
which may not be directly distinguishable when he enters into the contract. Where
the consumer is concerned, the contract, at least the exchange that is realized by it,
is not a goal in itself. It is a means to increase his wealth. The consumer does not
seek to transfer goods, he seeks to accumulate goods. 'The consumer buys a car, but
it is not clear in itself why he buys it. Maybe he needs a new car because his old
car has broken down. Or maybe he wants to outdo his neighbour. Or his beloved
lives miles away. The same applies to the consumer selling his car. He may want
to use the proceeds to buy a new one, to pay his holidays out of it, or he may want
to enhance his health or the environment. In short: the reasons why the consumer
decides to enter into a contract, depends upon circumstances which are not directly
recognizable to others.

However essential the circulation of goods may be to society, not every one just
benefits from unlimited freedom of contract. The trader does not want the other

* I am most grateful to Ms. Jo Shaw (Keele University) for assisting me with the translation
of this summary in English.



322 SUMMARY

party to negotiate on the content of the contract. He wants the contract to be formed
quickly and simply and to contain little. He wants the content to be easily distinguis-
hable. As for him, it should not be possible, at least not without great difficulty, to
undo the agreed performances. The trader benefits if all contracts are formed under
such circumstances. The more the movement of goods is protected and stimulated,
the more goods are exchanged, and the more the trader sells. On the other hand, the
consumer, seeking to protect his fortune and to prevent undesired loss of property ,
benefits from a sluggish process of formation of contract. He has an interest in a
preceding stage of negotiations. Form requirements prevent him entering hastily into
the contract. Through the negotiations and the form requirements, many of his
intentions may become part of the contract, which by that means acquires a
comprehensive content. At the same time the consumer benefits if the contract can
be set aside easily, if after its formation it appears that one of his motives has been
or is being frustrated for any reason whatsoever.

So, trader and consumer see the circulation of goods in a different light. Their
interests are different. Where the trader's interest comes first, the exchange of goods
is being favoured. Where the consumer's interest (owner's interest) dominates, the
circulation of goods is being curbed. Law is part of the social, economic, and
political system. The legislator's attitude meshes with the attitude of those who
exercise a dominant influence over legislation. In the autarkic feudal system
circulation of goods was of little importance. As in the eleventh-century towns
commerce started to flourish, the propertied classes opposed its development.
Commerce has only played an important social role since the fourteenth century, as
the propertied classes themselves started to use money as a means of exchange and
by that means stimulated the exchange of goods in a way that could hardly be
undervalued. Trade barriers were removed. The causa absorbed most form
requirements. It also attached enforceability to new synallagmatic contracts. Whereas
a synallagmatic contract originally only had a causa if one of the parties had already
performed (do ut des), eventually the simple promise to perform was sufficient.
From the sixteenth century the causa also made non-synallagmatic contracts
enforceable, and by that means its role as a requirement for the validity of contracts
was in fact played out. In the nineteenth century barriers to the circulation of goods
were being abolished. Thanks to the numerus clausus of real rights, goods had
become easily negotiable. The Historische Rechtsschule focused on the individual's
intention. The individual was held to commit himself by his mere consent. Juridical
relevance of social, economical or political aspects in the relation of parties was
excluded. The introduction of the dinglicher Vertrag restricted the influence of the
schuldrechtlicher Vertrag on the delivery of goods. Therefore, the setting aside of
contracts did not affect the transfer of goods. In the second half of the nineteenth
century arose the pursuit of a certain quality check upon the exchange of goods. The
importance of the declaration of intention was mitigated. The propertied classes drew
benefit from the Yoraussetzung ; from which resulted the influence of frustrated
motives on the validity of contracts. For the benefit of the working classes the
importance of the underlying relationship between the parties was emphasized. Since
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the end of the nineteenth century the state has interfered in the private domain,
trying to direct socio-economic intercourse by means of imperative legal provisions.
It was the idea that increasing production and distribution would realize general
wealth. The provision of continuing support for commerce became a state- and
community-interest. Private law, and contract law in particular, were functionalised.
The interest in and the purpose of the contract, both ignored in former days, from
now on played a decisive role. A valid contract should have a socio-economic
function. A more or less objective concept of the causa, expressing this qualitative
requirement, was adopted in most of the countries that had introduced the
Napoleonic Code. Because of the current corporatist ideas the exchange of goods
was looked at in the context of the social classes. Parties involved in a juridical
relation were qualified according to their social position. The convergence of the
interests of the working classes, whose interest in increasing wealth was supposed
to be satisfied by an intensive circulation of goods, and the interests of the trader's
classes, resulted in the penetration of principles of commercial law, and therefore
commercial interests, into traditional civil law . In several countries, the commercia-
lization of private law even resulted in the legal unification of commercial law and
civil law. In case law it became legitimate to invoke the interests of the socio-
economic intercourse. The expulsion of the stage of negotiations, the priority of the
declaration over the intention, the objective interpretation of contracts, the
objectifying of the contents of the contract and the irrelevance of underlying moti-
ves, the protection of acquisition in good faith, the emphasis placed upon self-
responsibility, the denial of product liability and strict liabiliy, the delimitation of
natural obligations, and stem demands to invoke the defectiveness of the declaration
of intention, all promoted the exchange of goods. The fact that, as a consequence
of these developments, the exchange of a good, viewed in isolation, often occurred
under disadvantageous circumstances, was tolerated as a necessary side effect.

After the Second World War the tendency arose to subjectify and individualize
patrimonial law. The quantitative interest in the circulation of goods was strongly
mitigated. Consumer law emerged. Product liability was accepted. Enhanced duties
of inquiry precluded the acquirer from invoking good faith. The absolutism of the
real rights was tempered, rules of proper conduct were subjectified. The principle
of self-responsibility has given way to the duty to take into consideration the
legitimate interests of others. The Dutch Hoge Raad has reintroduced the stage of
negotiations. Particularly since the 1970s the intentions of the individual have
recovered their relevance. Mutual duties to inform and new form requirements
prevent the contract from being formed too easily. The contents of the contract are
unprecedentedly vaste and often also encompass undistinguishable motives. It is
partly because of this that it is simpler than ever to have the contract set aside. One
party will have to inform himself of the personal aim of the other party, if he wishes
to ensure that the contract cannot be set aside. At the core is the concrete, in-
dividual-economic function of the contract to both parties. The contract may, with
regard to one party, lack an objectively reasonable individual-economical function,
because the material preponderance of the other party influenced the relative



324 SUMMARY

performances more than marginally. In that case the confrontation between the
conflicting interests of the parties has taken an undesirable course and therefore the
contract lacks a causa.

The contract without a causa is socially undesirable. It is void. It is in the
interests of the legal system that this nullity comes to light. But suppose that a
tenancy contract lacks a causa and is judged void in an action brought by the tenant.
The landlord will in general rarely be inclined to enter into a new contract in
conformity with the law with the former tenant, the one who has deprived him of
the advantage stipulated through the void contract. That the contract lacked a causa,
justifies the presumption that other individuals will also be interested in entering into
the new tenancy contract. This understanding might restrain the tenant from invoking
the nullity of the contract. So, to induce him to invoke the nullity, the legal system
will have to meet this action by maintenance of the contractual relationship.
Therefore the question arises whether the void contract without a causa can have
juridical effect.

It is only since the eighteenth century that the contract without a causa has been
held void, i.e. lacking juridical effect. Thanks to the nullity and the absence of
protection for those acquiring property in good faith, the nolens preserved ownership
of the good that he had delivered in pursuance of the contract without a causa. Up
to the end of the nineteenth century, the sanction of nullity was exceptional. The
ambitions of the legal system were limited to guaranteeing the juridical effects
flowing from the contract which individuals had entered into in presumed mutual
freedom. As long as the contract did not infringe fundamental principles of society,
it was valid. If, exceptionally, the contract was void, usually it also was reprehensi-
ble morally, from which full denial of juridical effects would follow. Presuming
equality between the parties, it could be left to them, if they so desired, to enter into
a new and valid contract, with each other or with a third party. Since the end of the
nineteenth century, imperative legal provisions served to promote the exchange of
goods. Contracts were void more often. This led to a distinction being made between
different causes of nullity. As the sanction of nullity often resulted in protection for
the circulation of goods as well as the weaker parties, it did not always express the
moral reprehensibility of the contract, but simply its undesirability. Using the
rationale of the legal provision, the interest in setting aside the contract had to be
weighed against the interest in maintening it in place. The result of this balancing
of interests was not a foregone conclusion. Nullity was functionalised. The desire
to evade the denial of juridical effect in particular cases, has driven the Dutch
doctrine to distinguish legal norms that tum themselves against the content of the
contract from legal norms that only prohibit the formation of the contract. It was
held possible that the latter might not influence the validity of the contract.
However, I am of the opinion that in all cases, in principle, the rationale of the legal
provision should determine whether the provision is an imperative norm according
to civil law and whether its violation entails nullity of the contract. An inquiry into
the question whether the provision prohibits only the entering into the contract or
also its content, wrongly distracts from this rationale. Nullity indicates non
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conformity of the act compared to the goals of the legal system. Civil law owes its
ability to set aside an undesirable contract to the characterization of the contract as
void. The legal system disapproves of the juridical act. This does not imply that the
act is indifferent to the legal system. The conduct connected with the void juridical
act is still examined for its legal relevance. Although the parties' conduct as a whole
violates an imperative legal provision, it does not necessarily follow that their
conduct is reprehensible and unsuited for legal qualification.

Could the parties' conduct also lead to the maintenance of their contractual
relation? With reference to this question the attention is often drawn to conversion
and partial nullity, both a form of relativization of nullity. These two legal concepts
express the principle of conservation. Conversion applies to juridical acts that are
void in a qualitative way. It is conceivable that the economic, lawful goals of the
parties may be achieved fully or at least approximately by a juridical act other than
the one prohibited by law. In that case, conversion provides the invalid juridical act
with the effect of the valid one. Partial nullity applies to juridical acts that are void
in a quantitave way. The void legal act, divisible from an objective as well as a
subjective viewpoint, endures with its valid clauses only. With regard to both
conversion and partial nullity the valid aspect of the contract is the starting-point.
Therefore, these concepts do not infringe the rule that nullity excludes contractual
effect. However, neither conversion nor partial nullity are applicable to the void
contract that is preserved and conformed to the law, against the intention of one
party. If a contract is held void on the ground that it contains an unfair price clause,
the legal system turns itself not just against the unfairness but, because of the
unfairness, against the price clause as a whole (the clause usually being essential
from an objective as well as a subjective viewpoint). The adjustment of the juridical
act, by means of the substitution of the void clause by another, legally acceptable
one, is not the relativization of nullity but the setting aside of nullity. In contrast to
a case of relative nullity, where nullity is set aside, the relative validity of the
juridical act is the result but not also the starting-point. If, in a specific case,
adjustment is not laid down in the law, setting aside nullity can only apply if the
contract lacks a causa. For failing both setting aside nullity and continuance of the
contractual relation, the weaker party will in general not invoke the nullity of the
contract. Therefore, if the contract lacks a causa, the legal system itself has an
interest in preserving the contract, adjusted of course to the law. This interest is
lacking if the parties entered into the void contract in mutual freedom. In that case,
it is to be expected that the parties, the nullity of their contract being established,
will still enter into a valid contract, with each other or with a third party. If
circumstances have changed since the void contract was entered into, there are, if
necessary, other legal means to attain a reasonable result.

There remains the question of the extent of the setting aside of nullity. In the
first half of this century the causa expressed the socio-economic function of the
contract. At that time the setting aside of nullity up to the level prescribed by law
sufficed. On the one hand the social classes that had interest in the maximum or
minimum level, enjoyed sufficient protection through a guarantee that this level was
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being respected. On the other hand the adjusted maintenance of the contract ensured
the protection of the socio-economic interest in maintaining the enhanced circulation
of goods. Particular individual interests were irrelevant. Nowadays, the individual-
economic function of the contract is dominant. Judges should concentrate on the
respective value that the mutual performances would have had if the parties had had
materially equal positions. On this examination, together with the rationale of the
imperative legal provision, the intentions of the parties will also play an important
part.



Jusqu'a quel point l'ordre juridique peut illaisser a ses sujets Ie droit de former des
contrats ayant n'importe quel contenu? La conjoncture d'une epoque determine, dans
une tres large mesure, la reponse qu'il faut apporter a cette question. A ce titre, on
peut examiner la liberte contractuelle sous differents angles. Un contrat synallagmati-
que valable - des lors soutenu par I'ordre juridique - exprime une double confronta-
tion reussie. D'une part, il existe une confrontation des interets reciproques des
parties, qui mene it l'echange des prestations. A met en vente un tableau pour f
15.000, B offre de payer f 5.000. Finalement les parties s'accordent sur la
delivrance du tableau par A contre un paiement par B de f 10.000. Etant donne que
les parties se sont engagees reciproquement en toute liberte, Ie contrat dispose d'une
cause. D'autre part il existe une confrontation de I'accord des parties it I'ordre
juridique. A prete it B une certaine somme d'argent et demande un taux d'interet
raissonable. A sait que B a l'intention de jouer avec l'argent. Au debut du XIXe
siecle, on estimait que ce contrat etait contraire aux bonnes mreurs. n avait une
cause illicite, ce qui impliquait qu'il soit nul (art. 1373jo. art. 1371 BW-1838/art.
1133 jo. 1131 Cc fr.). Bien que les parties elles-memes s'etaient engagees
reciproquement en toute liberte, Ia confrontation de leur accord avec I'ordre
juridique tournait mal. Dans cet ouvrage, je concentre mon attention sur la
confrontation des interets reciproques des parties.

Un regime capitaliste existe par la grace de l'echange des biens. Le contrat est
I' instrument de cet echange. A cela s' ajoutent la liberte, l'egalite et la propriete qui
sont des notions fondamentales. Mais ces notions ont une valeur relative. Leur
interpretation depend aussi du point de vue OU l'on se place. Pour Ie commercant,
Ie contrat, ou pour le moins Ie transfert de biens qu'il realise, est une fin en soi.
Grace it ce transfert, Ie commercant realise un benefice. Autrement dit, pour Ie
commercant Ie contrat est la source de sa richesse, son patrimoine. Son but
economique est toujours connaissable. Pour le consommateur, la situation est toute
autre. Pour lui, la source de sa richesse, c'est la propriete et Ie droit correspondant
d'user de la chose de la facon la plus etendue qu'il soit (cf. art. 5: 1 BW/art. 544 Cc
fr'/§ 903 BGB). Ainsi il peut satisfaire aussi bien que possible ses motifs encore
vagues. S'agissant du consommateur, Ie contrat, au moins Ie transfert du bien qu'il
realise, n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, par lequel il augmente son
patrimoine. Le consommateur n'aspire pas it transferer des biens, il aspire it
accumuler des biens. La raison pour laquelle Ie consommateur achete une voiture,
n'est pas evident en soi. n a peut-etre besoin d'une nouvelle voiture parce que son
ancienne est detruite; il peut vouloir rendre jaloux son voisin; ou rendre visite it sa
maitresse qui habite loin de chez lui... Le meme raisonnement s'applique au
consommateur qui vend sa voiture. II veut peut-etre disposer d'une certaine somme
pour acheter une nouvelle voiture; s'offrir des vacances avec Ie produit de la vente;

* Je remercie beaucoup Christophe Jamin (professeur a l'Universite de Lille II) pour son aide
concernant la traduction en francais de cette resume.
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ou ameliorer I'etat de l'environnement ou celui de sa sante. Bref: la raison pour
laqueUe le consommateur se decide a conclure un contrat depend de circonstances
qui ne peuvent pas etres directement connus des tiers.

Si essentielle que soit la circulation des biens de point de vue social, elle ne peut
pas l'etre au point qu'elle laisse a chacun une liberte contractuelle illimitee, Le
commercant ne veut pas que son cocontractant negocie Ie contenu du contrat. Il veut
que Ie contrat se forme rapidement et simplement et que son contenu soit limite et
connaissable simplement. Il veut en outre que son aneantissement ne soit pas ou a
peine possible. Le commercant trouve son profit quand tous les contrats se forment
dans de telles conditions. A mesure que la circulation des biens est protegee et
stimulee, plus le nombre des echanges s'accroit et plus le commercant peut
augmenter le volume de ses affaires. En revanche, le consommateur qui veut
augmenter son patrimoine et eviter la perte involontaire de ses biens, profite d'une
formation 'Iourde' du contrat. Il a interet a l'existence d'une periode pre-contractuel-
Ie significative. II a encore interet a ce qu'il existe des exigences de forme qui
I'empechent de conclure Ie contrat hiitivement. II a de meme interet a ce que ses
motifs figurent dans Ie contrat, ce qui tend a developper son contenu. Dans le meme
temps, le consommateur trouve son compte dans une annulation simple du contrat,
si, apres sa formation, l'un de ses motifs se trouve 'frustre' pour quelque raison que
ce soit.

Il en resulte que Ie commercant et le consommateur voient la circulation des
biens d'un oeuil different. A une epoque ou I'interet du commercant prime, la
circulation des biens est favorisee. A une epoque ou c'est I'interet du consommateur
qui l'est, la circulation des biens est freinee. Le droit est une part du regime social,
economique et politique. La mentalite du legislateur correspond a celle des gens qui
exercent une influence determinante sur Ie pouvoir legislatif.

Dans le systeme feodal autarcique, la circulation des biens avait peu d'importan-
ceo Lorsque au Xle siecle, le commerce prenait son essor, la c1asse possedante
contrariait son developpement. Le commerce n'arrivait a un role socialement
important qu'au XIVe siecle, lorsque la c1asse possedante elle-meme commencait a
user de l'argent comme d'un moyen d'echange et stimulait la circulation des biens
dans une mesure qu'on ne saurait sous-estimer. Les empechements divers a la
circulation des biens etaient bannis. La cause absorbait la plupart des exigences de
forme. Elle procurait aussi l'efficacite aux nouveaux contrats synallagmatiques.
Alors qu'a l'origine un contrat synallagmatique n'etait valide que lorsque l'une des
parties avait execute son obligation (do ia des), la seule promesse d'executer une
prestation rendait efficace la convention. Des le XVle siecle, lorsque la cause
procurait aux contrats reels leur efficacite, son role en tant que condition de validite
etait en fait termine, Au XIXe siecle, de nouveaux empechements a la circulation
des biens etaient encore abolis. Grace au principe de la liste limitative des droits
reels, les biens etaient devenus negociables simplement. L'Ecole historique du droit
tHistorische Rechtsschule) concentrait son attention sur la volonte du sujet. Selon
elle, une partie s' obligeait par sa seule declaration de volonte, Dans la relation
existant entre les parties, la pertinence juridique des aspects sociaux, economiques
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ou politiques etait exclue. A l'aide de l'introductionde l'abstrakte dingliche Yertrag
(rendant abstrait l'acte transferant la propriete), l'influence des contrats obligatoires
sur le transfert de la propriete des biens etait exclue. Ainsi l'aneanrissement d'un
contrat obligatoire laissait intact le transfert de propriete, Au cours de la seconde
moitie du XIXe siecle surgissait l'aspiration a un certain contra le de qualite sur
l'echange des biens. La valeur de la declaration de volonte etait relativisee. La classe
possedante profitait de l'introduction de la Yoraussetzung; qui permettait la prise en
compte des mobiles 'frustres' sur la validite du contrat. Et la classe ouvriere profitait
de l'importance de la relation sous-jacente des parties. Des la fin du XIXe siecle
l'Etat intervenait dans le do maine du droit prive, en essayant de corriger et de
diriger le commerce juridique par des normes imperatives. Regnait alors I'idee que
la prosperite commune pouvait se realiser par la production et distribution maximale
des biens. Le faveur faite a la circulation des biens devenait un objectif pour l'Etat
et la collectivite, Le droit prive et, en particulier, Ie droit des contrats etaient
fonctionalises. L'interet comme Ie but du contrat, autrefois ignores, jouaient desor-
mais un role determinant. On exigeait alors qu'un contrat ait une valeur economico-
sociale. La conception plus ou moins objective de la cause, qui exprimait cette
condition qualitative, etait bien accueillie dans la plupart des pays europeens ou etait
adopte le Code Napoleon. En raison d'une corporative, on appreciait les echanges
a la lumiere des classes sociales. On qualifiait les interesses a une relation juridique
d'apres leur position sociale. La convergence des interets de la classe ouvriere, dont
la besogne etait d'accroitre la richesse generale par une intensive circulation des
biens, et des interets de la classe commerciale, entrainait ce fait que les principes
commerciaux, et par la les interets commerciaux, impregnaient le droit civil
traditionel. Dans quelques pays, la commercialisation du droit prive provoquait
meme I'unification legale du droit commercial et droit civil. Dans la jurisprudence,
le recours a I'interet du commerce juridique devenait legitime. L'abolition de la
periode pre-contractuelle, la predominance du systeme de la volonte declaree sur
celui de la volonte interne, I'interpretation objective du contrat, l'objectivation du
contenu du contrat et l'absence de prise en compte des motifs, la theorie de
l'apparence, l'accent mis sur la responsabilite individuelle, le refus de la responsabi-
lite du fabricant et des autres responsabilites objectives, la conception moralisante
des obligations naturelles et les conditions restrictives de mise en eeuvre de l'action
en nullite pour vice du consentement, favorisaient la circulation des biens. Peu
important alors que l'on sache qu'en fait les echanges se realisaient concretement
dans des circonstances souvent desavantageuses pour le sujet de droit isole.

Apres la seconde guerre mondiale a surgi une tendence a subjectiver et a indivi-
dualiser le droit patrimonial. L'importance quantitative de la circulation des biens
a ete moderee fortement. Le droit de la consommation a ainsi fait son apparition,
de meme qu'a ete introduit un principe de responsabilite du fait des produits
defectueux. La mise en eeuvre de droits apparents est desormais soumise a des
conditions restrictives. Les droits reels absolues sont relativises, les normes non
ecrites subjectivees. Au principe de la responsabilite individuelle est substitue
I'obligation de prendre en consideration les interets legitimes de l'autre partie. Le



330

Hoge Raad neerlandais prend a nouveau en compte la periode pre-contractuelle.
Particulierement depuis Ie debut des annees soixante-dix, la volonte individuelle
retrouve une certaine importance. Obligations reciproques de renseignement et
nouvelles exigences de forme empechent la formation d'un contrat trop simple. Le
contenu du contrat est incomparablement etendu et comprend souvent des motifs qui
ne peuvent etre connus a l'avance. De meme, I'aneantissement du contrat devient
plus simple que jamais. Une partie doit s'informer du but subjectif de son
partenaire, afin d'eviter I'annulabilite du contrat. La fonction concrete, la fonction
economico-individuelle qu'a Ie contrat pour les parties est desormais centrale. 11est
aujourd 'hui possible que le contrat manque a sa fonction economico-individuelle
objectivement raisonnable a l'egard de l'une des parties, parce que la superiorite
materielle de son cocontractant a trouble de facon plus que marginale Ie rapport
existant entre leurs prestations reciproques. Dans un tel cas, la facon dont a ete
realisee la confrontation des interets opposes des parties n'a pas ete satisfaisante et
Ie contrat est alors sans cause.

Le contrat sans cause n'est pas souhaitable du point de vue social. II est nul.
C'est dans l'Interet de l'ordre juridique que cette nullite est revelee. Mais supposons
qu'un contrat de louage manque de cause et que, pour cette raison, it soit declare
nul a la demande du preneur. Generalement Ie bailleur ne sera pas incline a passer
un nouveau contrat de louage conforme au droit, avec son ancien preneur, puisque
c'est lui qui l'a prive de l'avantage dont it beneficiait sur le fondement du contrat
nul. II pourra done etre rente de se lier avec d'autres aspirants preneurs. Cette
consideration pourrait empecher Ie preneur d'invoquer la nullite du contrat. Afin de
l'inciter son action en nullite, l'ordre juridique doit repondre a cette attitude par Ie
maintien de la relation contractuelle. En consequence, la question qui se pose est
celle de savoir si Ie contrat nul pour defaut de cause peut produire son effet en droit
contractuel.

Le contrat sans cause n'est nul (prive d'effet de droit) uniquement depuis Ie
XVIIIe siecle. Grace a cette nullite et grace a l'absence de mise en cause de la
theorie de l'apparence, Ie nolens restait proprietaire du bien qu'i! avait transfere en
vertu du contrat sans cause. Jusqu'a la fin du XIXe siecle la sanction de la nullite
etait fort rare. L'ordre juridique avait a peine plus de pretentions que de garantir les
effets de droit qui resultaient des contrats qu'avaient conclus les sujets de droit
presumes libres dans leurs rapports reciproques, Tant que Ie contrat ne portait pas
attente aux principes de l'organisation sociale ou aux bonnes meeurs, il etait repute
valable. Si, exceptionellement, le contrat etait nul, normalement it etait en meme
temps condamnable sur le plan moral. Il s'ensuivait un refus total de lui conferer un
quelconque effet juridique. En se fondant sur I'egalite des parties, on pouvait laisser
aux parties elles-memes Ie choix de conclure un nouveau contrat conforme au droit,
l'une avec l'autre ou l'une d'entre elles avec un tiers. Depuis la fin du XIXe siecle,
des normes imperatives servaient a diriger la circulation des biens. Il arrivait plus
souvent qu'un contrat soit annule, ce qui amenait a la differencier les causes de
nullite. Puisque la sanction de nullite servait souvent a la protection de la circulation
des biens et a celIe des parties faibles, la nullite n'exprimait que rarement le rejet
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moral du contrat, mais seulement son caractere indesirable, En s'aidant du but de
Ia norme qui etait violee, on opposait a l'interet de l'aneantissement du contrat celui
de son maintien. Le resultat de cette mise en balance des interets n'etait pas joue a
l'avance. La nullite etait fonctionnalisee, Le souhait d'echapper dans certains cas au
refus total d'effet de droit a stimule Ia doctrine neerlandaise en vue de traiter dif-
feremment les normes qui visent Ie contenu du contrat de celles qui ne prohibent que
Ia conclusion du contrat. Toutefoisje crois qu'en toute hypothese, le but de la norme
doit decider en principe du point de savoir si elle doit avoir le caractere d'une regle
imperative de droit civil et si son infraction doit entrainer une nullite. Une examen
de la question relative au point de savoir si la norme imperative prohibe seulement
Ia conclusion ou aussi son contenu, detourne injustement l' attention de ce but. La
nullite revele la non-conformite de l'acte par rapport au but de l'ordre juridique.
Grace it Ia qualification de nullite, Ie contrat devient aneantissable par Ie droit civil.
L'ordre juridique emet un jugement negatif a propos de l'acte juridique. Cela ne
signifie pas que l'ordre juridique eprouve de l'indifference pour l'acte. Le
comportement que traduit ce dernier est encore examine sur Ie plan de sa pertinence
juridique. II est vrai que Ies comportements des parties violent en groupe une norme
imperative, mais cela ne signifie pas forcement que ces comportements soient
collectivement a rejeter et inaptes a la qualification juridique.

Les comportements des parties peuvent-ils aussi mener au maintien de la relation
contractuelle? A ce sujet, on appelle souvent l'attention sur la conversion et Ia nullite
partielIe, considerees comme des formes de relativisation de nullite. Cettes formes
expriment Ie principe de conservation. La conversion joue pour des actes juridiques
qui sont nuls du point de vue qualitatif. II est concevable que Ie but economique
valable soit entierement ou approximativement realise par une autre voie que celIe
prohibee par Ia norme violee, La conversion fait d'un acte de nul effet un acte
juridique valable. La nullite partielle joue pour des actes qui sont nuls du point de
vue quantitatif. L'acte juridique nul etant divisible objectivement comme subjective-
ment est maintenu avec ses clauses valables. Tant au regard de Ia conversion qu'a
celui de la nullite partielle, Ie point de depart est I'aspect valable du contrat nul. II
s'ensuit que ni la conversion, ni la nullite partielle n'enfreignent la regle selon
laquelle la nullite empeche la production d'effets contractuels. II ne s'agit ni de
conversion, ni de nullite partielle si le contrat, contre la volonte de I'une des parties,
est maintenu et mis en conformite avec le droit. Si un contrat est nul parce qu'il
contient une clause dont les effets depassent Ie prix autorise par la loi, l'ordre
juridique ne se toume pas uniquement vers le surplus, mais, it cause du surplus,
contre la clause de prix (normalement objectivement comme subjectivement
essentielle) dans sa totalite. En cas de modification de I'acte juridique, par la substi-
tution de la clause de prix nulle par une autre clause admissible, la nullite n'est pas
relativisee, mais simplement ecartee, Bien que la validite de l'acte juridique soit le
resultat aussi bien dans le cas de la relativisation de la nullite que dans celui de Ia
mise a I' ecart de la nullite, dans le premier cas cette validite est fondee sur un aspect
valable de l'acte, tandis que dans le dernier cas aucune reference n'est faite it un tel
aspect. Quand la norme violee n'impose pas dans Ie cas concret Ia modification
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judiciaire, la mise a I'ecart de la nullite, contre la volonte des parties, ne peut se
faire que si Ie contrat est sans cause. Puisqu'a defaut de mise a I'ecart de la nullite,
en l'absence de continuation de la relation contractuelle, la partie faible n'invoquera
generalement pas la nullite du contrat. Si Ie contrat est sans cause, il est de I'interet
de I'ordre juridique soi-meme que Ie contrat soit maintenu en conformite avec Ie
droit en vigueur. Cet interet fait defaut si les parties concluent le contrat en toute
liberte, Dans ce cas, on peut s'attendre it ce que les parties, ayant constate la nullite
du contrat, souhaitent encore conclure un contrat vaiable, l'une avec l'autre ou l'une
d'entre elles avec un tiers. Si, depuis le formation du contrat, des evenements
surviennent qui empechent cette conclusion, il existe, au besoin, d'autres moyens
legaux pour atteindre un resultat raissonable.

Reste encore a savoir quelIe est l'etendue de la mise a l'ecart de la nullite, Au
cours de la premiere moitie du siecle, la cause exprimait la fonction socio-
economique du contrat. On pouvait alors se contenter de la mise a l'ecart de la
nullite jusqu'a la limite fixee par la nonne imperative. D'une part, la classe sociale,
qui avait un interet au maximum ou au minimum, beneficiait d'une protection
suffisante par la garantie que le maximum ou le mininum serait respecte, D'autre
part, le maintien du contrat tenait compte de I'interet economico-social de la
circulation si intensive que possibile des biens. La relation concrete des parties
n'avait pas d'importance. Maintenant que la fonction economico-individuelle du
contrat prime, le juge do it se concentrer sur le rapport qu'auraient les prestations
reciproques en cas de positions materiellement equivalentes des parties. En raison
de cette consideration, outre que Ie but de la norme, les intentions des parties jouent
it nouveau un role important.



ZUSAMMENFASSUNG'

Welche Freiheit bietet die Rechtsordnung ihren Rechtssubjekten beim AbschluB von
Vertragen mit einem beliebigen Inhalt? Der Zeitgeist bestimmt die Antwort in
erheblichem MaBe. Man kann die Vertragsfreiheit von verschiedenen Seiten
betrachten. Ein rechtswirksamer - also von der Rechtsordnung unterstutzter -
gegenseitiger Vertrag bringt eine gelungene doppelte Konfrontation der entgegenge-
setzten Interessen der Parteien zum Ausdruck, die zu einem Austausch von
Leistungen fiihrt. A bietet ein Gemalde zum Verkauf an fur f 15.000, B bietet an
f 5.000 zu zahlen. Die Parteien verabreden schlieBlich, daB A das Gemalde liefem
wird, wenn B dafur f 10.000 zahlt. Da die Parteien dies in gegenseitiger Freiheit
vereinbart haben, hat der Vertrag eine causa. Es gibt aber auch eine Konfrontation
zwischen der Verabredung der Parteien und der Rechtsordnung. A leiht Beine
Summe Geld und bedingt einen angemessenen Zinssatz. A weill, daB B das Geld zu
Spielzwecken leiht. Zu Beginn dieses Jahrhunderts war ein Vertrag wie dieser
sittenwidrig. Er hatte eine unerlaubte causa und war somit nichtig (Art. 1373 jo.
Art. 1371 BW-1838/Art. 1133 jo. Art. 1131 Cc fr.). Obwohl die Parteien selbst die
Verabredung in gegenseitiger Freiheit getroffen haben, steht die Parteivereinbarung
mit der Rechtsordnung nicht im Einklang. Ich setze mich in diesem Buch mit den
entgegengesetzten Interessen der Parteien auseinander.

Eine kapitalistisch eingerichtete Gesellschaft setzt die Begunstigung des
Giiterumsatzes voraus. Vertrage bringen diesen Umsatz zustande. Dabei sind
Freiheit, Gleichheit und Eigentum die Basisbegriffe. Diese Begriffe jedoch haben
einen relativen Wert. Ihre Ausfilliung ist auch abhangig von der Blickrichtung, die
man wahlt. So ist der Vertrag, das heillt die dadurch entstandene Giiterverschiebung,
fiir den Kaufmann ein Zweck fiir sich. Der Kaufmann erzielt aufgrund der
Giiterverschiebung Gewion. Anders ausgedriickt, fur den Kaufmann ist der Vertrag
eine Quelle seines Reichtums, seines Vermogens. Der von ihm beabsichtigte
wirtschaftliche Zweck ist immer erkennbar. Fur den Verbraucher, den Konsument,
ist das vollig anders. Fur ihn ist die Quelle seines Vermogens das Eigentum nebst
dem dazugehorigen Recht, mit der Sache nach Belieben zu verfahren (cf. Art. 5:1
BW/Art. 544 Cc fr'/§ 903 BGB). Auf dieser Weise kann er seine vordergriindig
nicht deutlichen Absichten zufriedenstellen. Fur den Verbraucher ist der Vertrag,
das heillt die dadurch entstandene Guterverschiebung kein Selbstzweck. Er ist ein
Mittel, mit dem er sein Vermogen vergrofiert. Der Verbraucher strebt nicht nach
Gtaerverschiebung sondem nach Yermogenszuwachs. Der Verbraucher kauft sich ein
Auto, jedoch sind die Griinde dafiir nicht eindeutig. Vielleicht braucht er ein neues
Auto, weil sein altes kaputt ist, oder er mochte seinem Nachbar den Rang ablaufen,
oder seine Geliebte wohnt weit entfemt. Das gleiche gilt fiir den Verbraucher, der
sein Auto verkauft. Es kann sein, daB er sich mit dem Erlos ein neues Auto kaufen
will, daB er damit seinen Urlaub bezahlen will oder daB er der Umwelt oder seiner

* Ich danke Ralph van den Bergh (Vught, Niederlande) und Rolf Jox (Koln) fur ihre Hilfe
bei der Ubersetzung dieser Zusammenfassung ins Deutsche.
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Gesundheit einen Dienst erweisen will. Kurz: warum der Verbraucher sich zum
Vertragsschluf entschlieBt, ist abhiingig von den Umstanden, die nicht direlct fUr
Dritten erkennbar sind.

Wie sehr der Giiterumsatz auch gesellschaftlich wesentlich ist, nicht jedem ist
mit einer uneingeschrii.nlcten Vertragsfreiheit geholfen. Der Kaufmann mochte nicht,
daB sein Vertragsgegner mit ibm Verhandlungen iiber den Inhalt des Vertrages fiihrt.
Er mochte den Vertrag auf einfache und schnelle Weise zustandebringen, und er
mochte, daB der Inhalt wenig ausgedehnt und einfach kenntlich ist. Er wiinscht, daB
der Vertrag nicht oder nur sehr schwierig angefochten werden kann. Dem Kaufmann
ist damit geholfen, daB aile Vertrage unter solchen Umstande zustande kommen. Je
nachdem, ob der Giiterumsatz besser geschiitzt und angeregt wird, finden mehr
Giiterbewegungen statt und kann der Kaufmann umsetzen. Der Verbraucher, der sein
Vermogen vergrollem und ungewiinschten Besitzverlust verhiiten will, hat dagegen
Vorteil, bei einem tragen Zustandekommen des Vertrages. Er ist an den Vertrags-
verhandlungen interessiert, die dem Zustamdekommen vorangehen. Formerfordernis-
se verhiiten, daB er den Vertrag iibereilt abschlieBt. Auf diese Weise kann er
erreichen, daf sich moglichst viele Motive im Vertrag verwirklichen, der dadurch
einen umfassenden Inhalt bekommt. Zugleich ist dem Verbraucher bei einfacher
Angreifbarkeit des Vertrages geholfen, zum Beispiel wenn sich nach dem
Vertragsschluf herausstellt, daB eine seiner Absichten, gleich aus welchem Grund
enttauscht ist oder wird.

Kaufmann und Verbraucher besehen den Giiterumsatz also mit anderen Augen.
Ihre Interessen sind verschieden. In Zeiten, in der das Interesse des Kaufmannes
voransteht, wird der Austausch, die Giiterbewegung begiinstigt. In Zeiten, in der das
Interesse des Privatmannes (Besitzers) herrscht, wird der Giiterumsatz gebremst. Das
Recht ist Teil des sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systems. Die Mentalitat
des Gesetzgebers stimmt mit der Mentalitat derjenigen iiberein, die einen iiberwie-
genden EinfluJ3 auf ibn ausiiben.

1m autarkischen Feudalsystem war die Bedeutung des Giiterumsatzes gering. Als
im elften Jahrhundert in den Stadten der Handel zur friihen Bliite kam, arbeitete die
besitzende Klasse seiner Entwicklung entgegen. Eine wirtschaftliche Rolle von
Bedeutung bekam der Handel erst im vierzehnten 1ahrhundert, als die besitzende
Klasse selbst das Geld als Tauschmittel entdeckte und dadurch den Giiterverkehr auf
eine kaum zu unterschatzen Weise anregte. Die causa absorbierte die meiste
Formerfordemisse. Sie beschafte auch neuen gegenseitigen Vertragen rechtliche
Durchsetzbarkeit. BesaB urspriinglich ein gegenseitiger Vertrag nur Rechtswirksam-
keit wenn eine der Parteien schon geleistet harte (do ut des), fiihrte schlielllich auch
das Leistungsversprechen allein schon zur Rechtskraft. Als die causa ab dem sech-
zehnten Jahrhundert auch nicht-gegenseitigen Vertragen rechtliche Durchsetzbarkeit
verschaffte, war Ihre Rolle als Giiltigkeitserfordemis faktisch verabschiedet. Im
neunzehnten 1ahrhundert wurden Bebinderungen des Giiterumsatzes weiterbin
aufgehoben. Dank der numerus clausus der beschriinkten dinglichen Rechte waren
Giiter einfach verkauflich geworden. Die Historische Schule konzentrierte sich auf
den Willen des Rechtssubjekts. Eine Partei verpflichtete sich durch eine bloBe
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Willenserklarung. Juristische Relevanz von sozialen, wirtschaftlichen oder
politischen Aspekten im Parteiverhiiltnis war ausgeschlossen. Mit Hilfe der
Einfiihrung des dinglichen Vertrags wurde die unmittelbare Rechtswirkung
obligatorischer Vertrage auf die Lieferung von Gutern ausgeschlossen. Dadurch liefi
der Angriff eines obligatorischen Vertrags im Prinzip den Guteraustausch ungestort,
In der zweiten Halfte des neunzehnten Jahrhunderts entstand das Bestreben nach
einer gewissen Qualitatskontrolle auf die Guterbewegungen. Der Wert der
Willenserklarung wurde relativiert. Der besitzende Klasse wurde mit der Vorausset-
tung geholfen, die den Einflufl der enttauschten Motive auf die Gultigkeit des
Vertrags ermoglichte. Zugunsten der Arbeiterklasse wurde die Wichtigkeit des
unterlegenen Parteiverhiiltnisses betont. Seit dem Ende des neunzehntenJahrhunderts
mischte sich der Staat in das Privatrecht ein. Er versuchte den Rechtsverkehr durch
Verbotsgesetze zu korrigieren und zu lenken. Nach damaliger Auffassung war
allgemeine Wohlfart dadurch zu erreichen, daf soviel wie moglich Guter hergestellt
und verkauft wurden. Eine weitere Begunstigung des Tauschverkehrs wurde Staats-
und Gemeinschaftsinteresse. Das Privatrecht und insbesondere das Vertragsrecht
wurden funktionalisiert. Das vorher ignorierte Interesse an dem Vertrag, wie auch
der Zweck des Vertrags spielte kunftig eine entscheidende Rolle. Ein Vertrag muflte
sozial-wirtschaftliche Bedeutung haben. Eine mehr oder weniger objektive causa-
Lehre, die diese qualitativen Bedingung ausdruckte, setzte sich in den meisten
europaischen Landern durch, in denen der Code Napoleon eingefiihrt worden war.
Wegen des korporativen Denkens wurden die Guterbewegungen gegen den
Hintergrund der sozialen Klassen gestellt. Die in einer Rechtsbeziehung Beteiligten
wurden qualifiziert ubereinstimmend nach ihren gesellschaftlichen Positionen
qualifiziert. Der Zusammenfall der Interessen der arbeitenden Klassen, deren
Bedurfnis nach steigemden Wohlfahrt von einem intensiven Guterumsatz befriedigt
wiirde, mit den Interessen der Untemehmerklasse, fuhrte dazu, daf handelsrechtliche
Grundsatze, und darnit handelsrechtliche Interessen, das traditionelle Zivilrecht
durchzogen. In mehreren Landern fiihrte die Kommerzialisierung des Privatrechts
sogar zur gesetzlichen Vereinheitlichung des Handels- und Zivilrechts. In der
Rechtsprechung wurde eine Berufung auf das Interesse des gesellschaftlichen
Verkehrs legitim. Die Verbannung der Verhandlungsphase, die Erklarungstheorie,
die normative Auslegung der Vertrage, die Objektivierung des Inhalts des Vertrags
und die Irrelevanz der dahinterliegenden Motiven, der Drittschutz, die eigene
Verantwortlichkeit, die Ablehnung der Produkt - und Gefahrdungshaftung, das offene
System der Naturalobligationen und die strengeren Anforderungen an die Berufung
auf einen Willensmangel begunstigten den Giiterverkehr. Daf der konkrete
Guteraustausch oft unter fur das individuelle Rechtssubjekt nachteiligen Bedingungen
stattfand, wurde dabei in Kauf genommen. Nach dem zweiten Weltkrieg entstand
eine Tendenz nach Subjektivierung und Individualisierung des Verm6gensrechts. Das
quantitative Interesse des Guterumsatzes wurde stark relativiert. Das Verbraucher-
recht entstand. Produkthaftung wurde angenommen. Verscharfte Untersuchungs-
pflichten erschwerten eine Berufung auf Drittschutz. Absolute sachenrechtliche
Begriffe wurden relativiert, Verhaltenspflichten subjektiviert. Das Prinzip der
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eigenen Verantwortlichkeit ist der Pflicht, Rucksicht auf die berechtigte Interessen
Dritter zu nehmen, gewichen. Der niederlandische Hoge Raad hat die Verhand-
lungsphase wieder eingefiihrt. Besonders seit den siebziger Jahren hat der
individuelle Wille wieder an Relevanz gewonnen. Gegenseitige Informationspflichten
und neue Formerfordernisse verhiiten ein zu einfaches Zustandekommen des
Vertrags. Der Inhalt des Vertrags ist unerhort weit und umfafit oft auch nicht
kenntliche Motive. Dadurch auch ist der Angriff des Vertrags einfacher als nie
zuvor. Eine Partei wird sich beziiglich des subjektiven Zwecks ihres Vertragsgegners
informieren miissen, wenn sie die Angreifbarkeit des Vertrags verhiiten will. Zentral
ist die konkrete, individuell-wirtschafliche Funktion, die der Vertrag fur beide
Parteien hat. Denkbar ist, daB der Vertrag fur eine der Parteien keine oder
wenigstens keine objektiv angemessene individuell-wirtschaftliche Funktion
beinhaltet, da die tatsachliche Uberlegenheit des Vertragsgegners das Verhaltnis
zwischen den gegenseitigen Leistungen auf eine mehr als nur marginale Weise
beeinfluBt hat. In diesen Fall nimmt die Konfrontation der entgegengesetzten
Interessen einen ungewiinschten Verlauf und der Vertrag hat keine causa.

Der Vertrag ohne causa ist gesellschaftlich unerwiinscht. Er ist nichtig. Es liegt
im Interesse der Rechtsordnung, daf diese Nichtigkeit offenbart wird. Jedoch,
angenommen ein Mietvertrag hat keine causa und der Richter spricht auf Antrag des
Mieters dariiber die Nichtigkeit aus. Wird der Vermieter wird nicht dazu neigen,
gerade mit seinem ehemaligen Mieter schnell einen neuen giiltigen Vertrag
abzuschlieBen. Dieser hat ihm ja den Vorteil, den er sich beim nichtigen Vertrag
ausbedungen hatte, genommen. Die Tatsache, daf der Vertrag ohne causa war,
rechtfertigt die Vermutung, daf es geniigend andere Kandidaten gibt, die den
Mietvertrag abschlieBen wollen. Dieses BewuBtsein konnte den Mieter davon
abhalten, sich auf die Nichtigkeit des Vertrages zu berufen. Urn ihn zu bewegen, die
Nichtigkeit geltend zu machen, wird die Rechtsordnung dadurch darauf reagieren
miissen, daf sie die Vertragsbeziehung aufrechterhalt. Deswegen laBt sich die Frage
diskutieren, ob einem nichtigen Vertrag ohne causa Rechtswirkung zugesprochen
werden kann.

Der Vertrag ohne causa ist erst nichtig, das heillt ohne Rechtswirkung, seit dem
achtzehnten Jahrhundert. Dank der Nichtigkeit und in Ermangelung des Drittschutzes
behielt der Nolens Griff auf das Gut, das er kraft des Vertrages ohne causa geliefert
hatte. Bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts war die Nichtigkeitssanktion
iibrigens auBergew6hnlich. Die Rechtsordnung untemahm kaum mehr Anstrengun-
gen als das Gewahrleisten der Rechtsfolgen, die sich aus den Vertragen ergaben, die
die Rechtssubjekten in angenommenen gegenseitiger Freiheit eingegangen waren. So
lange der Vertrag die Grundlagen der Gesellschaft unverandert liefl, war er giiltig.
Wenn der Vertrag ausnahmsweise nichtig war, war er gewohnlich auch moralisch
verwerflich und es folgte die vollige Leugnung von Rechtswirkung. Bei der
angenommenen Gleichheit der Parteien konnte es weiter ihnen selbst iiberlassen
werden, urn auf Verlangen mit einander oder einem Dritten einen neuen rechtsgiil-
tigen Vertrag abzuschlieBen. Seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts dienten
gesetzlichen Verbote zur Lenkung des Giiterverkehrs. Vertrage waren haufiger
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nichtig. Dies fiihrte zu Differenzierung nach der Ursache der Nichtigkeit. Die
Nichtigkeitssanktion diente meistens zum Schutz des Giiterumsatzes und der
unterlegenen Parteien. Nichtigkeit brachte oft nicht die moralische Verwerflichkeit
des Vertrages zum Ausdruck, sondem nur, daB dieser unerwiinscht war. Mit Hilfe
des Zwecks des gesetzlichen Verbots wurde das Interesse bei dem Angriff des
Vertrages und die Interessen bei der Aufrechterhaltung gegeneinander abgewogen.
Das Ergebnis dieser Interessenabwagung stand nicht von vornherein fest. Die
Nichtigkeit wurde funktionalisiert. Der Wunsch, in bestimmten Fallen der Leugnung
von Rechtswirkung zu entkommen, hat die niederlandische Doktrin dann inspiriert,
einen Unterschied zwischen Verbote zu machen die sich gegen den Inbalt des
Vertrages wenden, und Verbote, die nur den Vertragsschlu13 angreifen. Ich bin
jedoch der Meinung, daf in allen Falle der Zweck der Vorschrift im Prinzip
bestimmen mu13,ob das gesetzliche Verbot eine zivilrechtlich zwingende Gesetzesbe-
stimmung darstellt, oder ob beim VerstoB dagegen Nichtigkeit folgt. Eine
Untersuehung der Frage, ob das Verbot nur den Vertragssehlu13 oder auch den
Vertragsinbalt angreift, lenkt zu Unrecht von dem Verbotszweck ab. Nichtigkeit gibt
eine Indikation von Nieht-gleichfOrmigkeit der Parteihandlung in Bezug auf die
Zielsetzungen der Rechtsordnung. Dank der Nichtigkeitsqualifikation wird ein
ungewiinschter Vertrag zivilreehtlicht angreifbar. Die Rechtsordnung bewertet das
Rechtsgeschaft negativ. Das bedeutet nicht, daB die Reehtsordnung ibm gleichgilltig
gegeniiber steht. Das Verhalten, das mit dem Rechtsgeschaft im Zusammenbang
steht, wird nachtraglich auf seine juristische Relevanz gepriift. Zwar iibertreten die
Verhaltensweisen von Parteien als Komplex eine zwingende Rechtsnorm. Aber das
bedeutet nieht, daf sie obne weiteres verwerflich und nicht fur eine Qualifikation zu
gebrauehen sind. Die Verhaltensweisen von Parteien konnen aueh zur Aufrechterhal-
tung der Vertragliehen Beziehung fiihren. In diesem Zusammenbang wird oft auf die
Umdeutung und die Teilniehtigkeit, Formen der Nichtigkeitsrelativierung,
hingewiesen. Diese zwei Rechtsfiguren stell en das Konservationsprinzip dar.
Umdeutung findet in Bezug auf Rechtsgeschafte statt, die qualitativ nichtig sind.
Denkbar ist, daB der reehtlich nieht angegriffene mittelbare Zweek der Parteien
wenigstens annaherungsweise, iiber einen anderen als den von den iibertretenen
Reehtsnormen verbotenen Weg realisiert werden kann. Umdeutung fiihrt dann dazu,
daB an dem ungiiltigen Rechtsgeschaft die Wirkung dieses gilltigen Rechtsgeschaft
zukommt. Teilnichtigkeit bezieht sich auf Rechtsgeschafte die quantitativ nichtig
sind. Das nichtige, objektiv und subjektiv teilbare Rechtsgeschaft halt sich nur mit
seinen giiltigen Bedingungen. Sowohl bei Umdeutung wie bei Teilnichtigkeit wird
der gilltige Aspekt des Rechtsgeschafts als Ausgangspunkt genommen. Sie
beeinflu13en also nicht den Grundsatz, daB Nichtigkeit den vertraglichen Folgen im
Wege steht. Weder von Umdeutung noch von Teilnichtigkeit ist die Rede, wenn der
Vertrag gegen den Wille einer der Parteien rechtskonformiert aufrechterhalten wird.
Wenn ein Vertrag nichtig ist, wei! er eine iibermaBige Preisbedingung beinhaltet,
widersetzt sich die Rechtsordnung nieht nur gegen das Ubermali, sondem wegen des
Ubermafles gegen die (gewohnlich objektiv und subjektiv wesentliche) Preisbedin-
gung im Ganzen. Bei Anpassung des Rechtsgeschafts durch Ersetzung der nichtigen
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Preisldausel durch eine andere, wohl akzeptabele Klausel wird die Nichtigkeit nicht
relativiert, sondem beseitigt. Anders als im Falle der Nichtigkeitsrelativierungist bei
der Nichtigkeitsbeseitigung die relative Gultigkeit des Rechtsgeschafts das Resultat,
nicht auch der Ausgangspunkt. Wenn eine gesetzliche Bestimmung im konkreten Fall
keine richterliche Anpassung anordnet, ist ftir die Beseitigung der Nichtigkeit nur
Platz, wenn der Vertrag keine causa hat. Ohne Nichtigkeitsbeseitigung, ohne
Kontinuitat der vertraglichen Beziehung wird die unterlegene Partei in der Regel von
der Berufung auf die Nichtigkeit des Vertrages absehen. Wenn der Vertrag keine
causa hat, dann steht es, wie gesagt, auch im Interesse der Rechtsordnung selbst,
daf der Vertrag rechtskonformiert aufrechterhalten bleibt. Diese Interesse fehlt,
wenn die Parteien, nach Feststellung der Nichtigkeit auf Verlangen immer noch, mit
einander oder einern Dritten, einen rechtskraftigen Vertrag abschlieBen konnen,
Wiirden seit dern Abschluf des Vertrages geanderte Umstande daran im Wege
stehen, dann gibt es, falls notig, andere gesetzliche Moglichkeiten, urn zu einern
angernessenen Ergebnis zu gelangen.

Bleibt noch die Frage offen, welchen Umfang die Nichtigkeitsbeseitigung
einnehmen rnuJ3. In der ersten Halfte dieses lahrhunderts faBte die causa die sozial-
wirtschafliche Grundlage des Vertrages in Worte. Damals geniigte die Nichtigkeits-
beseitigung bis rum Niveau der gesetzlichen Grenze. Einerseits genoll die ge-
sellschaftliche Klasse, in deren Interesse der Gesetzgeber die Maximum- oder
Minimumgrenze festgestellt hatte, geniigenden Schutz durch die Garantie, daB der
Maximurn- oder Minimumpreis respektiert worden wiirde. Andererseits begunstigte
die Aufrechterhaltung des Vertrages das sozial-wirtschaftliche Interesse eines so
intensiv wie moglichen Giiterumsatzes. Die konkreten Interessen der beteiligten
Parteien spielten damals keine Rolle. Da heute die individuell-wirtschaftliche
Funktion des Vertrages voran steht, rnuJ3der Richter irn Auge haben, das Verhaltnis
das die gegenseitigen Leistungen bei materiell gleichwiirdigen Lagen gehabt harte.
Bei dieser Untersuchung spielt nicht nur der Zweck des Verbotsgesetzes, sondem
auch die Parteiabsichten eine wichtige Rolle.
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HR 02-01-1931, NJ 1931,274 m.nt. E.M.M., W. 12259 m.nt. S.B. (Mark is Mark) . 83
HR 05-02-1932, NJ 1932,399 m.nt. P.S. (Van der Waarden/Wortelboer) 83, 157
HR 10-06-1932, NJ 1933, 5 m.nt. E.M.M., W. 12488 m.nt. R. (Marktcafe) 81
HR 17-06-1932, NJ 1932, 1571 m.nt. E.M.M. (Van der VlieslDe Staatsspoorwegen) . 79
HR 06-04-1933, NJ 1933, 881 m.nt. E.M.M., W. 12627 (Acetyleen) 76
HR 21-04-1933, NJ 1933, 867 m.nt. P.S. (VermeerlDisconto Maatschappij) 308
HR 29-03-1935, NJ 1935, 1470 m.nt. E.M.M. (HerbrechterlHot) , 81,82,132
HR 07-11-1935, NJ 1936,239 m.nt. E.M.M. (De ZeeuwNan de Sande) 233
HR 13-03-1936, NJ 1936,415 m.nt. P.S. (Watertoren I) 135
HR 26-03-1936, NJ 1936, 757 m.nt. P.S. (Sleepboot Egbertba) 78
HR 25-06-1937, NJ 1937, 1128 m.nt. E.M.M. (ScheltenslIdema) , 233
HR 02-12-1937, NJ 1938,353 m.nt. P.S. (Lentse schutting) . . . . .. 135
HR 13-01-1938, NJ 1938,600 m.nt. E.M.M. (Oppenoorth q.q.!Amsterdamse Bank) ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 234,235,238,243
HR 20-05-1938, NJ 1939,94 m.nt. P.S. . 275,278,285
HR 09-02-1939, NJ 1939, 865 m.nt. E.M.M. (WoldijklNijman) . . . . . . . . . . . .. 118
HR 18-04-1940, NJ 1941,130 m.nt. E.M.M. (Cohen/Amsterdam IV) 78
HR 18-04-1941, NJ 1941,940 m.nt. E.M.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 266
HR 27-06-1941, NJ 1941, 781 m.nt. E.M.M. (Versche koe) 82, 83, 143, 153
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HR 09-01-1942, NJ 1942,295 (Wegdek Ferwerderadeel) 79
HR 16-04-1942, NJ 1942,394 (Smeding/Paber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79
HR 21-01-1944, NJ 1944, 120 (Van de WaterNan Hemme) 264
HR 10-03-1944, NJ 1944,267 (polderdistrictlGeldersche Credietvereeniging) 229
HR 21-02-1947, NJ 1947,269 m.nt. E.M.M. (Verhuurde loods) 81,82
HR 02-12-1949, NJ 1950,265 m.nt. Ph.A.N.H. (Martens!De Goey) . . . . . . . . .. 229
HR 17-11-1950, NJ 1951, 604 m.nt. D.J.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130
HR 11-05-1951, NJ 1952, 128m.nt. Ph.A.N.H., AA 1951, p. 29 m.nt. J.D. (Burgrnan/Avio-
landa) 152
HR 11-05-1951, NJ 1952, 127 (FloraNan der Kamp) 235,238,239,293
HR 27-03-1953, NJ 1953,403 (ZuurmondlBiegelaar) 244
HR 31-03-1953 (Strafk:amer), NJ 1953,485 m.nt. B.V.A.R 250
HR 12-03-1954, NJ 1955,386, AA 1955, p. 178 m.nt. H.B. (Merwede/Codam) 308
HR 07-01-1955, NJ 1955, 92 m.nt. L.E.H.R. (Sleepschip Vios) . . . . . . . . . . . .. 189
HR 11-02-1955, NJ 1955,218 m.nt. L.E.H.R. (Doorgezaagde balkonleuning) . 189, 191
HR 18-03-1955, NJ 1955, 347 m.nt. L.E.H.R. (Israels/Hoek) ..... . . . . .. 120, 125
HR 11-01-1957, NJ 1959,37 m.nt. H.B., AA 1957, 181 m.nt. J.H.B. (Bovag m .. 208
HR 17-01-1957, NJ 1961,568 (Tandartsen) 137
HR 01-11-1957, NJ 1959,61 m.nt. D.J.V. (Nagel/Heuveling) 242
HR 15-11-1957, NJ 1958,67 m.nt. L.E.H.R., AA 1958, p. 103m.nt. G. (Baris/Riezenkamp)
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129, 132, 154
HR 31-01-1958, NJ 1958, 99 (Alberda/Siegmann) 244
HR 30-01-1959, NJ 1959, 548 m.nt. D.J.V., AA 1959, p. 203 m.nt. J.H.B. (Quint/Te
Poel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129, 191
HR 19-06-1959, NJ 1960, 59 m.nt. H.B. (Kantharos van Stevensweert) 130
HR 11-12-1959, NJ 1960, 230 m.nt. L.E.H.R., AA 1960,230 m.nt. J.H.B. (EelmanlHin)
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130
HR 24-06-1960, NJ 1960,495 (RitonlB) 195, 196
HR 03-02-1961, NJ 1962, 183 m.nt. L.E.H.R. (Mogendorff/Aptroot) 239
HR 18-04-1961 (Strafk:amer), NJ 1961,273, AA 1961, p. 275 m.nt. W.F.P. (Bidprentjes)
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 246
HR 10-05-1963, NJ 1963,288 m.nt. H.B. (Vouwapparaat) . . . . . . . . . . . .. 143, 145
HR 14-02-1964, NJ 1965, 95, AA 1965, p. 128 m.nt. G. (KoornIDen Helder) . . .. 293
HR 18-12-1964, NJ 1965, 159 m.nt. D.J.V. (Van GaartIBoendermaker) 58
HR 05-11-1965, NJ 1966, 136 m.nt. G.J.S. (Kelderluik) 191
HR 21-01-1966, NJ 1966, 183 m.nt. G.J.S., AA 1966, p. 16 m.nt. G. (Booy/Wisman)132
HR25-03-1966, NJ 1966, 279 m.nt. G.J.S., AA 1966, p. 381 m.nt. G., BR 1966, 325 m.nt.
A.R.B. (Moffenkit) 76
HR 25-11-1966, NJ 1967,52 (Den HartoglMeijer) 243
HR 19-05-1967, NJ 1967,261 m.nt. G.J.S, AA 1967,214 m.nt. P.A.S. (Saladin/HBU) .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130, 150
HR 17-11-1967, NJ 1968, 42 m.nt. G.J.S., AA 1968, p. 22 m.nt. G. (posNan den
Bosch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 141,270
HR 24-11-1967, NJ 1968,74 (Van der PeijlNan der Gun) 142
HR 18-04-1969, NJ 1969,339 m.nt. G.J.S. (KatwijkIWestdijk) 194
HR 02-05-1969, NJ 1969, 344 m.nt. G.J.S., AA 1970, p. 31 m.nt G. (Beukinga/Van der
Linde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144
HR 20-03-1970, NJ 1970,251 m.nt. G.J.S. (Waterwingebied) 138
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HR 03-04-1970, NJ 1970,252 m.nt. G.J.S., AA 1971,440 m.nt. H.K.K. (Drankautomaten)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143
HR 17-04-1970, NJ 1971, 89 m.nt. Ph.A.N.H, AA 1970, p. 542 m.nt. H.K.K. (Kuipers/De
Jongh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136
HR 29-01-1971, NJ 1971,222 m.nt. G.J.S., AA 1971, 440 m.nt. H.K.K. (Wasautoma-
ten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 146
HR 26-03-1971, NJ 1971,262 m.nt. G.J.S. (Jan De Waard) . . . . . . . . . . . . . .. 190
HR 10-11-1972, NJ 1973, 125 (Broedmachinefabriek ComfortlRover) 146
HR 01-12-1972, NJ 1973, 103 m.nt. G.J.S. (Hogerheide/Olivetti) . . . . . . . . . . .. 145
HR 08-12-1972, NJ 1973,496 m.nt. K.W. (HoitsmalHoitsma) . . . . . . . . . .. 152,291
HR 02-02-1973, NJ 1973,315 m.nt. H.B., AA 1973, p. 362 m.nt. G. (Lekkende kruik) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 134
HR 30-11-1973, NJ 1974,97 m.nt. G.J.S., AA 1974, p. 344 m.nt. G. (Van der Beek/Van
Dartel) 131,144, 154, 190
HR 13-06-1975, NJ 1975, 509 m.nt. G.J.S. (Amercentrale) 139
HR 10-12-1976, NJ 1977,617 (Van de Voort q.q.lBACM) . . . . . . . . . . . . . . .. 172
HR 17-12-1976, NJ 1977,241 m.nt. G.J.S., AA 1977,521 m.nt. P.v.S. (Erckens/Gem.
Bunde I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 156, 288
HR 04-03-1977, NJ 1977,337 m.nt. G.J.S. (Kuipers/Duyvene) .. . . . . . . . . . .. 198
HR 13-05-1977, NJ 1978, 154 m.nt. A.R.B. (ZiekenhulplBrilmij) . . . . . . . . . . .. 231
HR 01-07-1977, NJ 1978, 125 m.nt. G.J.S. (RamIMatser) 73,204
HR 30-11-1979, NJ 1980,281 m.nt. G.J.S. (IDMIVan Maanen) 120, 125
HR 30-11-1979, NJ 1980,289 m.nt. P.A.S. (LontailKetel) . . . . . . . . . . . . . . .. 216
HR 07-12-1979, NJ 1980,290 m.nt. G.J.S., AA 1981,133 m.nt. Van Dunne (Van Hensber-
gen/Gem. 's-Gravenhage) 130, 131, 154, 161
HR 13-06-1980, NJ 1980, 589 m.nt. W.M.K. (StekelenburglBenschop) 130
HR 23-01-1981, NJ 1981,284 m.nt. P.A.S. (Neon Brabant/Mulders) 262,268
HR 13-03-1981, NJ 1981,635 m.nt. C.J.H.B., AA 1981, p. 355, m.nt P.v.S. (Errnes/Havilt-
ex) 198
HR 27-03-1981, NJ 1981,492 m.nt. P.A.S. (EI AraichilRoemo Total Care) .. 242,244
HR 10-04-1981, NJ 1981,532 m.nt. C.J.H.B., AA 1981, p. 708 m.nt. P.v.S. (Hofland/Hen-
nis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132
HR 15-05-1981, NJ 1981, 641 m.nt. C.J.H.B. (Joba/Gerber) , 146,199
HR 12-06-1981, NJ 1982,238 m.nt. C.J.H.B., AA 1981, p. 706 m.nt. G. (OuwensIVan
Hussen) 130
HR 09-10-1981, NJ 1982, 332 m.nt. C.J.H.B. (Waterschap Bargerbe. . . . . . . . .. 189
HR 20-11-1981, NJ 1982, 517 m.nt. C.J.H.B. (HollemanlDe Klerk) . . . .. 198
HR 07-05-1982, NJ 1983,478 m.nt. C.J.H.B. (Omgewaaide boom) 141
HR 07-05-1982, NJ 1983, 509 m.nt. C.J.H.B. (Van DijklBedaux) 144, 162
HR 18-06-1982, NJ 1983, 723 m.nt. C.J.H.B., AA 1983, p. 758 m.nt. P.v.S. (plaslVal-
burg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132
HR 01-10-1982, NJ 1983,77, NJ 1983, 54, VR 1983, 54 (Quelle/Staat) 190
HR 12-11-1982, NJ 1983, 82 (KeizerIVan Andel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132
HR 21-01-1983, NJ 1983, 252 m.nt. J.A.B. (Burgemeester Polak/Prins & Chidda) . 189
HR 04-02-1983, NJ 1984, 631, KwartaalberichtNBW 1985, p. 97 m.nt. Dupont (Franke/Van
den Boom) 140
HR 22-04-1983, NJ 1984, 145 m.nt. W.H.H. (Ritzen/Hoekstra) . . . . . . . . . . . .. 137
HR 22-06-1984, NJ 1984, 709 (Welmers/Strootman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 229
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HR 29-06-1984, NJ 1985,68 m.nt. G. (AmrolEnkelaar q.q.) 247,285
HR 10-08-1984, NJ 1985,229 m.nt. W.M.K. (pitalDe Windt) . . . . . . . . . . . . .. 136
HR 14-09-1984, NJ 1985, 85 (Swinkels/Gem. Best) 158, 161
HR 16-11-1984, NJ 1985,270 (Miletic/Gem. Amsterdam) 140
HR 16-11-1984, NJ 1985,624 m.nt. C.J.H.B., AA 1985, p. 214 m.n J.H.N. (Buena Vis-
ta) 237,244,248,271
HR 07-12-1984, NJ 1985,771 m.nt. C.J.H.B. (Turk/Van den Berg) 131,154,197,276
HR 11-01-1985, NJ 1985,421 m.nt. W.H.H. (CitronasIENC). 269
HR 24-05-1985, NJ 1986,699 m.nt. W.M.K., AA 1985, p. 629 m.nt. J.H.N. (Nolan/Van
Aalst) 184
HR 24-05-1985, NJ 1987, 1 m.nt. C.J.H.B.IE.A.A. (Straatverbod) 140
HR 25-10-1985, NJ 1986, 308 m.nt. W.M.K. (Hacken/Jansen) 217
HR 15-11-1985, NJ 1986, 213 m.nt. G., AA 1986,315 m.nt. J.H.N (Stavenuiter/Ooster-
baan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145, 146, 151, 162
HR 15-11-1985, NJ 1986,227 m.nt. G (HenriquezlNederiandseAntillen) .234,248,287
HR 04-04-1986, NJ 1986, 810, AA 1986, p. 790 m.nt. J.H.N. (AponlBisterbosch) . 142
HR 25-04-1986, NJ 1986, 714 m.nt. G. (Van der Meer/Gem. Smilde) . . . . . . . .. 309
HR 23-05-1986, NJ 1986, 762, m.nt. G. (Gemeente De LierNijverberg) 120
HR 20-06-1986, NJ 1987, 35 m.nt. G., AA 1986,775 m.nt. Kortmann (Deka-Hanno/Citro-
nas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 308
HR 24-10-1986, NJ 1987,293 (SlijkoordlHekkerna) . . . . . . . . . .. 280
HR 21-11-1986, NJ 1987, 946 m.nt. C.J.H.B. (Tolbeck/Swindak) 199
HR 02-01-1987, NJ 1987,459 m.nt. G. (ZawpenselDierenbescherming) 141
HR 23-01-1987, NJ 1987,555 m.nt. G. (Eillert/De Groot) . . . . . .. 140
HR 06-02-1987, NJ 1988,1 m.nt. W.H.H. (SlingerlandIN.N. & Gem. Amsterdam). 137
HR 27-02-1987, NJ 1987, 584 (Van der Peijl/Erasmus College) . . . . . . . . . . . .. 140
HR 01-05-1987, NJ 1988,20 (WaremanlDemu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 280
HR 30-10-1987, NJ 1988,277 m.nt. L.W.H. (Naaktfoto) . . . . . . . . . . . . . . . .. 140
HR 13-11-1987, NJ 1988, 210 m.nt. G. (AGOINCB) 138,139
HR 04-12-1987, NJ 1988, 345 (Willart/Snijders) 131, 154
HR 18-12-1987, NJ 1988, 350 (Franzetti/Suikerunie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 189
HR 19-02-1988, NJ 1989, 343 m.nt. C.J.H.B. (Droog/Bekaert) . . . . . . . . . . . .. 277
HR 08-04-1988, NJ 1989, 170 m.nt. E.A.A.L. 137
HR 27-05-1988, NJ 1989,29 m.nt. G., AB 1988,418 m.nt. F.H.v.d.B. (StaatIDaalder)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 190, 191
HR 10-08-1988, NJ 1989, 157 m.nt. G. (Gem. 's-HertogenboschlBrabants Vastgoed) 139
HR21-1O-1988, NJ 1989,729 m.nt. C.J.H.B., KwartaalberichtNBW 1989, 90 m.nt. Franke,
VR 1991,24 m.nt. v.W.v.C. (Circusezel) 191
HR 04-11-1988, NJ 1989, 854 m.nt. C.J.H.B. (ScholslHeijnen) . . . . . . . . . . . .. 141
HR 11-11-1988, NJ 1989, 363 m.nt. M.M.M. (EnterlEnnia) . . . . . . . . . . . . . .. 204
HR 23-12-1988, NJ 1991, 166 m.nt. W.M.K., Kwartaalbericht NBW 1989, 91 m.nt. Van
Rossum (Vis c.s.lBruch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 131
HR 06-04-1989, NJ 1990,573 m.nt. P.A.S. (Asbestose werknemer) . . . . . . . . .. 192
HR 28-04-1989, NJ 1990, 583 m.nt. M.M.M. (LiszkaylLloyd's) 73, 153, 204
HR 12-05-1989, NJ 1990, 235 m.nt. C.J.H.B., Kwartaalbericbt NBW 1990, p. 25 m.nt.
Hijma (Hoogenstrijd/Schreven) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145
HR 19-05-1989, NJ 1990, 745 m.nt. J.C.S. (IFN/CBI) 142
HR 30-06-1989, NJ 1990, 652 m.nt. C.J.H.B. (Halcion) 134, 146
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HR 17-11-1989, NJ 1990, 572, VR 1990, 148 (De Kok/Jansen's Schoonmaakbedrijven)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
HR08-12-1989, NJ 1990,778 m.nt. C.J.H.B., KwartaalberichtNBW 1990, p. 90 m.nt. Van
Dam, VR 1990, 79 m.nt. v.W.v.C. (Lars Riirode) 139
HR 05-01-1990, NJ 1990, 728 m.nt. D.W.F.V. (Philip MorrislB.A.T. Sigaretten Fabri-
ken) 137
HR 02-02-1990, NJ 1990, 795 m.nt. J.B.M.V. 157
HR 02-02-1990, NJ 1991,265 (Bordeelverkoop) 248,249
HR 09-02-1990, NJ 1991, 146, m.nt. P.A.S. (Visser/Ohler) 192
HR 23-03-1990, NJ 1990,214 m.nt. H.J.S.(BotmanNan Haaster) 191,276
HR 20-04-1990, NJ 1990, 701 m.nt. P.A.S. (Hupkes/Coster Zonen 296, 304
HR 18-05-1990, NJ 1990, 374 en 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 137
HROI-06-1990, 119, NJ 1991,759 m.nt. C.J.H.B., KwartaalberichtNBW 1990, p. 132 m.nt.
Van Rossum (Van LanshcotIBink) 155,161,162, 198
HR 07-09-1990, NJ 1991,266 m.nt. C.J.H.B. (Ruiz/Gomez) 249
HR05-1O-1990, NJ 1992,226 m.nt. W.M.K., AA 1991, p. 260 m.nt. Cahen, Kwartaalbericht
1991, p. 56 m.nt. Brahn (Breda/Antonius) 141
HR 16-11-1990, NJ 1991, 55, VR 1991,50 (Rebecca Visser) 190
HR 21-12-1990, NJ 1991, 251, AA 1991, p. 661 m.nt. Hijma, KwartaalberichtNBW m.nt.
Van Rossum (Van Geest/Nederlof) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 131,144,154, 155
HR 04-01-1991, NJ 1991,254, AA 1992, 354 m.nt. Van Dunne (AveryNRG) .... 199
HR 25-01-1991, NJ 1991, 321, VR 1992,46 (Dressuurwagentje) ... . . . . . . . .. 192
HR 15-02-1991, NJ 1992, 639 m.nt. C.J.H.B. (Aalscholverskolonie) . . . . . . . . .. 192
HR 22-02-1991, NJ 1991, 376 m.nt. E.A.A.L. 137
HR 08-03-1991, NJ 1991, 396 (De KleijnNan der Ende) 203,204
HR 22-03-1991, NJ 1991, 1991,420 (Roeffen/Thijssen) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
HR 03-05-1991, NJ 1991,476 (De Jong/Van Tol) 192
HR 31-05-1991, NJ 1991,721 m.nt. C.J.H.B. (Marbeth van Uitregt) . . . . . . . . .. 191
HR 21-06-1991, NJ 1991, 742 m.nt. P.A.S. (MattellBorka) 194
HR 28-06-1991, NJ 1992, 787 m.nt. C.J.H.B. (Verkerk/Van der Veen) 155,231
HR 08-07-1991, NJ 1991,765, TVVS 1991,272 m.nt. L.T. (HoebenlMetaal en Buizen)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 263
HR 13-09-1991, NJ 1992, 130 m.nt. P.A.S. (DinglerlMerkelbach) 280
HR 11-10-1991, NJ 1993, 165 m.nt. C.J.H.B. en C. (StaatIM) 203
HR 01-11-1991, NJ 1992, 58, VR 1992,50 (KIStaat) 140
HR 08-11-1991, NJ 1992,440 137
HR 11-12-1991, NJ 1992, 177 (X/Staatssecretaris) . . . . .. 132
HR 13-12-1991, NJ 1992,441, Prg. 1992,3600 (GoldsteenIRoeland) 135
HR 20-12-1991, NJ 1992,598 m.nt. E.A.A.L. 137
HR 03-01-1992, RvdW 1992,20 (U/Staat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59
HR 24-01-1992, NJ 1992,280 (Van AkenIHeideman) . . . . . . . . . . . . .. 141
HR 24-01-1992, NJ 1992,281 (Van Beek/Jansen) 141
HR 28-02-1992, NJ 1992,458 nt. Ma. (KoelmanlBuma) 58
HR 28-02-1992, NJ 1993, 566 m.nt. C.J.H.B., VR 1992,93 m.nt. Van den Haak, AA 1992,
p. 497 m.nt. Hijma (IZAlVrerink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191
HR 06-03-1992, NJ 1993, 509 m.nt. P.A.S., JAR 1992, 10 (MungralMeir) . . . . .. 285
HR 20-03-1992, NJ 1993,547 m.nt. C.J .H.B., VR 1992, 113, NTBR 1993, p. 46 m.nt. Spier
(Bussluis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191
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HR 08-D5-1992, NJ 1992,480 (Van SummerenlOzkan) " . . . . . . . . . . . . . . .. 280
HR 1O-D6-1992,NJ 1993,244 149
HR 12-D6-1992,NJ 1993, 113 m.nt. C.J .H.B., AB 1992,559, JAR 1992, 40 (Bedrijfsvereni-
ging/Boulogne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 134
HR09-1O-1992, RvdW 1992,223, BR 1993, p. 366 m.nt. Broekema-VanEngelen(pakwonin-
gen/Van HeIden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 146, 162, 309
HR 09-10-1992, RvdW 1992, 221, BR 1993, p. 369 m.nt. Broekema-Van Engelen (Gem.
Maassluis/Pakwoningen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 131, 145, 309
HR 09-10-1992, RvdW 1992, 220 (Gem. MaassluisNan Bergen) 162
HR 16-10-1992, NJ 1993, 167 m.nt. PAS. (Van GentIWijnands) 195
HR 06-11-1992, NJ 1993,578 m.nt. P.A.S. (Merien/Haveman-Dubbeldam) . . . . .. 312
HR 13-11-1992, NJ 1993, 52 (LacleJABN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 202
HR 27-11-1992, NJ 1993,287 m.nt. P.v.S. (Felix/Aruba) 193
HR 29-01-1993, RvdW 1993,44, BR 1993, p. 556 (VermoboNan Rijswijk) 192
HR 29-01-1993, NJ 1993,218 (Boco!Rotman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 247
HR 19-02-1993, RvdW 1993,63, BR 1993, p. 384 ss. (Gem. GroningenlErven Zuidema)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144
HR 19-02-1993, RvdW 1993, 60 (Van de VenIPierik) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 137
HR 26-03-1993, NJ 1993,329 (Bakker/Zwolsche Algemeene) 278
HR 16-04-1993, NJ 1993,444 (Alp/Staat) 59
HR 23-04-1993, NJ 1993,503 m.nt. P.A.S. (BraberlIndebus) . . . . . . .. 280
HR 14-05-1993, NJ 1993,445 (Karaca/Staat) 59
HR 04-06-1993, JAR 1993, 157 (Liakatboesein/Schreuder) . . . . . . . . . . . . . . . .. 81
HR 11-06-1993, RvdW 1993, 129, S&S 1993, 123 (Quo vadis) 309
HR 18-06-1993, NJ 1993, 614 (Rietveld/Geminiziekenhuis) . . . . . . . . . . . . . . .. 247
HR25-06-1993, RvdW 1993, 148, VR 1993, 131, TvC 1993, p. 321 m.nt. Rijken (Gerards/-
Vijverberg) . . .. 163,309
HR 01-07-1993, NJ 1993,687 m.nt. P.A.S. en Ma. (power/Ardross) 192
HR 03-09-1993, RvdW 1993, 165 (pieter) 191
HR 17-09-1993, RvdW 1993, 177 (GerritselHydro Agri) 204
HR 22-10-1993, RvdW 1993, 205 137
HR 29-10-1993, RvdW 1993.212 (Van LoonIBlaauwbroek) . . . . . . . . . . . . . .. 192
HR 19-11-1993. RvdW 1993,231 (WillemslRabobank) 278
HR 10-12-1993, RvdW 1993,244 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84
HR 10-12-1993, RvdW 1993,247 (Fraser/Bruinisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 204
HR 10-12-1993, RvdW 1993,248 (Van IttersumlRabobank) 155

Gerechtshoven

Hof Amsterdam 04-02-1881, W. 4631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102
Hof 's-Hertogenbosch 23-05-1882, W. 4819 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85
Hof 's-Gravenhage 07-03-1887, W. 5481 " 85
Hof Leeuwarden 31-12-1890, PvJ 1891,24 218
Hof Leeuwarden 26-04-1899, PvJ 1899, 38 45
Hof Amhem 21-11-1900, W. 7582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80
Hof Amhem 27-01-1920, NJ 1920, 1089, W. 10629 109
Hof Amsterdam 12-10-1921, NJ 1922, 1119, W. 10824 , 109,234
Hof Amsterdam 22-11-1922, W. 11048 260,273
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Hof 's-Hertogenbosch 21-04-1925, W. 11405 232
Hof 's-Gravenhage 24-12-1925, W. 11490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 232
Hof Amsterdam 15-12-1926, NJ 1927, 1488 120, 122
Hof Arnhem 23-01-1929, NJ 1929, 1067 , 82
Hof Amsterdam 24-04-1929, W: 12139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91
Hof 's-Gravenhage 11-01-1932, NJ 1932, 671, W. 12546 . . . . . . . . . . . . . . . .. 233
Hof 's-Hertogenbosch 24-01-1933, NJ 1933, 1311 271
Hof Arnhem 20-07-1933, W. 12651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 233
Hof 's-Hertogenbosch 21-11-1933, NJ 1934, 695, W. 12849 . . . . . . . . . . . . . .. 110
Hof Amsterdam 04-{)2-1937,NJ 1937,442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 236
Hof 's-Gravenhage 30-05-1940, kenbaar uit HR 27-06-1941, NJ 1941,781 m.nt. E.M.M.
(Versche koe) 0 • 0 0 0 •• 0 • • • • • • • • • • • • •• 153
Hof 's-Gravenhage 08-01-1948, NJ 1948, 304 0 110
Hof Amsterdam 29-01-1948, NJ 1948,239 0 ••••••••••••• , 235
Hof Arnhem 27-06-1950, kenbaar uit HR 11-05-1951, NJ 1952, 128 m.nt. Ph.A.N.H.
(BurgmanlAvio\anda) ..... 0 •••••••••••••• 0 •••• 0 •• 0 ••••• 0 •• 0 235
Hof 's-Hertogenbosch24-06-1954, NJ 1955,231 .0 •••.•••••.••.•••••••. 79
Hof Arnhem (pachtkamer) 14-04-1958, P 1958, 1934 0 0 •••••••••••••••• 0 270
Hof Arnhem (pachtkamer) 25-04-1960, P 1960,2113 . 0 0 •••••• 0 •••• 0 • • •• 281
Hof Arnhem (pachtkamer) 20-05-1966, P 1966,2648 . 0 •• 0 • • • • • • • • • • • • •• 281
Hof Arnhem (pachtkamer) 23-05-1966, P 1966,2649 . 0 •••••• 0 ••••••••• 0 281
Hof Amsterdam OHll-1969, NJ 1970,89 . 0 •••••••••••• 0 •••••••• 0 •• 291
Hof Arnhem (pachtkamer) 13-10-1975, P. 1976,3292 0 ••••••••• , 131
Hof Arnhem (pachtkamer) 29-10-1976, P 1977,3324 0" 0 ••••••••••••••• 281
Hof 's-Hertogenbosch 18-01-1983, kenbaar uit HR 14-09-1984, NJ 1985, 85 (Swinkels/Gem.
Best) ... 0 •• 0 ••••••• 0 ••••••••• 0 ••••••••••• 0 •••••••••• 0 161
Hof Amsterdam 26-10-1984, NJ 1985,824 . 0 0 • 0 0 0 •••••••• 0 0 •••• 0 • • •• 293
Hof 's-Gravenhage 02-11-1984, NJ 1986, 167 o. 0 ••••••• 0 •• 0 ••••• 0 • •• 145
Hof 's-Hertogenbosch 26-06-1985, KG 1985,208 0 0 • •• 102
Hof Amsterdam 12-11-1987, NJ 1992,100 0 •••••••• 0 ••••••••• '0' • • •• 204
Hof 's-Gravenhage 18-04-1989, S&S 1991, 18 0 •••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • •• 192
Hof 's-Gravenhage 24-05-1989, NJ 1990, 706 0 •••• 0 • • • •• 162
Hof 's-Hertogenbosch 24-05-1989, BR 1990, 779 0 0 •••• 0 •• 0 • • • •• 162
Hof 's-Gravenhage 30-05-1989, S&S 1990, 39 0 •• 0 • • • • • • • • •• 270
Hof 's-Gravenhage 07-11-1989, S&S 1990, 62 0 •••••• 0 •••• 0 •••••••• o. 270
Hof 's-Hertogenbosch 09-04-1990, NJ 1990, 840 0 •••• 0 o. 80
Hof Arnhem 10-05-1990, NJ 1992, 759 0 •• 0 • • • • •• 204
Hof Amsterdam 31-05-1990, NJ 1992, 734 o' 157
Hof Amsterdam 09-08-1990, BR 1991, 308 mont. Moesker 0 • • • • • • • • •• 192
Hof 's-Gravenhage06-12-1990, M&R 191,117 m.nt. Kottenhagen-Edzes 162
Hof 's-Gravenhage 06-12-1990, M&R 191, 114 0 • •• 162
Hof Amsterdam 20-12-1990, KG 1991, 67 .. 0 ••••••••• 0 •••• 0 0 • • • • • •• 136
Hof Amsterdam 18-03-1991, NJ 1992,449 0 •••••••••••••••• 0 •• 141
Hof Amsterdam 16-05-1991, NJ 1992, 161 0 ••• o 0 ••••••• 0 •• 136
Hof 's-Hertogenbosch 25-06-1991, KG 1991, 319 0 •••••••• 0 • • •• 249
Hof 's-Gravenhage 02-07-1991, S&S 1992, 116, VR 1992, 70 0 ••• 0 • • • • • • • •• 309
Hof 's-Gravenhage 19-11-1991, S&S 1992,95 .. 0 •• 0 • • • • • • • • • • • • • • • •• 270
Hof 's-Hertogenbosch 19-11-1991, NJ 1991,77 .... 0 ••••••••••••••••• 0 139
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Hof 's-Gravenhage 19-03-1992, TvC 1992,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
Hof 's-Gravenhage 08-04-1992, Prg. 1993,3852 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 204
Hof 's-Hertogenbosch 06-05-1992, NJ 1993,462 0 0 0 0 0 0 .. 0 . 0 0 o. 132
Hof 's-Hertogenbosch 20-05-1992, NJ 1993, 89 0 0 .. 0 0 . 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 . 0 0 . o. 309
Hof Arnhem 02-06-1992, NJ 1993, 160 .. 0 .. 0 . 0 . 0 .. 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 o. 204
Hof 's-Hertogenbosch 10-06-1992, NJ 1993,44 0 0 ... 0 0 0 .. 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277
Hof 's-Hertogenbosch 15-09-1992, KG 1992, 386 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 141
Hof Amsterdam 29-10-1992, NJ 1993, 727 0 ..... 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 265
Hof 's-Hertogenbosch05-01-1993, S&S 1993,82 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 . 0 172
Hof 's-Hertogenbosch 24-03-1993, NJ 1993,771 0 ..... 0 . 0 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 . 0 229
Hof 's-Hertogenbosch 12-07-1993, TvC 1993, p. 342 . 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 174
Hof Arnhem 29-12-1993, VR 1993, 163 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 . 0 .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
Hof 's-Gravenhage (kort geding) 21-01-1992, KG 1992, 184 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198

Rechtbanken

Rbo Amsterdam 01-03-1858, Regtsgeleerd BijbJad 1859, po 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
Rbo Amsterdam 25-04-1865, Wo 2724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
Rbo Rotterdam 03-01-1876, Wo 3944 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Rbo Rotterdam 28-11-1891, Wo 6155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 73
Rbo Haarlem 21-02-1893, Wo 6326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Rbo Rotterdam 30-03-1898, Wo 7182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Rb. 's-Gravenhage08-11-1899, Wo 7374 0000000000000000000000000000 45
Rbo Rotterdam 02-01-1905, W 8296 000 00 . 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 110
Rbo Dordrecht 13-09-1916, NJ 1916, 1199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Rbo Dordrecht 05-12-1917, NJ 1918,289 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Rbo Amsterdam 27-05-1918, Wo 10261 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,90
Rb, Arnhem 20-02-1919, kenbaar uit Hof Arnhem 27-01-1920, NJ 1920, 1089 0" 109
Rbo Amsterdam 28-03-1919, NJ 1919,487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,234
Rbo Dordrecht 07-05-1919, NJ 1919, 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,234,289
Rbo Rotterdam 10-11-1919, NJ 1920, 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,257,260
Rbo Amsterdam 08-03-1920, NJ 1921,279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,234
Rbo Leeuwarden 17-06-1920, NJ 1920, 1023 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 109,291
Rbo Rotterdam 03-01-1921, NJ 1921, 345 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
Rb. Maastricht 12-05-1921, NJ 1922, 1118 000000000.0000000000000000 234
Rbo Amsterdam 13-05-1921, Wo 10741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
Rbo 's-Gravenhage 30-06-1921, NJ 1922, 196 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 232,292,293
Rbo Rotterdam 14-10-1921, Wo 108150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 000 0 109,232
Rbo Rotterdam 31-03-1924, NJ 1925,21, Wo 11193 00000. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
Rbo Rotterdam 14-04-1924, NJ 1924, 1021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 232
Rb. Amsterdam 12-01-1925, NJ 1925,900 0 0 0 . 0 0 .. 0 ... 0 0 . 0 ... 0 ... 0 . 0 284
Rb 's-Gravenhage 26-05-1925, NJ 1926, 182 0 0 0 . 0 .. 0 0 ••• 0 • 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 233
Rbo Rotterdam 29-06-1925, NJ 1926, 183, Wo 11407 o. 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • 0 . 0 0 0 0 232
Rbo Rotterdam 23-10-1925, NJ 1926,596, Wo 11516 0 ••• 0 0 0 0 ••• 0 .. 0 •• 0 0 232
Rb. Rotterdam 16-11-1925, NJ 1926,597, Wo 11591 . 0 • 0 • 0 •• 0 • 0 0 0 • 0 • 0 . 0 232
Rbo Groningen 04-12-1925, NJ 1926,920 0 0 0 0 0 0 0 • 0 . 0 . 0 •• 0 • 0 0 •••• 0 82,235
Rb. Rotterdam 22-11-1926, NJ 1927, 1348 0 0 0 ••• 0 0 •• 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 • 0 . 0 0 0 79
Rbo 's-Gravenhage 31-01-1928, NJ 1929,299, Wo 11878 . 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 • 0 o. 112
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Rb. Rotterdam 22-02-1928, W. 11889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90
Rb. Roermond 09-10-1930, NJ 1931, 135 293
Rb. Utrecht 20-01-1932, W. 12487 233
Rb. Rotterdam 08-04-1932, NJ 1933, 1073 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79
Rb. Amsterdam 27-05-1932, W. 12563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 233
Rb. 's-Gravenhage 29-10-1935, NJ 1936,267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 233
Rb. Arnhem 07-01-1943, NJ 1943, 778 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 249
Rb. Rotterdam 08-01-1943, NJ 1943, 762 249
Rb. Rotterdam 13-10-1948, NJ 1951,249 249
Rb. Utrecht 07-04-1961, NJ 1962, 179 . . . . . . . . . .. 167
Rb. 's-Gravenhage 28-04-1970, NJ 1971,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248
Pres. Rb. 's-Hertogenbosch27-01-1977, NJ 1978,541 204
Rb. Amsterdam 23-05-1979, S&S 1981,32 204
Pres. Rb. Middelburg 26-03-1980, NJ 1981, 25 , 141
Rb. Rotterdam 15-01-1982, S&S 1982,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 308
Rb. Amsterdam 01-06-1983, kenbaar uit HR 15-11-1985, NJ 1986,213 m.nt. G. (Stavenui-
ter/Oosterbaan) 0 ••• 0 • • • • • • • •• 145
Rb. Amsterdam 05-12-1984,04-12-1985, VR 1989,31 0 • • • • • • •• 191
Rb. Zwolle 25-09-1985, NJ 1987, 225 0 ••••••• 0 • • • • • • • • • • •• 139
Rb. 's-Hertogenbosch 13-05-1988, Prg. 1988, 2938 0 • • • • • • •• 146
Rb. Rotterdam 15-07-1988 (rolnr, 5789/86), BR 1988, p. 845 .. 0 •••••••••• , 162
Rb. Leeuwarden 19-01-1989, VR 1989,68 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 191
Rb. Zutphen 28-09-1989, NJ 1991, 87 0 •• 139
Rb. Zutphen 28-09-1989, NJ 1991, 88 0 •••••• 0 0 •••••••••• 0 192
Rb. Amsterdam 07-02-1990, Prg. 1990,3338 0 0 ••••••• 0 •• 0 •• 0 162
Rb. Zutphen 08-02-1990, NJ 1991,228 0 •••••••••••• 0 • • • • • • •• 160
Pres. Rb. Breda 21-02-1990, KG 1990, 109 0 • • • • • • • • • • • • •• 280
Pres. Rb. 23-05-1990, KG 1990, 195 0" 0 ••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • •• 102
Rb. Rotterdam 22-06-1990, S&S 1991, 100 0 308
Rb. 's-Gravenhage 11-07-1990, NJ 1990,371 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 280
Rb. Arnhem 12-07-1990, Prg. 1990,3364 0 •• 0 ••••• 0 • • • •• 194
Pres. Rb. Arnhem 26-09-1990, BR 1991,778 0 ••• o. 165, 172
Pres. Rb. Dordrecht 11-10-1990, KG 1990, 381 194
Pres. Rb. 's-Gravenhage 30-10-1990, NJ 1991,567, KG 1990, 383 270
Pres. Rb. Amsterdam 23-11-1990, KG 1990,392 199
Rb. A1kmaar20-12-1990, VR 1992, 25 0 • • • • • • • • •• 191
Rh. Amsterdam 12-06-1991, NJ 1992,400 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 153
Pres. Rb. Utrecht 18-06-1991, NJ 1992,370 0 • • •• 147
Pres. Rb. Groningen 17-07-1991, KG 1991,313 o. 165
Pres. Rb, Maastricht 30-09-1991, KG 1991,364 147
Rb, Amsterdam 30-10-1991, BR 1992, p. 571. o. . . .. 175
Pres. Rb, Arnhem 23-12-1991, KG 1992,45 132
Rh. Utrecht 19-02-1992, NJ 1993,606 0 • • • • • • • • • •• 137
Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 12-03-1992, KG 1992, 121 .. 0 • • • • • • • • • • • • • •• 192
Pres. Rh. Groningen 25-03-1992, KG 1992,211 0 • • • • • • • • • • •• 263,271
Pres. Rho Amsterdam 26-03-1992, KG 1992, 134 0 0 •••••••••••••••• 0 •• 0 140
Pres. Rh. 's-Hertogenbosch 26-03-1992, KG 1992, 139 0 • • • • • • • • • •• 136
Pres. Rh. Arnhem 09-04-1992, KG 1992, 151 0 ••••• 0 • • • • • • • •• 136
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Pres. Rb. Breda 25-05-1992, KG 1992,208 169,287
Rb. Breda 16-06-1992, Prg. 1992,3760 280
Rb. Maastricht 30-07-1992, NJ 1993,704 142
Pres. Rb. Groningen 17-08-1992, KG 1992, 323, NJkort 1992, 71, 146
Pres. Rb. 's-Gravenhage 30-10-1992, KG 1992, 381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172
Rb. Breda 03-11-1992, NJ 1993,427 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 247
Rb. Assen 17-11-1992, BR 1993, p. 845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136
Pres. Rb. Arnhem 08-01-1993, KG 1993, 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 193
Pres. Rb. Rotterdam 11-05-1993, KG 1993, 215 203
Rb. Zwolle 09-06-1993, Prg. 1993, 3960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 196
Pres. Rb. Amsterdam 08-07-1993, BR 1993, p. 822 247
Pres. Rb. Amsterdam 23-09-1993, JAR 1993,254 280

Kantongerechten

Ktr. Bolsward 27-02-1919, W. 10379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109
Ktr. 's-Gravenhage 06-01-1922, W. 10849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81
Ktr. Amsterdam 27-01-1923, W. 11003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 230
Ktr. Gulpen 13-04-1932, NJ 1932, 1082 291
Ktr. Rotterdam 28-03-1933, W. 12666 222,230
Ktr. Utrecht 28-06-1934, W. 12947 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 233
Ktr. Breda 27-03-1935, NJ 1936, 511 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 230
Ktr. Leiden 07-03-1979, Prg. 1979, 1397 m.nt. Van der Heijden 196
Ktr. Tilburg 26-04-1984, VR 1984, 143 191
Ktr. Arnhem 23-11-1987 kenbaar uit Rb. Arnhem 12-07-1990, Prg. 1990, 3364 . .. 194
Ktr. Tiel 23-12-1987, Migrantenrecht 1988, 48 m.nt. Jansen. . . . . . . . . . . . . .. 244
Ktr. Zierikzee 23-11-1989, AR 1992,4571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 277
Ktr. Zutphen 27-03-1990, Prg. 1992, 3586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
Ktr. Harderwijk 04-07-1990,27-03-1991, Prg. 1991,3515 192
Ktr. Apeldoom 01-08-1990, Prg. 1990, 3344 190
Ktr. Harderwijk 31-10-1990, Prg. 1990, 3359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157
Ktr. Rotterdam 13-12-1990, Prg. 1991,3415 145
Ktr. Tiel 20-03-1991, Prg. 1991,3514 191
Ktr. Rotterdam 23-08-1991, TvC 1991,371 m.nt. Rinkes . . . . . . . . . . . . . . . .. 204
Ktr. Hilversum 04-09-1991, Prg. 1991, 3558 280
Ktr. Eindhoven 03-10-1991, Prg. 1992,3587 204
Ktr. Amsterdam 25-02-1992, Prg. 1992, 3662 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 241
Ktr. MeppeI27-02-1992, Prg. 1992, 3637 278
Ktr. Amsterdam 27-03-1992, Prg. 1992, 3666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 196
Ktr. Amsterdam 03-06-1992, JAR 1992, 134 242,244
Ktr. 's-Gravenhage 04-08-1992, KG 1992,360 196
Ktr. Wageningen 19-08-1992, Prg. 1992, 3733 84
Ktr. Amsterdam 25-09-1992, JAR 1992, 134 168,242
Ktr. Bergen op Zoom 20-01-1993, Prg. 1993,3837 149
Ktr. Rotterdam 22-02-1993, JAR 1993, 127 176,291
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Raad van Toezichi op het Schadeverzekeringsbedrijf

RvT 4-09-1978, RvT 1-78/17 204
RvT 04-02-1985, VR 1991,28 m.nt. V.W.v.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
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