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(Verschenen in NJB 2011/1, p. 40-41) 

In afwachting van ... de inperking van de stilzwijgende verlenging 

Eric Tjong Tjin Tai 

Hoogleraar privaatrecht 

Universiteit van Tilburg 

 

Is er vooruitgang in het privaatrecht?1 Die vraag wordt regelmatig ontkennend 

beantwoord, waar Vranken zich kort geleden tegen verzet heeft.2 Die ontkenning is in 

zoverre begrijpelijk dat het beeld van het privaatrecht dat ook door veel civilisten 

wordt uitgedragen is dat alles al in het bestaande recht ligt besloten: in wezen is dit de 

codificatiegedachte. Al dacht de wetgever niet aan een bepaalde casus, dan nog zal de 

casus binnen het BW, ‘in het stelsel van de wet’,3 zoals gold tot art. 6:1 BW de 

grenzen nog beweeglijker maakte. Zo bezien valt er als civilist weinig groots af te 

wachten. De radicale ontwikkelingen doen zich voor op supranationaal vlak, al is het 

daar uiteindelijk ook vaak veel geschreeuw en weinig wol.4 De vooruitgang die er is 

lijkt vooral te bestaan  uit kleine verbeteringen van het BW. Daar hoeft niets op tegen 

te zijn, we behoren ook voor kleine geschenken dankbaar te zijn. 

Een voorbeeld voor een kennelijke detailcorrectie is het op 5 oktober 2010 

door de Eerste Kamer aangenomen initiatief-wetsvoorstel Van Dam, dat beperkingen 

oplegt aan stilzwijgende verlenging van duurovereenkomsten met consumenten.5 Men 

mag verwachten dat de wet in de loop van 2011 in werking zal treden. Dat inmiddels 

een nieuw kabinet is aangetreden is geen reden om hier anders over te denken. De 

gebruikte techniek is dat in consumentenovereenkomsten bedingen die, kort gezegd, 

strekken tot stilzwijgende verlenging met opzegtermijn van meer dan een maand 

onredelijk bezwarend zijn (voorgesteld art. 6:236 sub j BW). Enige verwante 

varianten, zoals contracten met een looptijd van meer dan een jaar,6 worden ook 

geregeld. Voor tijdschrift- en krantenabonnementen geldt een afwijkende regeling. 

                                                
1 Vgl. F.W. Grosheide, Vooruitgang in het burgerlijk recht?, rede 2006, J.B.M. Vranken, ‘Wat geldt in 
de rechtswetenschap als vooruitgang?’, in: J.H. Nieuwenhuis & C.J.J.M. Stolker (red.), Vooruit met het 
recht, Den Haag p. 19-31. 
2 WPNR 6840 (2010). 
3 De uitlaatklep van HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 (Quint/Te Poel). 
4 Zoals blijkt uit de ‘hinkstapsprong’ van grote plannen en discussies die vervolgens gestaag worden 
afgebouwd door het uitputtende parlementaire proces in de EU. Zie bijvoorbeeld het voorstel Richtlijn 
consumentenrechten (2008(614)def.), de Draft Common Frame of Reference. 
5 Kamerstuknr. 30 520, ingediend samen met toenmalig kamerlid Crone. 
6 Voorgesteld art. 6:237 sub k BW. 
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Daarvoor is mogelijk een stilzwijgende verlenging met maximaal drie maanden 

zonder tussentijdse opzegmogelijkheid (voorgesteld art. 6:236 sub p BW), en als het 

tijdschrift minder dan eens per maand verschijnt, is een opzegtermijn van drie 

maanden geoorloofd (voorgesteld art. 6:236 sub q BW). Enige verdere details laat ik 

onbesproken.  

 Op zichzelf is de regeling toe te juichen; zij komt tegemoet aan een 

veelvoorkomende ergernis van consumenten. Over de keuze van het instrument van 

onredelijk bezwarende bedingen kan men twisten, een nietigheid of vernietigbaarheid 

was ook mogelijk geweest, of een dwingendrechtelijke opzegbevoegdheid. Voor de 

onredelijk bezwarende bedingen uit de richtlijn 93/13/EEG geldt een 

Europeesrechtelijke verplichting tot ambtshalve toepassing.7 Het is twijfelachtig of 

deze verplichting ook op deze nationale bepalingen van toepassing is. De relatie tot de 

Europese regelgeving blijft relatief onderbelicht.8  

 De regeling past in de juridische lijn die voor overeenkomsten van onbepaalde 

tijd veelal opzegging toelaat.9 In Frankrijk wordt dit zelfs verbonden aan het recht op 

vrijheid (autonomie).10 Het is passend dat men niet deze regeling kan omzeilen door 

de constructie van een stilzwijgende verlenging te kiezen. In de parlementaire stukken 

wordt gerefereerd aan vergelijkbare regels in andere landen,11 overigens zonder 

concrete verwijzingen. 

 Nu is echter de vraag of het voorstel zoveel vooruitgang inhoudt. Allereerst 

valt op dat het voorstel niet alleen geldt voor aflevering van zaken, maar ook voor wat 

wordt genoemd “het geregeld doen van verrichtingen”. Deze aanduiding is 

overgenomen van het huidige art. 6:236 sub j BW,12 dat met de term ‘verrichtingen’ 

beoogde aan te sluiten bij ontwerp art. 7.7.1.1 BW.13 Wat de wetgever destijds en ook 

                                                
7 HvJ 27 juni 2000, gevoegde zaken C-240/98 tot C-244/98 (Océano), HvJ 21 november 2002, C-
473/00 (Cofidis),  HvJ 26 oktober 2006, C-168/05, jurispr. blz. I-10421 (Mostaza Claro),  8 HvJ 4 
oktober 2007, C-429/05 (Rampion), HvJ 4 juni 2009, C-243/08 (Pannon), NJ 2009, 395. Overigens is 
de precieze reikwijdte van deze verplichting onzeker, zie de uitvoerige discussies hieromtrent.  
8 Zie overigens over de relatie met het voorstel voor een Richtlijn consumentenrechten EK 2009-2010, 
30 520, D. Er wordt niet ingegaan op de vraag in hoeverre bijvoorbeeld de richtlijn 93/13/EEG in de 
Bijlage, lid 1 sub h, in wezen al een dergelijke beperking van de opzegtermijn bevat. 
9 Zie ten aanzien van commerciele contracten uitvoerig en met veel nuance De Hoon, 
Conflictbeheersing bij opzegging, diss. Tilburg 2005. 
10 Conseil Constitutionnel 9 november 1999, beslissing nr. 99-419 DC, par. 61 (ten aanzien van 
samenlevingscontract). 
11 Bv. TK 2006-2007, 30520, nr. 6, p. 3. 
12 EK 2009-2010, 30 520, B, p. 2, EK 2009-2010, 30 520, C, p. 2. 
13 PG Inv Bk 6, p. 1706.  



 3 

nu over het hoofd heeft gezien, is dat genoemde bepaling is gewijzigd14 en in thans 

art. 7:400 BW spreekt van “het verrichten van werkzaamheden”. Dat betekent dat het 

in essentie gaat om een overeenkomst van opdracht, of in modern spraakgebruik, 

dienstverlening.15  

Op zichzelf is deze inconsistente terminologie onhandig, te meer nu de 

wetgever elders geen van deze twee aanduidingen gebruikt, maar een derde: 

‘diensten’.16 Als de wetgever dit als voorkeursterm heeft, zou art. 7:400 BW moeten 

worden aangepast (en ook het voorgestelde art. 6:236 sub j BW).  

Een voordeel van de parlementaire discussie is overigens dat buiten kijf staat dat 

onder zulke verrichtingen of diensten – en dus onder titel 7.7 BW – ook bijvoorbeeld 

vallen mobiele telefoonabonnementen.17 Dit was eerder omstreden;18 nu heeft de 

wetgever, althans het parlement, gesproken. Overigens lijkt art. 6:236 sub j BW weer 

niet van toepassing te zijn op financiële producten,19 hetgeen echter niet uit de wet 

blijkt. 

Wat de wet over het hoofd lijkt te zien is dat de overeenkomst van opdracht 

voor consumenten al een dwingendrechtelijke opzeggingsbevoegheid kent: art. 7:408 

BW.20 Dáárvoor is de nieuwe wet dus niet nodig. De toegevoegde waarde van de wet 

bestaat vooral daarin dat nu ook vaststaat dat er slechts een beperkte vergoeding van 

schade of gederfd loon hoeft te worden betaald, terwijl art. 7:411 BW (dat bepaalt dat 

alsdan een redelijk loon moet worden betaald) ruimte liet voor relatief hoge 

vergoedingen.21 

                                                
14 TK 1982-1983, 17 779, nr. 3, p. 2. 
15 Uitdrukkelijk de Memorie van Antwoord, EK 2009-2010, 30 520, C, p. 2, dat verrichtingen 
gelijkstelt aan ‘diensten’. Vgl. ook Nota naar aanleiding van het verslag, TK 2008-2009, 30520, nr. 8, 
p. 13, sprekend over ‘dienstencontracten’. 
16 Zie “dienst (…) verleent” (art. 3:15d lid 1 BW), “verrichten van diensten” (art. 7:46i lid 1 BW), 
“betaaldienst” (art. 7:514 sub d BW), overigens alle terug te voeren op Europese richtlijnen. 
17 Vgl. TK 2006-2007, 30520, nr. 6, p. 1, TK 2006-2007, 30520, nr. 7, p. 4-5, ook TK 2008-2009, 
30520, nr. 8, p. 13. Wel geldt dat artikel 7.2a lid 2 van de Telecommunicatiewet een specialis vormt die 
kan derogeren aan de onderhavige regels. Vgl. ook TK 2008-2009, 30520, nr. 8, p. 10-11, en over de 
toelaatbaarheid van langere termijnen bij hoge kosten als het verstrekken van een telefoon: TK 2008-
2009, 30520, nr. 8, p. 14, verwijzend naar TK 2007–2008, 30 661, nr. 8, p. 11–12. 
18 J.J. Allen, Hoofdstuk 26 in: Wessels/Jongeneel/Hendrikse, Algemene voorwaarden, 4e dr., 2006, 
alsmede J.J. Allen, TvC 1999, p. 153-161. Zie nader Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV* 2009, nr. 26. 
19 EK 2009-2010, 30 520, C, p. 3. Kennelijk worden daarmee ook bedoeld verzekeringen, zie meer 
specifiek EK 2009-2010, 30 520, B, p. 2. 
20 Art. 7:413 BW bepaalt dat hier niet ten nadele van particulieren van kan worden afgeweken. 
21 Nader Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV* 2009, nr. 164 en 183-190. Een ander mogelijk bezwaar is dat niet 
geheel zeker is of deze bepalingen onverkort op alle diensten van toepassing zijn, gelet op art. 7:400 lid 
2 BW, zie Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV* 2009, nr. 190. 
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Wat betekent al dit technische geschermutsel – waarvoor ik mij bij de lezer 

verontschuldig – concreet? Als een consument/particulier een dienstenovereenkomst 

opzegt binnen de contractuele termijn, terwijl deze termijn in strijd is met art. 6:236 

sub j BW, kan hij kiezen. Hij kan zich beroepen op art. 7:408 BW, waarna de 

wederpartij zich kan beroepen op de opzegtermijn als invulling van wat een redelijk 

loon is in de zin van art. 7:411 BW. Dan zal mijns inziens rechtens gelden dat het 

redelijk loon mede wordt ingevuld door het bepaalde in art. 6:236 sub j BW. 

Omgekeerd kan de consument uiteraard eerst het beding vernietigen en vervolgens 

binnen de wel toegelaten opzegtermijn opzeggen. Als de consument geen beroep doet 

op de toepasselijke regels, is het voordeel dat de rechter thans ambtshalve toepassing 

moet geven aan art. 7:408 BW (immers de opzegging is, zo blijkt, dwingendrechtelijk 

toegestaan), en vervolgens ook ambtshalve invulling kan geven aan art. 7:411 BW 

met inachtneming van art. 6:236 sub j BW, zonder dat het nodig is dat de consument 

uitdrukkelijk het beding vernietigt. De reeds bestaande ‘omweg’ langs art. 7:408 en 

411 BW biedt vanwege haar dwingendrechtelijk karakter derhalve een hogere graad 

van rechtsbescherming.  

Dit alles geldt overigens niet voor abonnementen met betrekking tot zaken. 

Enerzijds heeft het wetsvoorstel daarvoor duidelijk meerwaarde heeft, aangezien 

daarvoor art. 7:408 en 411 BW niet gelden. Anderzijds blijft daarvoor de vraag open 

of de rechter ambtshalve de onwetende consument te hulp kan schieten als die 

verzuimt zich te beroepen op de vernietigbaarheid van een verlengde opzegtermijn. 

Deze exercitie laat zien dat de nieuwe wet wel iets inhoudelijks toevoegt. De 

meerwaarde is wat betreft diensten nog wat geringer dan waarschijnlijk werd gedacht. 

Met dit alles heb ik echter ook wat anders willen laten zien. Dat is dat er in elk geval 

op dit punt, de overeenkomst van opdracht, door de wetgever22 onvoldoende aandacht 

wordt besteed aan het wettelijk systeem en de wettelijke terminologie. Vroeger zou 

het aan de rechtswetenschap zijn om de wetgever tijdens de parlementaire 

behandeling te waarschuwen voor fouten, maar tegenwoordig wordt op zulke arbeid 

neergekeken. Daarnaast wijkt de gekozen oplossing van de onderhavige wet 

(vernietigbaarheid van bedingen) af van de vroegere systematiek (dwingendrechtelijk 

toegekende rechten). Die verschuiving leidt dan weer tot nieuwe vragen (ambtshalve 

                                                
22 Zowel de initiatief-wetgever van dit voorstel, als de wetgever bij de andere wetsartikelen waar wordt 
verwezen naar ‘diensten’. 
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toepassing of niet) die in wezen weer terugvoeren naar de oude oplossing. Het is niet 

direct duidelijk of dit nu als vooruitgang kan worden aangemerkt.  

Veranderingen als deze kan men wetenschappelijk gezien slechts waarnemen, 

niet waarderen. Waar ik in afwachting van ben, is een sluipende verandering van het 

privaatrecht, waarvan het einde nog niet in zicht is. Maar de werkelijk grote 

veranderingen geschieden niet in één klap doch voltrekken zich juist in kleine 

stappen, totdat ineens iedereen ontwaakt in een volkomen nieuwe wereld en zich 

afvraagt hoe dit is gekomen.  

 


