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Woord vooraf

'Maar wat is een proefschrift, France?'
'Nou, je neemt een boek en daar proefje net  zoiang van tot je  alle woorden hebt
ingeslikt. Daarna poep je ze uit in de volgorde die jij het beste vindt:
'Goh, France, wat mooi. Maar als ik Politieagent ben, heb ik een uniform en een
revolver,  terwijl jij  met je  Proefschriften je  tong verslijt....'
(Margarita Karapanou  1996,  p.42)

Toen ik tien jaar geleden universitair docent werd bij de vakgroep Encyclopedie
realiseerde ik mij niet dat de werktijd grotendeels opgeslokt zou worden door
onderwijsverplichtingen en dat er voor een promotieonderzoek zo weinig tijd zou
overblijven. Na enkele jaren stak de faculteit een helpende hand uit door mij twee
jaar vrij te stellen van onderwijstaken. Helaas werd ik toen vrijwel meteen geveld
door een onwillige rug en moest ik constateren dat dit niet alleen een hindernis
is bij het geven van lessen lichamelijke opvoeding, maar ook bij het bestuderen
van Soi-meme comme un autre van Ricoeur en andere, juridische, literatuur.
Gelukkig kon ik het onderzoek na verloop van tijd langzaam maar zeker weer
oppakken. Maar ook het onderwijs diende zich weer aan. Toen de sectie Inleiding
van de vakgroep Encyclopedie mij in 1998 een onderwijsvrij semester aanbood,
greep ik dit met beide handen aan. In die periode kreeg ik mijn dissertatie goed
op de rails, daarna waren er nog twee zomers nodig om de tekst begrijpelijker en
scherper op papier te krijgen. Al met al was het een lange weg, waarbij ik me
gelukkig prijs dat ik steeds plezier hield in het geven van onderwijs en dat ik van
mijn promotor Willem Witteveen alle vrijheid kreeg om het onderzoek op mijn
eigen manier en in mijn eigen tempo uit te voeren.

Op deze plaats wil ik een aantal mensen bedanken voor hun steun bij het
schrijven van dit proefschrift. Mijn promotor Willem Witteveen ben ik zeer
erkentelijk voor het vertrouwen dat hij steeds betoonde in de goede afloop. Dat
sommige redeneringen erg abstract of compact zijn, ligt niet aan zijn herhaalde

pogingen mij daarvoor te behoeden. Bert van Roermund dank ik bijzonder hartelijk,
omdat hij mij meer dan eens op het juiste spoor zette en hield. Vanaf het begin
leverde hij 'zonder verdere plichtplegingen' op vele stukken commentaar, altijd
scherp, soms genadeloos, maar steeds waardevol. Mijn dank gaat ook uit naar Sjef
van Erp, die de laatste versies op zijn eigen enthousiaste wijze doorlichtte op hun
privaatrechtelijke aspecten, en naar Benita Nieskens-Isphording, die in een eerdere
fase een gewaardeerde tegenspeler was. Maria ITzermans was een onmisbare steun.

Zij vrijwaarde mij zoveel mogelijk van allerlei taken binnen de vakgroep en de
sectie, had altijd een luisterend oor en wist steeds de zwakke plekken in de
redeneringen op te sporen. Al degenen met wie ik in de loop der jaren heb
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woord vooraf

samengewerkt in de sectie Inleiding dank ik voor hun collegialiteit, in het bijzonder
mijn kamergenoten Liesbeth Verkleij en Sanne Taekema. Ook dank ik Marieke
van der Sman-Schoenmakers, die de vertalingen uit het Frans corrigeerde, Ineke

Sijtsma-van der Kruk voor haar hulp bij de Summary en Ann Musters, die het
manuscript camera ready maakte. Bij Theo Mars kon ik hardop mijn gedachten
over het onderzoek ordenen, bij familie en vrienden kon ik ze loslaten. Ten slotte
wil ik dank zeggen aan mijn moeder, niet alleen vanwege haar nauwgezetheid bij
het corrigeren van het manuscript, maar vooral omdat zij steeds heeft laten zien
hoe je, ondanks tegenslagen, het heden kunt aanvaarden en waarderen.

Geertje van Schaaijk
Schijndel, 28 maart 2001
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INLEIDING

Wat hebben partijen, in bepaalde contexten, aan een
contract?

1           Oriiintatie op de problematiek

In onze samenleving is een contract een van de mechanismen om het gedrag van
mensen te reguleren.1 Juridisch wordt het in twee opzichten van belang geacht.
Ten eerste als instrument voor de uitwisseling van goederen en diensten, ten tweede

als zekerheidswaarborg voor het geval dat er iets spaak loopt in die uitwisseling.
Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelijk. Wie graag een tweedehands fiets
wil hebben kan een koopovereenkomst sluiten met iemand die zijn fiets wil
verkopen. Is er voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt aan de totstandkoming
en inhoud van een overeenkomst, dan is de overeenkomst geldig. Komen partijen
hun verplichtingen na en wordt de (eigen) fiets uitgewisseld tegen geld, dan zijn
de vermogensverschuivingen gelegitimeerd. Gaat er echter iets mis in de
uitwisseling, dan hebben partijen allereerst de zekerheid van een recht op
nakoming.2 Komt bijvoorbeeld de verkoper niet na, dan kan de koper primair
nakoming afdwingen en het overeengekomen resultaat met behulp van het recht
realiseren door beslag te laten leggen op de fiets. Secundair kan de koper in geval
van wanprestatie door de verkoper behalve nakoming resp. in plaats van nakoming
aanvullende resp. vervangende schadevergoeding vorderen.

In het voorbeeld van de koop van de fiets lijkt het contractsmodel geen
problemen op te leveren: de functie van het contract als instrument voor vermogens-
uitwisseling spoort met de waarborg die het contract biedt als er iets misgaat in
die uitwisseling. Door de verhaalsmogelijkheid kan de vermogensuitwisseling,
ook tegen de zin van partijen, gerealiseerd worden. Wordt het contract echter
gebruikt om relaties tussen mensen te ordenen waarin het niet gaat om de koop
van roerende zaken, dan worden er problemen in het contractsmodel zichtbaar.
Wat heeft een patiant aan een contract als de arts zijn verplichtingen uit de
geneeskundige behandelingsovereenkomst niet is nagekomen? Wat is het belang
van een samenlevingscontract in de relatie tussen partijen? Welke zekerheid biedt

1          Fuller (1981, p. 170-171) constateert dat de meeste samenlevingen ongeveer dezelfde 'principles
of social order' (ordeningsmechanismen) kennen. Naast contract noemi hij o.a. wetgeving,
rechtspraak, eigendom en hierarchisch bestuur. Zie ook Witteveen 1996, p. 292-293 en Witteveen
1999, p. 324-326.

2       In dit simpele voorbeeld laat ik het recht op ontbinding buiten beschouwing. Dit wordt wel
behandeld in hoofdstuk 2, par. 2.2.
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Inleiding

een onderwijscontract aan studenten en docenten, als een van hen niet nakomt?
En wat hebben wensouders en draagmoeder aan een draagmoederschapscontract?
Wanneer er iets misloopt bieden deze contracten niet de zekerheid dat partijen
de prestaties waar het hen om te doen is (de karakteristieke prestaties) met behulp
van het recht kunnen realiseren. Deze contracten geven immers geen afdwingbaar
recht op nakoming. Partijen kunnen niet via een contract gedwongen worden tot
draagmoederschap, onderwijs geven ofontvangen, samenleving of geneeskundige
behandeling. Dat roept vervolgens de vraag op of er, als het afdwingbaar recht

op nakoming ontbreekt, wel een contractuele basis is voor een eventueel recht op
schadevergoeding. Of moeten we de grondslag voor de schadevergoeding dan
zoeken in het onrechtmatige daadrecht? Maar wat is dan de meerwaarde van een
contract? Moeten we concluderen dat deze contracten in de verhouding tussen

partijen geen juridische werking hebben en slechts een schijn-rechtszekerheid
bieden omdat de reele verhaalsmogelijkheid ontbreekt?

Het probleem met bovengenoemde contracten is de onduidelijkheid over wat
zij wel en niet kunnen regelen. We zien dat het contractsmodel wringt, want
enerzijds biedt een contract partijen de mogelijkheid om zich te verbinden tot
bepaalde prestaties, maar anderzijds geeft het geen zekerheid ten aanzien van
diezelfde prestaties als er iets misloopt in de uitvoering van het contract. De
instrumentele functie en de waarborgfunctie van het contract staan in deze gevallen
duidelijk op gespannen voet met elkaar. Nu kan men hier tegenin brengen dat in
de genoemde gevallen een analogie met de koop van een fiets niet voor de hand
ligt en dat ik beter aansluiting zou kunnen zoeken bij de arbeidsovereenkomst.
Toch is dat geen oplossing, want ook hier bestaat op theoretisch niveau onduidelijk-
heid over de juridische betekenis van een contract in de verhouding tussen partijen.
In de eerste helft van de twintigste eeuw is dit probleem echter van de arbeidsrechte-
lijke agenda afgevoerd met het adagium 'arbeid is geen koopwaar'.3 Bovendien
is de arbeidsrelatie in het moderne jasje van de ongelijkheidscompensatie gestoken,
waar de praktijk mee uit de voeten kan. Maar de vraag blijft hoe de mogelijkheid
om zich contractueel te verbinden tot een bepaalde prestatie te rijmen is met de
niet-afdwingbaarheid van deze prestatie. Daarbij moeten we ons ook afvragen of
de genoemde gevallen uitzonderingen zijn waarbij de regel tekortschiet of grens-

gevallen waarbij de kern van de regel juist zichtbaar wordt. De onduidelijkheid
over de betekenis van een contract klemt, te meer nu deze zich manifesteert tegen

een achtergrond van twee divergerende ontwikkelingen: de toenemende contractu-
alisering en de vervaging van de grens tussen contract en onrechtmatige daad.

3       Zie hoofdstuk 2, par. 3.1.
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Wat hebben partijen, in bepaaide contexten, aan een contract?

1.1 Toenemende contractualisering

Tegenwoordig worden sociale relaties die vroeger niet of nauwelijks door het recht
werden beroerd, steeds vaker en steeds diepgaander bernvloed door het recht.
Verschuift het primaat in relaties van het sociale naar het juridische, dan wordt
er gesproken van juridisering.4 Dat wil zeggen dat een betrekking tussen personen
onderling of tussen personen en een goed tot een door het recht geregelde of
beheerste betrekking wordt gemaakt. Bovendien wordt deze term gebruikt voor
het geval dat een bestaande juridische betrekking tot een mddr, of meer concrete,
juridische betrekking wordt gemaakt.5 Vindt deze juridisering plaats door middel
van het contractenrecht dan is er sprake van contractualisering.

De contractualiseringstendens wordt in de literatuur via verschillende lijnen
zichtbaar gemaakt. De eerste lijn tekent de toenemende invloed van de wetgever

op de inhoud van de contractuele relatie. Voorbeelden hiervan zijn de arbeidsover-
eenkomst, de huurovereenkomst en de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Op het terrein van wonen, werken, leven en gezondheid wordt ongelijkheid in macht

gecompenseerd via dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, die bedoeld zijn
om de positie van de zwakkere contractspartij te beschermen. Partijen worden aldus
via het contractenrecht aan elkaar gelijk gemaakt en als mondige personen in staat

geacht zelf de rechten en plichten die voortvloeien uit de relatie te handhaven.
De rechtsvorm van het contract blijft behouden, maar de inhoud van de contractuele
relatie wordt bepaald door een samenstel van regels die vooraf zijn vastgelegd.6

De tweede lijn beschrijft de voorkeur van partijen zelf voor contractualisering
van hun sociale verhouding. Op terreinen die tot nu toe in overwegende mate ont-
trokken waren aan de autonomie van partijen lijkt de overeenkomst als regelingsin-
strument van rechtsverhoudingen meer en meer haar intrede te doen: Te denken

valt hierbij aan overeenkomsten omtrent samenleving, onderwijs, medezeggenschap,
ouderlijk gezag en draagmoederschap. In negatieve zin wordt deze contractualisering
opgevat als een teken van verminderd vertrouwen tussen personen in de samen-

leving. In een meer optimistische kijk wordt deze gezien als een noodzakelijke
vervanging, een substituut, voor het wegvallend vertrouwen: In het laatste geval
wordt het recht beschouwd als nieuwe vorm van sociale cohesie en het contract
als middel om samenwerkingsrelaties te ondersteunen en te stimuleren.

In de literatuur over toenemende contractualisering wordt de nadruk gelegd

op de sociale werking van contracten, op de mogelijkheden die het contractenrecht

4        Schuyt 1997, p. 926.
5       Kortmann 1999, p. 223.
6      Koopmans 1965, p. 7. Een bezwaar tegen deze techniek is dat alleen een controle achteraf

mogclijk  is: de overeenkomst  is  cr, maar staat bloot  aan  vernictiging, zie Vranken 19974  p
1844.

7 Vranken 1997a, p. 1751.
8      Schuyt 1997, p. 930.
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biedt om gewenste doelen, zoals ongelijkheidscompensatie en toename van sociale
cohesie, te bereiken. De vraag 6f contracten de betreffende materie wel of niet
kunnen regelen, komt echter niet aan de orde. Ook het directe effect van contracten,
de mate waarin partijen hun bedoelingen hebben kunnen realiseren, blijft vaak
buiten beschouwing: Dat is geen probleem zolang de juridische werking van con-
tracten overeenstemt met de verwachtingen die mensen in het algemeen en partijen
in het bijzonder hebben van contracten en contractenrecht. Maar sporen de
rechtsgevolgen niet meer met de verwachtingen en wordt de zekerheid die een
contract biedt ontmaskerd als schijnzekerheid, dan zal het vertrouwen in het pro-
bleemoplossend vermogen van het contractenrecht afnemen. Om te voorkomen
dat de rol van het contract als ordeningsmechanisme in de samenleving uitgespeeld
raakt is het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over de betekenis van een
contract.

1.2 Vervaging van de grens tussen contract en onrechtmatige daad

Wij kunnen ons echter afvragen of het wel bezwaarlijk is dat het contract buitenspel
komt staan. Heeft het contract nog wel een eigen, zelfstandige betekenis in het
verbintenissenrecht en vervult het contract nog een nuttige functie bij het ordenen
van relaties? Van Dunnd vergeleek in 1980 de klassieke overeenkomst met een
neushoorn, een diersoort die uitgerust is voor een voorhistorische wereld en zich
alleen nog maar kan handhaven in gebieden die niet toegankelijk zijn voor het
moderne verkeer." Door intensivering van het rechtsverkeer is er volgens Van
Dunn6 een delictueus klimaat ontstaan, zodat er over het contractenrecht niet meer
kan worden geschreven zonder het delictenrecht erbij te betrekken."

Argumenten voor de stelling dat de rol van het contract is uitgespeeld zijn
te vinden bij auteurs die de vervaging van de grens tussen contract en onrechtmatige
daad als een van de uitgangspunten van hun beschouwingen nemen. Een eerste

argument is dat partijen bij een overeenkomst toch niet het laatste woord hebben
als het gaat om de toerekening van rechtsgevolgen:2 Dat laatste woord komt toe
aan de rechtsorde, want die vormt het middelpunt bij de rechtsvorming, niet de
autonome persoon:3 Een tweede argument is dat bepaalde feitencomplexen aanlei-
ding kunnen geven tot zowel verbintenissen uit contract als verbintenissen uit
onrechtmatige daad. Zo is er een samenloop mogelijk van een vordering uit
contractuele wanprestatie met een vordering uit onrechtmatige daad.14 Daarnaast

9 Anders: Vranken 19973, p 1751-1760.
10 Van Dunn6 1980, p. 668.
11 Van Dunnt 1980, p. 678.
12 Van Dunn6 1971, p. 216.
13 Van Dunnd 1971, p. 440.
14     Schoordijk 1979, p. 44.

4



Wat hebben partijen, in bepaaide contexten, aan een contract?

is er de mogelijkheid van een vordering uit onrechtmatige daad van de ene
contractspartner tegen de andere, zonder dat is vastgesteld dat er sprake is van wan-
prestatie. 15

Deze argumenten doen vermoeden dat het contract de rol van basisspeler
in het systeem van het vermogensrecht heeft ingeruild voor die van wisselspeler.
Is een onderzoek naar de betekenis van het contract dan nog wel zo nuttig? Zou
het niet beter zijn om het ruimere begrip rechtshandeling of rechtsbetrekking cen-
traal te stellen?16 Daar kan ik echter tegenin brengen dat het traditionele onderscheid
tussen contract en onrechtmatige daad als bronnen van verbintenissen nog steeds
niet is verlaten. 17 Omdat mijn onderzoek niet beperkt is  tot de toerekening van
rechtsgevolgen, maar ik juist wil onderzoeken wat een contract wel en niet kan
regelen, kan ik niet om het contractsbegrip heen. Van Dunnd en Van Erp kijken
naar de fase van de rechtsvinding door de rechter en in die fase is er geen (Van
Dunne) of minder (Van Erp) behoefte aan het dogmatische onderscheid tussen
overeenkomst en onrechtmatige daad. Maar contractualisering op initiatief van
partijen wacht niet op de rechtsvindingsfase. De vraag wat een contract wel en
niet kan regelen speelt niet alleen achteraf bij het toerekenen van rechtsgevolgen
aan een bepaald feitencomplex, maar is voor partijen ook in een eerdere fase, voor-
afgaand aan het ontstaan van verbintenissen, van belang. Voordat partijen gaan
handelen moet bekend zijn of zij via een bepaald contract bepaalde verbintenissen
in het leven kunnen roepen en wat deze verbintenissen inhouden.

2          Vraagstelling

Het probleem dat het uitgangspunt vormt van dit boek is de onduidelijkheid over
wat een contract wel en niet kan regelen. Tegen de achtergrond van de toenemende
contractualisering en van de vervaging van het contractsbegrip wordt dit probleem
voor de praktijk steeds groter. Een oplossing is niet eenvoudig te vinden.

Volgens art. 3:40 Burgerlijk Wetboek (BW) mogen rechtshandelingen niet
in strijd zijn met goede zeden, openbare orde of dwingende wetsbepaling. De
bepaling uit het BW van  1838 dat alleen zaken die in de handel zijn het onderwerp
uit kunnen maken van overeenkomsten is verdwenen: 8 Sinds 1992 stelt art. 6:227
BW slechts als eis dat verbintenissen bepaalbaar moeten zijn. Tussen de verbods-
bepaling van art. 3:40 BW en de gebodsbepaling van art. 6:227 BW is het wettelijk

15       Voorbeelden uit de jurisprudentie van de Hoge Raad geeft Van Erp 1990, p.  15-20.
16     Vgl. Van Dunn6 1971, resp. Van Erp 1990.
17      Nieskens (1991, p. 32) verdedigt de stelling dat de verdeling van bronnen van verbintenissen

in vrijwillig aangegane en opgelegde verbintenissen logisch dwingend en niet te verbeteren is.
Voor kritiek op deze stelling, zie Smits 1995, p. 61-63.

18 Standaardvoorbeelden van 'zaken buiten de handel' van art. 1368 BW (oud) waren het menselijk
lichaam en het publiek domein.
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antwoord op de vraag naar de toelaatbaarheid van contracten te vinden. Dit
antwoord biedt echter weinig houvast als partijen willen weten welke zekerheid

zij kunnen ontlenen aan een geldig contract, want er gaapt in bepaalde gevallen
een kloof tussen de mogelijkheid om te contracteren en de juridische werking van

een contract.
De centrale vraag in dit onderzoek luidt: wat is, in bepaalde contexten, de

betekenis van een contract als het misloopt tussen partijen? In vervolg hierop komt
de vraag aan de orde of er (onderhuids) iets wringt bij contracten in het algemeen.
Onder de praktische vraag naar de betekenis van een contract in verschillende
concrete situaties speelt op een meer theoretisch niveau een andere vraag: hoe is
het te rijmen dat men zich enerzijds contractueel kan verbinden tot een bepaalde

prestatie, maar dat men anderzijds rechtens niet gedwongen kan worden deze
prestatie zelf te leveren? Met andere woorden: hoe kan de paradox tussen het
contract als uitwisselingsinstrument en als zekerheidswaarborg opgeheven worden?

In de loop van het onderzoek zal blijken dat een antwoord op de praktische vraag

pas gegeven kan worden na beantwoording van de theoretische vraag.

3            Afbakening van het onderwerp

Contractualisering veronderstelt een vertrouwen in de juridische werking van
contracten en contractenrecht. Of een contract andere dan juridische gevolgen heeft,
of de sociale gevolgen belangrijker zijn dan de juridische, of een contract het meest

geschikte middel is om relaties tussen mensen te ordenen, wat de indirecte,
onbedoelde effecten of nevengevolgen zijn van contracten op het gedrag van
mensen, zijn vragen die ik buiten beschouwing laat. Het gaat er mij om duidelijkheid
te scheppen over het directe effect van bepaalde contracten in de verhouding tussen

partijen, want de betekenis van een contract is toch vooral gelegen in hetgeen er
zal gebeuren als het tot een conflict komt. 19

Waar ik spreek over contracten of overeenkomsten heb ik steeds het oog op
verbintenisscheppende (obligatoire) overeenkomsten tussen twee partijen.

Zakenrechtelijke, familierechtelijke, bewijsrechtelijke en publiekrechtelijke overeen-
komsten laat ik buiten beschouwing, evenals meerpartijencontracten.

19 Vgl. Nieuwenhuis (1997, p. 66) over de betekenis van een recht: "Een brandalarrn werkt ook
op momenten dat de bel niet rinkelt, maar zijn waarde ontleent het toch aan de omstandigheid
dat de bel zou gaan rinkelen, indien brand zou uitbreken."
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Wat hebben partijen,  in  bepaalde  contexten,  aan  een  contract ?

           4            Plan
van behandeling

De weg die ik heb gekozen om het onderzoek naar de betekenis van een contract
in bepaalde contexten te presenteren, loopt via een beschrijving van enkele prak-
tijkproblemen (hoofdstuk  1), een analyse  van de regeling van de rechtsgevolgen
van koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en opdracht (hoofdstuk 2), een
beschouwing van het vermogensbegrip in de juridische dogmatiek en van de ver-
schuivingen die zich hierin hebben voorgedaan (hoofdstuk 3) en een onderzoek
naar het systeem van denkbeelden dat ten grondslag ligt aan het contractenrecht
(hoofdstuk 4) naar de conclusie dat er niet adn maar twee vermogensmodellen

werkzaam zijn in het contractenrecht (hoofdstuk 5).
De zoektocht begint met een beschrijving van bepaalde situaties waarin de

juridische werking van contracten problematisch is. In hoofdstuk 1 worden de

problemen geschetst die geneeskundige behandelingsovereenkomsten, onderwijs-
contracten en draagmoederschapscontracten opleveren. Ook zorgverleningsover-
eenkomsten en samenlevingscontracten worden, minder uitgebreid, aan de orde
gesteld. Probeert men de betekenis van deze contracten vast te stellen met behulp
van een eenvoudig contractsmodel, dan blijkt dit niet te lukken. De vraag naar de
inhoud van de gebondenheid in termen van rechtsgevolgen, kan niet goed beant-
woord worden via dit contractsmodel. Heeft de spanning in het contractsmodel
te maken met de bijzondere situaties waarin het is gebruikt of is deze spanning

eigen aan het model? Dat wordt in hoofdstuk 2 onderzocht via een analyse van
de regeling van de rechtsgevolgen van verschillende soorten overeenkomsten, nl.
de koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht. De
rechtsgevolgen blijken te verschillen en dat heeft te maken met de aard van de over-

eengekomen prestatie. Bij een koopovereenkomst bestaan de prestaties uit een
geven. Zij worden op het moment van aangaan van de overeenkomst geconstrueerd
als uitwisselbare vermogensbestanddelen. Ook op het moment van verhaal kunnen

zij geconstrueerd worden naar vermogen, zodat de schuldeiser als het misloopt
tussen partijen op de prestatie van de schuldenaar beslag kan leggen. Dat blijkt
uit het voorbeeld van de fiets, waarmee ik de inleiding ben begonnen. Een prestatie
die bestaat uit een doen wordt op het eerstgenoemde moment ook voorgesteld als
uitwisselbaar vermogensbestanddeel, want wat is anders de ratio van een contract?
Op het tweede moment wordt deze prestatie echter toegerekend aan de persoon,

zodat zij niet instaat voor verhaal door de schuldeiser. We zeggen dan dat de reele

verhaalsmogelijkheid ontbreekt. Op het eerste gezicht lijkt dit een belangrijk
verschil tussen de koopovereenkomst enerzijds en de arbeidsovereenkomst en

opdracht anderzijds. Maar ook bij de koopovereenkomst kan de verkoper niet
gedwongen worden om zelf te presteren. De constructie van prestaties naar vermo-

gen of naar persoon laat zien dat de spanning inherent is aan het contractsmodel
en te maken heeft met de wijze waarop de verhouding tussen persoon en vermogen

7



Inkiding

wordt voorgesteld in het contractenrecht. Dat wijst de weg voor de verdere richting
van het onderzoek: het vermogensmodel dat ten grondslag ligt aan het contracten-
recht.

Nu de regeling van de rechtsgevolgen onvoldoende opheldering geeft over
de betekenis van een contract in bepaalde contexten, wordt in hoofdstuk 3 de weg
ingeslagen van de vermogensdogmatiek. In de heersende leer wordt vermogen
beschouwd als een eenheid van meestal op geld waardeerbare rechten en plichten,
krachtens de eenheid van de persoon waaraan het vermogen toebehoort. Ik noem
dit een possessief vermogensmodel. Dit model biedt voor het contractenrecht een
aantal mogelijkheden, maar het geeft geen antwoord op de vraag waarom partijen
rechtens niet gedwongen kunnen worden om zelf na te komen. Bovendien kunnen
we ons afvragen of een abstract vermogensbegrip noodzakelijk is, gezien de
verschuivingen die zich in het vermogensbegrip hebben voorgedaan sinds de negen-
tiende eeuwse Franse vermogensleer van Aubry & Rau. Om deze vragen te beant-
woorden ben ik in hoofdstuk 4 terecht gekomen bij een systeem van denkbeelden
dat de achtergrond vormt van de juridische dogmatiek. Dan blijkt dat we ons zonder
vermogensbegrip niet voor kunnen stellen dat een rechtssubject op kan treden als

drager van rechten en plichten. Vermogen moeten we dan echter niet alleen opvatten
in de betekenis die in de heersende leer dominant is, maar ook als mogelijkheids-
voorwaarde voor juridisch relevant handelen. In de denkbeelden achter het contrac-
tenrecht blijkt niet alleen een possessief, maar ook een reflexief vermogensmodel
besloten te liggen. In dit opzicht is vermogen te beschouwen als juridische vorm
van lichamelijkheid of lijfelijkheid.

In hoofdstuk 5 worden de twee vermogensmodellen en hun onderlinge ver-
houding in het contractenrecht beschreven. Ik kom tot de conclusie dat de spanning
in het contractsmodel niet opgelost kan worden, maar dat het contractsmodel juist
met de erkenning van twee vermogensmodellen die met elkaar op gespannen voet
staan, beter zijn werk kan doen. Ten slotte ga ik na wat een gecombineerd gebruik
van de twee vermogensmodellen op kan leveren bij toepassing op de 'probleem'-
contracten uit het eerste hoofdstuk.
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HOOFDSTUK 1

Praktische problemen, juridische oplossingen

1           De gebondenheid van partijen

Het belangrijkste doel van het contractenrecht is (binnen bepaalde grenzen) de
bedoelingen van partijen te effectueren. Wie verbintenissen wil scheppen hoeft
zich alleen maar te houden aan enkele eenvoudige regels en het resultaat wordt
erkend in het recht.1 Op het niveau van partijen die een bepaald contract sluiten
betekent dit dat het contractenrecht de contractsvrijheid waarborgt en de gelijkheid
van partijen beschermt via de regeling van wilsgebreken en handelingsonbekwaam-
heid. Op het niveau van sociale subgroepen (bijvoorbeeld werknemers-werkgevers,
consumenten-ondernemers, huurders-verhuurders, artsen-patienten) biedt het
contractenrecht bepaalde groepen van mensen een compensatie voor ongelijkheid
in macht en kennis. Daartoe zijn in de regeling van bijzondere overeenkomsten

dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen die moeten voorkomen dat een sterkere

partij misbruik maakt van haar sterkere positie. En op het niveau van de samenleving
als geheel bevordert het contractenrecht de nakoming van verbintenissen door de
bindende kracht van overeenkomsten te erkennen en sancties te stellen op niet-
nakoming. Dat is in grote lijnen en op verschillende niveaus de maatschappelijke
betekenis van het contractenrecht. Maar welke betekenis heeft een contract nu

precies in de relatie tussen partijen? Deze vraag klemt, nu steeds meer betrekkingen
tussen personen door middel van een contract tot meer concrete juridische

betrekkingen worden gemaakt. Onduidelijkheid over wat een contract wel en niet
kan regelen heeft ongewenste gevolgen voor partijen, advocaten, notarissen en
rechters. Als we niet goed weten waar we aan toe zijn met een contract dan wordt
het vertrouwen in een van de ordeningsmechanismen in de samenleving ondermijnd.

Een eerste antwoord op de vraag naar de betekenis van een contract luidt:
een contract zegt wat partijen te doen staat. Het is een bron van kennis over de
inhoud van de gebondenheid, want het zegt waartoe partijen gebonden zijn.2 Die
inhoud wordt niet alleen door partijen bepaald, ook de wet stelt eisen: de inhoud
of strekking van de overeenkomst mag niet in strijd zijn met wet, goede zeden of

openbare orde (art.  3:40 BW) en de verbintenissen moeten bepaalbaar zijn  (art.
6:227 BW). Bovendien heeft een overeenkomst niet alleen de rechtsgevolgen die
door partijen zijn overeengekomen, maar ook die welke voortvloeien uit wet,

1       Atiyah 1986, p. 12.
2      Van Roermund 1990b, p. 2.
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gewoonte en eisen van redelijkheid en billijkheid, afhankelijk van de aard van de
overeenkomst (art. 6:248 BW).

'Zeggen' wat partijen te doen staat houdt meer in dan beschrijven (in
figuurlijke zin uiteraard, want een mondeling contract is ook een contract) van
de rechtsgevolgen, een contract schrijft deze rechtsgevolgen ook voor. Het is niet
alleen descriptief, maar ook prescriptief. Het vertelt wat partijen behoren te doen

en wat zij van elkaar mogen verwachten. Toch is de functie van kenbron niet het
enige waaraan een contract zijn betekenis ontleent. Zou dat wel zo zijn, dan zou
een contract dezelfde waarde hebben als een gebruiksaanwijzing of etiquetteboek,
die ook aangeven wat men behoort te doen. De betekenis van een contract gaat
echter verder, want een contract heeft gezag. Het biedt partijen de mogelijkheid
zich te verbinden tot een bepaald handelen, een verbintenis waar zij bovendien
op kunnen worden aangesproken. Een contract heeft immers verbindende kracht.
Maar waartoe zijn partijen precies gebonden? Dat is de kernvraag in dit hoofdstuk.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke problemen zich voordoen bij het
gebruik van een contractsmodel in een aantal bijzondere situaties. Maar eerst wordt
het contractsmodel beschreven (par. 2). Vervolgens worden drie probleemsituaties
en de juridische oplossingen uitgebreid besproken: geneeskundige behandeling
(par. 3), onderwijs (par. 4) en draagmoederschap (par. 5), gevolgd door een korte
beschrijving van problemen rond zorgverleningsovereenkomsten en samenlevings-
contracten (par. 6). De analyse laat de spanning zien van het contractsmodel in
deze probleemsituaties (par. 8).

Voor de keuze van de voorbeelden zijn verschillende redenen. Voor de eerste

drie probleemsituaties zijn in de juridische literatuur oplossingen aangedragen die
hier ter discussie worden gesteld. Bovendien zien we in de vijf voorbeelden twee
verschillende vormen van contractualisering: op initiatief van de wetgever (genees-
kundige behandeling, onderwijs en zorgverlening) en op initiatief van partijen
(draagmoederschap en buitenhuwelijkse, niet-geregistreerde tweerelaties). Tot
slot zijn het gevallen waarvan men zich eenvoudig een voorstelling kan maken
en die, met uitzondering van draagmoederschap, in de dagelijkse praktijk veelvuldig
voorkomen. Duidelijkheid over de betekenis van een contract in deze situaties kan
een licht werpen op andere, ingewikkelder, casus in de contractspraktijk.

2           Het dominante contractsmodel

Een contractsmodel biedt een manier om zich een voorstelling te vormen van een
juridische relatie.3 Het contractsbegrip, waarin het niet zozeer gaat om de
voorstelling maar om de kenmerken van het contract, vormt hiervoor het paradigma.

3      Van Erp 1990, p. 2.
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Het contractsmodel is een soort draaiboek waarin vastgelegd is hoe totstandkoming,
inhoud en rechtsgevolgen van een contract zich tot elkaar verhouden. Het heeft
een drievoudige functie: leren kennen, onderwijzen en bepalen van de verbintenis-
sen van partijen.4 De laatste functie impliceert dat er aan het model niet alleen een

beschrijvende waarde wordt toegekend maar ook een normatieve: het schrijft voor
wat partijen behoren te doen.
In de heersende leer wordt een contract als volgt omschreven:

"(...) een rechtshandeling, tot stand gekomen - zulks met inachtneming
van eventuele wettelijke vormvoorschriften - door de overeenstemmende
en onderling afhankelijke wilsverklaringen van twee of meer partijen,
gericht op het teweegbrengen van rechtsgevolg ten behoeve van een
der partijen en ten laste van de andere partij, of ten behoeve en ten laste
van beide (alle) partijen over en weer. (...) Het objectieve recht verbindt
aan een dergelijke handeling het ontstaan of het tenietgaan van een recht
of van een rechtsverhouding omdat zodanig gevolg door de handelende

persoon (personen) beoogd is.
„5

De algemene en abstracte wijze waarop het contractsbegrip is geformuleerd in de
heersende leer biedt ruimte voor nadere invulling in verschillende contexten, zoals
die van koop, arbeid en dienstverrichting.6 Het staat echter buiten kijf dat het
dominante contractsmodel geent is op de koopovereenkomst. Daar zijn verschillende
verklaringen voor. Ten eerste is het algemeen deel van het contractenrecht praktisch
te beschouwen als het kooprecht.7 De codificateurs hadden in  1838 bij 'overeen-
komst' als model de koopovereenkomst voor ogen: Dit blijkt bijvoorbeeld uit artikel
1368 van het BW van  1838 dat bepaalde dat alleen zaken die in de handel zijn,
onderwerp kunnen uitmaken van een overeenkomst. Dat is echter alleen juist als
je hier voor 'overeenkomst' leest 'koopovereenkomst', want zaken buiten de handel
konden best in bewaring worden gegeven (zoals een haarlok) of worden verhuurd
(zoals een ligplaats voor een boot). Bovendien blijkt uit artikel 1356 jo.  1368 van
het oude BW dat de wet alleen de overeenkomst strekkende tot het geven van zaken,
in het bijzonder koop, op het oog had, want deze artikelen bepalen dat voor de
geldigheid van een overeenkomst een bepaald onderwerp is vereist, dat wil zeggen
'een zaak die tenminste ten aanzien van haar soort bepaald is': Ten tweede werd
het koopcontractsmodel in de negentiende eeuw, toen vele klassieke economen

4       Vgl. Smits 1998, p. 22.
5        Asser/Hartkamp 1997 (4-II), nr. 8, p. 10.
6       Zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide beschouwing over deze drie soorten overeenkomsten
7      Smits 1998, p. 25.
8       Gerbenzon & Algra 1987, p. 324.
9      Asser/Hartkamp 1997 (4-ID, nr. 244, p. 211.
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en radicale theoretici een contractualisering van het sociale leven wenselijk vonden,
toegepast tot ver buiten de commerciele sfeer.'0 Ten derde sluit dit model in
vergelijking met andere bijzondere overeenkomsten goed aan bij de ervaringswereld
van mensen. Men weet uit ervaring wel wat een koopovereenkomst inhoudt (ruil
van vermogensbestanddeel tegen geld), hoe zij wordt gesloten (door wilsovereen-
stemming), wat de juridische gevolgen ervan zijn (primair de verplichting tot
nakoming, secundair tot schadevergoeding) en waarom men eraan is gebonden
(vanwege de instemming van partijen en de eisen van het maatschappelijk verkeer).

Een bezwaar tegen de dominantie van het koopcontractsmodel is dat ook
andere vrijwillig aangegane relaties worden behandeld naar analogie met de
koopovereenkomst. Hierbij bestaat het gevaar dat allerlei relaties worden gere-
duceerd tot economische verhoudingen en dat het contractsmodel blind maakt voor
andere aspecten van deze verhoudingen. Smits geeft het voorbeeld van bewaar-
geving en (ver)bruikleen, overeenkomsten die het karakter dragen van een vrienden-
dienst.11 De persoon van de wederpartij is daarbij essentieel en dat leidt ertoe dat
deze overeenkomsten niet zomaar tot afdwingbaarheid mogen leiden, maar pas
nadat 66n van de contractanten heeft gepresteerd.

Welke rol speelt nu het contractsmodel bij de oplossing van problemen die
zich voordoen met betrekking tot de gebondenheid van partijen bij geneeskundige
behandeling, onderwijs, draagmoederschap, zorgverlening en buitenhuwelijkse,
niet-geregistreerde tweerelaties? Daarover gaan de volgende paragrafen.

3 Geneeskundige behandeling

3.1 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De relatie arts-patient is contractueel van aard. Ook vddr de invoering van de Wet
op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in 1995 werden de
verbintenissen tot het betalen van loon en tot het verrichten van geneeskundige

handelingen beheerst door de regels van het contractenrecht. Wel werd er getwijfeld
of deze relatie moest worden beschouwd als een overeenkomst tot het verrichten
van enkele diensten of een overeenkomst sui generis.12 Voor de rechtsgevolgen
maakte dat echter geen verschil. De inhoud van de overeenkomst werd bepaald
door hetgeen de beide contractspartijen hierover overeenkwamen, aangevuld met
de regels uit het algemene verbintenissenrecht. Met de invoering van de WGBO
heeft de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling een aparte regeling
gekregen binnen de titel 'opdracht' van Boek 7 BW (bijzondere overeenkomsten).

10     Atiyah 1986, p. 16.
11     Smits 1998, p. 18.
12    Engberts 1997, p. 23.
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In afdeling 5 van deze titel zijn dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen ter
bescherming en versterking van de positie van de patient. Daarnaast zijn zowel
de algemene bepalingen inzake de totstandkoming, inhoud en rechtsgevolgen van
overeenkomsten uit Boek 6 als de algemene bepalingen inzake de opdracht uit
Boek 7 van toepassing.

De 'overeenkomst inzake geneeskundige behandeling' in Boek 7 BW geeft
specifieke regels voor de handelingsbekwaamheid van minderjarigen en voor de
feitelijke onbekwaamheid van patianten die juridisch gezien bekwaam zijn, maar
niet in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen terzake. Bovendien
regelt afdeling 5, titel 7, Boek 7 BW rechten en plichten van patienten en hulp-
verleners, waaronder achtereenvolgens informatieplicht, recht op niet-weten,
toestemmingsvereiste, zorgvuldigheidsplicht van de hulpverlener, dossierplicht,
inzagerecht, verplichting tot betaling van loon, geheimhoudingsplicht en recht op
privacy. In de relatie tussen arts en patient hebben nu ook andere aspecten dan
betaling van loon en verrichting van geneeskundige handelingen een contractuele
kleur gekregen. Doel hiervan is een versterking en verduidelijking van de
rechtspositie van de patient zonder dat de eigen professionele verantwoordelijkheid
van de hulpverlener in het gedrang komt.

De vraag is nu: wat betekent verbindende kracht in geval van een genees-
kundige behandelingsovereenkomst? Afgezien van de vraag of het verstandig is
voor patienten om zich te beroepen op hun rechten,13 kan een onderzoek naar de
werking van een contract in de relatie tussen arts en patient duidelijk maken welke
zekerheid dit contract biedt. Het onderzoek begint met de schets van een concreet
probleem in de relatie arts-patient (par. 3.2). Daarna worden drie wegen om dit
probleem op te lossen toegelicht (par. 3.3), gevolgd door een algemene beschouwing
over de geschiktheid  van het contractsmodel  in de relatie arts-patient  (par.  3.4)
en een analyse van de WGBO-benadering (par. 3.5).

3.2 Casus

Bij het gebruik van de contractsfiguur in de relatie arts-patient kunnen problemen
optreden met betrekking tot handelingsbekwaamheid, feitelijke onbekwaamheid,
toestemmingsvereiste, informatieplicht, bewijslastverdeling en aansprakelijkheid.
Ik licht er 66n probleem uit en dat betreft 'informed consent': voor verrichtingen
ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patient

13     Huibers & Van der Burg 1994, p. 110.
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vereist. 14 Om weloverwogen toestemming te kunnen verlenen  moet de patient
voldoende geinformeerd zijn.15 De hulpverlener draagt daar zorg voor. 16

De casus is als volgt.17 Een arts verricht een sterilisatie. Dit wordt beschouwd
als een geneeskundige handeling van ingrijpende aard die medisch niet noodzakelijk
is. De arts maakt geen behandelingsfout of diagnosefout. Er doet zich echter een

complicatie voor in de vorm van een darmperforatie, veroorzaakt door een
thermische beschadiging na de sterilisatie. Deze complicatie komt in 1 tot 2% van
de gevallen voor, maar kan de arts in casu niet worden verweten. Het probleem
is echter dat de arts de patient niet expliciet heeft ingelicht over het risico van een

darmperforatie na sterilisatie, zodat er geen 'informed consent' is voor de ingreep.
18

De arts is tekortgeschoten in zijn informatieplicht. In het algemeen komt een
normaal behandelingsrisico voor rekening van de patient.19 Als deze patient echter

op de hoogte was geweest van alle risico's, dan had zij wellicht van de ingreep
afgezien of gekozen voor een andere wijze van sterilisatie. Voor wie is het normale

behandelingsrisico in dit geval, voor de arts of voor de patient?

3.3 Juridische oplossingen

Bij de beantwoording van deze vraag zijn drie wegen denkbaar. De eerste weg
leidt naar de onrechtmatige daad, de tweede naar het algemene contractenrecht,
de derde naar de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

De eerste weg, zonder WGBO, wordt besproken door Dijon en Vansweevelt.20
De relatie arts-patient wordt beschouwd als een serie afzonderlijke contracten,
vergelijkbaar met de relatie tussen een consument en de kapper, waar de consument
min of meer regelmatig haar haren laat knippen. Ieder keer moet er over een speciaal
bepaald onderwerp een nieuw contract worden gesloten. Verricht een arts een
medische ingreep terwijl de toestemming ervoor ontbreekt en de arts ook niet mocht
vertrouwen op de schijn van toestemming, dan is er geen overeenkomst tot stand
gekomen, want er is niet voldaan aan het vereiste van wilsovereenstemming.21 Heeft

14     Art. 7:450 BW.
15      Dijon 1982, p. 460 e.v.; Leenen 1994, p. 163 e.v.; Legemaate 1995, p. 22 e.v.; Pitlo/Croes e a

1995, p. 271.

16     Art. 7:448 BW.
17      Ontleend  aan  Geschillencommissie  Ziekenhuizen  25  november 1997, Tijdschrift voor

Gezondheidsrecht 1999, p. 390-391.
18      Om de casus niet onnodig te compliceren ga ik ervan uit dat er geen sprake is van cen acuut

geval, van een therapeutische exceptic of van de wens van de patiEnt om nict te worden
geinformeerd.

19     Pitlo/Croes e.a. 1995, p. 271. Leenen 1994, p. 170.
20   Dijon 1982, p. 432-433, Vansweevelt 1992, p. 205.
21       In de literatuur wordt wel verdedigd dat de figuur van de zaakwaarneming (art.6:198 BW) uit-

komst kan bieden in gevallen waarin iedere vorm van toestemming voor medisch handelen
ontbreckt. Men heeft dan echter het oog op medisch handelen in noodsituaties, bijvoorbeeld
in het geval van een auto-ongeluk, zie Pitlo/Croes e.a. 1995, p. 271; zie ook Leenen 1994, p.
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de arts onvoldoende informatie gegeven, zoals in de casus, dan ontbreekt de
'informed consent' voor de ingreep. Alle schadelijke gevolgen van de geneeskundi-
ge verrichting kunnen dan worden toegerekend aan de arts op grond van on-
rechtmatige daad.22 Een arts die zonder toestemming een medische ingreep verricht
maakt immers inbreuk op de fysieke integriteit van een ander. Een bijkomend
probleem is dat aan de betaling van loon aan de arts de grondslag ontvalt, nu er
immers geen overeenkomst is.

Op de tweede weg wordt, nog steeds zonder WGBO met het daarin opgenomen
toestemmingsvereiste, verdedigd dat de relatie arts-patiant een duurovereenkomst
is. Deze komt op een bepaald moment tot stand, bijvoorbeeld op het moment dat

de patient zich laat inschrijven. De gebondenheid van arts en patient duurt voort,
totdat een van beide partijen de duurovereenkomst opzegt of de overeenkomst wordt
ontbonden wegens wanprestatie. Van opzegging is in de casus geen sprake. En
van wanprestatie, met de daaruit voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding?
Als partijen niets hebben afgesproken over informatieplicht en toestemmingsvereis-
te, dan worden de rechtsgevolgen bepaald door de algemene regels van het
contractenrecht. Vereisen de wet, de gewoonte en de redelijkheid en billijkheid,
gezien de aard van de overeenkomst dat er sprake moet zijn van toestemming voor
iedere medische verrichting? Ja, zegt Kortmann, maar de toestemming hoeft niet

expliciet gegeven te zijn:

"De aard van de overeenkomst en de betro en belangen brengt met
zich mee dat de hulpverlener alleen dan uit :ring aan de behande-

lingsovereenkomst mag geven, indien hij er delijkerwijs op mag
vertrouwen dat de patient de betreffende verrichtin,    9 ook daadwerkelijk
Wil."23

Wanneer mag de arts redelijkerwijs erop vertrouwen dat de ,tient de betreffende
verrichting wil? De redenering zou als volgt kunnen verlop   '. De patient heeft
zich in een duurovereenkomst toevertrouwd aan de arts. Als di eest deskundige
is die het best in staat om over het belang van de patiant te oordelt    v Dit medisch-

professionele oordeel vormt de grond voor een zelfstandig beslissi      'recht of een

173; zie ook Vansweevelt 1992, p. 226. Men kan zich echter afvragen of de wettelijke ver,      hting
van een arts om hulp te verlenen aan iemand die in levensgevaar verkeert niet in de wt    *aat
aan cen beroep op zaakwaarneming, zie Dijon  1982,  p   430.

22        Op voorwaarde dat er voldaan is aan alle vereisten voor een actie tot schadevergoeding uit onr,      '-

matige daad.
23     Kortmann 1990, p. 746.
24     Dijon 1982, p. 481.
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autonoom behandelingsrecht van de arts.25 Acht de arts het beter voor de patient
om bij een sterilisatie niet op de hoogte te zijn van het risico van een darmperforatie,
dan kan het ontbreken van 'informed consent' gedekt worden door de professionali-
teit van de arts. Voldoet de medische ingreep door de arts in deze casus aan
medisch-professionele eisen, dan is er geen sprake van schending van een
contractuele verplichting.26 Het gevolg is dat de patient gebonden is aan het contract
en dat het normale behandelingsrisico voor rekening van de patient komt.

De derde weg is de weg van de WGBO, die ontstaan is als reactie op
'geneeskundige bevoogding' of 'medisch paternalisme'.27 Om te beginnen wordt
er een onderscheid gemaakt tussen twee soorten toestemming.28 Ten eerste is er
de toestemming voor het aangaan van de overeenkomst. De relatie tussen arts en
patient wordt beschouwd als een soort duurovereenkomst, gebaseerd op wilsover-
eenstemming. Ten tweede is er de toestemming voor toekomstige medische
handelingen ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is een toestemming in de zin
van instemming, goedkeuring, accoordverklaring. Dit laatste toestemmingsvereiste
maakt onderdeel uit van de inhoud van de overeenkomst, niet van de totstandko-
ming. De arts heeft een informatieplicht en moet de patient toestemming vragen
voor medische verrichtingen. De arts die in een duurovereenkomst een behandeling
uitvoert zonder toestemming van de patient, schendt een van zijn contractuele
verplichtingen.29 Dat betekent echter niet dat hij daarmee ook zijn recht op loon
verliest.

Waartoe leidt de WGBO-weg in het geval van darmperforatie na sterilisatie?
In de casus zijn geen problemen met betrekking tot de toestemming in het kader
van de totstandkoming van de overeenkomst, alleen met de toestemming voor de
specifieke verrichting. De patient zou deze toestemming (wellicht) niet hebben
verleend indien zij door de arts op de hoogte was gesteld van het normale
behandelingsrisico. Nu de arts de ingreep heeft verricht zonder 'informed consent'
is hij de overeenkomst niet nagekomen. In rechtspraak en literatuur wordt hieruit
de conclusie getrokken dat hij de schade, i.c. het normale behandelingsrisico,

25      Anders: Van Reijsen (1999, p. 111), die stelt dat uit de medisch-professionele autonomie van
de arts geen autonoom behandelingsrecht voortvloeit; anders ook: Leenen (1994, p. 172), die
erop wijst dat medisch oordeel en belang van de patient niet samen hoeven te vallen.

26 Dit sluit niet uit dat geoordeeld wordt dat het optreden van de arts niet voldoet aan de medisch-
professionele standaard. Deze standaard is echter niet eenduidig, zie Engberts  1997, p.  213,
319.

27     Vansweevelt 1992, p. 263; Dijon 1982, p. 417.
28      Pitlo/Croes e.a. 1995, p. 270-273; Leenen 1994, p. 171; Huibers & Van der Burg 1994, p. 109;

Engberts 1997, p. 16
29    Vansweevelt 1992, p. 205.
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behoort te vergoeden.30 De schending van de informatieplicht wordt zwaar

aangerekend vanwege de lichamelijke integriteit van de patient die in het spel is.
In tegenstelling tot de weg van het algemene contractenrecht leiden zowel

de weg van de onrechtmatige daad als van de WGBO tot de conclusie dat het
normale behandelingsrisico in het geval van darmperforatie na sterilisatie voor
rekening komt van de arts. De uiteindelijke grondslag van de aansprakelijkheid
is in deze twee wegen hetzelfde, nl. eerbiediging van de fysieke integriteit. Ook
de verdeling van de bewijslast gebeurt op dezelfde manier.31 Het verschil zit in
de betalingsverplichting van de patient. In het geval van de onrechtmatige daad
ontbreekt de grondslag voor de betalingsverplichting, bij de constructie volgens
de WGBO blijft deze verplichting in stand.

3.4 Voordelen en nadelen van een contractuele benadering

Hoe wordt de contractuele benadering van de relatie arts-patient in de literatuur
beoordeeld? Dijon poneert de veronderstelling dat de voorkeur voor een con-
tractuele benadering boven een benadering vanuit het delictenrecht te maken heeft
met de exploitatie van subjectieve rechten van partijen.32 Voor de arts gaat het

daarbij om zijn recht op beloning, een vermogensrecht. Het contractsmodel

onderstreept de wederkerigheid van verbintenissen; vroeger kreeg de arts een
honorarium voor bewezen diensten, nu een loon in termen van een wederkerig
contract. De contractsfiguur legt de nadruk op deze contraprestatie, accentueert
de horizontale ruil en lijkt de ideale juridische institutie om de uitwisseling van
prestaties aan te duiden. Maar de 'patrimonialisering van de medische wereld'
is volgens Dijon niet de enige verklaring voor de voorkeur voor een contractuele
benadering.33 Belangrijk is dat in het contractsmodel het, niet op geld waardeerbare,
recht van de patient op fysieke integriteit naar voren komt. Het recht geeft de patient
zelf de zeggenschap over zijn lichamelijk leven: hij alleen kan beslissen over wat
hem aangaat, niemand kan dat in zijn plaats doen.34 Juist vanwege deze symbolische
waarde wordt volgens Dijon de voorkeur gegeven aan een contractuele benadering.

30       Rb. Arnhem 4 juni 1992, Nl 1992,614 (Mislukte sterilisatie); Pitto/Croes e.a. 1995, p. 271;

Leenen 1994, p. 170. I.c. werd beslist dat, gelet op de aard van de tekortkoming en het feit dat
de consument indien zij volledig was geinformeerd wellicht van deze ingreep had afgezien, in
combinatie met het feit dat zij dan weer met andere bezwaren (o.m. een grotere kans op
zwangerschap) rekening had moeten houden, de schade deels voor rekening van het ziekenhuis
cn deels voor rekening van de vrouw was, zie Geschillencommissie Ziekenhuizen 25 november
1997, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1999, p. 390.

31 Het beginsel blijft dat de eiser bewijst; voor omkering van de bewijslast moet cen reden zijn,
zie Hulst 1997, p. 510.

32     Dijon 1982, p. 505.
33     Dijon 1982, p. 507.
34    Dijon 1982, p. 508.
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Huibers & Van der Burg bespreken voordelen en nadelen van de contractuele
benadering aan de hand van een aantal vragen.35 Doorbreekt het contract het
autoritaire model, waarin de relatie arts - patient beschouwd wordt als een verticale
relatie, of leidt het denken volgens het contractsmodel slechts tot verwaarlozing
van de feitelijke ongelijkheid? Is het contractsmodel een effectief middel om de
positie van de patitnt te versterken? Hebben patienten in de praktijk wel een vrije
keuzemogelijkheid en is het verstandig voor patienten om zich op hun rechten te
beroepen? Is het contractsmodel, dat uitgaat van het welbegrepen eigenbelang van
partijen, een betere weergave van de realiteit dan een paternalistisch model? Heeft
een contractueel model psychologische voordelen boven een liefdadigheidsmodel?
Beknvloedt een minimalistische opvatting ten opzichte van de verplichtingen van
arts en patient de kwaliteit van de hulpverlening op een negatieve manier? Is een
contractuele benadering wenselijk op het terrein van de gezondheidszorg, waar
een marktmechanisme ontbreekt of slechts gebrekkig functioneert?

Via de beantwoording van deze vragen kan men tot een genuanceerd oordeel
komen over de geschiktheid van het contractsmodel in de relatie arts-patient. Wordt
het accent hierbij gelegd op de verbetering van de rechtspositie van de patient in
vergelijking met de situatie van v66r de WGBO, op de symbolische waarde die
het recht op informatie heeft voor de patient,36 of op het leereffect dat de WGBO
kan hebben op hulpverleners,37 dan luidt het oordeel overwegend positief. Wordt
de nadruk gelegd op de feitelijke afhankelijkheidsrelatie, op het praktisch effect,
op het gevaar van een minimaliserende werking die van het contract uit kan gaan,
dan slaat de balans door naar de andere kant.

Deze beoordeling van de geschiktheid van het contractsmodel gebeurt vanuit
een extern (in de zin van niet juridisch-dogmatisch) perspectief. Het criterium wordt
ontleend aan het doel van de WGBO: versterking en verduidelijking van de rechten
van patienten zodat er een meer gelijkwaardige relatie is tussen arts en patitjnt.
Deze beoordeling kan de symboolwerking van de geneeskundige behandelings-
overeenkomst verduidelijken, maar zegt niets over de juridisch-technische
geschiktheid van het contractsmodel in de relatie arts-patient. Daarvoor is een
andere analyse nodig.

3.5 Een cynische conclusie

In de benadering van het probleem volgens de WGBO is het contractsmodel goed
te herkennen, met dien verstande dat de oplossing begint met een onderscheid in
twee soorten toestemming en dat er voor de inhoud van de overeenkomst specifieke
bepalingen gelden uit Boek 7 BW. Bij de oplossing van de casus is eerst nagegaan

35     Huibers & Van der Burg 1994.
36     Leenen 1994, p. 3.
37     Legemaate 1995, p. 119; Huibers & Van der Burg 1994, p. 111.
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of voldaan is aan de vereisten met betrekking tot de totstandkoming van de
overeenkomst, daarna kwam de inhoud (toestemmingsvereiste) aan bod en tot slot
de vraag welke betekenis een schending van het toestemmingsvereiste heeft voor
de toerekening van schadelijke gevolgen.

Twee knelpunten uit deze aanpak wil ik nader onder de loep nemen. Dat zijn
de aard van de verbintenissen en het onderscheid tussen twee soorten toestemming.
Wat de aard van de verbintenissen betreft: de arts verbindt zich tot het verrichten
van geneeskundige handelingen, de patient verbindt zich tot betaling van loon.
Dat de prestatie van de arts niet afdwingbaar is wordt in de literatuur over de
geneeskundige behandelingsovereenkomst, in tegenstelling tot draagmoeder-
schapscontracten, niet geproblematiseerd en laat ik hier ook buiten beschouwing.

38

Waar ik aandacht voor vraag is de verbintenis van de patient. Deze verbindt zich
niet alleen actief tot betaling van loon, maar ook passief als persoon op wie de
geneeskundige verrichtingen van de arts rechtstreeks betrekking hebben. De patient
is ook 'lijdend voorwerp', zijn lichamelijke integriteit is in het geding:9 Hij verbindt
zich  dus  op een dubbele manier: als actieve betaler en passieve 'lijder'.  In  een
eenvoudig contractsmodel is deze verdubbeling problematisch, want daar wordt
de patient alleen als betaler in aanmerking genomen. Dit probleem wordt echter
opgelost door de constructie van twee soorten toestemming: toestemming om te
betalen en toestemming om een medische behandeling te ondergaan. Bij het aangaan
van de overeenkomst wordt alleen de verbintenis van de patient tot betaling in
aanmerking genomen. Wat dat betreft kan de patient niet terugkomen op zijn
toestemming, hij is gebonden. Het tweede toestemmingsvereiste wordt beschouwd
als deel van de inhoud van de overeenkomst en betreft de verbintenis van de patiant
tot het ondergaan van een behandeling. Aan deze toestemming is hij niet gebonden,

hij kan er altijd op terugkomen vanwege de lichamelijke integriteit die hier in het
spel is. De patient heeft altijd het recht om een bepaalde ingreep te weigeren zonder
dat hem contractbreuk kan worden verweten.

Critici van de contractuele benadering van de relatie arts-patient wijzen op
de tegenstrijdigheid tussen de contractuele gebondenheid van partijen en het recht
op inkeer van de patient. Als een patient op elk moment zijn toestemming kan
herroepen zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, kan men dan nog weI
spreken van een overeenkomst?40 Wordt hiermee niet de essentie van het contract
zelf ontkend741 Door de constructie van twee soorten toestemming wordt dit
probleem echter uit de weg gegaan. Later zal blijken dat deze constructie nodig

38       Voordraagmoederschapscontracten, zie hoofdstuk 1, par. 5. De vergelijking met arbeidsovereen-
komst of opdracht ligt bij geneeskundige behandeling kennelijk meer voor de hand dan bij draag-
moederschap.

39 Datonderscheidtdegeneeskundigebehandelingsovereenkomstweervandearbeidsovereenkomst
40      Vansweevelt 1992, p. 52.
41     Dijon 1982, p. 426.
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is omdat het dominante contractsmodel de verhouding van het rechtssubject tot
zichzelf niet in aanmerking neemt.42

Wat heeft een patient aan de wettelijk geregelde geneeskundige behande-

lingsovereenkomst? Bovenstaande analyse toont dat de verbindende kracht van
deze overeenkomst niet met zich meebrengt dat de patient persoonlijke nakoming
van geneeskundige verrichtingen door de arts kan afdwingen, noch dat de patient
gebonden is aan zijn toestemming voor een medische verrichting. Wel is de arts
schadeplichtig als hij zijn verplichtingen niet nakomt. Maar voor deze aansprakelijk-
heid is een overeenkomst niet noodzakelijk, zij zou immers ook gebaseerd kunnen

worden op de onrechtmatige daad. Het verschil in rechtsgevolgen zit met name
in de betalingsverplichting. Op grond van de geneeskundige behandelingsovereen-
komst moet de patient de betalingsverplichting nakomen, ook als de arts tekortschiet
in zijn verplichtingen. Dat een geneeskundige behandelingsovereenkomst slechts
betekenis heeft vanwege de betalingsverplichting van de patient is een cynische
conclusie. Maar wie de betekenis van een contract enkel zoekt in de afdwingbaar-
heid van de rechtsgevolgen moet wel tot deze cynische conclusie komen.

4          Onderwijs

4.1 De rechtsverhouding leerling - docent/onderwijsinstelling

In het onderwijs worden contracten gebruikt als remedie tegen allerlei kwalen.
Om het pesten door brugklassers tegen te gaan worden anti-pestcontracten gesloten
tussen brugklasleerlingen en klasdocent. Om het roken tegen te gaan sluiten
leerlingen anti-rookcontracten. Om te zorgen dat kinderen uitgeslapen op school
komen, niet teveel T.V. kijken en hun huiswerk maken sluiten sommige scholen
home-school-contracten met leerlingen en ouders.43 De keuze voor de term
'contract' suggereert dat de afspraken een bepaald gewicht hebben, maar dit gewicht
moet op pedagogisch en niet op juridisch gebied gezocht worden. Toch wordt er
ook in het onderwijs een juridiseringstendens gesignaleerd, die met zich meebrengt
datdeverhoudingtussen 'onderwijsproducenten' (onderwijsinstellingen)enerzijds
en 'onderwijsconsumenten' (leerlingen, studenten, ouders) anderzijds in toenemende
mate in termen van juridische rechten en plichten wordt gegoten.

44

Is de verhouding tussen leerling/student/oudersen docent/onderwijsinstelling
te beschouwen als een privaatrechtelijke overeenkomst? Hierover wordt in de

42 Zie hoofdstuk 3, par. 4.
43       De Volkskrant 28 maart 1998; de Volkskrant 11 juni  1998.
44 Voor gebruik van de termen 'onderwijsproducenten' en 'onderwijsconsumenten', zie Vermeulen

1999, p. 69.
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literatuur verschillend gedacht.45 Cohen beschouwt in  1981 het onderwijscontract
uitdrukkelijk niet als 'een nieuw terrein waarop met het verbintenissenrecht
geexerceerd kan worden'.46  Het  is  in de eerste plaats een onderwijskundige
conceptie, bedoeld als remedie tegen studiemislukking en te grote vrijblijvendheid
van student En docent in het wetenschappelijk onderwijs. De kern wordt gevormd
door de wederzijdse afspraak tussen student en docent:  'ik zorg dat jij je tentamen
haalt, als jij belooft je zodanig te zullen inspannen als wij afspreken'.47 Cohen werkt
dit onderwijscontract als volgt uit.48 De student heeft 66n verplichting, hij moet
zich inspannen, de docent heeft twee verplichtingen. Ten eerste de verplichting
om zich in te spannen om de student te leren wat hij moet leren. Deze verplichting
bestaat ook zonder contract, maar richt zich nu speciaaI op studenten waarmee
het contract wordt gesloten. Bij dreigende onvoldoende prestatie van de student
moet de inspanning van de docent meer opgevoerd worden dan zonder het contract
het geval zou zijn. Ten tweede heeft de docent de verplichting om de student die
aan zijn verplichtingen heeft voldaan te laten slagen, in die zin dat tenminste 80%
van de cohorte de eindstreep haalt. Houdt een student zich niet aan de inspannings-
verplichting dan kan het contract worden ontbonden. Daarmee vervalt de
slaaggarantie en de extra inspanningsverplichting van de docent. Weigert de docent
zijn verplichtingen na te komen, dan zou ook de student over kunnen gaan tot
ontbinding van de overeenkomst, maar daar is de student niet bij gebaat. De positie
van de docent is in geval van wanprestatie dus veel sterker dan van de student.
Maar, aldus Cohen, vergeleken met de situatie van een student zonder contract
is de positie van de student met contract sterker. Hij kan immers, mits hij zich aan
zijn ijverclausule houdt, de docent ter verantwoording roepen.

Hermans, Backx & Pors stellen, in tegenstelling tot Cohen, niet de relatie
student - docent centraal, maar de relatie leerling - school.49 Deze relatie beschou-
wen zij als een onderwijsovereenkomst aangezien de onderwijsinstelling slechts
krachtens toestemming van de leerling, dus krachtens overeenkomst, bevoegdheden
heeft ten opzichte van de leerling. Dat deze relatie dwingend geregeld wordt door
vele bepalingen in wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur en
ministeriele verordeningen hoeft volgens Hermans, Backx & Pors geen belemmering
te vormen voor het aannemen van een onderwijsovereenkomst, want ook de huur-
en arbeidsovereenkomst kennen veel dwingendrechtelijke bepalingen. Wel tekenen
ze aan dat in het openbaaronderwijs de overeenkomst deels privaatrechtelijk, deels
publiekrechtelijk is, gekoppeld aan een verdeling van de rechterlijke competentie.

45      Voor een korte beschrijving van verschillende standpunten, zie Drop 1985, p. 306.
46          Cohen  1981,  p.  44.

47     Cohen 1981, p. 43.
48     Cohen 1981, p. 48-53.
49 Hermans, Backx & Pors 1993, p. 183-189.
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Publiekrechtelijk is de toelating, en daarmee ook de verwijdering van de leerling,

overigens is de overeenkomst privaatrechtelijk.
Welke verbintenissen schept een onderwijsovereenkomst volgens Hermans,

Backx & Pors?50 Op de onderwijsinstelling rust de verbintenis het overeengekomen

onderwijs aan de leerling te doen geven door bevoegde docenten die zich voldoende

inspannen. Het onderwijs dient zo te worden gegeven dat de leerling redelijkerwijze
in de mogelijkheid verkeert de examens met goed gevolg en binnen een redelijke
termijn af te leggen. Op de leerling rusten de verbintenissen tot het betalen van
een bepaald geldbedrag voor deelname aan het onderwijs en tot het volgen van
alle lessen. Niet-nakoming van deze laatste verbintenis kan leiden tot ontbinding
van de overeenkomst. Tenslotte verbindt de leerling zich te doen wat in zijn
vermogen ligt om de opleiding met succes te voltooien.

Terwijl Hermans, Backx & Pors het van groot belang achten dat de over-
eenkomst expliciet en schriftelijk wordt aangegaan ziet Vermeulen weinig heil
in een kwalificatie van de relatie tussen onderwijsinstelling en leerling/ouder als
een contract.51 Volgens hem moet de rechtsverhouding tussen bevoegd gezag van
een openbare onderwijsinstelling en leerling/ouders niet als een privaatrechtelijke
onderwijsovereenkomst worden opgevat, maar als een publiekrechtelijke rechts-
verhouding.52 De verhouding wordt immers vrijwel geheel door het publiekrecht
genormeerd, waarbij het voor een overeenkomst vereiste element van
wilsovereenstemming voor de ouders gezien de Leerplichtwet nagenoeg, en voor
het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs gezien de (grond)wettelijke garantie-
plicht (artikel 23 lid 3 en lid 4 Grondwet) geheel ontbreekt. Beslissingen tot (niet-)
toelating, schorsing en verwijdering manifesteren zich in dit onderwijs als eenzijdige

rechtshandelingen, die beoordeeld dienen te worden door de bestuursrechter. Voor
andere zaken moet men naar de burgerlijke rechter, maar niet, aldus Vermeulen,
omdat het een civielrechtelijke rechtsverhouding betreft, maar omdat in die gevallen
de bestuursrechter niet bevoegd is en de burgerlijke rechter dan fungeert als
vangnetrechter.

Ook in het bijzonder onderwijs is de verhouding tussen schoolbestuur en

leerling/ouders inhoudelijk zo sterk door het publiekrecht genormeerd dat Ver-
meulen zich afvraagt of het zinvol is deze rechtsverhouding als een onderwijs-
overeenkomst aan te merken, met name in het basis- en voortgezet onderwijs. 53

De publiekrechtelijke normering geldt al in zekere mate wat betreft toelating en
verwijdering, maar nog in sterkere mate wat betreft de inhoudelijke kwaliteitseisen
die in acht genomen moeten worden. Volgens Vermeulen maakt het daarom niet
veel uit of er wel of niet wordt uitgegaan van een onderwijsovereenkomst, want

50 Hermans, Backx & Pors 1993, p. 191-192.
51 Hermans, Backx & Pors 1993, p. 191.
52     Vermeulen 2000, p. 552-555.
53     Vermeulen 2000, p. 558-559.
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bij de beantwoording van de vraag of sprake is van wanprestatie of van onrechtmati-
ge daad zullen grotendeels de kwaliteitseisen aangelegd worden die in de
onderwijswetgeving zijn geformuleerd.

In het beroepsonderwijs, dat verzorgd wordt door regionale opleidingencentra,
is de discussie over de status van de rechtsverhouding student - onderwijsinstelling
in 1995 gesloten met de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web).
De wetgever heeft in artikel 8.1.3 Web uitdrukkelijk gesteld dat aan de inschrijving
een onderwijsovereenkomst tussen deelnemer (zoals de leerling/student in deze
wet wordt genoemd) en bevoegd gezag ten grondslag moet liggen. De achtergrond
hiervan is dat een overeenkomst instellingen en deelnemers over en weer meer
helderheid kan bieden ten aanzien van de wederzijdse rechten en plichten en
daardoor de rechtspositie van, vooral, de deelnemers kan versterken.54 Er wordt
verondersteld dat een contractuele regeling meer houvast verschaft om in concrete
situaties rechten en plichten van betrokkenen vast te stellen dan bepalingen in
wetgeving die een meer globaal karakter dragen. De gedachte is dat, met een op
schrift gestelde overeenkomst, de instelling een instrument heeft om de verplich-
tingen die de deelnemer bij de inschrijving op zich neemt, te expliciteren en dat
de deelnemer meer mogelijkheden heeft om nakoming van afspraken rechtens af
te dwingen. Daarmee vormt het contract een krachtig kwaliteitsbewakingsinstrument
in handen van de meest centrale factor: de deelnemer. De instelling kan nu, beter
dan voorheen, niet alleen door de overheid maar ook door de individuele deelnemer
worden aangesproken op het realiseren van datgene wat van de instelling
redelijkerwijs mag worden verwacht.

In artikel 8.1.3 Web is bepaald dat de overeenkomst schriftelijk wordt
aangegaan overeenkomstig een model dat door het bevoegd gezag, met instemming
van de medezeggenschapsraad, is vastgesteld. De overeenkomst wordt gesloten
voor de duur van de opleiding. Verder bepaalt de wet welke onderwerpen ten minste
geregeld moeten worden, maar wat de overeenkomst inhoudelijk moet behelzen
wordt niet voorgeschreven in de wet.

Het beroepsonderwijs kent in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs geen
leerlingenstatuut. In het voortgezet onderwijs moet dit statuut om de twee jaar
worden vastgesteld. In dit statuut is o.a. vermeld op welke wijze het bevoegd gezag
zorg draagt voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Het verschil tussen

leerlingenstatuut en onderwijsovereenkomst is dat het statuut een eenzijdige
beslissing is van het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de onderwijs-
overeenkomsteen tweezijdige rechtshandeling, waarbij wilsovereenstemming tussen

de onderwijsinstelling en de individuele leerling is vereist. 55

54    Brussee 1995, p. 10.
55     Zoontjens 1999, p. 62.
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4.2 Casus

Gilde Opleidingen is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) dat educatie en
beroepsonderwijs aanbiedt in Noord-Limburg.56 Dit ROC sluit met iedere deelnemer
van de beroepsopleiding een onderwijsovereenkomst die bij minderjarigheid van
de deelnemer ook door de wettelijk vertegenwoordiger ondertekend moet worden.
In de overeenkomst staat voor welke opleiding de student wordt ingeschreven,
de begin- en einddatum van de opleiding, de studielast in klokuren, de kosten die

verbonden zijn aan de opleiding en de bescheiden die moeten worden ingeleverd.
In de bijlage, die bij de overeenkomst hoort, staan artikelen over inschrij-
ving/verzoek om vrijstelling; beroepspraktijkvorming; verplichtingen van Gilde
Opleidingen op het terrein van inhoud en inrichting van de opleiding en examen-

voorzieningen, roosteren locaties, studiebegeleiding, studie- en beroepskeuzevoor-
lichting, uitval van opleidingsactiviteiten, controle op afwezigheid, aanbiedings-

verplichting examen; en verplichtingen van de deelnemer wat betreft inspanning,
consequenties verbonden aan studie-advies, afleggen examen, afwezigheid en
gedrag. Bovendien staan er bepalingen in over verwijdering, schorsing, einde
overeenkomst, nieuwe overeenkomst, aansprakelijkheid Gilde Opleidingen en
inwerkingtreding. In de slotbepalingen staat dat in gevallen waarin de overeenkomst
niet voorziet Gilde Opleidingen beslist na overleg met de deelnemer en dat geschil-
len die voortvloeien uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de rechter in
Roermond. Drie bepalingen wil ik eruit lichten.

Artikel 5:
Gilde Opleidingen richt de opleiding zodanig in dat de deelnemer redelijkerwijs
in staat geacht moet worden de opleiding binnen de gestelde termijn met succes
af te ronden. Zonodig worden daartoe voorbereidende en ondersteunende
activiteiten ontplooid.

Artikel 10:
De deelnemer is gehouden zich naar beste vermogen in te spannen de opleiding
binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. In het bijzonder is de deelnemer
gehouden daadwerkelijk aan de opleidingsactiviteiten deel te nemen, tenzij dit
om zwaarwegende redenen niet van hem/haar gevergd kan worden.

56      Voor de beschrijving van de onderwijsovereenkomst heb ik mij gebaseerd op de Schoolgids
2000-2001 van Gilde Opleidingen.
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Artikel  23,  lid  1:
De aansprakelijkheid van Gilde Opleidingen voortvloeiende uit het verwijtbaar
niet nakomen of niet behoorlijk nakomen van deze overeenkomst is beperkt tot
een bedrag van 500,- gulden.

Voorzover ik heb kunnen nagaan is er nog geen rechterlijke procedure gevoerd
op basis van de onderwijsovereenkomst uit de Web, maar het is niet zo moeilijk
om zich een voorstelling te vormen van wat er allemaal mis kan gaan tussen
partijen.57 Een deelnemer kan bijvoorbeeld bij een bepaald vak gedurende meerdere
jaren te maken krijgen met onregelmatige lesuitval vanwege ziekte van een docent,
vervangers die niet goed functioneren, roosterwijzigingen die niet of te laat bekend
worden gemaakt, tentamenopgaven die op het moment van het tentamen niet be-
schikbaar blijken te zijn en cijfers die pas na maanden bekend worden gemaakt.
Stel nu dat deze deelnemer regelmatig klaagt bij de directeur die zegt dat het
allemaal niet zo'n vaart zal lopen. De student wil in ieder geval de opleiding binnen
de gestelde termijn met succes afronden, daarom neemt hij bijlessen voor het
betreffende vak. Dit kost hem in totaal 1000,-. De vraag is nu: wat heeft de
deelnemer aan de onderwijsovereenkomst? Is de positie van een deelnemer in het
beroepsonderwijs sterker dan die van een leerling/ouder zonder expliciete
onderwijsovereenkomst?

4.3 Juridische oplossingen

De deelnemer, in het fictieve conflict met het ROC, zal stellen dat het ROC zijn
contractuele verplichtingen niet of niet behoorlijk is nagekomen en dat dit het ROC
te verwijten is. Daarom wil hij dat het ROC de kosten van de bijles voor zijn
rekening neemt. Het ROC moet immers het onderwijs zodanig inrichten dat de
deelnemer redelijkerwijs in staat moet worden geacht om de opleiding binnen de
gestelde termijn met succes af te ronden. Bovendien bepaalt artikel 7 van de
onderwijsovereenkomst dat het ROC de uitval van opleidingsactiviteiten naar beste
vermogen voorkomt en dat niet genoten opleidingsactiviteiten op een ander tijdstip
worden aangeboden. Verder bepaalt artike14 dat het ROC roosterwijzigingen tijdig
doorgeeft aan de deelnemer. Stel dat de deelnemer slaagt in het bewijs van de
wanprestatie, dan zal het ROC zich beroepen op beperking van zijn aansprakelijk-
heid tot 500,-. In dat geval zal de rechter, naast de wanprestatie, ook moeten
beoordelen of deze contractuele beperking van de aansprakelijkheid stand kan
houden.

Deze oplossing in het denkbeeldige conflict tussen deelnemer en ROC is geba-
seerd op de onderwijsovereenkomst. Het conflict kan vergeleken met de zaak

57      Wat niet wil zeggen dat dit ook bij Gilde Opleidingen het geval is.
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Schaapman - gemeente Amsterdam.58 In dit geval bleek Tom Schaapman, leerling
aan de openbare basisschool, onder meer door veelvuldige uitval van leerkrachten
een forse leerachterstand te hebben opgelopen. Na klachten van ouders werden

er, ondanks toezeggingen van de gemeente, geen structurele verbeteringen gereali-
seerd. De moeder van Tom liet haar zoon testen. Toen bleek dat hij nog steeds

een grote achterstand had, liet zij hem bijlessen volgen. Schaapman vordert
vervolgens vergoeding van de kosten voor test en bijlessen, in totaal 3903,-. De
rechtbank in Amsterdam oordeelt dat de gemeente tekortgeschoten is in de zorg
voor de kwaliteit van het onderwijs en in strijd handelde met een wettelijke plicht.
Deze wettelijke plicht dient mede ter bescherming van de belangen van leerlingen
en ouders, zodat de gemeente onrechtmatig handelde jegens Schaapman. Verder
stelt de rechtbank:

"Als zou moeten worden aangenomen dat tussen Schaapman en de ge-
meente een overeenkomst heeft bestaan - partijen hebben op dit punt
geen duidelijke keuze gemaakt - dan wordt die overeenkomst zozeer
beheerst door de hiervoor genoemde wettelijke verplichtingen van het
bevoegd gezag dat de uitkomst niet anders zou zijn, zij het dat dan van
een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gemeente zou moeten
worden gesproken. De rechtbank kan dit dan ook in het midden laten."

De rechtbank bepaalt dat de kosten van de test en van de bijlessen, als redelijke
kosten ter beperking van de schade, voor rekening van de gemeente komen.

4.4 Schijnrechtszekerheid?

In het geval Schaapman verplichtte het overduidelijk en langdurig disfunctioneren
van de school tot vergoeding van de totale schade. De grondslag van deze

schadevergoedingsplicht laat de rechtbank in het midden. In het denkbeeldige
conflict tussen deelnemer en ROC is het maar de vraag of de deelnemer de schade
die hij lijdt vanwege de wanprestatie volledig vergoed krijgt, nu in de
onderwijsovereenkomst de aansprakelijkheid beperkt is. Vanuit het oogpunt van
de rechtsgevolgen lijkt de positie van de deelnemer in het beroepsonderwijs met
een onderwijsovereenkomst zwakker dan de positie van de leerling/ouder in het
voortgezetofbasisonderwijs zonderexpliciete onderwijsovereenkomst. In het laatste

geval wordt de rechtsverhouding genormeerd door wettelijke bepalingen en in het
voortgezet onderwijs ook nog door het leerlingenstatuut. De contractualisering
van de verhouding tussen partijen heeft hier feitelijk geen meerwaarde. Daarbij
komt nog dat de onderwijsinstelling met de onderwijsovereenkomst niet alleen

58      Rechtbank Amsterdam 26 mei 1999, AB Rechtspraak besmursrecht 2000, 104.
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een instrument in handen heeft om de aansprakelijkheid te beperken, maar ook
om de rechtsverhouding met de deelnemer op een eenvoudiger manier te betindigen
dan zonder expliciete overeenkomst mogelijk zou zijn.59 Dit doet vermoeden dat
de expliciete onderwijsovereenkomst, gezien de rechtsgevolgen, voor de deelnemer
slechts een schijnrechtszekerheid biedt.

5          Draagmoederschap

5.1 Draagmoederschap in het Nederlandse recht
60

Draagmoederschapscontracten worden gesloten tussen een draagmoeder en de
wensouders. De termen spreken voor zich: de draagmoeder draagt en baart een
kind ten behoeve van ouders die het kind wensen te verzorgen en op te voeden.
Draagmoederschap kan totstandkomen zonder tussenkomst van een arts of via
kunstmatige voorplantingstechnologie. Hierbij kan gedacht worden aan kunstmatige
inseminatie met zaad van de wensvader, met eicel en zaadcel van de wensouders,
met door derden gedoneerde mannelijke en/of vrouwelijke gameten of door middel
van embryodonatie:' Tussen de verschillende vormen van draagmoederschap wordt
noch in het Nederlandse recht, noch in ons omringende rechtsstelsels een
onderscheid gemaakt.62 Het Nederlandse familierecht kent geen draagmoeder, alleen
een moeder en dat is de vrouw uit wie het kind is geboren of die het kind heeft
geadopteerd.63 In het Nederlandse strafrecht wordt als draagmoeder aangemerkt
een vrouw die zwanger is geworden met het voornemen een kind te baren ten
behoeve van een ander die de ouderlijke macht over dat kind wil verwerven, dan
wel anderszins duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind op zich wil

64nemen.
Hoewel cijfers ontbreken wordt algemeen aangenomen dat er een opmars

is van draagmoederschap die gelijke tred lijkt te houden met de ontwikkeling van
moderne voortplantingstechnieken.65 De mogelijkheid om 'lichaamseigen' materiaal
te gebruiken biedt immers aantrekkelijke perspectieven voor de wensouders.66 Sinds
1997 is er via de Wet Ziekenhuisvoorzieningen ook juridisch ruimte om zowel
de laag-technologische (inseminatie) als hoog-technologische (gebruikmaking van

59      Vgl. voor het hoger beroepsonderwijs Pres. Rb. Utrecht 8 april 1994, KG 1994/168.
60        Voor de juridische aspecten van draagmoederschap in Nederland, Engeland, Belgie, Frankrijk,

Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Rusland, zie Boele-Woelki & Oderkerk  1999.
61 Roscam Abbing 1999, p. 25.
62    Steenhoff 1999, p. 159.
63    Art. 1:198 BW.
64     Art. 151b lid 3 WvSr.
65 Vranken 1997a, p. 1752; Sutorius & Kersten 1997, p. 1117.
66 Roscam Abbing 1999, p. 26, 31.
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'lichaams-eigen' materiaal van de wensouders) voortplantingsmethoden te combine-
ren met draagmoederschap.67 Tegelijkertijd wordt er in Nederland een ontmoedi-
gingsbeleid gevoerd vanwege maatschappelijke en medische bezwaren die kleven
aan draagmoederschap.68 Als maatschappelijke bezwaren worden genoemd: het

belang van het kind, de niet-afdwingbaarheid van afspraken tussen draagmoeder
en wensouders en mogelijk misbruik van vrouwen die in een minder draagkrachtige
positie verkeren. Medisch gezien is er het bezwaar dat de medicalisering rond de
zwangerschap toeneemt.

De eerste pijler van het ontmoedigingsbeleid is het strafrecht. Degene die
in de uitoefening van beroep of bedrijf bemiddelt bij draagmoederschap is strafbaar,
evenals degene die openbaar maakt dat een draagmoeder zich aanbiedt of wordt
gezocht.69 Draagmoeders zelf zijn strafbaar wanneer zij in het openbaar hun diensten
aanbieden.m Een andere pijler van het ontmoedigingsbeleid is het juridisch dood-
zwijgen van draagmoederschap.71 Familierechtelijke en vermogensrechtelijke
gevolgen van draagmoederschap worden noch in het afstammingsrecht noch elders

geregeld uit vrees het zogenaamde commercieel draagmoederschap te bevorderen.
Er wordt geen gezagsregeling in het leven geroepen die afgestemd is op het ver-
schijnsel draagmoederschap.72 Vragen omtrent de geldigheid en gevolgen van draag-

moederschapscontracten worden overgelaten aan het gewone civiele recht. Om
te voorkomen dat partijen de indruk krijgen dat een draagmoederschapscontract

geldig is omdat een notaris aanwezig was bij de totstandkoming, wordt aan
notarissen geadviseerd om ervoor te zorgen dat het contract een zuiver onderhandse

vorm krijgt en op geen enkele wijze lijkt op een notariele akte. 73

Ondanks het ontmoedigingsbeleid bestaat draagmoederschap wel degelijk
en behoeft het naar zijn aard een overeenkomst.74 Maar wat is de betekenis van
een dergelijke overeenkomst? Worden met een contract de juridische problemen
die spelen bij draagmoederschap opgelost? Om een indruk te krijgen van de
problemen worden twee casus uitgebreid beschreven.75 De eerste is ontleend aan

67 Roscam Abbing 1999, p. 27.
68 Roscam Abbing 1999, p. 26.
69     Art. 15 lb WvSr.
70      Art. 15lb lid 2 WvSr verstaat onder diensten: het teweegbrengen of bevorderen van onderhan-

delingen of een afspraak over draagmoederschap. Hieronder wordt ook begrepen een advertentie
in een maandblad op de pagina voor 'niet-commerciele mededelingen', zie Rb. Zutphen 1 april
1997, Nemesis 1998,937 (m.nt. R. Wolleswinkel, C. Forder).

71 Vranken 1997a, p. 1755.
72    Sutorius & Kersten 1997, p. 1119.
73     Reinhartz 2000, p. 110.
74 Vranken 1997a, p. 1753.
75      Uit het feit dat ik bij de beschrijving van deze twee casus gekozen heb voor cen andere toon

en opzct dan bij eerdere casus moet niet de conclusie getrokken worden dat draagmoederschaps-
contractenhetenigeserieuzeprobleem zijn. Deproblemenrondgeneeskundigebehandelingsover-
eenkomsten en onderwijscontracten zijn niet alleen even ernstig, maar doen zich bovendien in
het dagelijkse leven veel vaker voor.
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dagboekfragmenten van een wensmoeder,76 de tweede aan een uitspraak van het
Hof Den Haag.77 De beschrijving van de casus gebeurt zoveel mogelijk in de
woorden die in het dagboek en de uitspraak van het hof gebruikt zijn. Vervolgens
wordt de juridische oplossing die Broekhuijsen-Molenaar voorstelt beschreven. 78

Ten slotte wordt onderzocht of de praktische problemen hierdoor worden opgelost.

5.2 De eerste casus

Het boek Zwanger voor een ander begint als volgt:

"Twee zusjes. De een krijgt een kind voor de ander. Beppie, 29 jaar en
hoofdwijkverpleegkundige, en Willy, 34 jaar en facturiste. Willy probeert
al vijftien jaar zwanger te raken; het lukt niet. Beppie denkt niet eens
aan kinderen. Ze heeft het druk met haar werk, volgt cursussen en heeft
beslist geen tijd om een kind op te voeden.
Ondanks de vele onderzoeken is er geen medische aanwijzing gevonden
dat Willy onvruchtbaar zou zijn - evenmin dat haar man Gabriel geen
kinderen zou kunnen verwekken. Inseminatie hielp niet, voor zaaddona-
tie kwamen ze niet in aanmerking en voor een pleegkind staan ze al jaren
op de wachtlijst. Op een dag belt Willy weer eens over eventuele adoptie
met de desbetreffende instantie. Ze krijgt te horen: 'Ach mevrouw, u
bent nog lang niet aan de beurt.'
Het is zo'n domper voor Willy, zo'n teleurstelling, dat ze haar zus om
raad vraagt. Die is tenslotte verpleegkundige. Weet zij nu niet een manier
om tuch een adoptiekindje te krijgen?
Beppie reageert anders dan verwacht. Stelt voor dat zij een kind krijgt
en het na de geboorte aan Wil afstaat - mits alle betrokkenen daar
gelukkig mee zijn. Ze spreken af dat ze uitgebreid zullen praten over
het plan. Willy met haar echtgenoot, Bep met haar beste vrienden. „79

In oktober  1984 valt de beslissing.  Bep zal proberen zwanger te worden voor haar
zusje. Binnen een maand is zij via kunstmatige inseminatie zwanger van Willy's
echtgenoot Gabritl. Op 6 december schrijft Wil in haar dagboek, dat ze Bep na
de bevalling wil geven:80

76          Samengesteld en geredigeerd door Ost6  1991.
77 Hof 's-Gravenhage 21 augustus 1998, NJ 1998, 865.
78    Brockhuijsen-Molenaar 1991.
79     Ostd 1991, p. 5
80     Ost6 1991, p. 15-74.
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"Je hebt ook de Libelle gelezen, dat verhaal over de leenmoeder. Ik hoop
dat je dezelfde gevoelens hebt als deze leenmoeders. Dat je blijft zeggen
dat het kind voor ons is. Want Bep, dat is mijn panische angst op dit
moment. Dat je, als het kind eenmaal geboren is, misschien zult zeggen
dat je het niet meer af kunt staan."

En op 18 januari:
" Ik denk aldoor aan wat je zei toen ik vorige week bij jou was. Toen
je vroeg wat ik zou doen als je het kind niet af zou staan. Ik ben vreselijk
geschrokken. Misschien heb ik het niet zo laten blijken, maar je hebt
mij doodsbang gemaakt en ik heb er de hele week over lopen denken.

Het idee dat jij ook daaraan denkt maakt het voor mij zo moeilijk. Aldoor
zeg ik tegen mezelf dat het kind voor ons wordt. Maar eigenlijk kan ik
daar helemaal niet zo zeker van zijn. Want: als jij het niet zou afstaan
zouden we niets maar dan ook helemaal niets kunnen beginnen.

.

17 april:
"Op de huishoudbeurs heb ik kleren voorje gekocht die je wilde hebben
en de film over de bevalling gezien.

"

2 juli:
"Nu het einde van je zwangerschap in zicht is, word ik toch ook steeds

zenuwachtiger. Hoe langer ik erover nadenk, des te zekerder ben ik ervan
dat het kind alleen van jou is."

4 juli:
"Ik heb vaak gedacht wat ik zou doen, als je opeens zegt dat je de baby
niet kunt afstaan. Ik zou je willen wurgen, ik zou je nooit meer willen
zien en ik zou van het hoogste flatgebouw van Nederland willen
springen. Maar ik denk eigenlijk dat ik helemaal niets zou doen. Ik zou
totaal verpletterd zijn."

8 juli:
"Honderden keren heb ik al tegen mezelf gezegd: maak je niet druk,

Bep geeft dat kind heus wel aan jou. Maar ik kan er niets aan doen dat

ik bang ben."
27 juli wordt de baby geboren en Wil schrijft:

"Ik zou je willen bedanken Bep, maar ik zou niet weten hoe of wat.
Woorden schieten tekort. En iets doen? Het zou in mijn ogen allemaal
te weinig zijn. Het is tenslotte een kind dat ik van je heb gekregen. En

hoe kun je nu voor een kind bedanken?"

Na de bevalling nam Bep onmiddellijk afstand en liet de baby aan Wil over. Zoals
ze het uitdrukt: 'Ik aaide Marlon wel, maar Wil was voor de fles en de poep.' Het
was ook Wil die te midden van een luidruchtige groep visite Marlon hoorde huilen,
terwijl iedereen hem in diepe slaap waande. Toch ging het vlak na Marlons geboorte
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niet zo goed met Wil, want ze maakte zich permanent zorgen om haar zus. Ze zegt
daarover:

"Ik had gehoopt dat zodra Marlon bij mij thuis was, alles goed werd.
En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Ik had zozeer naar dat moment
uitgekeken, maar ik twijfelde nog steeds. Was dit kind echt voor mij?
Daarom nam ik in het eerste jaar onbewust afstand van Marlon. Ik wist
dat ik hem terug zou geven aan Bep zodra ik maar even merkte dat ze
het alsnog niet aan zou kunnen. Ik was bang, doodsbang. Ik schreef wel
in mijn dagboekje dat het kind op de eerste plaats zou komen en Bep
op de tweede - maar dat was dus niet zo. Pas na een jaar ging het over,
kon ik me aan het moederschap overgeven en had ik Marlon ook onder
geen enkele omstandigheid meer laten gaan.

„81

Op 29 juli 1985 doen Wil en Gabriel aangifte van de geboorte bij de burgerlijke
stand. Omdat Gabriel getrouwd was kon hij niet als vader geregistreerd worden
en werd Marlon officieel een onwettig kind van Bep. In augustus 1986, een jaar
na de geboorte van de baby, vraagt Bep een voogdijwijziging bij de rechtbank.
Wil wordt voogdes. Op 17 december 1986 is de adoptie van Marlon door Wil en
Gabriel juridisch rond.

5.3 De tweede casus

Het betreft hier een uitspraak van het hof, waarin de verzoekende partij in hoger
beroep de Raad voor de Kinderbescherming is.82 De feiten van het geval:

"Op  7  november 1996 heeft de raadsman van de draagmoeder en de
pleegouders de raad verzocht om toestemming om het destijds nog onge-
boren kind van de draagmoeder na de geboorte op te nemen in het gezin
van de pleegouders en het daar te laten opvoeden en verzorgen als hun
eigen kind.
De pleegouders hebben in 1991 op natuurlijke wijze een dochter
gekregen. Na medische problemen nadien bleek het noodzakelijk de
baarmoeder van de pleegmoeder te verwijderen. Omdat de pleegouders
de wens hadden om nog een kind te krijgen heeft de draagmoeder, die
een nicht is van de pleegvader, aangeboden om een kind voor de pleeg-
ouders te dragen en te baren.

81     Osta 1991, p. 104.
82 Hof 's-Gravenhage 21 augustus 1998, NJ 1998, 865.
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Na uitvoerig overleg tussen de pleegouders en de draagmoeder en haar
partner is besloten tot bevruchting van een eicel van de pleegmoeder
met het semen van de pleegvader en is vervolgens het embryo ingeplant
bij de draagmoeder.
Op  19 januari 1997 heeft de pleegmoeder de draagmoeder mee naar
het ziekenhuis genomen alwaar X is geboren. Op 14 februari 1997 moch-
ten de pleegouders X met zich mee naar huis nemen, alwaar zij tot op
heden onafgebroken heeft verbleven.
De draagmoeder heeft op 23 juni 1997 een verklaring ondertekend
waarin zij verklaart in te stemmen met de plaatsing van X in het gezin
van de wensouders met de bedoeling het kind te zijner tijd door hen
te laten adopteren. Tevens heeft zij verklaard geen bezwaar te hebben
tegen haar ontheffing van het ouderlijk gezag ten behoeve van de

pleegouders.
2. De draagmoeder heeft ter terechtzitting verklaard de zwangerschap
anders beleefd te hebben dan die van haar zoon, die voor X is geboren.
Zij is zich steeds bewust geweest van het feit dat zij het kind van anderen

droeg. Zij ziet X regelmatig en is steeds weer blij om haar te zien, maar
zij beschouwt het kind niet als een eigen kind, maar als een kind van
de pleegouders.
3. Ook de pleegouders hebben ter terechtzitting volhard in hun standpunt
dat X hun eigen kind is en dat zij niets liever willen dan dat het
uiteindelijk volledig hun wettig kind wordt.
(.„)
5.  Het hof overweegt ten aanzien  van de verzochte ontheffing  van  de

draagmoeder het volgende:
De draagmoeder heeft reeds voorafgaand aan de zwangerschap de
afspraak gemaakt dat zij het kind na de geboorte zou afstaan. Zij is
tijdens de zwangerschap bij haar eerder genomen besluit gebleven. Ook
na de geboorte heeft de draagmoeder gepersisteerd bij haar eerder geno-
men besluit en het kind ook daadwerkelijk afgegeven. Uit dat oogpunt
heeft zij geen emotionele ouderrelatie met het kind opgebouwd; tussen

de draagmoeder en X is geen hechtingsproces op gang gekomen.
Over de gehele periode, sinds zij het kind heeft afgestaan, is de
draagmoeder steeds overtuigd gebleven van de juistheid van haar oor-
spronkelijk besluit. Er zijn regelmatig contacten tussen haar en het kind
en deze verlopen harmonieus.
(.„)
6. De vraag of het in het belang van de minderjarige is dat deze pleegou-
ders met de voogdij zullen worden belast vraagt om een afzonderlijke
belangenafweging.
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De volgende omstandigheden spelen hierbij.
Het kind is biologisch gezien voortgekomen uit de pleegouders. Zij zijn
dan ook te beschouwen als de 'biologische ouders'.83 Het kind is zeer
gewenst door hen.
Niet is gebleken van enige druk of pressie op de draagmoeder, zowel
bij de planning vooraf, als na de bevalling, en bij de feitelijke overdracht
van het kind. Integendeel: tussen de draagmoeder en de pleegouders
heeft doorlopend een zeer goede band bestaan en zoals het hof tijdens
de mondelinge behandeling heeft kunnen waarnemen bestaat deze nog.
Het hechtingsproces is in het gezin van de pleegouders op gang gebracht
en voortgegaan.
Van enig financieel belang van de draagmoeder en/of pleegouders is
niet gebleken."

Het hof ontheft de draagmoeder van het ouderlijk gezag en draagt de voogdij op
aan de pleegouders gezamenlijk.

5.4 De oplossing van Broekhuijsen-Molenaar

In de eerste casus is het grootste probleem de onzekerheid van Wil over het afstaan

van de baby door Bep, de tweede casus gaat over ontheffing van het ouderlijk gezag
van de draagmoeder en toewijzing van de voogdij aan de pleegouders. Welke
betekenis kan een draagmoederschapscontract hebben in deze gevallen? Naar
Nederlands recht wordt door de meeste schrijvers nietigheid van het contract
aangenomen, zodat niet-nakoming niet tot juridische sancties kan leiden. 84

Bovendien wordt er vanuit gegaan dat een contract als zodanig geen basis biedt
voor verkrijging van het juridisch ouderschap van een kind.

Broekhuijsen-Molenaar stelt een meer genuanceerde benadering voor.85 Haar

uitgangspunt is het zelfbeschikkingsrecht van de mens om rechtshandelingen aan
te gaan die geldig zijn en waaraan het recht dus gevolgen verbindt. Een ander,
daarmee samenhangend, uitgangspunt is dat aan contractsvrijheid een zelfde gewicht
moet worden toegekend als aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van moeder en kind. De geldigheid van de overeenkomst moet worden beoordeeld

83 'Genetische ouders' zou hier een betere term zijn, want de bijdrage van de draagmoeder aan
de ontwikkeling van embryo naar voldragen kind is biologisch gezien onmisbaar.

84 Naar Engels, Duits, Oostenrijks en Zwitsers recht zijn draagmoederschapscontracten wel geldig,
maar niet afdwingbaar. In Frankrijk is de nietigheid ervan uitdrukkelijk vastgelegd in de Code
Civil, in Belgie wordt de nictigheid door het merendeel van de schrijvers aangenomen. In Rusland
zijn draagmoederschapscontracten in beginsel rechtsgeldig en afdwingbaar, maar de verplichtingen
van de draagmoeder om het kind af te staan en om zich te laten bevruchten zijn niet afdwingbaar,
zie Steenhoff 1999, p. 158.

85    Brockhuijsen-Molenaar 1991.
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aan de hand van beide belangen in combinatie met de overige omstandigheden
van het geval. Ook in geval van draagmoederschapscontracten is er ruimte voor
een zekere contractsvrijheid:6

Het onderzoek naar de geldigheid van draagmoederschapscontracten richt
zich op de inhoud van de overeenkomst. De afspraken tussen draagmoeder en
wensouder(s) kunnen de verplichtingen inhouden voor de draagmoeder in spe om
zich kunstmatig te laten insemineren met sperma van de wensvader, om gedurende
de zwangerschap gezond te leven (geen alcohol, drugs of sigaretten), om zich
regelmatig te laten controleren door een verloskundige of gynaecoloog, om zich
te laten aborteren als binnen de eerste tien weken van de zwangerschap blijkt dat
zij een onvolwaardige vrucht draagt, om na de geboorte het kind aan de wensouders
af te staan, om mee te werken aan de gezagswijziging over het kind en adoptie
van het kind door de wensouders (als zij gehuwd is zal ook haar echtgenoot zich
hiertoe verbinden). Daartegenover verplichten de wensouders zich om de kosten
van de zwangerschap te betalen zoals die van kleding, schoeisel en medische hulp,
om de draagmoeder een honorarium te betalen na de geboorte van het kind, om
het kind na de geboorte te aanvaarden en stappen te ondernemen om het kind te
wettigen door adoptie.

87

Vervolgens stelt Broekhuijsen-Molenaar de vraag aan de orde of en in hoeverre
deze inhoud geldig is. In de heersende leer komt men tot de conclusie dat een
draagmoederschapscontract een ongeoorloofde inhoud heeft en dus geheel nietig
is wegens strijd met de openbare orde en de goede zeden in de zin van artikel 3:40
BW:8 Daarvoor worden verschillende argumenten aangevoerd: het is ongeoorloofd

om te contracteren op een gebied waarop men vrij behoort te zijn, het gevaar bestaat
dat draagmoeders geexploiteerd worden, draagmoederschapscontracten openen
de weg naar de handel in baby's en dit is tegen de menselijke waardigheid en tegen
het belang van het kind.89 Nietigheid houdt in dat nakoming niet kan worden
afgedwongen. Broekhuijsen-Molenaar vraagt zich echter af hoe nietig nietig is.
Is het nodig dat de nietigheid zover reikt dat er, naast de onmogelijkheid om met
succes nakoming te vorderen, geen ruimte meer is voor een schadevergoedingsactie?
Broekhuijsen-Molenaar stelt een meer genuanceerde benadering van het

86    Broekhuijsen-Molenaar 1991, p. 156-157.
87      Broekhuijsen-Molenaar 1991, p. 153. De Ruiter (1993, p. 82) noemt daarbij de afspraken over

de plicht van de draagmoeder om het kind bij de geboorte de namen te geven die door de
wensouders zijn opgegeven en om akkoord te gaan met een verzock tot wijziging van de ach-
ternaam van het kind in die van de wensouders en de plicht van de wensouders om het kind
al voor de geboorte bij testament erfgenaam van hen te maken en om een risicoverzekering voor
de draagmoeder af te sluiten.

88     Reinhartz 2000, p. 110.
89     Broekhuijsen-Molenaar 1991, p. 154.
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nietigheidsbegrip vooren maakt daartoe een onderscheid tussen hoofdverplichtingen
en overige afspraken.90

De hoofdverplichting voor de draagmoeder is dat zij het kind zal afstaan,
voor de wensouders dat zij het kind zullen accepteren. De ratio van de nietigheid
van het draagmoederschapscontract ligt in de ongewenstheid dat nakoming kan
worden afgedwongen van deze prestaties. Het algemeen belang, in de vorm van
openbare orde en goede zeden, ontzegt hieraan dit rechtsgevolg. In de visie van
Broekhuijsen-Molenaar kan het contract overigens als geldig worden beschouwd,
zodat de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen wegens wanprestatie open
wordt gelaten.

9i

Wat zijn de gevolgen van de visie: geldigheid, doch geen mogelijkheid om
nakoming te vorderen, maar wel schadevergoeding? De wensouders kunnen niet
worden gedwongen het kind te accepteren, maar zij kunnen wel worden aangespro-
ken voor het levensonderhoud van het kind.92 De moeder moet nu immers kosten
maken die zij niet zou hebben gehad als het kind door de wensouders zou worden
opgevoed.93 In het geval dat de draagmoeder weigert na te komen en het kind niet
wil afstaan, is het aannemelijk dat vergoeding van de kosten die de wensouders
nutteloos hebben gemaakt, zoals de kosten die gemaakt zijn voor de inrichting van
de babykamer, mogelijk is:4 Voor vergoeding van immateriele schade is geen
ruimte.

Hoe zit het met de geldigheid en de gevolgen van de overige verplichtingen?
Aan de afspraken met betrekking tot inseminatie en abortus kan het recht geen
positieve gevolgen verbinden. Dat zou in strijd zijn met het persoonlijkheidsrecht
van de mens. Deze afspraken zijn volstrekt nietig, vorderen van nakoming en van
schadevergoeding is uitgesloten.

De afspraak dat de draagmoeder een vergoeding krijgt voor de door haar
gemaakte kosten acht Broekhuijsen-Molenaar geldig, evenals de afspraak over
de beloning voor verleende diensten. Het honorarium ziet op de beloning voor
de prestatie, inspanning, moeite die de draagmoeder levert door zwanger te zijn
en niet op een koopprijs voor de baby. Wel moet voorkomen worden dat financiele
voordelen de prikkel zijn om draagmoeder te worden; de ingrijpende beslissing
om draagmoeder te worden moet in vrijheid kunnen worden genomen.95 Als de
hoofdverplichtingen uit het contract vrijwillig zijn nagekomen, dan moet het moge-
lijk zijn de kostenvergoeding en het honorarium te vorderen. Weigeren de
wensouders het kind te accepteren, dan zullen zij toch deze kosten en de beloning

90     Broekhuijsen-Molenaar 1991, p. 155.
91     Brockhuijsen-Molenaar 1991, p. 156.
92      Anders: De Ruiter 1993, p. 86.
93     Brockhuosen-Molenaar 1991, p. 157.
94     Broekhuijsen-Molenaar 1991, p. 158. Zie ook De Ruiter 1993, p. 87.
95    Broekhuijsen-Molenaar 1991, p. 160.
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moeten betalen. Niet nakomen van het contract door de wensouders laat het recht
van de draagmoeder op betaling onverlet. Weigert de draagmoeder het kind af te
staan, dan zal zij geen beloning en geen kostenvergoeding kunnen incasseren als
de wensouders het contract ontbinden. 96

Bij de afspraak over gezond gedrag botst het persoonlijkheidsrecht van de
vrouw met de contractsvrijheid. Het algemeen belang gaat echter niet verder dan
het tegenhouden van de nakomingsvordering. De mogelijke aantasting van het

persoonlijkheidsrecht is niet ernstig genoeg om aan de contractsvrijheid geen enkel

gevolg te verbinden. Een schadevergoedingsactie is niet uitgesloten, maar zal vrijwel
nooit succes hebben. Het aantonen van een causaal verband tussen ongezond gedrag
van de moeder en een aandoening van de baby zal voor de wensouders meestal

onmogelijk zijn.

5.5 Drie knetpunten

Broekhuijsen-Molenaar sluit zich niet aan bij degenen die draagmoederschaps-
contracten onmiddellijk in de hoek plaatsen van overeenkomsten in strijd met de
goede zeden of de openbare orde. Haar benadering is veel genuanceerder. Zij volgt
de chronologie van een contract en stelt achtereenvolgens aan de orde: de vrijheid
om geldige rechtshandelingen tot stand te brengen, de inhoud van de overeenkomst,
de rechtsgevolgen. Haar uitgangspunten zijn dat er een onderscheid mogelijk is
tussen verplichtingen die wel en die niet afdwingbaar zijn; dat de toekenning van

rechtsgevolgen verklaarbaar is vanuit de contractsvrijheid en het zelfbeschik-

kingsrecht van de mens; en dat de ontzegging van rechtsgevolgen te verklaren is
vanuit het algemeen belang in de vorm van openbare orde en goede zeden. Alle

afspraken worden afzonderlijk beoordeeld op hun mogelijkheid om rechtsgevolgen
in het leven te roepen.

Broekhuijsen-Molenaar lijkt geen aansluiting te zoeken bij de koopover-
eenkomst, want zij stelt dat het honorarium ziet op de beloning voor de prestatie
die de draagmoeder levert door zwanger te zijn en niet op een koopprijs voor de
baby.97 Toch geeft haar benadering aanleiding tot problemen. Drie knelpunten wil
ik eruit lichten. Het eerste betreft de neutraliteit van de beoordeling van draagmoe-
derschap als zodanig, het tweede de aansluiting op de praktijk en het derde de

verwarring over het begrip 'contractuele aansprakelijkheid'.
In eerste instantie ontkomt Broekhuijsen-Molenaar aan een beoordeling van

draagmoederschap als zodanig door een onderscheid te maken tussen een

nakomings- en een schadevergoedingsactie. Door dit onderscheid in rechtsgevolgen
hoeft Broekhuijsen-Molenaar de niet-afdwingbaarheid van nakoming niet te

96    Broekhuijsen-Molenaar 1991, p. 160.
97    Broekhuijsen-Molenaar 1991, p. 160.
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onderbouwen met het oordeel dat de inhoud van de overeenkomst ontoelaatbaar
is. Zij laat immers de mogelijkheid van een schadevergoedingsactie open. Daardoor
ontkomt zij aan het probleem dat Vranken schetst bij de geldigheid van draag-
moederschapscontracten, nl. of een draagmoeder gedwongen zou kunnen worden
op straffe van een dwangsom de overeenkomst na te komen en het kind af te geven
en of de wensouders veroordeeld zouden kunnen worden tegen hun zin het kind
'af  te  nemen':8  Over de toelaatbaarheid   van de hoofdverplichtingen, zoals
Broekhuijsen-Molenaar het noemt, van de draagmoeder om haar kind af te staan
en van de wensouders om het kind te accepteren, hoeft in haar wijze van aanpak
geen oordeel te worden geveld.99

Het onderscheiden van rechtsgevolgen is een manier om zo neutraal mogelijk
te werk te gaan. Deze neutrale aanpak sluit goed aan bij het respect voor de
autonomie van partijen. Maar het voorstel van Broekhuijsen-Molenaar om de rechter
per geval te laten beoordelen of het afgesproken bedrag een oneigenlijke prikkel
oplevert om als draagmoeder op te treden botst met de opvatting dat de rechter,
in verband met de contractsvrijheid en de autonomie van partijen, niet treedt in
de beoordeling van de motieven om een overeenkomst aan te gaan, noch in de
beoordeling van de gelijkwaardigheid van prestaties.

100

Het tweede knelpunt betreft de aansluiting op de praktijk. Uit het verhaal
van wensmoeder Wil blijkt dat haar grootste angst is dat Bep het kind niet zal willen
afstaan. Deze angst wordt niet weggenomen door de afspraak die zij hebben
gemaakt. De mogelijkheid dat deze afspraak rechtsgevolgen zou kunnen hebben,
komt nergens ter sprake. Integendeel, vanaf het begin af aan is duidelijk dat Bep
het kind aan Wil zal afstaan  'mits alle betrokkenen daar gelukkig mee zijn'.  Dat
roept de vraag op of de veronderstelling van Broekhuijsen-Molenaar en Vranken 101

dat de afdwingbaarheid van rechtsgevolgen, met name nakoming, het grootste pro-
bleem is bij draagmoederschapscontracten, aansluit bij de ervaringen van
draagmoeder en wensouders, die in de Nederlandse praktijk meestal familie of
vrienden van elkaar zijn. 102

98 Vranken (1997a, p. 1758) ziet dit ook bij geldige draagmoederschapsovereenkomsten nog niet
spoedig gebeuren.

99       Of Broekhuijsen-Molenaar (1991, p. 157) inderdaad neutraal staat ten aanzien van het verschijnsel
draagmoederschap, is nog maar de vraag:
"(...) draagmoederschap is een verschijnsel dat niet gestimuleerdmoet worden. Het schadevergoe-
dingsrecht kan hier een preventieve functie vervullen. Als partijen er van doordrongen zijn dat
het avontuur van een draagmoederschapsovereenkomst niet alleen emotionele maar ook financiEle
risico's met zich meebrengL zal men zich wellicht nog eens bedenken, Het niet nakomen van
een draagmoederschapsovereenkomst is immers in mijn visie niet geheel zonder gevolgen. De
mogelijkheid om aansprakelijk gesteld te worden benadrukt mecr de verantwoordelijkheid van
de betrokkenen dan dat absolute nietigheid zou doen."

100   Broekhuijsen-Molenaar 1991, p. 161.
101 Vranken 1997a, p. 1758.
102    Reinhartz 2000, p. 116
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De tweede casus laat de betekenis zien van een afspraak over draagmoe-

derschap voor de wijziging van de voogdij. Een familierechtelijke statuswijziging
kan niet bewerkstelligd worden via een contract, 103 maar de wijze van totstandko-

ming, de uitvoering en de inhoud van het contract blijken wel een rol te spelen
bij de beslissing van de rechter over de gezagswijziging. De draagmoederschaps-
overeenkomst blijkt een indirect effect te hebben, maar het contractsmodel ziet
slechts op de werking van contracten tussen partijen.

Als derde knelpunt noemde ik de begripsverwarring als gevolg van het gebruik
van het contractsmodel in geval van draagmoederschap. Broekhuijsen-Molenaar
construeert een verbintenis tot schadevergoeding op grond van

"(...) een contractuele aansprakelijkheid die niet gelijk mag worden ge-
steld met een "normale" contractuele aansprakelijkheid omdat de
aansprakelijkheid uit het draagmoederschapscontract is gebaseerd op
een norm die niet afdwingbaar is.

„104

Maar wat is een 'normale' contractuele aansprakelijkheid? Waarschijnlijk heeft

Broekhuijsen-Molenaar hier het oog op de aansprakelijkheid die voortvloeit uit
een koopovereenkomst en is ook voor haar het model van de koopovereenkomst
dominant, ondanks haar stelling dat het honorarium niet ziet op een koopprijs voor
de baby. Maar is die aansprakelijkheid op grond van een koopovereenkomst zo
'normaal' ? Arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht leiden ook
niet tot een afdwingbaar recht op nakoming van de arbeids- of dienstverrichting,
zoals we zullen zien in hoofdstuk 2, en dat zijn toch ook 'normale' overeenkomsten?

De genuanceerde benadering van Broekhuijsen-Molenaar is aantrekkelijker
voor de draagmoederschapspraktijk dan een ongenuanceerd nietigheidsoordeel,
maar biedt minder duidelijkheid. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat
het contractsmodel enerzijds wel de mogelijkheid biedt om zich te verbinden tot

draagmoederschap, maar anderzijds niet de mogelijkheid biedt om nakoming van
die verbintenis af te dwingen.

6 Twee andere problematische contracten

Geneeskundige behandeling, onderwijs en draagmoederschap zijn niet de enige
terreinen waarop de betekenis van een contract onduidelijk is, het zijn slechts
voorbeelden waar ik uitgebreid op in ben gegaan. In het kort wil ik ook nog

103 Vranken 1997a, p. 1755.
104   Broekhuijsen-Molenaar 1991, p. 159.
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problemen schetsen die zich voordoen bij zorgverleningsovereenkomsten en
samenlevingscontracten.

6.1 Zorgverleningsovereenkomst

In een zorgverleningsovereenkomst verplicht de ene partij, bijvoorbeeld een
verpleeghuis, zich jegens een individuele client om verpleeghuiszorg te verlenen. 105

De zorg wordt afgestemd op de individuele behoeften van de client. In overleg
met en met instemming van de client of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger
wordt een individueel zorgplan opgesteld. Door met het zorgplan in te stemmen
geeft de client toestemming voor de handelingen die daarvan deel uitmaken en
aan de uitvoering van het zorgplan zal de cliant naar vermogen meewerken. Als
de client niet in staat is toestemming te verlenen en de toestemming van de wettelijk
vertegenwoordiger niet tijdig kan worden verkregen, terwijl het belang van de client
vereist dat er onverwijld gehandeld wordt, dan kan de handeling zonder toestem-

ming van de client/vertegenwoordiger worden verricht. Voor bijzondere situaties
die geen onderdeel uitmaken van het zorgplan is gerichte toestemming van de client
nodig. Zo kan een verpleeghuis het, in een tijdelijke noodsituatie waarin het zorg-
plan niet voorziet, nodig vinden om 'middelen en maatregelen' toe te passen.
Hiermee wordt onder andere bedoeld: het gebruik van bedhekken, fixeren met
behulp van een plateau of band, gebruik van een belmatje. Het besluit om deze
middelen of maatregelen toe te passen behoeft de toestemming van de cli-
ent/vertegenwoordiger. Indien toestemming is gegeven, maar de client weigert

alsnog de toepassing van de middelen of maatregelen, dan kan het huis alleen tot

toepassing overgaan indien er sprake is van ernstig gevaar.
De problemen die spelen bij de zorgverleningsovereenkomst zijn vergelijkbaar

met de problemen bij de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Zo brengt
ook een zorgverleningsovereenkomst niet met zich mee dat de zorgverlening
rechtstreeks afdwingbaar is. Een ander probleem betreft de positie van de client.
Kan een clitint die zich contractueel heeft verbonden tot het ontvangen van zorg
gedwongen worden die zorg te ontvangen op het moment dat hij dit niet meer wil?
En als dat niet zo is, kunnen we dan nog wel spreken van een contract, dat toch
juist bedoeld is om partijen te binden, ook als zij dit niet meer willen?

6.2 Samenlevingscontract

In de geneeskundige behandelingsovereenkomst, onderwijsovereenkomst, draag-
moederschapscontract en zorgverleningsovereenkomst is de uitwisseling van

105 Deze beschrijving is gebaseerd op de zorgverleningsovereenkomst die de Professor Dubois
Stichting in Venlo sluit met haar clienten.
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vermogensbestanddelen nog wel herkenbaar, aangezien ook het verrichten van
een dienst te beschouwen is als een vermogensbestanddeel. Maar hoe zit dat met
een samenlevingscontract? Dit bevat gewoonlijk afspraken tussen partners onderling
over de kosten van de gemeenschappelijke huishouding, de gezamenlijk bewoonde
woning, de gemeenschappelijke inboedel, de hypotheek en overlijdensrisicoverzeke-
ring en de gevolgen van het uit elkaar gaan:06 Deze afspraken staan wel in het teken
van de samenleving tussen de partners, maar de vraag is of hier gecontracteerd
wordt omtrent 'samenleven'. De ratio van het contract wordt in het midden gelaten.
Ook in literatuur over samenlevingsovereenkomsten wordt het samenleven zelf
niet geproblematiseerd.107 De toelaatbaarheid en afdwingbaarheid van een
verbintenis tot samenleving wordt niet ter discussie gesteld, net zo min als de
mogelijke discrepantie tussen toelaatbaarheid en afdwingbaarheid.108 Toch kan
het van belang zijn om te weten wat een verbintenis tot samenleving inhoudt. Want
is de arbeid die de man levert bij de verbouwing van het huis van de vrouw, waar
zij samen in wonen, een normale inspanning in het samenlevingsverband? Zo ja,
dan kan de man als partijen uit elkaar gaan niet profiteren van die inspanning.

109

Zo nee, dan is het redelijk de man mee te laten delen in de waardestijging van de
woning. De rechter moet hier wel een beslissing over nemen. Hoe is de stilte over
de inhoud van de verbintenis te verklaren?

7            De spanning in het contractsmodel

De analyse van het gebruik van een contractsmodel in geneeskundige behandelings-,
onderwijs-, draagmoederschaps-, zorgverlenings- en samenlevingsrelaties Iaat zien
dat in al deze gevallen de reele verhaalsmogelijkheid ontbreekt, als het gaat om
de karakteristieke prestatie. Contractuele gebondenheid van partijen blijkt niet
te impliceren dat nakoming van de karakteristieke prestatie kan worden afgedwon-
gen. Bij geneeskundige behandeling, onderwijs en zorgverlening geldt dat zowel
voor het uitvoeren door arts, docent/school, zorgverlener als voor het ondergaan
van de verrichting door patiiint, leerling, client. Ook bij draagmoederschap en sa-
menleving is de niet-afdwingbaarheid van de karakteristieke prestatie van beide
partijen in het geding. De overeengekomen prestatie kan niet met behulp van het
recht tegen de zin van de onwillige partij gerealiseerd worden. Het heeft dan ook
weinig zin om in zulke gevallen van een inspanningsverbintenis te spreken.

106   Zie de uitgave van de Koninklijke NotariEIc Beroepsorganisatie over Samentevingscontract.
107    Asser/De Boer 1998, nr. 560-583, p. 391-407; Van Hoeken 1993, p. 78-85; Van der Burght

1982, p. 31-60.

108 Anders Dalton  1985, die heeft onderzocht hoe Amerikaanse rechters omgaan met het probleem
van de afdwingbaarheid van samentevingscontracten.

109 Rb. Assen 8 maart 1983 en 7 februari 1984, NJ 1987/427.
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Praktische problemen, juridische oplossingen

Vergeleken met de koopovereenkomst, die in beginsel wel een reele verhaals-
mogelijkheid tot gevolg heeft, leidt dat tot de conclusie dat een contract in de
beschreven gevallen slechts een schijn-rechtszekerheid biedt. Enerzijds kunnen

partijen zich wel contractueel verbinden tot een bepaalde prestatie, maar anderzijds
kunnen zij rechtens niet gedwongen worden zelf deze prestatie te leveren. Deze

discrepantie tussen toelaatbaarheid en niet-afdwingbaarheid van de verbintenissen
uit het contract laat zien dat het contractsmodel in deze situaties wringt. Maar wordt
deze spanning veroorzaakt door deze bijzondere situaties of is de spanning eigen
aan het contractsmodel? Om dat te onderzoeken worden in hoofdstuk 2 de 'gewone'
koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht onder
de loep genomen.

Tegen de redenering dat de besproken contracten slechts een schijn-rechts-
zekerheid bieden kan in gebracht worden, dat het recht op nakoming omgezet kan
worden in een recht op schadevergoeding en dat deze contracten daaraan hun
betekenis voor de praktijk ontlenen. Maar wat is de grondslag voor het contractuele
recht op schadevergoeding als het primaire recht op nakoming ontbreekt? Bovendien
is voor een recht op schadevergoeding een contract geen noodzakelijke voorwaarde,
aangezien dit recht zijn grondslag ook kan vinden in het onrechtmatige daadrecht.
Heeft de contractualisering van de relatie tussen partijen dan wel een meerwaarde?

Op deze vragen wordt in hoofdstuk 5 een antwoord gegeven.
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HOOFDSTUK 2

Rechtsgevolgen van koopovereenkomst, arbeidsovereen-
komst en opdracht

1           De verbindende kracht van een overeenkomst

In hoofdstuk 1 heb ik betoogd dat er in geval van geneeskundige behandeling,
onderwijs, draagmoederschap, zorgverlening en buitenhuwelijkse tweerelaties

onduidelijkheid bestaat over wat een contract wel of niet kan regelen. Met een
contract hebben partijen wel een abstract en neutraal instrument in handen om
binnen de grenzen van de wet verbintenissen te scheppen, maar loopt het vervolgens
mis tussen hen en blijft de prestatie uit, dan kunnen zij er niet op rekenen dat de
karakteristieke prestatie met behulp van het recht gerealiseerd kan worden. Dat

bracht mij tot de conclusie dat het contractsmodel in de beschreven situaties wringt:
zich-verbinden tot een bepaalde prestatie impliceert niet dat nakoming van de

overeengekomen prestatie rechtens afdwingbaar is. De vraag is nu of dit ligt aan
de bijzondere situaties waarin het contractsmodel is gebruikt of dat er onderhuids

iets wringt bij contracten in het algemeen. Vertoont een contract in 'normale'
situaties zoals koop, arbeid en opdracht ook deze spanning omtrent de verbindende
kracht? Dat wordt onderzocht in dit hoofdstuk.

De verbindende kracht van een overeenkomst is het resultaat van een handelen,
nl. contracteren. Voorwaarden voor de verbindende kracht van een overeenkomst

zijn: geldige totstandkoming en toelaatbare inhoud. Maar wat wordt precies bedoeld
met verbindende kracht? Om dat te achterhalen kan de reden van het handelen
onderzocht worden: waarom sluiten partijen een overeenkomst? Op deze waarom-
vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk: Ten eerste kan het antwoord een 'back-
ward-looking' motief geven in termen van menselijk wel en wee, zoals de ach-
terliggende wens tot vermogensverschuiving oftot regulering van een organisatori-

sche verhouding. Het tweede antwoord op de waarom-vraag kan luiden dat partijen
overeenstemmende wilsverklaringen afleggen.2 Dit is een interpretatie van het
gedrag van partijen vanuit een toeschouwersperspectief. De derde mogelijkheid
is dat partijen rechtsgevolgen beogen. Hier is sprake van een 'forward-looking'
motief, van een intentie waarmee gehandeld wordt. De handeling, het contract,
dient als middel om een doel, rechtsgevolg, te bereiken.

1         Ontleend aan de handelingstheorie, zie Anscombe 1957, p. 24-25; Van den Beld 1982, p. 38-39;
Ricoeur 1990, p. 86-93.

2       De waarom-vraag omvat hier zowel de wanneer-vraag als de hoc-vraag.
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In de traditioneel-juridische benadering is het derde antwoord, beogen van
rechtsgevolgen, beslissend. Verbindende kracht wordt uitgedrukt in termen van
rechtsgevolgen en wil zeggen dat partijen moeten nakomen waartoe ze zich hebben
verbonden: In deze redenering wordt de verbindende kracht verduidelijkt via een
koppeling van de wat-vraag aan het antwoord op de waarom-vraag. Een sterk punt
van deze benadering is dat de rechtsgevolgen van een overeenkomst objectief,
abstract en neutraal kunnen worden vastgesteld. Objectief, want bij de vaststelling
of er een overeenkomst tot stand is gekomen, is niet de innerlijke subjectieve bedoe-

ling van een partij beslissend, maar de uiterlijke, kenbare verklaring dan wel een
objectieve interpretatie van een verklaring, gedrag of zelfs een niet-handelen. Ab-
stract, want bij de bepaling 'wat telt als' overeenkomst is de abstracte bedoeling
van partijen beslissend. Onder bedoeling van partijen wordt niet begrepen het
achterliggende motief, de concrete wens, maar het beogen van rechtsgevolgen,
een 'vooruitkijkend' motief, de intentie waarmee gehandeld wordt. Hierbij verdwijnt
iedere verwijzing naar de concrete situatie. Neutraal, want de eisen die het
contractenrecht stelt aan de totstandkoming en inhoud van overeenkomsten zijn
vooral negatief geformuleerd. Het contractenrecht treedt op als grensrechter. Binnen
die grenzen treedt de rechter niet in de beoordeling van het gedrag van partijen
of van de evenredigheid van prestaties.

De juridisch-dogmatische benadering van verbindende kracht heeft voordelen,
maar er is ook een gevaar verbonden aan de koppeling van de wat-vraag aan de
waarom-vraag. Indien de wat-vraag volledig wordt opgeslokt door de waarom-vraag
wordt alle aandacht immers gericht op het eerste deel van het antwoord: partijen
moeten nakomen. Het tweede deel: waartoe ze zich hebben verbonden, komt niet
aan bod. Het sluiten van een overeenkomst wordt aldus gereduceerd tot een
onpersoonlijke gebeurtenis, waarbij iedere verwijzing naar de concrete situatie
of naar de inhoud wordt vermeden. Wanneer verbindende kracht slechts wordt
betrokken op het bestaan van de overeenkomst en niet op de inhoud, blijft
onduidelijk wat partijen moeten nakomen, waartoe partijen zich precies hebben
verbonden. En voor de bepaling van de betekenis van een contract in het geval
dat de prestatie uitblijft, is dat juist een kernvraag. Om nu te voorkomen dat ik
me te snel mee laat drijven in het vaarwater van de waarom-vraag onderzoek ik
de inhoud van gebondenheid eerst in verschillende contractssituaties afzonderlijk.
Pas daarna kom ik via een vergelijking en analyse tot algemene uitspraken over
de inhoud van gebondenheid.

In dit hoofdstuk worden de koopovereenkomst (par. 2), de arbeidsovereen-
komst (par. 3) en de overeenkomst van opdracht (par. 4) beschreven. Hierbij worden
de (hoofd)verbintenissen van partijen, de rechtsgevolgen als de prestatie uitblijft
en de verhouding tussen de rechtsgevolgen aan de orde gesteld, gevolgd door een

3         Asser/Hartkamp 1997 (4-H), nr. 36, p. 34.
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korte samenvatting per overeenkomst. Uitgangspunt is het geldend recht, aangevuld
met de nodige achtergrondinformatie. Hoewel deze beschrijvingen ook te vinden

zijn in verschillende handboeken over de afzonderlijke onderwerpen, heb ik er
toch voor gekozen ze hier nog eens uitgebreid naast elkaar te zetten. Daardoor is

het mogelijk de rechtsgevolgen van verschillende soorten overeenkomsten te
analyseren en te vergelijken op meerdere (samenhangende) punten (par. 5). Deze

punten betreffen de aard van de prestaties, de juridische rol van partijen, de
bevoegdheid tot opzegging, de aard van de rechtsgevolgen en de wijze van ordening
van de rechtsgevolgen. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord
of het contractsmodel ook wringt in 'normale' situaties als koop, arbeid en opdracht

(par. 6).

2          Koopovereenkomst

2.1 Verbintenissen van partijen

Partijen bij een koopovereenkomst verbinden zich tot het geven van een zaak die
aan de overeenkomst beantwoordt (artikel 7:17 BW) en tot het betalen van de
koopprijs (artikel 7: 1 BW). Dit zijn allebei verbintenissen om te geven: Doen beide
partijen wat hen te doen staat, dan heeft dat als resultaat dat de partijen worden

bevrijd van hun verbintenissen en dat er een verandering optreedt in de vermogens-
bestanden.

2.2 Rechtsgevolgen als de prestatie uitblijft

Het recht op nakoming van een prestatie die bestaat uit een geven, is in het
algemeen in rechte afdwingbaar (artikel 3:296 BW).5 Met behulp van de overheid
kan de schuldeiser de prestatie afdwingen. De bevoegdheid om nakoming te
vorderen is echter niet onbeperkt, want in het geval dat nakoming onmogelijk is,
bijvoorbeeld omdat de verschuldigde zaak niet meer bestaat, kan geen nakoming
worden gevorderd.

De afdwinging van de prestatie waartoe een gedaagde bij rechterlijk vonnis
is veroordeeld, wordt reele executie genoemd. Deze kan direct of indirect zijn.
Directe re8le executie kent twee vormen: 1) de schuldeiser kan de schuldenaar
met behulp van de sterke arm dwingen tot een zelf-presteren of 2) de schuldeiser
kan zich rechtstreeks buiten de schuldenaar om de prestatie verschaffen (artikel
3:299 BW). De eerste vorm is alleen mogelijk bij verbintenissen om niet te doen,

4       Asser/Hartkamp 2000 (44), nr. 22, p. 17.
5        Dat deze afdwingbaarheid niet vanzelfsprekend is, blijkt uit de volgende paragraaf.

45



Hoofdstuk 2

maar niet bij verbintenissen om te geven (en te doen); de schuldenaar kan niet
rechtstreeks tot een zelf-geven worden gedwongen, alleen al omdat in het algemeen
de schuldenaar niet verplicht is z8lf de verschuldigde zaak te geven. De schuldeiser
heeft slechts recht op afgifte, niet op afgifte door de schuldenaar persoonlijk.6 De
tweede vorm is mogelijk bij verbintenissen om te geven (en om te doen). De koper
kan bijvoorbeeld conservatoir beslag leggen tot afgifte van een roerende zaak of
tot levering van een goed (artikel 730 Rv.). Of de verkoper kan zich, langs de weg
van beslag en gerechtelijke verkoop van de goederen van de schuldenaar, de
verschuldigde som verschaffen (artikel 439 e.v. Rv.).7 Of de schuldeiser kan zich
tot eigenaar van het aan hem verkochte huis maken door overschrijving van het
tot levering veroordelende vonnis in de openbare registers.

Van indirecte reele executie wordt gesproken wanneer de schuldenaar met
behulp van zijdelingse dwangmiddelen ertoe wordt gebracht aan een veroordelend
vonnis te voldoen: Indirecte reele executie is mogelijk door middel van lijfsdwang
en dwangsom. De schuldenaar wordt dan voor de keus gesteld tussen enerzijds
voldoening aan de veroordeling tot nakoming en anderzijds vrijheidsberoving resp.
betaling van een, vaak oplopende, geldsom. De praktische betekenis van lijfsdwang
is, gezien de mogelijkheid van reele executie, beperkt: Bovendien kunnen lijfs-
dwang en dwangsom niet worden opgelegd in geval van veroordeling tot betaling
van een geldsom (artikel 587 en 611 a Rv.)

Een schuldeiser heeft een recht tot ontbinding wanneer een verbintenis voortspruit
uit een wederkerige overeenkomst en de wederpartij tekortschiet in de nakoming
van een van haar verbintenissen (artikel 6:265 BW). Zo schiet een verkoper tekort
wanneer de afgeleverde zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst (artikel 7:17
BW). Ontbinding bevrijdt de partijen voor de toekomst van de nog niet nagekomen
verbintenissen en verplicht hen tot ongedaanmaking van reeds ontvangen prestaties
(artikel 6:271 BW). De schuldeiser kan de overeenkomst ontbinden door een
buitengerechtelijke verklaring of door een rechterlijk vonnis (artikel 6:267 BW).

Ontbinding is niet slechts mogelijk wanneer de tekortkoming toerekenbaar
is (wanprestatie), maar ook wanneer de tekortkoming niet toerekenbaar is (over-
macht). Anders dan men wellicht zou verwachten is de term 'tekortschieten' naar
zijn inhoud neutraal, met dien verstande dat zij terugslaat op een concrete en
opeisbare verbintenis:0 Tekortschieten (tekortkomen) omvat alle gevallen waarin

6      Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 641, p. 573.
7       Deze weg is dezelfde als die van verhaalsaansprakelijkheid, die bij hierna schadevergoeding

wordt behandeld.
8      Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 640, p. 571.
9             Maar zal soms hulp kunnen bieden bij verbintenissen om te doen of niet te doen als de rechterlijke

machtiging om  tc doen verrichten of vernietigen ten koste  van de schuldenaar (artikel  3:299
BW) geen uitkomst bicdt, zie Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 647, p. 581.

10    Bakels 1993, p. 171.
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hetgeen de schuldenaar verricht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt,
ongeacht de oorzaak van een bepaald gebrek in de prestatie. Met andere woorden,
de tekortschietende schuldenaar komt niet na terwijl zijn prestatie opeisbaar is.

Ontbinding verplicht tot ongedaanmaking. De verbintenissen uit een koopover-
eenkomst, dat wil zeggen het geven van een goed en de betaling van een geldsom,
zijn vatbaar voor teruggave in natura of restitutie. Zij kunnen, in tegenstelling tot
het verrichten van diensten, ongedaan gemaakt worden. Kan een prestatie feitelijk
niet meer ongedaan gemaakt worden, bijvoorbeeld omdat een geleverde zaak teniet

is gegaan of aan een derde is doorverkocht, dan schiet de ontvanger van de prestatie
tekort in zijn verbintenis tot ongedaanmaking. Hij is dan volgens artikel 6:277 BW
verplicht tot schadevergoeding tenzij deze tekortkoming hem niet kan worden

toegerekend (en hij nietongerechtvaardigd is verrijkt)." De ongedaanmakingsrege-
ling voorziet niet alleen in de mogelijkheid van restitutie van geld of goederen,
maar ook van prijsverlaging door gehele of gedeeltelijke ontbinding. 12

Het bevrijdend effect is, volgens Hartlief, bij alle soorten overeenkomsten
een aantrekkelijk rechtsgevolg van ontbinding wegens wanprestatie.13 Het effect
van ongedaanmaking is echter alleen aantrekkelijk wanneer ongedaanmaking leidt
tot restitutie, dus bij overeenkomsten die gericht zijn op een overdracht van
goederen, zoals koop en ruil.

l 4

Schadevergoeding is verplicht bij iedere tekortkoming in de nakoming van een
verbintenis, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend

(artikel 6:74 BW) Deze regel geldt zowel voor verbintenissen uit overeenkomst
als voor verbintenissen uit de wet.

Het recht op schadevergoeding ontstaat in het geval dat nakoming blijvend
onmogelijk is op het moment van de niet-nakoming (artikel 6:80 BW). Maar als
correcte nakoming nog mogelijk is, dan ontstaat de tekortkoming en het daaraan

gekoppelde recht op schadevergoeding pas op het moment dat de schuldenaar in
verzuim is (artikel 6:74 BW). In de regel geschiedt dit door middel van een
ingebrekestelling.

De schuldeiser kan de vordering tot schadevergoeding verhalen op alle
goederen van zijn schuldenaar (artikel 3:276 BW). Dat wil zeggen dat de schul-
denaar met zijn gehele vermogen in staat voor de betaling van zijn schulden. De
crediteur kan zich dus verhalen op elk vermogensobject van de debiteur en heeft
de vrije keus op welk goed en in welke volgorde hij tot uitwinning wenst over te

11     Hartlief 1994, p. 20.
12     Hartlief 1994, p. 85.
13      En afgezien van de vraag vanaf welk moment partijen van hun verplichtingen zijn bevrijd, is

de bevrijdingsregeling niet problematisch, zie Hartlief 1994, p. 186.
14      In gevallen waarin de kenmerkende prestatie niet bestaat in levering van een zaak of betaling

van een geldsom leidt de ongedaanmakingsregeling tot minder aantrekkelijke resultaten, zie
Hartlief 1994, p. 1,4,84.
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gaan. Partijen kunnen echter door overeenkomst van deze bepaling afwijken.
15

Ook de wet maakt verschillende uitzonderingen op de regel dat de schuldenaar
aansprakelijk is met zijn gehele vermogen:6 Bovendien worden door diverse
wetsbepalingen bepaalde vermogensbestanddelen aan de mogelijkheid van verhaal
onttrokken. 17

De schuldeiser kan zijn recht van verhaal uitoefenen door (een deel van) het
vermogen van de schuldenaar in beslag te laten nemen, het vervolgens door middel
van een openbare (executoriale) verkoop te gelde te maken en zich te voldoen uit
de opbrengst daarvan. Deze regeling wordt in de praktijk weinig toegepast,
crediteuren zoeken hun verhaal eerder in een beslag onder derden of in een
faillissement van de schuldenaar. I8

2.3 Verhouding tussen de rechtsgevolgen

Voordat de verhouding tussen nakoming en schadevergoeding, nakoming en
ontbinding, schadevergoeding en ontbinding wordt besproken, wordt eerst aandacht
besteed aan de afdwingbaarheid van nakoming. Deze is niet zo vanzelfsprekend
als het nu lijkt.'9 De regel dat bij niet-nakoming niet alleen schadevergoeding kan
worden gevraagd, maar dat de contracterende partij een zeker recht heeft op
nakoming, is tegenwoordig opgenomen in de wet, maar dat is niet altijd zo
geweest.20 Toen de mogelijkheid tot reale executie niet werd erkend, was alleen
de schadevergoedingsplicht te effectueren, niet het recht op nakoming.

De geschiedenis van de reale executie bij koop is te lezen bij Fischer. 21

Volgens het oud-Romeinse recht loste de verplichting tot levering in geval van
niet-nakoming zich op in schadevergoeding.22 Het Germaanse recht kende

daarentegen de rechtsregel dat de verkoper in geval van nalatigheid met de levering

15     Pitto/Gerver e.a. 1995, p. 274.
16     Bijv. art. 4:1078 BW (benificiaire aanvaarding).
17     Goederen die dienen om in de eerste levensbehoeften te voorzien, worden om redenen van

humanitaire aard en om verdere verarming van de schuldenaar te voorkomen onvatbaar verklaard
voor beslag Cart. 447,448,475a Rv) of zijn slechts voor een beperkt gedeelte vatbaar voor verhaal
(art. 475a-c Rv). En het recht van gebruik en bewoning is aan verhaal onttrokken omdat het
onvervreemdbaar is (art. 3:226 lid 4 BW), zie Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 36, p. 27.

18      Derdenbeslag is een weg waarlangs men zijn geld binnen krijgt van hem, die niets anders heeft
dan zijn arbeidsloon. De crediteur van de werknemer legt beslag onder diens werkgever. Deze
mag zolang het beslag duurt - en dit duurt zolang tot de beslaglegger veronderstelt, dat er
voldocnde is om zich op te verhalen - niet meer aan de werknemer uitbetalen. Vermelding verdient
hierbij, dat de wet een bepaald minimum van het loon beslagvrij verklaart (art. 475d Rv), zie
Pitlo/Gerver e.a. 1995, p. 436.

19      In het Engelse recht bestaat, behalve bij onrocrend goed transacties, helemaal geen 'recht' op
nakoming, maar is de schadevergoedingsvordering primair, zie Holzhauer & Teijl e.a. 1989,
p. 105.

20     Scholten 1974, p. 17.
21    Fischer 1934.
22    Fischer 1934, p. 23-33.
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door middel van reele executie tot levering moest worden gedwongen.23 Men was
verplicht te volbrengen wat men had beloofd, de verkoper moest het verkochte
leveren en was niet bevrijd door het geven van schadevergoeding aan de koper.
Voorwaarde was wel dat de verkoper de koopprijs of een gedeelte ervan of een
symbolische prijs ('arrha') ontvangen had. Vooruitbetaling van deze prijs versterkte

het koopcontract en daardoor was redle executie mogelijk. De dwang werd
uitgeoefend door indirecte executiemiddelen en tussen roerend en onroerend goed
werd geen verschil gemaakt.

Het Nederlandse recht heeft sinds de zestiende eeuw onder invloed gestaan
van inzichten die door beoefenaren van het Romeinse recht zijn verkondigd.24 Toch
leren bronnen uit verschillende Nederlandse rechtsgebieden dat een dwang tot
levering bestond. Vaste praktijk was dat de verplichting tot levering zich alleen

oploste in schadevergoeding wanneer de koper geen levering meer wenste of
wanneer de verkoper niet bij machte was te leveren. De Nederlandse rechtspraak
v66r 1838 achtte reele executie bij koop dan ook mogelijk, maar na 1838 veranderde
de toestand. De wetboeken die in dat jaar werden ingevoerd regelden niets omtrent
dit punt. De vraag: reele executie of enkel schadevergoeding in geld bij niet-
nakoming van verbintenissen, met name van koopovereenkomsten, werd een bekend
twistpunt.25 De kwestie speelde vooral bij de koop van onroerend goed. De ene
partij meende dat de rechter de koper direct moest helpen door te verklaren dat
zijn tot levering veroordelend vonnis in de openbare registers kon worden
ingeschreven. Maar volgens de streng-legistische opvatting die in de tweede helft
van de negentiende eeuw de overhand had, stond het de rechter niet vrij reele
executie toe te passen, daar de wet alleen executiemiddelen aanwees voor de
veroordeling tot betaling van een geldsom. Er waren geen directe of indirecte
dwangmiddelen om een tot levering veroordelend vonnis te executeren. De wet
regelde wel de schadevergoeding, die gevorderd kon worden bij niet-nakoming
van verbintenissen. Daarom moesten alle verplichtingen uit verbintenissen, ook
de verplichting van de verkoper tot levering, 'zich oplossen' in schadevergoeding.

26

Ook al werd reele executie bij koop in doctrine en jurisprudentie sinds  1838
niet meer algemeen aanvaard, toch werd deze instelling wel als wenselijk
beschouwd. In  1927 werd directe retle executie van zeeschepen wettelijk geregeld,
later gevolgd door de mogelijkheid van reele executie van roerende en onroerende
zaken (zoals beschreven in de vorige paragraaf).

Nakoming en schadevergoeding worden tegenwoordig dus beide beschouwd als

afdwingbare rechtsgevolgen. Maar hoe wordt hun onderlinge verhouding nu voorge-

23     Fischer 1934, p. 63.
24     Fischer 1934, p. 364-366.
25     Fischer 1934, p. 341.
26          Fischer  1934,  p.  351.
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steld? De heersende leer hanteert als uitgangspunt dat de verbintenis primair gericht
is op de prestatie zelf, subsidiair op schadevergoeding.

"Als nakoming niet meer mogelijk is, en (...) ook niet meer afgedwongen
kan worden, resteert de schadevergoeding als surrogaat.

„27

Voor de hierarchische verhouding tussen nakoming en schadevergoeding geeft
Hartkamp meerdere argumenten.28 De schuldeiser heeft in de eerste plaats recht
op nakoming, want de verbintenis is op de prestatie gericht. Hij kan dit recht
effectueren door de schuldenaar aan te spreken tot nakoming. Deze vordering vloeit
rechtstreeks voort uit de verbintenis. De verplichting tot betaling van vervangende
schadevergoeding is daarentegen een subsidiaire verplichting, die niet rechtstreeks
voortvloeit uit de verbintenis, maar een gevolg is van het (toerekenbaar) niet-, niet-
tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis. Andere argumenten zijn dat
de schuldeiser niet van de aanvang af de keus heeft tussen de prestatie zelf of
schadevergoeding, en dat het de schuldenaar evenmin vrij staat schadevergoeding
te betalen in plaats van te voldoen aan de verbintenis.

Ook Vegter gaat er vanuit dat de verplichting tot schadevergoeding secundair
is.29 Deze wordt geheel ingekleurd door het normatief karakter van de primaire
prestatieplicht. De schadevergoedingsplicht is een reactie van het recht op de
schending van de primaire prestatieplicht. Zij geeft uitdrukking aan de juridische
verantwoordelijkheid die erin bestaat, dat het rechtssubject dient in te staan voor
de goede nakoming van zijn verplichtingen. De schuldeiser moet zoveel mogelijk
gebracht worden in de situatie die er zou zijn geweest als de primaire verplichting
was nagekomen. Dat verklaart ook dat schadevergoeding soms moet worden voldaan
in natura in plaats van in geld (artikel 6:103 BW).

Vanuit economisch gezichtspunt is er echter geen reden om een hierarchische
verhouding tussen nakoming en schadevergoeding aan te nemen. Soms is niet
nakomen een betere handeling dan wel nakomen, want niet nakomen kan
economisch gezien efficienter zijn.30 Als de praktijk van het kooprecht inderdaad
deze economische benadering volgt, zoals Holzhauer & Teijl beweren, dan gaapt
hier een grote kloof tussen de heersende leer en de praktijk, en kunnen we het
strafrecht ook wel afschaffen. In het algemeen stelt het recht immers normen door
het uitblijven van de primaire plicht te sanctioneren, aldus uitdrukkend dat deze
plicht goedschiks of kwaadschiks gedaan moet worden; de rechtsonderhorige mag
kiezen welke motieven hij laat gelden, maar mag niet kiezen tussen weI en niet
doen.

27    Vegter 1991, p. 156.
28     Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 356, p. 271.
29     Vegter 1991, p. 155-156.
30     Holzhauer & Teijl 1989, p. 105.
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Ontbinding vormt samen met ongedaanmaking het spiegelbeeld van nakoming
van de primaire verbintenis, want de gedachte achter de ongedaanmakingsregeling
is dat partijen elkaar zo goed als praktisch mogelijk is in de toestand moeten brengen
zoals die zonder overeenkomst zou zijn geweest:' Zowel Bakels als Hartlief
waarschuwen tegen een overschatting van de ontbindingsregeling.32 Volgens Bakels
wordterrechtssystematisch prioriteit gegeven aan de stabiliteit en afdwingbaarheid
van contractuele betrekkingen. Dit komt tot uiting in de artikelen 3:296 e.v. BW
waarin het recht op nakoming en reele executie worden erkend. Bovendien worden
contractuele rechten indirect beschermd door artikel 6:162 BW in samenhang met
artikel 6:103 BW (mogelijkheid van schadevergoeding in natura), en door de
pressiemiddelen van dwangsom en lij fsdwang. Deze prioriteit van de afdwingbaar-
heid noopt er volgens Bakels toe het ingrijpende recht op ontbinding terughoudend
te hanteren. 33

Hartlief beschouwt ontbinding, naast nakoming en schadevergoeding, alleen
als een reele optie wanneer
a.     de karakteristieke prestatie vatbaar is voor restitutie;
b.     de karakteristieke prestatie niet voor restitutie vatbaar is, maar nog niet is

verricht;
c.     de karakteristieke prestatie niet voor restitutie vatbaar is en zo ondeugdelijk

is dat zij als niet-nakoming moet worden beschouwd;
d.     de ontbinding enkel gevolgen heeft voor de toekomst. 34

Aan de vordering tot ontbinding kan de schuldeiser een vordering tot schadever-

goeding verbinden. Hij kan zich echter ook beperken tot een van beide vorde-
ringen.35 Indien de schuldeiser enkel schadevergoeding vordert wegens wanprestatie,
dan rust de bewijslast van de schade en van het causaal verband tussen wanprestatie
en schade op de schuldeiser (tenzij de rechter aanneemt, en dat doet hij vaak, dat
uit de gestelde wanprestatie reeds uit de 'aard der zaak' schade voortspruit).36 Ont-
bindt de schuldeiser de overeenkomst (door een buitengerechtelijke verklaring)
dan zal de schuldenaar moeten bewijzen dat de ontbinding niet gerechtvaardigd
is.

31     Hartlief 1994, p. 17.
32    Bakels 1993; Hartlief 1994.
33     Bakels 1993, p. 33.
34     Hartlief 1994, p. 211-212.
35     Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 356, p. 272.
36     Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 416, p. 332.
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2.4 Samenvatting

Wat is de betekenis van een koopovereenkomst voor een contractspartij als de
prestatie uitblijft? Bij de beantwoording van deze vraag kunnen de contractspartijen
meestal worden aangeduid met de termen schuldeiser en schuldenaar, ongeacht
of het nu gaat om de verkoper of de koper. Zij hebben met elkaar gemeen dat het
bij beiden gaat om prestaties om te geven.

De verbintenissen uit de koopovereenkomst zijn van voorbijgaande aard. Door
nakoming, met als spiegelbeeld ontbinding, worden partijen bevrijd van hun
verbintenissen.

De rechtens afdwingbare verbintenissen leiden ertoe dat de schuldeiser een
resultaat kan verkrijgen dat hetzelfde is als bij nakoming of vergelijkbaar daarmee.
Hetzelfde (unieke) resultaat verkrijgt de schuldeiser via reele executie, waarbij
hij zich de prestatie verschaft buiten de schuldenaar om, of via schadevergoeding
in natura. Een vergelijkbaar resultaat kan hij verkrijgen via verhaal op het gehele
vermogen.

De begrippen nakoming, schadevergoeding en verhaal vormen een 'organische
eenheid'.37 Primair staat nakoming,  met als spiegelbeeld ontbinding, secundair

schadevergoeding. Schadevergoeding herstelt het juridisch evenwicht dat door
een normschending is geschonden, en dat in het rechtsverkeer onontbeerlijk is voor
een vreedzaam samenleven van rechtsgenoten.

3             Arbeidsovereenkomst

3.1 Verbintenissen van partijen

De werknemer verbindt zich in dienst van de werkgever tegen loon gedurende
zekere tijd arbeid te verrichten (artikel 7:610 BW). Beide partijen zijn verplicht
zich te gedragen als goed werkgever en goed werknemer (artikel 7:611 BW). Als
beide partijen doen wat hen te doen staat dan heeft dat als resultaat dat er
veranderingen optreden in de vermogensbestanden, maar het resultaat van nakoming
is niet dat partijen bevrijd worden van hun verbintenissen, zoals bij de koopovereen-
komst. In dat opzicht is de arbeidsovereenkomst te beschouwen als een duurover-
eenkomst, vergelijkbaar met een huurovereenkomst. Maar duurzame verbintenissen
uit een contract zijn tegelijkertijd ook eindig of tijdelijk, een tijdelijkheid die
inherent is aan gebondenheid uit een contract, in tegenstelling tot familierechtelijke
verbintenissen tussen ouders en kinderen of tussen broers en zussen. Om recht
te doen aan die tijdelijkheid zijn er in het arbeidscontract zelf mogelijkheden

37     Vegter 1991, p. 157.

52



Rechtsgevolgen van koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en opdracht

opgenomen om hetcontract te beeindigen via opzegging of ontbinding. Ontbinding
speelt hier dan ook een andere rol dan bij de koopovereenkomst en is niet beperkt
tot het geval van tekortkoming in de nakoming. Daar staat weer tegenover dat de
beeindigingsmogelijkheid beperkt wordt door de ontslagbescherming.

Voordat besproken wordt wat de rechtsgevolgen zijn als een partij niet doet wat
haar te doen staat, wordt eerst aandacht besteed aan het begrip arbeid en aan het
onderscheid tussen arbeidsovereenkomst enerzijds en aanneming van werk en
opdracht anderzijds.

Voorafgaand aan de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst in  1907
is er geworsteld met het begrip arbeid vanwege de vraag of een arbeidsverhouding
een vermogensrechtelijke of een personenrechtelijke verhouding was. Lag een
analogie van de arbeidsrelatie met koop of huur meer voor de hand dan een analogie
met het huwelijk? Deze worsteling wordt vervolgd na de Eerste Wereldoorlog,
wanneer men zich bezint op de plaats die het arbeidsrecht inneemt in het gehele
rechtssysteem:8 Heeft het arbeidsrecht betrekking op alle arbeid, dus ook op het
verrichten van diensten en de aanneming van werk, of slechts op de arbeid waarbij
de arbeidskracht rechtstreeks voor een ander wordt aangewend? En is het
arbeidsrecht (slechts) een deel van het vermogensrecht of een aparte afdeling van
het recht naast het personen- en vermogensrecht?39 Bij deze vraagstukken speelden

levensbeschouwing en ideologie een relatief grotere rol dan tegenwoordig het geval
is in de wetenschappelijke beoefening van het arbeidsrecht.40 Inmiddels is de discus-
sie over een afzonderlijke arbeidsrechtelijke codificatie allang gesloten. De arbeids-
relatie blijft contractenrecht, maar in het moderne jasje van de ongelijkheids-
compensatie.41 Desondanks kan enig inzicht in de opvattingen over het begrip arbeid
verhelderend werken bij een analyse van de rechtsgevolgen van arbeidsovereenkom-
sten. Daarvoor is het niet nodig om alle meer of minder genuanceerde benaderingen
weer te geven.42 Ik volsta met het tegenover elkaar zetten van twee uitersten,

38 Bijdragen werden o.a. geleverd door Levenbach, Romme, Sinzheimer, J. van der Ven, F. van
der Ven, Van Esveld, De Gaay Fortman; zie Veldkamp e.a. 1966.

39     Levenbach 1926, p. 70.
40     Heerma van Voss 1996, p. 141.
41 Vgl. Jacobs (1997, p. 1973): Het idee dat het recht cen sterke bescherming moet geven aan een

van de contractspartijen. nt. de als regel zwakkere partij, is in het arbeidsrecht als eerste tot bloei
gekomen en heeft zich nadien verspreid. "Omdat het op die manier decl is geworden van het
algemene rechtsdenken hoeft men tegenwoordig ook veel minder dan vroeger te vrezen, dat de
gewone rechters nog met verouderde civilistische concepten behept zijn - zij blijken wel degelijk
bereid om cen 'ongelijkheidscompensatie' toe te passen ook daar, waar de wet het niet
uitdrukkelijk voorschrijft." Ook Bakels (1996, p. 18) wijst crop dat het arbeidsrecht een middel
is tot ongclijkheidscompensatie. In talloze gevallen tracht het arbeidsrecht een element van
bescherming, c.q gelijkheid (machtsevenwicht), ten behoeve van de factor arbeid te bewerkstelli-
gen teneinde de (on)machtsverhouding te corrigeren.

42      In Veldkamp c.a. 1966 zijn arbeidsrechtelijke oraties tussen 1885 en 1962 gebundeld.
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enerzijds de opvatting van arbeid als waar, anderzijds het persoonlijkheidskarakter
van arbeid. 43

De opvatting van arbeid als (koop)waar, als vermogensbestanddeel, maakt
het mogelijk de arbeidsovereenkomst te beschouwen als een normale vermo-
gensrechtelijke overeenkomst, een ruil van vermogensbestanddelen, van econo-
mische waarden.44 De relatie tussen partijen lost op in de vermogensrechtelijke
wederkerigheid van prestatie-contraprestatie, loon tegenover arbeid. Bij een
ontleding van het arbeidscontract in zijn zuiver contractuele elementen komt men
aldus tot de conclusie dat, in vergelijking met aanneming van werk en opdracht,
het meest essentiele kenmerk de persoonlijke ondergeschiktheid van de ene 'partij'
aan de andere is. 45

Als bezwaar tegen de opvatting van arbeid als koopwaar wordt aangevoerd

dat, in de woorden van Van der Ven, de menselijke situatie in het arbeidsleven
geheel wordt miskend.46 Bakels spreekt over de maatschappelijke aspecten van
de arbeidsovereenkomst.47 Een van die aspecten is dat het bestaan van de werknemer

bedreigd wordt indien de uitbetaling van loon ophoudt. Een ander aspect is dat
de werkgever door zijn grotere deskundigheid en door zijn sterkere positie op de
arbeidsmarkt gewoonlijk in een gunstiger positie verkeert dan de individuele
werknemer, terwijl men bij veel andere contracten meestal niet zonder meer kan

zeggen dat 66n der partijen als regel de zwakkere is.
Het voordeel van de uitwisselingsverhouding is dat het element van per-

soonlijke vrijheid van de werknemer in de loondienstverhouding wordt erkend.
Hierdoor wordt deze in juridische zin gevrijwaard tegen contractsdwang en in staat

gesteld het contract met inachtneming van bepaalde procedures te beeindigen.
48

Diametraal tegenover de vermogensrechtelijke opvatting van de arbeidsovereen-
komst staat de opvatting van de arbeidsovereenkomst als een vorm van samenwer-
king tussen twee mensen waarin beider persoon-zijn domineert. Zowel Romme
als Van der Ven heeft het persoonlijkheidskarakter van arbeid benadrukt, ieder
op zijn eigen manier.49 Romme maakt ten aanzien van het persoonlijkheidskarakter
een onderscheid tussen een individueel-noodzakelijke en een sociale aard van de

43       Zie ook De Gaay Fortman  1966, p.  1 1 4.
44 Het zaak-begrip van arbeid als waar die aan de werkgever is afgestaan en dus voor zijn risico

komt, is volgens Romme (1934, p. 15) ook terug te vinden in de Ongevallenwet 1901. De
verzekering van de werkman, op kosten van de werkgever, tegen de schadelijke gevolgen van
bedrijfsongevallen vergelijkt Romme met de reparatie van een machine die ook ten laste van

de onderneming komt.
45     Van der Ven 1972b, p. 264.
46     Van der Ven 1972b, p. 256.

47     Bakels 1996, p. 15
48        Van der Ven 1972b, p. 256.

49     Ik sluit me aan bij de door hen gebruikte terminologie en heb 'arbeider' niet vervangen door
*werknemer'
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arbeid.50 Onder individueel-noodzakelijke aard verstaat Romme dat de menselijke
arbeidskracht niet van de arbeidende mens kan worden afgescheiden. De arbeider
is niet met een stuk arbeidskracht verbonden aan de werkgever, maar met zijn
persoon. Daarom rust er op de werkgever een verantwoordelijkheid die veel

uitgestrekter is dan die van de arbeider en dat verklaart bijvoorbeeld dat de
werkgever verplicht is loon door te betalen, ook als de arbeider door ziekte of
bijzondere omstandigheden verhinderd is de arbeid te verrichten. De sociale aard
van de arbeid blijkt uit het besef dat arbeid niet behoort tot de particuliere
aangelegenheden van de enkeling en dat ieders arbeid de aanvulling van andere
arbeid behoeft. 51

Van der Ven beschouwt de arbeidsverhouding primair als een verhouding
van de arbeidende mens tot het doel van zijn arbeid.52 Het doel van iedere
economische arbeid is niet het arbeidsproduct, maar het levensonderhoud van de
arbeidende (c.q. degenen voor wie hij moet zorgen).

"De verhouding van den arbeider tot het doel van zijn arbeid is geen
eigendomsverhouding. Het levensonderhoud betekent niet een waar,
een object, maar is de instandhouding en ontwikkeling van het subject
zelve. De verhouding geeft een innerlijk-menselijke betrekking aan. Het
doel van den arbeid is de menselijke persoonlijkheid. Waar de arbeid
de menselijke persoonlijkheid niet meer dient, houdt de rechte betrekking
tussen den arbeider en het doel van zijn arbeid op."53

Toch noemt Van der Ven arbeid geen zuiver private aangelegenheid, maar een
sociaal feit. Hij wordt verricht terwille van de sociale menselijke persoonlijkheid
en is in zijn deling en samenwerking maatschappelijk bepaald. Alleen de arbeid
van mensen, van potentiele en actuele dragers van rechten, is rechtens relevant,
niet de arbeid van machines of dieren.

Het persoonlijkheidskarakter van de arbeid is de kern van het hele arbeidsrecht,
stelt Van der Ven:

"De aarzeling, die men moet overwinnen om dit persoonlijkheidskarakter
volledig te aanvaarden en het waar-begrip van de arbeid af te zweren,

50    Romme 1934, p. 112.
51      De sociale aard blijkt uit de opneming van de collectieve arbeidsovereenkomst in de wet van

1907 en uit het instituut van verplichte verzekering bij ziekte en invaliditeit, zie Romme 1934,
p. 114-116.

52    Van der Ven 1938, p. 165. Levenbach (1939, p. 170) heeft hiertegen aangevoerd dat het
arbeidsrecht nooit de innerlijke bctrekking van de mens tot zijn arbeid kan regelen, maar alleen
de uiterlijke betrekkingen van mensen in verband met art,eid. Dc verwezenlijking van innerlijke
waarden kan richtsnoer zijn. maar de rechtsregeling omvat juist het uiterlijke.

53      Van der Ven 1938, p. 165.
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komt voort uit het - rechtens irrelevante - feit, dat de arbeid mede een

physiologisch proces is; hij schept een arbeidsproduct en ontleent
daaraan in talrijke gevallen een economische ruilwaarde. De physische

opvatting van het arbeidsdoel heeft de verwarrende mening doen
postvatten, dat de arbeid een waar zou zijn, welke misvatting de
emancipatie van het arbeidsrecht van het zaken- en verbintenissenrecht
heeft bemoeilijkt. Evenwel heeft men niet kunnen ontkomen aan de
klaarblijkelijkheid, dat de arbeid niet losgemaakt kan worden van de
menselijke persoonlijkheid des arbeiders, en zodoende ontstond het
dualisme in het begrip van den arbeid, als behorende tot het zakenrecht

enerzijds, maar anderzijds het karakter van persoonlijkheidsrecht
vertonende. „54

De discussie rond het begrip arbeid is van de agenda afgevoerd met het adagium
'arbeid is geen koopwaar'.55 Het dualisme in het begrip arbeid heeft echter zijn
sporen nagelaten in de onderscheiding tussen arbeidsovereenkomst enerzijds en

aanneming van werk en opdracht anderzijds. Dit onderscheid is van groot belang
voor de betrokken contractanten. Met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en
de daaruit voortvloeiende dienstbetrekking zijn immers in de loop der jaren
uitvoerige wettelijke regelingen ontstaan. Hierdoor is deze overeenkomst

gereguleerd en de contractsvrijheid van partijen in grote mate ingeperkt, terwijl
dat ten aanzien van de beide andere overeenkomsten niet (of veel minder) is
gebeurd.56

De jurisprudentie en het merendeel van de rechtsgeleerde auteurs zoeken
het onderscheidend criterium tussen arbeidsovereenkomst en beide andere over-
eenkomsten in het vereiste dat de arbeid 'in dienst van' de wederpartij moet worden
verricht. In dit criterium komt de onzelfstandigheid van de arbeid tot uiting. Een
contractant is, volgens de jurisprudentie, in dienst van de wederpartij indien deze

wederpartij krachtens de overeenkomst bevoegd is (eenzijdig) instructies te geven
omtrent de te verrichten arbeid of de bevordering van de goede orde in de onderne-
ming.57 Met andere woorden, de prestatie waartoe de werknemer zich verbindt
is per definitie (gedeeltelijk) onbepaald en mag door eenzijdige instructies van
de werkgever nader worden geconcretiseerd. Een dergelijke instructiebevoegdheid
ontbreekt bij de aanneming van werk en de opdracht.58 Volgens Bakels geeft het

gezagscriterium over het algemeen voldoende steun om de arbeidsovereenkomst

54     Van der Ven 1938, p. 166.
55 Vgl. Verge & Vallie 1997, p. 18
56     Bakels 1996, p. 12-13.
57     Bakels 1996, p. 12.
58     Bakets 1996, p. 47.
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af te bakenen van contracten als aanneming van werk, opdracht, of de overeenkomst
van nnaatschap.

59

Andere schrijvers achten het bestaan van een arbeidsovereenkomst mogelijk
ook zonder dat er van een gezagsverhouding sprake is. Voor Van der Ven maakt
niet de ondergeschiktheidsverhouding de essentie van de arbeidsovereenkomst
uit, maar het feit dat de arbeider zich voor zekere tijd ter beschikking stelt van de
werkgever.G In de beide andere overeenkomsten blijven de arbeidsverrichters steeds
baas over hun eigen tijd. Tijd is het meest schaarse en minst vervangbare
economische goed dat er bestaat en door de verbintenis arbeid te verrichten
gedurende zekere tijd wordt een claim gelegd op de werknemer, die hem gedurende
de looptijd van het contract in belangrijke mate beperkt in zijn handelingsvrijheid.
Het gezagselement ontstaat volgens Van der Ven juist door het duurelement, omdat
de werkgever de beschikking krijgt over de tijd van de werknemer. De wettelijke
formulering'gedurende zekere tijd' houdt volgens Van der Ven dan ook rechtstreeks
verband met het wezen van de arbeidsovereenkomst en slaat op 'tijdelijke
beschikbaarheid voor het verrichten van arbeid'. Dit kenmerk is niet afhankelijk
van de aard en het niveau van de arbeidsfunctie of van de tijdsduur waarvoor de
arbeidsovereenkomst is aangegaan, maar slechts van de vrije subjectieve keuze.

De wetgever heeft met de woorden 'gedurende zekere tijd' iets anders bedoeld
dan 'tijdelijke beschikbaarheid', nl. een zekere duurzaamheid.61 Deze duurzaamheid
zou de arbeidsovereenkomst in het bijzonder onderscheiden van de opdracht. In
de rechtsliteratuur is de algemene opvatting echter dat de eis van een zekere
duurzaamheid voor de arbeidsovereenkomst niet mag worden gesteld. Zowel een
arbeidsovereenkomst als een overeenkomst van opdracht kan van korte of lange
duur zijn.

62 Van eenAsser/Kortmann e.a. sluit zich, voorzichtig, aan bij Van der Ven.
arbeidsovereenkomst is in ieder geval sprake indien iemand zijn voor werk bestemde
tijd geheel of in belangrijke mate ter beschikking stelt van een ander. De enkele
bevoegdheid om met betrekking tot de bedongen arbeid aanwijzingen en
voorschriften te geven maakt niet elke overeenkomst tot het verrichten van arbeid
tot een arbeidsovereenkomst. Zo is de aannemer verplicht de orders en de
aanwijzingen van de architect op te volgen en is de opdrachtgever bevoegd nadere
aanwijzingen aan de opdrachtnemer te geven. Bovendien staat het gezagscriterium
op gespannen voet met het verschijnsel van de functionele zelfstandigheid. Denk
aan artsen, apothekers, advocaten, accountants die in dienstbetrekking werkzaam

59      Bakels 1996, p. 48. Wel kan de concrete inhoud van de instructiebevoegdheid in verschillende
situaties heel verschillend zijn en afhangen van de partij-afspraak, de aard van de arbcidsovereen-
komst en de redelijkheid en de billijkheid.

60     Van der Ven 1972a, p. 12.
61      Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 17, p. 12.
62     Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 18-21, p. 14-18.
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zijn, maar in welke gevallen het irreeel is een gezagsverhouding aan te nemen. 63

De problematiek van de onderlinge afbakening van de diverse overeenkomsten
tot het verrichten van arbeid kan in de ogen van Asser/Kortmann niet opgelost
worden met 66n voor alle gevallen sluitend criterium. 64

Maar of nu het gezagselement, het duurelement, of nu eens dit en dan weer
dat criterium beslissend is voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, duidelijk
is dat de arbeidsovereenkomst zich onderscheidt van andere wederkerige
overeenkomsten.65 Dat blijkt ten eerste uit de uitvoerigheid van de wettelijke
regeling van de arbeidsovereenkomst in vergelijking met andere bijzondere
overeenkomsten. De wettelijke bepalingen zijn soms van aanvullend recht, maar
dikwijls van semi-dwingend, driekwart dwingend of dwingend recht. Ten tweede
kent het arbeidsovereenkomstenrecht een rechtsbron die bij andere contracten
ontbreekt: de collectieve arbeidsovereenkomst. En ten derde verschilt de ar-
beidsovereenkomst in zoverre van andere overeenkomsten dat haar inhoud per
definitie onbepaald is. De werkgever is bevoegd om prestaties waartoe de werkne-
mer zich heeft verbonden nader te bepalen.

66

3.2 Rechtsgevolgen (its de prestatie uitblijft

De beschrijving van het recht op nakoming kan niet, zoals bij de koopovereenkomst,
gebeuren in termen van schuldeiser en schuldenaar. Een differentiatie naar
werkgever en werknemer is onvermijdelijk.

De werknemer heeft een recht op loon dat in rechte afdwingbaar is, desnoods

via beslag of faillissement. De werkgever is in beginsel geen loon verschuldigd
voor de tijd dat de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. De hoofdregel
luidt: geen arbeid, geen loon (artikel 7:627 BW). Een uitzondering hierop vormt
de bepaling dat in geval van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden of van
ziekte de werknemer voor een bepaalde tijd het recht op loon behoudt.

Heeft de werknemer een recht op feitelijke tewerkstelling? Met andere
woorden is de werkgever verplicht de werknemer tijdens de dienstbetrekking te
laten werken? In de rechtspraak wordt deze verplichting van de werkgever,
afnankelijk van de aard van de dienstbetrekking en de omstandigheden van het
geval meer en meer erkend. De basis is artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap).
Een beroep hierop doet zich voor bij werknemers die op non-actief zijn gesteld,
bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden werknemers, bij werknemers die
om disciplinaire redenen geschorst zijn en bij werknemers die een arbeidscontract

63     Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 18, p. 15.
64     Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 21, p. 18.
65     Bakels 1996, p. 44-45.
66     Bakels 1996, p. 62.
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met een niet exact ingevulde hoeveelheid uren hebben.67 Meestal zal een aanspraak

op feitelijke tewerkstelling samengaan met een aanspraak op doorbetaling van loon.
De werknemer is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten.68 Maar een

rechtsvordering tot nakoming van de arbeidsverplichting van de werknemer onder
bepaling van een dwangsom of gijzeling is niet toegelaten (artikel 7:659 lid 2 BW).

De werknemer kan op ieder gewenst moment de dienstbetrekking zonder
opzegging doen eindigen (artikel 7:677 BW). Deze regel vormt een inbreuk op
het algemene beginsel van het contractenrecht dat nakoming in het algemeen in
rechte afdwingbaar is. De werknemer kan niet gedwongen worden tot nakoming
van de arbeidsovereenkomst, hij kan op staande voet ontslag nemen. Doet hij dit
zonder dringende reden dan neemt hij wel het risico een schadevergoeding te
moeten betalen (en een korting te krijgen op de WW-uitkering wegens 'verwijtbaar
ontslag').

Ook de werkgever is niet te allen tijde verplicht tot nakoming. Ook hij kan
wegens dringende reden op staande voet een werknemer ontslaan. Blijkt dit ontslag
ten onrechte dan is de werkgever verplicht tot schadevergoeding. Als er een
ontslagvergunning had moeten worden aangevraagd dan is het ontslag ook nietig
en moet de werkgever het loon over de gehele periode sinds het ontslag doorbetalen.

Mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te be#indigen zijn opzegging
(artikel 7:667 jo. 7:669 BW), ontbinding wegens gewichtige redenen (artikel 7:685
BW) en ontbinding wegens tekortkoming in de nakoming (artikel 7:686 BW).69
De eerste twee mogelijkheden zijn in het algemene contractenrecht niet terug te
vinden en hangen samen met de aard van de overeenkomst. Bij koop of ruil worden
partijen van elkaar bevrijd door nakoming of ontbinding wegens tekortkoming,
maar bij duurovereenkomsten worden de partijen niet bevrijd door nakoming. Er
moeten dus andere mogelijkheden zijn voor partijen om zich te bevrijden van hun
verbintenissen, want gebondenheid uit contract is altijd eindig. Vandaar de
mogelijkheid van opzegging en ontbinding. Tegelijkertijd zijn, ter bescherming
van de werknemer, de mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beeindigen
beperkt. Alleen gevallen van voldoende ernst kunnen ontbinding van dat contract
rechtvaardigen.70 Een argument hiervoor is dat de werknemer een zwaarwegend

belang heeft bij duurzaamheid van het arbeidscontract omdat zij meestal het sociaal-
economische en soms zelfs ook het psychologische anker is voor betrokkene om
zich maatschappelijk te kunnen handhaven.7i

67     Jacobs & Heerma van Voss 1998, p. 107; Bakels 1996, p. 80.
68        Art. 7:659 BW wijkt af van art. 6:30 BW, waarin is geregeld dat een verbintenis door een derde

kan worden nagekomen.
69    Daarnaast is cr de mogclijkhcid van beeindiging via een tweezijdige rechtshandeling: de

betindigingsovereenkomst, zie Bakels 1996, p. 93.
70     HR 12 december 1980, NJ 1981, 202.
71     Bakels 1993, p. 235.
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Het gevolg van beeindiging van de arbeidsovereenkomst is dat partijen voor
de toekomst bevrijd zijn van hun verbintenissen, maar niet dat partijen verplicht
zijn tot ongedaanmaking van reeds ontvangen prestaties. Achter de ongedaanma-
kingsregeling zit de gedachte dat partijen zoveel als praktisch mogelijk is, in de
toestand van v66r de overeenkomst moeten worden gebracht, maar bij duurover-
eenkomsten is ongedaanmaking niet erg aantrekkelijk. Het probleem zit in het
ongedaan maken van reeds verrichte prestaties in het tijdvak dat voorafgaat aan
de wanprestatie. Ontbinding van duurovereenkomsten moet, gezien de aard van
de overeenkomst, een gedeeltelijke ontbinding zijn: een ontbinding zonder

ongedaanmaking, althans van de periode die voorafgaat aan de wanprestatie.
72

In tegenstelling tot het algemene contractenrecht kent het arbeidsovereen-
komstenrecht geen buitengerechtelijke ontbindingsmogelijkheid. De ontbinding
van de arbeidsovereenkomst kan slechts door de rechter worden uitgesproken. Deze
moet kunnen toetsen of de wanprestatie, in het licht van de wettelijke regeling en
de aard van de arbeidsovereenkomst, dit ingrijpend gevolg rechtvaardigt.73 Voor
opzegging wegens dringende reden is rechterlijke tussenkomst in beginsel niet
vereist, ieder van de partijen is daartoe bevoegd (artikel 7:677 BW). Maar als de
werknemer zich hiertegen verzet (en dat moet hij doen wil hij aanspraak hebben

op een uitkering of doorbetaling van loon) dan komen deze gevallen ook voor de
rechter.

Tijdens de arbeidsrelatie is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade

die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt (artikel 7:658
BW), ook al is de werkgever niet tekortgeschoten in de nakoming van zijn
verplichting de werknemer te beschermen tegen gevaar. De werknemer die bij de

uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever is niet
aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloos-
heid (artikel 7:661 BW). Deze aansprakelijkheid van de werknemer is lichter dan
die van een schuldenaar in een koopovereenkomst.

74

Bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst zijn de criteria voor schadevergoe-
ding: be8indigen zonder opzegging; verschaffen van dringende reden voor ontslag
(die ook buiten de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst kan liggen); kennelijk
onredelijk ontslag; ontbinding wegens gewichtige reden in de zin van verandering
van omstandigheden.75 De rechter kan de partij die schadeplichtig is geworden

72      Hartlief 1994, p. 79.
73    Bakels 1993, p. 235.
74    Bakels 1996, p. 83.
75 Ontbindingen wegens gewichtige redenen (verandering in omstandigheden) gaan tegenwoordig

dikwijls gepaard met vergoedingen (art. 7:685 BW) die vastgesteld worden volgens de sinds
1 januari 1997 door de Kring van Kantonrechters ingevoerde vergoedingsformule, zie Van der
Heijden 1998, p. 643.
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of die de overeenkomst kennelijk onredelijk heeft doen beeindigen veroordelen
de arbeidsverhouding te herstellen (artikel 7:682 BW). Maar op verzoek van een
van de partijen moet de rechter in plaats daarvan een afkoopsom vaststellen.

3.3 Verhouding tussen de rechtsgevolgen

De verhouding tussen de rechtsgevolgen is bij de arbeidsovereenkomst veel minder
duidelijk dan bij de koopovereenkomst. Van de laatste is gezegd dat het primair
gaat om nakoming, secundair om schadevergoeding wegens schending van de
primaire prestatieplicht. Bij de arbeidsovereenkomst is zowel de mogelijkheid om
nakoming van de arbeidsverrichting af te dwingen, als de hierarchische verhouding
tussen nakoming en schadevergoeding moeilijker. Om te beginnen is een
onderscheid tussen de rechtsgevolgen voor werkgever en werknemernoodzakelijk.

Vanuit het perspectief van de werknemer valt te verdedigen dat het af-
dwingbare recht op loon op de eerste plaats komt en dat het recht op schadever-
goeding, in het geval de werkgever de overeenkomst in strijd met de regels
beeindigt, een surrogaat is voor de verplichting tot doorbetaling van loon en tot
hetzelfde resultaat leidt. De uitgebreide aansprakelijkheid van de werkgever voor
alle schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden kan
echter niet gegrond worden op een schending van een prestatieplicht. Hier is geen
sprake van een hitrarchische verhouding tussen nakoming en schadevergoeding.

Het recht van de werkgever op (voortdurende) arbeid van de werknemer is
niet op dezelfde manier afdwingbaar als dat van de schuldeiser bij een koop-
overeenkomst. In de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever geen mogelijkheid
van reele executie. De werkgever kan de werknemer niet direct of indirect dwingen
de arbeid te verrichten en vanwege het persoonlijke karakter van de arbeid kan
hij zich de prestatie ook niet verschaffen buiten de werknemer om. Komt de
werknemer niet na, dan kan de werkgever niet hetzelfde resultaat verkrijgen als
bij nakoming. Maar de werkgever heeft wel een machtsmiddel in handen: als de
werknemer de arbeid niet verricht, heeft hij ook geen recht op loon. Dat kan
betekenen dat een werknemer door niet-nakoming zijn levensonderhoud in de waag-
schaal stelt en dat is in de praktijk een belangrijke stok achter de deur voor
nakoming van de arbeidsverplichting.

Beeindiging van de overeenkomst door de werknemer of de werkgever is
geen schending van een nakomingsplicht en verplicht als zodanig niet tot scha-
devergoeding. Alleen wanneer de beeindiging niet op de juiste wijze of op de juiste
gronden plaatsvindt ontstaat er een schadevergoedingsplicht.

Bij de koopovereenkomst wordt ontbinding, in combinatie met ongedaanmaking,
beschouwd als het spiegelbeeld van nakoming. Met ontbinding doe je een stap
vooruit: bevrijding van de verbintenissen, maar ook een stap terug: herstel in de
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vorige toestand via de ongedaanmaking van verrichte prestaties. Bij de arbeids-
overeenkomst is ontbinding niet het spiegelbeeld van nakoming, want zij leidt niet
tot herstel in de vorige toestand, maar alleen tot bevrijding van de verbintenissen.
Ontbinding is niet alleen een mogelijkheid waar de schuldeiser voor kan kiezen
in het geval dat de schuldenaar tekortschiet, maar ontbinding in de vorm van
opzegging is inherent aan de tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst.

Aan de regeling van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst (het ontslagrecht),
maar ook aan nakoming en schadevergoeding, liggen tegenstrijdige grondbeginselen
ten grondslag.76 Ten eerste is het ontslagrecht gericht op bescherming van de
werknemer die groot belang heeft bij behoud van de dienstbetrekking. Daartegen-
over staat het belang van de werkgever bij het goed functioneren van de onderne-

ming. Een tweede grondbeginsel is dat de werknemer niet geblokkeerd mag worden
in zijn vrije keuze van dienstbetrekking. Daar staat weer tegenover dat de werkgever
belang heeft bij het behoud van een werknemer. En ten derde heeft de overheid

belang bij de inrichting van het ontslagrecht, omdat de gevolgen van ontslagen
in veel gevallen mede ten laste komen van collectieve middelen. Deze tegenstrijdige

grondbeginselen verstoren de hierarchische verhouding tussen de rechtsgevolgen.

3.4 Samenvatting

Bij de arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich tot een prestatie om te
doen, de werkgever tot een prestatie om te geven.

De vraag 'wat is de betekenis van een contract als de prestatie uitblijft?' is
in geval van een arbeidsovereenkomst te onderscheiden van de vraag 'wat is de
betekenis van een contract?'.  Bij de koopovereenkomst valt het antwoord op de
twee vragen samen, aangezien het de functie is van het koopcontract om een
regeling te geven voor problemen die optreden wanneer prestaties niet gelijktijdig
worden verricht. Bij de arbeidsovereenkomst vallen de antwoorden niet samen.
Een arbeidsovereenkomst ontleent haar betekenis mede aan de regeling voor
beeindiging van de gebondenheid, los van de vraag of de prestatie uit is gebleven.
Deze regeling is nodig omdat de verbintenissen een duurzaam maar tegelijkertijd
tijdelijk karakter hebben. Een contract maakt het mogelijk de arbeidsverhouding
in beginsel op te zeggen of te ontbinden.

Bij de beantwoording van de vraag'wat is de betekenis van een arbeidscontract
als de prestatie uitblijft' moet een onderscheid worden gemaakt tussen werkgever
en werknemer. Deze posities zijn niet inwisselbaar, zoals in het geval van de
koopovereenkomst waar men goed kan werken met de begrippen schuldeiser en
schuldenaar. Het recht van de werknemer op betaling van loon is executabel,

76 Vgl. Bakels 1996, p. 91.
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waardoor de werknemer via executie hetzelfde resultaat kan verkrijgen als via
nakoming. Het recht van de werkgever op de arbeidsverrichting is niet executabel
(maar: geen arbeid, geen loon). Het recht op schadevergoeding is wel executabel
en kan leiden tot hetzelfde resultaat als nakoming (herstel van dienstbetrekking)
of tot een vergelijkbaar resultaat via vermogensverhaal.

De rechtsgevolgen vormen geen organische eenheid. Dat komt omdat de
arbeidsovereenkomst gebaseerd is op tegenstrijdige uitgangspunten.

4            Overeenkomst van opdracht77

4.1 Verbintenissen van partijen

In de overeenkomst van opdracht verbindt de opdrachtnemer zich jegens de
opdrachtgever buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten (artikel 7:400
BW). Bij zijn werkzaamheden moet de opdrachtnemer de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht nemen (artikel 7:401 BW). De overeenkomst kan al dan
niet tegen loon zijn. Loon is altijd verschuldigd indien de opdrachtnemer in de
uitoefening van zijn beroep ofbedrijf de overeenkomst is aangegaan (artikel 7:405
BW).

Uitvoering van de overeenkomst van opdracht heeft als resultaat een
verandering in de vermogensbestanden. Ten aanzien van partijen is het resultaat
een bevrijding van de verbintenissen indien de opdracht eindigt door volbrenging
of door het verstrijken van de tijd waarvoor de opdracht is verleend, maar geen
bevrijding van verbintenissen indien de opdracht voor onbepaalde tijd is verleend.

Voordat de rechtsgevolgen bij het uitblijven van de prestatie worden besproken,
komt eerst aan de orde het onderscheid tussen opdracht en sociale afspraak, de

rechtsverhoudingen die onder het begrip opdracht vallen en de afbakening van
de opdracht ten opzichte van andere overeenkomsten tot het verrichten van
werkzaamheden voor een ander.

Niet iedere vorm van dienstverlening is een opdracht in juridische zin. Veel
dienstbetoon vindt zijn grond in de talloze sociale relaties waarin mensen tot elkaar
staan, zoals familiebanden, nabuurschap, vriendschap of kennissenkring. Sociale
afspraken roepen slechts sociale of morele verplichtingen in het leven, geen
juridische. Het criterium voor het onderscheid tussen een opdracht in juridische
zin en een sociale afspraak is, volgens de heersende leer, de bedoeling van partijen
om een juridische binding in het leven te roepen. 7R

77      De wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht is ingevocrd in 1993. Daarvoor werd
deze de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten genocmd.

78     Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 54, p. 40. Anders: Nieskens 1987, p. 71.
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Onder het juridische begrip opdracht gaan vele overeenkomsten schuil. Deze
zijn niet beperkt tot de behartiging van belangen van vermogensrechtelijke aard,
maar kunnen ook belangen beogen die de persoon betreffen.79 Om een beeld te
schetsen van de varititeit noemt Asser/Kortmann o.a. de rechtsverhouding tot de
advocaat, de accountant, de notaris, de bank, de deurwaarder, de raadgevend
ingenieur, de architect, de belastingadviseur, de free lance journalist, de taxateur,
de makelaar, de musicus, de leraar, de repetitor, het reisbureau, de vertaler, de
pedicure, de sporttrainer, de kapper, de kraamverpleegster, de gids, de priv6-
detective en de boomchirurg. Bovendien kan men denken aan organisatie-
opdrachten, researchovereenkomsten, computer-opdrachtovereenkomsten (loon-
administratie), de overeenkomst met een bestuurder van vereniging of stichting
en de overeenkomst tussen uitzendbureau/uitleenbedrijf en inlener. 80

De opdracht onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst door de 'buiten
dienstbetrekking' verrichte werkzaamheden door de ene partij voor de andere partij.
Indien de werkzaamheden bestaan in het tot stand brengen van een werk van
stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren
of doen vervoeren van personen of zaken, dan vallen deze overeenkomsten niet
onder opdracht (artikel 7:400 BW). De overige overeenkomsten in titel 7 van boek

7 BW, bijvoorbeeld de geneeskundige behandelingsovereenkomst, zijn te
beschouwen als gekwalificeerde (sub)vormen van de opdracht.

De overeenkomst van opdracht betreft niet het tot stand brengen van een werk
van stoffelijke aard. Dat is aanneming van werk. Een verschil tussen opdracht en
aanneming van werk is dat een opdrachtnemer minder vergaande verplichtingen
heeft dan de aannemer. Een ander verschil is dat bij aanneming het accent van
het werk wordt gelegd op het resultaat, terwijl dat bij opdracht veel meer is gelegen
in een mate van inspanning.

81

4.2 Rechtsgevolgen als de prestatie uitblijft

Bij de beschrijving van het recht op nakoming wordt een onderscheid gemaakt
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Bovendien wordt er een onderscheid
gemaakt tussen een particuliere en een professionele opdrachtnemer. De laatste
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Het recht van de opdrachtnemer op loon is in rechte afdwingbaar. In de regel
is de opdrachtgever geen loon verschuldigd zolang geen prestaties zijn verricht.
Maar hoeveel dient gepresteerd te zijn wil de verschuldigdheid van loon bestaan?
Hiervoor is geen algemene regel te geven.82 Bij opdrachten die verbinden tot

79     Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 52, p. 39.
80     Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 47, p. 35
81      Wessels 1994, p. 6.
82     Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 78, p. 64.
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werkzaamheden die nimmer voltooid zijn, zoals een adviseurschap, zullen
periodieke betalingen tijdens de duur van de opdracht eerder regel dan uitzondering
zijn. Bij opdrachten die strekken tot de volbrenging van een bepaald werk of tot
het bereiken van een bepaald resultaat zal pas loon verschuldigd zijn nadat de
prestatie is verricht, maar dit is geen algemene regel. De medicus en de advocaat
bijvoorbeeld hebben recht op loon, ook indien de patient sterft of het proces wordt
verloren. Of loon verschuldigd is voor verrichtingen die zonder resultaat blijven
('no cure, no pay') hangt af van de inhoud en strekking van de overeenkomst en
voorts van het gebruik. Het systeem is dat in beginsel voor verrichtingen steeds
loon verschuldigd is, zelfs indien aan de opdrachtnemer een fout te verwijten is. 83

De overeenkomst van opdracht heeft een persoonlijk karakter (artikel 7:404
BW). Hoofdregel is dat in het geval de opdracht met het oog op een bepaald persoon
is verleend, deze de werkzaamheden zelf moet verrichten, ook al is de juridische
wederpartij van de opdrachtgever een maatschap of een BV.84

Kan de opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen van de
opdrachtnemer in rechte afdwingen? De wettelijke regeling van de overeenkomst
van opdracht geeft geen regels voor reele executie. De mogelijkheid van indirecte
reele executie via lijfsdwang en dwangsom is niet, zoals bij de arbeidsovereenkomst,
expliciet uitgesloten. De gewone regels van het contractenrecht zijn van toepassing.

De opdrachtnemer kan niet rechtstreeks gedwongen worden tot persoonlijke
nakoming. Wel kan de opdrachtgever met machtiging van de rechter de verbintenis
doen uitvoeren door een ander, maar op kosten van de opdrachtnemer. Uiteraard
gaat het dan alleen om prestaties die door een ander dan de opdrachtnemer kunnen
worden uitgevoerd en niet om prestaties van juist deze opdrachtnemer. Bovendien
gaat het alleen om prestaties van een professionele opdrachtnemer, want een
particuliere opdrachtnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

Algemene gronden voor beeindiging van de overeenkomst van opdracht zijn
de volbrenging van de opdracht, het verstrijken van de overeengekomen termijn,
het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde, de be8indiging met
wederzijdse instemming en de ontbinding van de overeenkomst van opdracht in
geval van tekortkoming in de nakoming.85 Een bijzondere betindigingsgrond is
opzegging (artikel 7:408 BW). Opzegging door de opdrachtgever is te allen tijde
mogelijk, in tegenstelling tot de algemene regel dat overeenkomsten niet herroepen
kunnen worden dan met wederzijdse toestemming of wegens in de wet genoemde
regels. Ook de particuliere opdrachtnemer kan te allen tijde opzeggen. De
professionele opdrachtnemer kan de overeenkomst alleen opzeggen indien zij voor
onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt. Bovendien kan een
opdrachtnemer altijd opzeggen wegens gewichtige redenen, indien hij op redelijke

83     Hartlief 1994, p. 57.
84     Wessels 1994, p. 24.
85      Wessels 1994, p. 32; Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-Ill), nr. 96, p. 77.
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grond niet bereid is de opdracht uit te voeren volgens de aanwijzingen van de

opdrachtgever (artikel 7:402 BW).

Ret recht op ontbinding past niet goed bij de overeenkomst van opdracht. Degene
die de karakteristieke prestatie heeft verricht (de opdrachtnemer) heeft immers
recht op betaling van de contractsprijs ondanks dat hij tekort is geschoten.86 Verzuim
of fouten van de opdrachtnemer tasten zijn recht op loon niet aan, maar geven
aanleiding tot schadevergoeding. In dit stelsel past geen ontbinding door de
opdrachtgever.87 En in gevallen waarin de karakteristieke prestatie deugdelijk is
verricht en de opdrachtgever tekortschiet met betaling van loon, heeft de
dienstverrichter geen belang bij ontbinding, want hij kan de weg van nakoming
bewandelen. Het is gekunsteld om dan met ontbinding te werken. XR

Verzuim of fouten van de opdrachtnemer tasten zijn recht op loon niet aan, maar

geven aanleiding tot schadevergoeding. De strekking van de overeenkomst van

opdracht is niet het garanderen van een bepaald resultaat, maar het verrichten van
werkzaamheden. Indien een beroepsbeoefenaar echter niet de zorgvuldigheid van
een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht heeft genomen is
hij aansprakelijk voor de schade.89 Onder omstandigheden kan er ook aansprake-
lijkheid bestaan indien aan betrokkene geen verwijt valt te maken, maar de
tekortkoming weI aan de beoefenaar valt toe te rekenen. Wessels geeft als voorbeeld
een arts die tijdens een operatie wordt overvallen door een flauwte en daardoor
schade berokkent aan een patient.

90

De opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer de schade te vergoeden
die deze lijdt vanwege een bijzonder gevaar dat zich voordoet bij de uitvoering
van de opdracht, tenzij er bij de vaststelling van het loon rekening is gehouden
met dit gevaar, of het risico inherent is aan het bedrijf of beroep (artikel 7:406 lid
2 BW).

4.3 Verhouding tussen de rechtsgevolgen

Bij de overeenkomst van opdracht zijn, net als bij de arbeidsovereenkomst,
schuldeiser en schuldenaar niet inwisselbaar. Er moet een onderscheid gemaakt
worden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

86     Hartlief 1994, p. 56.
87 Behalve voorzover het een gedeeltelijke ontbinding terzake van niet uitgevoerd werk, een algehele

ontbinding terzake van totaal niet presteren of een ontbinding voor de tockomst betreft, zie HaI-tlief

1994, p. 58. Hetzelfde resultaat kan echter ook worden bereikt door opzegging.
88    Hartlief 1994, p. 60-61.
89     Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 60, p. 45; Wessels 1994, p. 13.

90    Wessels 1994, p. 13.
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Vanuit het perspectief van de opdrachtnemer draait de opdracht meestal

primair om betaling van loon, al was het maar omdat via opdrachten de professio-
nele opdrachtnemer de eigen boterham kan verdienen, maar de overeenkomst kan
ook om niet worden aangegaan.91 Bij ontbinding in geval van tekortkoming in de
nakoming heeft de opdrachtnemer geen belang vanwege de opzeggingsmogelijkheid.
Verder heeft de opdrachtnemer alleen een recht op schadevergoeding in het geval
dat hij schade lijdt vanwege een bijzonder gevaar dat zich bij de uitvoering van
de opdracht voordoet.

Vanuit het perspectief van de opdrachtgever is vooral het recht op schade-

vergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van belang. Nakoming van de
prestatie kan worden afgedwongen van een professionele opdrachtnemer, maar
alleen in die zin dat deze via een rechterlijke machtiging gedwongen kan worden
de kosten te betalen die de opdrachtgever moet maken om de verbintenis door een
ander uit te laten voeren. Van de particuliere opdrachtnemer kan geen nakoming
worden afgedwongen, deze kan immers te allen tijde opzeggen. Ook een recht van
de opdrachtgever op ontbinding is niet relevant, want ook hij kan te allen tijde
opzeggen.

4.4 Samenvatting

De opdrachtgever verbindt zich tot een prestatie om te geven, de opdrachtnemer
tot een prestatie om te doen. Vanwege dit verschil in aard van de prestatie zijn
ook hier de partijen niet inwisselbaar.

De verbintenissen kunnen van voorbijgaande of van voortdurende aard zijn.
Bevrijding van de verbintenissen is mogelijk door nakoming of opzegging. De
opdrachtgever en de particuliere opdrachtnemer kunnen altijd opzeggen, de
professionele opdrachtnemer in geval van onbepaalde duur van de overeenkomst.

Als de prestatie van de opdrachtgever uitblijft heeft de opdrachtnemer een
executabel recht op loon. Hierdoor verkrijgt hij hetzelfde resultaat als bij nakoming.
Schiet de opdrachtnemer tekort dan heeft de opdrachtgever ten eerste een recht

op schadevergoeding en ten tweede kan de opdrachtgever via rechterlijke
machtiging de prestatie door een ander laten verrichten op kosten van de op-
drachtnemer.

De verhouding tussen de rechtsgevolgen is ook hier, net als bij de arbeidsover-
eenkomst, niethiararchisch, zeker niet vanuithetperspectief van de opdrachtgever.
De ingewikkelde verhouding heeft te maken met het feit dat er niet alleen
vermogensrechtelijke belangen op het spel staan, maar ook belangen die de persoon
betreffen.

91     Wessels 1994, p. 5
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5           Analyse en conclusies

Na de beschrijvingen van de rechtsgevolgen in verschillende contractssituaties
is het mogelijk deze te analyseren en te vergelijken en aldus tot algemene uitspraken
te komen over de inhoud van gebondenheid. Deze analyse wordt uitgevoerd aan
de hand van een aantal punten, die onderling weer met elkaar samenhangen. Deze
punten betreffen de aard van de prestaties (par. 5.1), de juridische rol van partijen
(par. 5.2), de bevoegdheid tot opzegging (par. 5.3), de aard van de rechtsgevolgen

(par. 5.4) en de wijze van ordening van de rechtsgevolgen (par. 5.5).

5.1 De aard van de prestaties

Verbintenissen van partijen bestaan uit prestaties om te geven, te doen of niet te
doen (artikel 3:296 BW). Een verbintenis om te geven strekt tot het leveren van

een goed of het verschaffen van het bezit daarvan. Ook de verbintenis tot het betalen
van een geldsom of tot het verschaffen van het genot van een zaak zijn verbintenis-
sen om te geven.92 Bij koop verbinden beide partijen zich tot prestaties om te geven.
Alle andere verbintenissen tot een positieve prestatie zijn verbintenissen om te
doen, zoals die tot het verrichten van arbeid, het verlenen van diensten, het bieden
van geneeskundige behandeling en het vervoer van zaken. Verbintenissen om niet
te doen zijn verbintenissen tot een negatieve prestatie. De schuldenaar heeft zich
te onthouden van iets wat hij anders zou mogen doen (bijvoorbeeld concurreren)
of moet iets dulden wat hij anders zou mogen verhinderen (bijvoorbeeld zijn
buurman verhinderen bouwmaterialen over zijn terrein te vervoeren). 93

Het onderscheid naar de aard van de prestatie wordt gebruikt in verband met
reele executie en met de beoordeling van een eventuele tekortkoming in de
nakoming. Eerst behandel ik het verband met reele executie.94 In beginsel zijn de
verschillende soorten prestaties reel executabel, maar de wijze van executeren kan
verschillen. Bij prestaties om te geven kan de schuldenaar niet rechtstreeks
gedwongen worden tot zelf-geven, maar wel kan de schuldeiser via beslag hetzelfde
resultaat verkrijgen als bij correcte uitvoering van de overeenkomst. Bovendien
kan de schuldenaar via lijfsdwang en dwangsom indirect gedwongen worden tot
afgifte van een bepaalde zaak (maar niet tot betaling van een geldsom). Ook bij
prestaties om te doen is het niet geoorloofd de schuldenaar rechtstreeks te dwingen
tot persoonlijke nakoming. Beslag is niet mogelijk, wel kan de schuldeiser het

92      Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 22, p. 17. Ook de verbintenis tot levering van zaken die enkel
naar soort en hoeveelheid zijn bepaald is een verbintenis om te geven.

93        Asser-Hartkamp 2000 (4-I), nr. 22, p. 17. De verbintenis niet te doen heeft tot doel een bestaande
toestand te bestendigen; haar bestaan treedt pas aan het licht als zij wordt geschonden, zie Pit10/

Gerver e.a. 1995, p. 269.
94 Zie hiervoor ook par. 2.2 van dit hoofdstuk.
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beoogde resultaat verkrijgen door de verbintenis op kosten van de schuldenaar
zelf uit te voeren of door een ander te doen uitvoeren, tenzij het gaat om een
prestatie van juist deze schuldenaar.95 Alleen in het laatste geval kan de prestatie

van de schuldenaar afgedwongen worden via lijfsdwang en dwangsom (artikel
587 Rv.), maar dit kan weer niet in geval van een arbeidsovereenkomst (artikel
7:659 lid 2 BW).

Het onderscheid naar de aard van de prestatie is dus van belang voor de
executie-wijze en wel in die zin dat directe reele executie via beslag alleen mogelijk
is als het gaat om afgifte van een zaak of levering van een goed, niet als het gaat
om een prestatie om te doen. Bovendien is de aard van de prestatie van invloed
op het praktisch effect van retle executie, waarbij ik alvast aanteken dat het nuttig
is bij 'effect' een onderscheid te maken tussen hetzeUde resultaat in de zin van
uniek, exclusief, en een vergelijkbaar resultaat in de zin van een resultaat van
dezelfde waarde. Bij prestaties om te geven leidt directe en indirecte executie tot
hetzelfde, unieke resultaat als vrijwillige nakoming: de schuldeiser krijgt het
bepaalde goed geleverd. Bij prestaties om te doen kin indirecte reele executie ook
leiden tot het unieke, exclusieve resultaat, indien de schuldenaar onder dwang van

vrijheidsberoving of dwangsom kiest voor verrichting van de handeling. Daarente-
gen leidt directe executie niet tot hetzelfde resultaat als nakoming, maar alleen
tot een vergelijkbaar resultaat van dezelfde waarde. Dat is inherent aan de prestatie
om te doen. Als deze prestatie verricht wordt door een ander wordt zij niet meer
beschouwd als dezelfde prestatie.

Praktisch gezien is reele executie alleen van belang als het gaat om een unieke
prestatie. Een vergelijkbaar resultaat kan immers ook behaald worden via de omweg
van schadevergoeding en vermogensverhaal. Bovendien kan het unieke resultaat
ook bereikt worden door een schadevergoeding in natura. Het praktische belang
van een onderscheid naar de aard van de prestatie is in dit opzicht dan ook niet
groot.

Deze analyse maakt drie dingen duidelijk. Ten eerste, in geen enkel geval
kan de schuldenaar rechtstreeks gedwongen worden tot zelf-presteren. De reden
dat dwang ongeoorloofd wordt geacht is, volgens mij, te vinden in het gemeen-
schappelijke van de prestaties om te geven en om te doen: beide zijn te beschouwen
als handelingen van een persoon:6 Ten tweede, er kan alleen beslag gelegd worden
op een goed, niet op een persoon. Ten derde, het praktisch effect van redle executie
laat zien dat er een onderscheid te maken is tussen het unieke resultaat en het
vergelijkbare resultaat.

Ten tweede houdt het onderscheid naar de aard van de prestatie verband met
de beoordeling van een tekortkoming in de nakoming. Bij een koopovereenkomst

95     Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 643, p. 576.
96       Ook niet doen is te beschouwen als een handeling, voorzover de onthouding berust op een besluit

om niet te intervenitren in de wereld, zie Van den Beld 1982, p. 4.
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schiet de verkoper tekort in zijn prestatie om te geven, indien (o.a) de afgeleverde
zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst. Er wordt beoordeeld of de zaak de

eigenschappen heeft die de koper mocht verwachten. Bij een overeenkomst van

opdracht schiet de professionele opdrachmemer tekort in zijn prestatie om te doen
indien zijn verrichting niet voldoet aan professionaliteitsnormen. Bij de
koopovereenkomst staat de zaak ter beoordeling, bij de opdracht de verrichting
van de opdrachtnemer. Maar niet alleen het object van beoordeling is anders, ook
de wijze van beoordeling verschilt. Bij koop wordt geverifieerd of de zaak bepaalde
eigenschappen bezit, bij opdracht wordt getoetst of de verrichting voldoet aan regels
die voor een bepaalde beroepsgroep gelden.

Het onderscheid tussen beoordeling van een zaak en van een verrichting toont
twee gezichten van het prestatiebegrip, waarvan een eerste glimp al te zien was

bij het onderscheid tussen het unieke en het vergelijkbare resultaat. Enerzijds toont

het prestatiebegrip het gezicht van het presteren (het handelen, dat wil zeggen het
geven of het doen), anderzijds het gezicht van het resultaat van de prestatie
(bijvoorbeeld de afgeleverde zaak of de verrichte dienst). De koopovereenkomst
laat zien dat het resultaat beoordeeld kan worden los van het handelen (geven)
zelf. Maar bij de opdracht (en de arbeidsovereenkomst) lost het handelen (doen)
op in het resultaat. Hier kunnen handelen en resultaat niet los van elkaar beoordeeld
worden. Het onderscheid dat op het moment van beoordeling van prestaties om
te geven mogelijk is tussen handelen en zaak, is op het moment van de beoordeling
van prestaties om te doen niet mogelijk tussen handelen en dienst- of arbeids-

verrichting. Daarom is beslag op een verrichting onvoorstelbaar en daarom is het
onmogelijk om via directe executie van een prestatie om te doen te komen tot
hetzelfde, unieke resultaat als bij nakoming.

In de literatuur wordt wel gebruik gemaakt van de termen resultaatsverbintenis

en inspanningsverbintenis. Dat suggereert dat in het eerste geval alleen het resultaat
beoordeeld wordt, in het tweede geval alleen het doen. Hiertegen kan als bezwaar
worden aangevoerd dat bij de inspanningsverbintenis niet alleen het doen wordt
beoordeeld, maar ook het resultaat, aangezien het handelen opgelost is in de
verrichting. Bovendien is er nog een ander bezwaar. Bij de koopovereenkomst
wordt 66k het handelen van de verkoper getoetst aan regels, maar wel op een ander
moment, nl. bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Wat is nu het verband tussen aard van de prestatie en gebondenheid? De aard
van de prestatie is van invloed op de vorm van de gebondenheid. Een contractspartij
staat niet met haar persoon in voor verhaal en kan niet rechtstreeks gedwongen
worden tot persoonlijke nakoming. Zij staat alleen met haar vermogen in voor
verhaal. Bij prestaties om te geven staat zij in met het bepaalde goed of met haar
gehele vermogen, terwijl zij bij prestaties om te doen alleen met haar gehele

vermogen instaat. Dienst- of arbeidsverrichting blijken op het moment van verhaal
niet geconstrueerd te worden als uitwisselbaar, objectief vermogensbestanddeel
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(waarop beslag gelegd zou kunnen worden), maar worden toegerekend aan het
subject (waarop geen beslag gelegd kan worden).

Uit deze analyse blijkt dat het contractenrecht op het moment van verhaal
de verhouding van een subject tot zijn prestatie beschouwt als een subject-object
verhouding. Maar de analyse van de twee gezichten van het prestatiebegrip laat
zien dat de verhouding van het subject tot zijn prestatie niet alleen maar gekenmerkt
wordt door een scheiding tussen het handelen van het subject en het resultaat van
het handelen, het object. Het handelen van het subject kan ook oplossen in het
resultaat, zodat er van scheiding geen sprake meer kan zijn. Deze oplossingsrelatie
wordt echter niet in aanmerking genomen. Op het moment van verhaal wordt de
verhouding tussen subject en zijn prestatie in het contractenrecht gereduceerd tot
een subject-object verhouding.

5.2 De juridische rol van partijen

Uit de beschrijving van de rechtsgevolgen in verschillende contractssituaties blijkt
dat een rechtssubject in het contractenrecht verschillende juridische rollen speelt.
In de vermogensrechtelijke literatuur wordt hieraan weinig aandacht besteed, althans
niet op systematische wijze: Daarom beschrijf ik eerst deze rollen, vervolgens
onderzoek ik welke rolbegrippen gebruikelijk zijn in koopovereenkomst,
arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht en wat de consequenties
hiervan zijn. Ik maak een onderscheid tussen een formele rol, een functiegebonden
rol en een persoonsgebonden rol.

98

Het contractenrecht hanteert een formeel rolbegrip wanneer het subjecten
beschrijft als 'partijen'. Deze worden beschouwd als vrij en gelijk, ongeacht hun
sociale positie of functie. Kenmerkend voor dit formele rolbegrip is de onderlinge
inwisselbaarheid van subjecten. Dezelfde regels zijn van toepassing ongeacht om
welke natuurlijke persoon of rechtspersoon het gaat.

Een functiegebonden rolbegrip wordt gebruikt als het doel dat partijen beogen
met een overeenkomst en hun economische positie in aanmerking wordt genomen
bij de toepassing van regels. Dit soort eigenschappen en omstandigheden, die
'buiten' de formele contractsrelatie vallen, worden zo binnen de sfeer van het
contractenrecht getrokken.99 Een partij wordt niet volledig ontdaan van zijn sociale
context, zoals in het formele rolbegrip, maar er wordt ook niet verwezen naar
persoonlijke eigenschappen van een partij. Dezelfde persoon kan verschillende
functiegebonden rollen vervullen en is in een bepaalde functie inwisselbaar voor
ieder ander persoon in die functie.

97     Zie ook Tjittes 1994, p. 3.
98 Dit onderscheid is geinspireerd door Wilhelmsson (1992, p 80-101), maar met name de persoons-

gebonden rol vul ik op enigszins andere manier in.
99     Wilhelmsson 1992, p. 89.
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De functiegebonden rol van Wilhelmsson is hetzelfde als wat Tjittes noemt
de hoedanigheid van een contractspartij op grond van zijn maatschappelijke
positie:00 Laatstgenoemde maakt een onderscheid tussen particulieren, ondernemers
en overheid. Onder particulieren (in andere literatuur ook wel 'consumenten'
genoemd) verstaat hij natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van
hun beroep of bedrijf, onder ondernemers zowel rechtspersonen als natuurlijke
personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrij f. Ondernemers
kenmerken zich door een zekere deskundigheid, machtspositie en de mogelijkheid
tot het spreiden van risico's.

De hoedanigheid van rechtssubjecten is sinds het einde van de negentiende
eeuw van belang voor de invulling van de contractuele normen en van de aan-
sprakelijkheid.'01 Aandacht voor de feitelijke ongelijkheid tussen partijen leidde
tot ongelijkheidscompensatie in wetgeving. Dit gebeurde door middel van
differentiatie naar hoedanigheid. Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw
staat vooral de verhouding tussen particulier en ondernemer in de belangstelling.

De derde juridische rol die voorkomt in het contractenrecht is de per-
soonsgebonden rol. Hier is de inwisselbaarheid beperkt tot personen met dezelfde
relevante, individuele eigenschappen, die niet afhankelijk zijn van de functie van
de persoon:02 Deze persoonlijke eigenschappen spelen op twee manieren een rol.103

Ten eerste concentreren minderjarigheid, ontbreken van wilsgebreken, deskundig-
heid en machtspositie zich op de geschiktheid van subjecten om een overeenkomst

aan te gaan. Voor de tweede subklasse van de persoonsgebonden rol is de behoefte
aan rechtsbescherming kenmerkend.104 Criteria hiervoor kunnen samenvallen met

geschiktheidscriteria, maar dat hoeft niet. De behoefte aan rechtsbescherming
verschilt afhankelijk van de schuldeisers- of schuldenaarsrol. De schuldeiser heeft
behoefte aan afdwingbaarheid van de prestaties, de schuldenaar aan beperking
van de aansprakelijkheid.

Hoe worden deze drie juridische rollen gehanteerd in de beschrijvingen van de
rechtsgevolgen van koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en opdracht? Het
formele begrip partij wordt gebruikt bij de beschrijving van het aangaan en de
bevrijding van verbintenissen. Stilzwijgend uitgangspunt is dat beide partijen 'iets'
te bieden hebben en in beginsel een verbintenis aan kunnen gaan, ongeacht hun
concrete handelingsmogelijkheden. De verbintenissen worden in het bijzondere

100   Tjittes 1994, p. 1-2.
101   Tjittes 1994, p. 12
102    Tjittes (1994, p. 2) noemt dit de hoedanigheid op grond van individuele eigenschappen van

partijen.
103 Vgl. Wilhelmsson 1992, p. 93-100.
104    Wilhelmsson (1992) concentreert zich op deze 'need-orientation' en onderzoekt of een speciale

(economische) behoefte van een bepaalde partij, zoals werkloosheid of ziekte, een argument
zou kunnen zijn voor rechtsbescherming.
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deel van het contractenrecht beschreven in termen van de karakteristieke prestatie.
Deze prestatie wordt verricht door de verkoper, werknemer of opdrachtnemer. Hoe
die prestatie zich verhoudt tot de presterende partij is geen punt van discussie meer,
voldoende is  dat er tegenover de prestatie een contraprestatie staat.'05 Tegenover
afgifte van een zaak staat betaling van de koopprijs, tegenover arbeidsverrichting
en professionele dienstverlening staat loon. Ongeacht hun aard worden de prestaties,
dus ook arbeidsverrichting en dienstverrichting, beschouwd als materiele vermo-

gensbestanddelen, dat wil zeggen als vermogen van partijen dat zij in kunnen zetten

bij het aangaan van een verbintenis. Deze abstractie heeft als consequentie dat
ook een arbeidsrelatie of een dienstverleningsrelatie voorgesteld kan worden als
een overeenkomst tussen vrije en gelijke partijen, die iets te bieden hebben. Een
andere consequentie is dat de, in de vorige paragraaf geschetste, problematische
verhouding van een subject tot zijn prestatie uit beeld is verdwenen. Ook op het
moment van aangaan van de verbintenis wordt deze verhouding beschouwd als
een subject-object verhouding. Het verschil met het moment van verhaal is echter
dat arbeid en dienstverlening nu wal gerekend worden tot het vermogen en niet
geconstrueerd worden naar het subject.

Het functionele rolbegrip staat centraal in de bijzondere overeenkomsten.
Het wordt gebruikt bij de beschrijving van de (wettelijk opgelegde) verplichtingen
van partijen en van de rechtsgevolgen als de prestatie uitblijft. De functie die een

partij bekleedt is van invloed op de inhoud van gebondenheid. Dwingendrechtelijke
bepalingen dienen om de ongelijkheid in macht en kennis te compenseren en de

aansprakelijkheid van de sterkere partij uit te breiden. De sterkere partijen zijn
hier de professionele verkoper, de werkgever en de professionele opdrachtnemer,
ongeacht hun persoonlijke eigenschappen. Maar de sterkere partij is niet altijd
degene die de karakteristieke prestatie verricht, zoals blijkt uit een vergelijking
van dit rijtje met het rijtje hierboven. Werknemer en werkgever hebben van plaats
gewisseld. Door nu alle aandacht te richten op de differentiatie naar functie kan
de bescherming van de werknemer toegeschreven worden aan zijn zwakkere

maatschappelijk positie, zonder daarbij de bijzondere relatie van de werknemer
tot zijn arbeid te betrekken. Het probleem van de verhouding van het rechtssubject
tot zichzelf ('arbeid als koopwaar?') lijkt van de agenda afgevoerd te kunnen
worden.

De persoonsgebonden rol in termen van geschiktheid speelt in de totstandko-

mingsfase van overeenkomsten en komt in mijn beschrijving van de rechtsgevolgen
in verschillende contractssituaties nauwelijks naar voren. Kunnen-handelen wordt
voorondersteld. De persoonsgebonden rol van schuldeiser en schuldenaar wordt
daarentegen wel gebruikt in de beschrijvingen van rechtsgevolgen als de prestatie
uitblijft, maar meestal wordt daarbij gedifferentieerd naar functie. De behoefte

105 Vgl. hoofdstuk 2, par. 3.1.
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aan rechtsbescherming wordt in verband gebracht met de economische positie van
partijen. De sterkere partij heeft als schuldenaar een ruimere aansprakelijkheid.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verplichting van de werkgever om loon door te betalen

bij ziekte van de werknemer en uit de regel dat de werkgever aansprakelijk is voor
alle schade, die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn functie, ook al is
die schade hem niet toe te rekenen. Bovendien heeft de sterkere partij als schuldeiser
soms minder mogelijkheden om nakoming af te dwingen. Zo is de mogelijkheid
van lijfsdwang en dwangsom voor de werkgever als schuldeiser uitgesloten. Maar
het onderscheid tussen sterke en zwakke partij verklaart niet alle verschillen in
aansprakelijkheid en afdwingbaarheid. Want hoe is het te verklaren dat de sterkere
opdrachtnemer (bijvoorbeeld de arts) in tegenstelling tot de verkoper wel recht
heeft op betaling, ook als hij tekort is geschoten?

De sterke of zwakke positie is niet het enige criterium om de behoefte van
de schuldeiser aan afdwingbaarheid van de verschuldigde prestaties en de behoefte
van de schuldenaar aan beperking van aansprakelijkheid te bepalen.'06 Een ander
criterium hangt samen met de aard van de verschuldigde prestatie. Heeft de
schuldeiser behoefte aan het unieke resultaat of volstaat een vergelijkbaar resultaat?
In het eerste geval kan hij dat resultaat afdwingen via beslag of schadevergoeding
in natura, in het tweede geval via vermogensverhaal. Maar de mogelijkheden die
de schuldenaar heeft om de prestatie af te dwingen worden niet alleen bepaald
door zijn eigen behoefte, maar ook door de behoefte van de schuldenaar aan
bescherming van zijn persoon. Het contractenrecht honoreert deze behoefte door
de aansprakelijkheid te beperken tot het vermogen van de schuldenaar. Op het
moment van verhaal worden prestaties waarvoor een persoonlijk inzet nodig is,
zoals arbeid, geconstrueerd naar de persoon en niet als vermogensbestanddeel
waarop beslag gelegd kan worden.

Het onderscheid in drie juridische rolbegrippen verruimt het zicht op de inhoud
van gebondenheid. Dat de functie van partijen van invloed is op de mate van
aansprakelijkheid wordt opnieuw bevestigd. Het maakt verschil 'wie' zich verbindt,
de sterke of de zwakke partij. Maar dat is niet de enige conclusie. De analyse maakt
duidelijk dat 'wie' niet alleen van belang is voor de mate van gebondenheid. Daarbij
merk ik op dat ik de wie-vraag niet stel in de (passieve) vorm van 'wie is
gebonden?', maar in de (actieve) vorm van 'wie verbindt zich?'. Daarmee komt
de persoon beter in beeld.

Wie zich verbindt zet zich in voor nakoming. Het formele rolbegrip laat zien
dat een verbintenis tot een prestatie om te doen voorstelbaar is, wanneer arbeid

106    Een ander criterium is de individuele behoefte aan rechtsbescherming, bijvoorbeeld vanwege
ziekte, werkloosheidofarbeidsongeschiktheid. Hiermee belanden we bij de rechtspolitieke vraag
naar de functie van het contractenrecht: handhaving van de status quo of herverdeling van de
welvaart. Deze vraag laat ik hier liggen.
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en dienstverrichting in abstracto worden beschouwd als uitwisselbare
vermogensbestanddelen, die een partij in kan zetten voor een prestatie. Wie zich
verbindt zet zich echter ook in voor verhaal bij het uitblijven van de prestatie. Het
persoonsgebonden rolbegrip laat zien dat arbeid en dienstverrichting gerekend
worden tot de persoon van de schuldenaar en niet instaan voor vermogensverhaal.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er bij de constructie van gebondenheid een
onderscheid wordt gemaakt tussen moment van aangaan van de verbintenis en
moment van verhaal. Arbeid en dienstverrichting worden op het eerste moment
toegerekend aan het vermogen van de handelende persoon en beschouwd als
uitwisselbare vermogensbestanddelen, op het tweede moment worden zij toege-
rekend aan het subject, de aansprakelijke persoon, en niet opgevat als vermogens-
bestanddeel. Bovendien valt op dat zich-verbinden twee kanten vertoont, nl. zich
inzetten voor een prestatie en zich inzetten voor verhaal bij het uitblijven van die
prestatie. Wie zich inzet wordt aan de ene kant beschouwd als de handelende
persoon, aan de andere kant als de aansprakelijke persoon. De moeilijkheid is nu
dat de handelende persoon er als aansprakelijke persoon anders uitziet.

5.3 De bevoegdheid tot opZegging

De bevoegdheid tot opzegging houdt verband met de duur van de gebondenheid.
In beginsel heeft een overeenkomst verbindende kracht en worden partijen door
correcte nakoming bevrijd van hun verbintenissen, zoals vaak het geval is bij de
koopovereenkomst. De verbintenissen zijn dan van voorbijgaande aard. Maar bij
verbintenissen die verplichten tot opeenvolgende of voortdurende prestaties werkt
nakoming niet bevrijdend. Deze voortdurende verbintenissen passen niet zo goed
in het contractsplaatje, want dit wordt mede ingekleurd door contractsvrijheid en
een daarmee samenhangende tijdelijkheid van de gebondenheid. Om te voorkomen
dat een contract een vermomming wordt van status, ligt een mogelijkheid tot
eenzijdige opzegging van voortdurende verbintenissen dan ook voor de hand.

Uit de beschrijvingen van de verschillende overeenkomsten blijkt dat de
arbeidsovereenkomst door ieder van de partijen eenzijdig kan worden opgezegd,
maar dat de opzeggingsregeling wel verschillend is uitgewerkt voor de werknemer
en de werkgever. Ook in de overeenkomst van opdracht wordt gedifferentieerd
naar functie (artikel 7:408 BW). Een particuliere opdrachtgever kan te allen tijde
opzeggen en deze bepaling is van dwingend recht. Ook een particuliere opdracht-
nemer kan altijd opzeggen. Hetzelfde geldt voor een professionele opdrachtgever,
maar hier is de bepaling van regelend recht. Een professionele opdrachtnemer kan
alleen opzeggen als de overeenkomst van onbepaalde duur is en niet door
volbrenging eindigt. Zowel het verschil in opzeggingsmogelijkheden tussen beide
partijen bij de arbeidsovereenkomst en de opdracht als de opzeggingsbevoegdheid
bij opdracht roepen vragen op.
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Hoe wordt in de heersende leer het verschil in opzeggingsmogelijkheden van
werkgevers, werknemers, particuliere en professionele opdrachtgevers en
opdrachtnemers verdedigd? Bij deze vraag speelt vooral een economisch argument
een rol in de redenering. De werknemer wordt tot op zekere hoogte beschermd
tegen ontslag, vanwege het zwaarwegend sociaal-economisch en soms ook
psychologisch belang dat hij heeft bij duurzaamheid van de overeenkomst en
loonbetaling. Dit zekerheidsargument zou ook gebruikt kunnen worden om de
opdrachtnemer, zeker de professionele, te beschermen tegen opzegging, want ook
bij hem moet er brood op de plank komen, maar bij de overeenkomst van opdracht
geldt deze ontslagbescherming niet. Dat is ook wel weer te verdedigen, want een
opdrachtnemer is meestal niet afhankelijk van 6dn opdrachtgever, zoals bij een
werknemer vaak het geval is. Uit deze vergelijking van arbeidsovereenkomst en
opdracht blijkt dat een economisch argument een rol speelt, maar alleen bij de
arbeidsovereenkomst en niet bij de overeenkomst van opdracht.

Hoe wordt in de heersende leer verdedigd dat ook overeenkomsten van
opdracht van bepaalde duur en specifieke opdrachten, dat wil zeggen overeen-
komsten van opdracht die eindigen met hun volbrenging, in bepaalde gevallen
opgezegd kunnen worden? Daarvoor worden deze overeenkomsten geconstrueerd
als duurovereenkomst en dat rechtvaardigt de opzegbaarheid.'07 Deze oplossing
voldoet volgens mij niet. Waarom zou een particuliere opdrachtgever een specifieke
overeenkomst van opdracht met een accountant wal te allen tijde op mogen zeggen
en met een willekeurige verkoper niet? Men zou toch verwachten dat ook een
overeenkomst van opdracht gebondenheid met zich meebrengt, want dat is het
kenmerkende van een overeenkomst.

Zowel een economisch argument als een constructie als duurovereenkomst
voldoet niet om de regelingen van de opzeggingsbevoegdheid te verklaren. Volgens
mij  is er echter ook een andere redenering mogelijk. Dat blijkt wanneer je niet de
bescherming t6gen opzegging, maar de verschillen in mogelijkheid tdt opzegging
als vertrekpunt neemt. De werknemer heeft een ruimere opzeggingsmogelijkheid
dan de werkgever.108 De particuliere opdrachtgever kan zelfs te allen tijde opzeggen,
evenals de particuliere opdrachtnemer. Wat hebben zij met elkaar gemeen dat deze
ruime opzeggingsmogelijkheid rechtvaardigt? Daarvoor grijp ik terug naar de
analyse van de verschillende juridische rollen van partijen. Werknemer, particuliere
opdrachtgever en particuliere opdrachtnemer hebben niet met elkaar gemeen dat

zij de karakteristieke prestatie verrichten, want dat doen in dit rijtje alleen de
werknemer en de opdrachtnemer. En kijkt men naar de functiegebonden rol dan
ziet men dat een verschil in functie wel een argument is om dwingendrechtelijk

107    Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 100, p. 81.
108     Voor de werkgever gelden immers de opzegverboden van art. 7:670 en 7:67Oa BW. Bovendien

heeft de werkgever voor een opzegging de toestemming nodig van de Regionaal Directeur van
de Arbeidsvoorzieningsorganisatic,  zie art.6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen  1945.
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bepaalde verplichtingen op te leggen aan de sterkere partij, om zo de ongelijkheid
te compenseren, maar dat dit in het algemeen geen reden is voor de ruimere opzeg-
gingsmogelijkheid. De functiegebonden rol biedt dan ook geen oplossing. Maar
de persoonsgebonden rol geeft volgens mij wel een aanzet. Wat de genoemde
partijen met elkaar gemeen hebben is hun optreden als particuliere persoon en in
die hoedanigheid hebben zij behoefte aan een bepaalde bescherming. Deze behoefte
is hier echter niet gegrond op hun rol als schuldenaar met een behoefte aan
beperking van de aansprakelijkheid, maar op hun rol als handelende persoon, die
zich inzet voor een prestatie. Een handelende persoon kan zich actief inzetten voor
een prestatie van zichzelf. Dat geldt voor een werknemer en een opdrachtnemer
die zich verbinden tot het verrichten van arbeid of werkzaamheden buiten dienst-
betrekking, maar ook voor een opdrachtgever die zich verbindt tot betaling. Een
handelende persoon kan zich echter ook passief inzetten voor een prestatie van
een ander te zijnen behoeve, naast 'onderwerp' is hij dan ook 'lijdend voorwerp'
van de verbintenis. Dat laatste doet de opdrachtgever bij dienstverlening, die
betrekking heeft op de persoon van de opdrachtgever, zoals onderwijs, verpleging,
medische verzorging etc.'m Deze passieve kant van de handelende persoon, die
bij de regeling van de onrechtmatige daad wel zichtbaar wordt, blijft in het
contractenrecht meestal buiten beschouwing. Dat is jammer, want juist dit inzicht
maakt de ruimere opzeggingsmogelijkheid beter begrijpelijk dan een economisch
argument of een constructie als opzegbare duurovereenkomst. Ik sluit me dan ook
aan bij de redenering in Asser/Kortmann: een opdrachtgever moet een dienst-
verrichting van een ander te zijnen behoeve kunnen beeindigen op dezelfde grond
als een particuliere opdrachtnemer en een werknemer een verplichting tot
dienstverrichting of arbeid kunnen beeindigen, nl. de autonomie van de menselijke
persoon: 10 Beschouwt men die menselijke persoon alleen als actief handelend,
dan is een constructie als duurovereenkomst nodig om de opzeggingsbevoegdheid
van de particuliere opdrachtgever te verklaren. Beschouwt men hem ook als passief
handelend dan is de bescherming van de persoon voldoende reden om een
uitzondering op het beginsel van contractuele gebondenheid te rechtvaardigen.

Tegen mijn benadering kan als bezwaar worden aangevoerd dat deze slechts
bruikbaar is bij overeenkomsten van opdracht die de behartiging van persoonlijke
belangen van de opdrachtgever beogen, en niet bij opdrachten die gericht zijn op
vermogensrechtelijke belangen, zoals de overeenkomst met een makelaar of een

109    Asser/Kortmanne.a. 1994(5-III), nr. 116, p.90 ennr. 59, p. 45. Zozijnde handelingen van
de apotheker als het afleveren van gencesmiddelen, het informeren van de gebruiker en het
begeleiden van diens geneesmiddelengebruik, te beschouwen als verrichtingen rechtstreeks
betrekking hebbend op de persoon van de geneesmiddelengebruiker (dus niet zoals bij koop
op een zaak). Zij strekken ertoe hem van een ziekte te genezen. hem voor het ontstaan van een
ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, zie Ten Hoopen 1997, p. 91.

110    Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 99, p. 79.
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accountant.111 Bij deze laatste overeenkomst zet de particuliere opdrachtgever zich
alleen actief in, niet passief, zodat het argument van behoefte aan bescherming
van de persoon die zich passief verbindt, niet opgaat. Dat bezwaar is echter
gemakkelijkte weerleggen. Voorzoverde overeenkomsten van opdracht verbinden
tot voortdurende prestaties is het argument van tijdelijkheid van contractuele
gebondenheid voldoende om de opzegbaarheid te rechtvaardigen. Verbinden zij
echter niet tot voortdurende prestaties dan ontbreekt de reden voor de opzeggings-
bevoegdheid van de particuliere opdrachtgever. Het beginsel van contractuele
gebondenheid gaat dan onverminderd op.

De opzeggingsbevoegdheid van de particuliere opdrachtgever is nu wel
voldoende belicht. De vraag blijft echter nog waarom de ruimere opzeggingsmo-
gelijkheid w81 wordt toegekend aan de particuliere opdrachtnemer en niet aan de

professionele opdrachtnemer, ook niet als deze zich persoonlijk verbindt tot een
prestatie? Voor een arts en andere medische hulpverleners is zelfs uitdrukkelijk
bepaald dat zij, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst niet
op kunnen zeggen (artikel 7:460 BW). De behoefte die deze professionele
opdrachtnemer heeft aan bescherming van zijn persoon weegt kennelijk minder
zwaar dan het persoonlijk belang van de opdrachtgever bij nakoming. De argu-
menten voor dit opzegverbod zijn echter niet boven tafel gekomen.

5.4 De aard van de rechtsgevolgen

Gebondenheid wordt uitgedrukt in termen van rechtsgevolgen. De beschrijvingen
van de rechtsgevolgen van koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en overeen-
komst van opdracht laten zien dat de verzameling van begrippen die wordt gebruikt
zeer complex is. Nakoming, ontbinding, schadevergoeding, reele executie en
vermogensverhaal zijn vaak aan de orde gekomen zonder dat de aard van deze
rechtsgevolgen duidelijk is gemaakt. Om het inzicht in de aard van de gebondenheid
te vergroten geef ik een beschrijving van de oorsprong van het begrip verbintenis.

Het begrip verbintenis stamt uit het Romeinse recht. De oorsprong van het
begrip moet men zoeken in een stelsel van persoonlijke gebondenheid (Hafung),
krachtens welke iemand met zijn persoon aan de fysieke macht van een ander
onderworpen is:12 Onder bepaalde omstandigheden had men het recht, ter bereiking
van een bepaald doel, iemand in zijn fysieke macht te brengen. Het oudste doel
zal genoegdoening ('zoen') zijn geweest voor een delictum, een onrechtmatige
daad van de een jegens de ander. Wie een delictum privatum (tegen de enkeling,
zijn gezin of zijn have en goed) had begaan, was volgens het oudste recht
blootgesteld aan wraak van zijn slachtoffer, desnoods de dood. Dit grove

111    Asser/Kortmann e.a. 1994 (5-III), nr. 52, p. 39.
112 De historische beschrijving ontleen ik aan Kaser/Wubbe 1971, p 156-161.
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vergeldingsrecht werd geleidelijk ingeperkt via de talio (oog om oog, tand om tand)
en via de afkoopbaarheid van de wraak. In het laatste geval moest de gelaedeerde
afzien van de wraakoefening en genoegen nemen met een afkoopsom, de poena.

Hij mocht zich dan niet meer op de dader persoonlijk wreken. Gebondenheid
betekende toen alleen nog dat iemand onderworpen was aan het recht van de ander
om hem door middel van een proces in zijn fysieke macht te brengen. Uit die situatie
kon de gebondene zich door betaling van een losgeld bevrijden. Zo'n alkoopbare
verhaalsbevoegdheid, een soort van pandrecht op de persoon, kon men inmiddels
ook via een rechtshandeling in het leven roepen, wanneer het de bedoeling was
dat iemand tot het verrichten van een bepaalde prestatie zou worden verbonden.
Deze persoon maakte zichzelf dan tot verhaalsobject van degene, jegens wie de

prestatie diende te geschieden. Werd de prestatie verricht dan hield de gebondenheid
op; bleef de prestatie uit dan stond de gebondene er juist zo voor als wanneer hij
een delict had gepleegd.

Executie op de gebonden persoon was voor de meeste gevallen al zeer vroeg
gebonden aan bepaalde rituele vormen, de manus iniectio. Hierbij legde de
gerechtigde zijn hand op de gebondene terwijl hij een bepaalde formule uitsprak.
Daarmee gaf hij symbolisch te kennen dat hij overging tot wettelijk geoorloofde

eigenrichting. Dit ritueel was alleen geoorloofd wanneer de som waarvoor de

gebondene kon worden losgekocht nauwkeurig vaststond. De vraag was dus niet
meer of er gebondenheid bestond, maar alleen nog tegen betaling van welk bedrag
zij kon worden afgekocht. Werd het losgeld niet betaald dan vond de executie

doorgang, maar de betrokkene kon het lot dat hem te wachten stond (dood of
slavernij) afwenden door in dwangarbeid voor de executant zijn eigen losgeld op
te brengen.

113

Het betalen van losgeld werd oorspronkelijk niet beschouwd als het voldoen
aan een rechtsplicht, maar louter en alleen als middel om aan gebondenheid een
einde te maken. Naast gebondenheid (Haftung) trad echter al spoedig het idee op

de voorgrond van gehoudenheid, van plicht, van moeten presteren (Schuld):

"(...) wie gebonden is, kan niet alleen door betaling worden bevrijd,
hij moet zichzelf bevrijden, hij is tot presteren verplicht, de ander heeft

recht op de prestatie. Het best ziet men dit in gevallen, waarin de

gebondenheid opzettelijk door middel van een rechtshandeling in het
leven is geroepen en het partijen dus eigenlijk van meet af aan te doen
is om de prestatie, niet om de gebondenheid. Is dit stadium eenmaal

bereikt, dan staat de plicht, de gehoudenheid, op de voorgrond; de

113   Kaser/Wubbe 1971, p. 160.
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gebondenheid komt nog slechts aan de orde in geval van wanprestatie
(.„)..,114

Beschouwt men degene die gebonden is als tot presteren verplicht, dan is men
beland bij het moderne begrip verbintenis of obligatio. In de laatste periode van
de Republiek is dit stadium in het Romeinse recht bereikt. In de term obligatio
is dan naast gebondenheid (in de zin van verhaalsaansprakelijkheid) ook de

115gehoudenheid (in de zin van verplicht-zijn, Schuld) begrepen.
In het oude recht, in het bijzonder dat van de Germaanse landen, kwam de

tegenstelling tussen schuld en verhaalsaansprakelijkheid duidelijk naar voren. 116

Oorspronkelijk leidde een schuld op zichzelf, afgezien van strafrechtelijke
aansprakelijkheid voor een schuld, niet tot een verhaalsaansprakelijkheid. Deze
aansprakelijkheid moest speciaal gevestigd worden. Als dat niet gebeurde dan was
er schuld zonder verhaalsaansprakelijkheid en miste de schuldeiser het recht van
verhaal. Verhaalsaansprakelijkheid kon in het leven worden geroepen door hetzij
een zaak, hetzij een persoon (een derde of schuldenaar zelD voor de schuld in te
zetten, een soort verpanding. Als een derde of diens zaak het verhaalsobject was,
dan was er bij de schuldenaar alleen schuld, geen verhaalsaansprakelijkheid, bij
de derde was er dan alleen verhaalsaansprakelijkheid, geen schuld. Schuld en
verhaalsaansprakelijkheid vielen slechts samen bij de schuldenaar wanneer hij
zichze'f in zijn persoon of zijn vermogen aansprakelijk stelde.

Bij een verklaring van de verbindende kracht van een overeenkomst blijft
de rol van Haftung inmiddels vaak onderbelicht.117 Dan wordt genegeerd dat de
schuldvordering op een prestatie ook te beschouwen is als een vorm van eigendom
en dat de schuldenaar gebonden is aan zijn woord en daad, omdat deze aan de
schuldeiser het bezit hebben verschaft over zijn vermogen."8 De opvatting dat de
verbintenis het resultaat is van een soort van vervreemding (vanuit het perspectief
van de schuldenaar) en een soort van verwerving (vanuit het perspectief van de
schuldeiser) komt in de theorie van het contractenrecht nauwelijks naar voren. 119

Het onderscheid tussen Schuld en Haftung kan het onderzoek naar de aard van
de rechtsgevolgen verder helpen. Schuld komt in zicht bij de rechtsgevolgen die

114   Kaser/Wubbe 1971, p. 160 [cursivering in tekst].
115   Kaser/Wubbe 1971, p. 161.
116   Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 34, p. 26.
117 Volgens Storme (1993, p. 123-124) geeft deze 'dispositieve' opvatting van de rechtshandeling

een betere verklaring voor de (omvang) van dc verbindende kracht van de overecnkomst dan
de leer van de wilsverklaring.

118 Daarbijwerd vermogen allereerst niet opgcvat in materiele zin (patrimonium),  maar in lijfelijke
zin; later werd het begrip obligatio uitgebreid naar de louter symbolische overlevering van de
schuldenaar in de macht van de schuldeiser, zie Storme 1993, p. 123-124.

119   Rouhette 1989, p. 53-54.
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geformuleerd zijn in termen van nakoming en schadevergoeding. Deze rechtsge-

volgen hebben het karakter van gedragsnormen, vooral in termen van 'moeten'
en vooral gericht op de persoon van de schuldenaar. Voorzover deze rechtsgevolgen
geformuleerd zijn als rechten bevestigen zij de aanspraak van de schuldeiser op
een bepaald gedrag van de schuldenaar. Maar deze aanspraken leiden als zodanig
niet tot een feitelijke verandering in de rechtsbetrekking tussen partijen. Vanuit
het Schuld-perspectief hangt het feitelijk effect van een verbintenis af van het
initiatief van de schuldenaar. Houdt deze zich (op eigen initiatief of onder indirecte
dwang) aan zijn verplichtingen om te handelen dan treedt er een verandering op
in de rechtsbetrekking tussen partijen, maar houdt deze zich niet aan zijn verplich-
tingen dan is een ander perspectief nodig om de verbindende kracht van een
overeenkomst tot volle wasdom te laten komen. Dat andere perspectief wordt
geboden door het begrip Haftung, de verhaalsaansprakelijkheid, de gebondenheid
aan andermans juridische macht.

Reele executie en vermogensverhaal vormen de keerzijde van Haftung. Deze

rechtsgevolgen spelen zich af rond de termen macht en 'mogen' en zijn niet (meer)
gericht op de persoon maar op het vermogen van de schuldenaar. De schuldeiser
heeft de macht om zijn recht op nakoming en schadevergoeding geldend te maken
via reele executie of verhaal op het vermogen van de schuldenaar, de prestaties
zijn rechtens afdwingbaar. De schuldeiser mag iets doen wat normaal gesproken
verboden is: hij mag ingrijpen in andermans rechtssfeer. Door uitoefening van deze
macht kan de schuldeiser zelf een feitelijke verandering in de rechtsbetrekking
bewerkstelligen. Deze afdwingbaarheid als macht van de schuldeiser correleert
met de verhaalsaansprakelijkheid van de schuldenaar. Deze aansprakelijkheid wil
zeggen dat een schuldenaar zich niet kan verzetten tegen machtsuitoefening door
de schuldeiser; de schuldenaar moet iets dulden wat hij normaal gesproken niet
hoeft te dulden. Komt een schuldenaar uit eigen beweging of onder indirecte dwang
niet na, dan is de verandering in de rechtsbetrekking dus afhankelijk van het
initiatief van de schuldeiser. Maar of de afdwinging van prestaties werkelijk kan
leiden tot een verandering in de rechtsbetrekking hangt uiteindelijk af van het
vermogen van de schuldenaar.

Het rechtsgevolg van ontbinding is (niet alleen rechtssystematisch) een
vreemde eend in de bijt.120 Ontbinding onderscheidt zich van nakoming en

schadevergoeding omdat het geen betrekking heeft op een 'moeten', maar op een
'mogen' handelen. Het is geen gedragsnorm en wordt enkel geformuleerd in termen
van een recht van de schuldeiser, niet in termen van een handelingsverplichting

120       Rechtssystematisch zijn nakoming en schadevergoeding ondergebracht bij het algemecn gedeelte
van het verbintenissenrecht, terwijl ontbinding geregeld is bij wederkerige overeenkomsten (en
via de schakelbepaling van art. 6:261 lid 2 BW van toepassing is op andere rechtsbetrekkingen
die strekken tot het wederzijds verrichten van prestaties)
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van de schuldenaar.12' Toch past ontbinding ook niet goed bij de rechtsgevolgen
van reele executie en vermogensverhaal. Het is wel te beschouwen als een macht
van de schuldeiser, maar dit is een macht om de eigen rechtssfeer te veranderen
door een einde te maken aan de eigen gebondenheid, geen macht om een
verandering te brengen in andermans rechtssfeer. Ondanks deze moeilijkheid wordt
ontbinding probleemloos opgenomen in het rijtje nakoming, ontbinding, schade-

vergoeding. Dat doet vermoeden dat de formulering van gebondenheid in termen
van rechtsgevolgen vooral gebeurt vanuit het perspectief van de schuldeiser. Deze
heeft immers recht op nakoming, recht op ontbinding en recht op schadevergoeding.

Een beschrijving van de inhoud van gebondenheid aan de hand van SchuW en

Haftung heeft als voordeel dat er een onderscheid zichtbaar wordt tussen gebon-
denheid ten aanzien van de persoon en ten aanzien van het vermogen. Nakorning,
ontbinding en schadevergoeding zijn rechtsgevolgen die appelleren aan de persoon;
reele executie, vermogensverhaal en verhaalsaansprakelijkheid betreffen het
vermogen als executie-object.122 De aard van de persoonsgebondenheid is meer
normatief, van de vermogensgebondenheid meer feitelijk.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat partijen die zich verbinden niet alleen
over en weer de verplichting op zich nemen om te presteren (Schuld), maar ook
over en weer in willen staan met hun vermogen voor het geval ze als persoon niet
presteren (Hahung). De verhouding tussen een persoon en zijn vermogen is echter

nog niet geproblematiseerd.
Al eerder heb ik laten zien dat het vermogensbegrip geen vastomlijnde inhoud

heeft, want arbeid wordt bij het aangaan van de verbintenis w61 en op het moment
van verhaal niet geconstrueerd als vermogensbestanddeel. De verhouding tussen

een persoon en zijn vermogen is kennelijk niet constant hetzelfde. De erkenning
dat een persoon in staat is om te presteren zou met zich mee kunnen brengen dat
een schuldenaar, die zijn schulden niet kan voldoen, gedwongen zou kunnen worden
via arbeid alsnog goederen te verwerven. Maar het contractenrecht biedt deze moge-

lijkheid niet: een schuldenaar is aansprakelijk met wat hij 'heeft',  niet met wat
hij  'kan'. De 'handelende' persoon ziet er in het contractenrecht kennelijk anders
uit dan de 'aansprakelijke' persoon. Voorzover het handelen van een persoon in
aanmerking wordt genomen op het moment dat de prestatie uitblijft, betreft het
een moeten- of mogen-handelen, niet een kunnen-handelen.

121 De ongedaanmakingsverbintenis beschouw ik niet als tegenhanger maar als gevolg van ontbinding.
Ontbinding verplicht beide partijen tot ongedaanmaking van reeds ontvangen prestaties, dus
ook de partij die de overeenkomst heeft ontbonden. Ongedaanmaking past in dezelfde categorie
als nakoming en schadevergoeding.

122   Vegter 1991, p. 170.
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5.5 De ordening van de rechtsgevolgen

Welke beginselen en uitgangspunten vormen de achtergrond van gebondenheid?
Een van de manieren om het decor van verbintenissen over het voetlicht te krijgen
is een onderzoek naar de wijze waarop de rechtsgevolgen zijn geordend. Uit de
beschrijvingen van verschillende contractssituaties in combinatie met de analyse
van de rechtsgevolgen in paragraaf 5.4 blijkt dat er een onderscheid te maken is
tussen rechtsgevolgen die zich richten tot de persoon en rechtsgevolgen die
betrekking hebben op het vermogen. De verhouding tussen de rechtsgevolgen is
echter alleen bij de koopovereenkomst een overzichtelijk geordend geheel. Hoe
ziet die ordening eruit volgens de heersende leer?

De rechtsgevolgen die zich richten tot de persoon zijn te vinden op normatief
niveau, het zijn gedragsnormen. In hun onderlinge verhouding wordt nakoming
beschouwd als de primaire verplichting en schadevergoeding als een subsidiaire
verplichting die een gevolg is van het niet-, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen
van de primaire prestatieplicht.123 Ontbinding is het spiegelbeeld van nakoming.
De hiararchische verhouding tussen nakoming en schadevergoeding is zichtbaar
vanuit het perspectief van de schuldenaar, maar, los daarvan, ook vanuit het
perspectief van de schuldeiser. Voor beiden geldt: eerst komt nakoming, daarna
schadevergoeding. De schuldeiser heeft niet van begin af aan de keus om nakoming
dan wel het surrogaat ervan, schadevergoeding, te vorderen en evenmin staat het
de schuldenaar vrij schadevergoeding te betalen in plaats van te voldoen aan de
verbintenis.124 De prioriteit die het rechtssysteem geeft aan nakoming komt tot uiting
in artikel 3:296 BW.125 Daarin is bepaald dat degene die iets moet geven, doen
of nalaten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde wordt veroor-
deeld. Vegter baseert de hiErarchische verhouding tussen nakoming en schade-
vergoeding op een juridisch-ethische prestatieplicht.126 De achtergrond van deze
prioriteit is de gedachte dat een rechtssubject dient in te staan voor een goede nako-

ming van zijn verplichtingen, omdat de schuldeiser zoveel mogelijk 'het zijne'
moet worden gegeven en 'het zijne' is datgene waarop hij volgens de primaire plicht
recht heeft. Dat in de kooppraktijk niet-nakomen efficienter kan zijn dan wel
nakomen, blijft bij de ordening van de rechtsgevolgen buiten beschouwing.

De rechtsgevolgen die betrekking hebben op het vermogen, vervullen een
functie aan de feitelijke kant van het rechtsleven. 127 Zij zijn heel anders geordend
dan de persoonsgerichte rechtsgevolgen. Zij hebben niet een persoon op zichzelf

123    Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 356, p. 271.
124    Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 356, p. 271.
125   Vegter 1991, p. 154; Bakels 1993, p. 33.
126    Vegter 1991, p. 156. Hij gebruikt hier ten onrechte de term 'schuldenaar', vgl. p. 170.
127   Vegter 1991, p. 169.
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als uitgangspunt, maar de vermogensrechtelijke betrekking tussen schuldeiser en
schuldenaar.

Hoe wordt de verhouding tussen de persoonsgerichte en vermogensgerichte

rechtsgevolgen beschouwd? Vegter vat het samen: komt de schuldenaar zelf niet
na, dan richt het recht het oog af van de schuldenaar en komt zijn vermogen als
executie-object in beeld. 128 Eerst de persoon, dan zijn vermogen.

De vraag is nu of het recht op nakoming ook kan dienen als basis voor de ordening
van rechtsgevolgen van andere soorten overeenkomsten. Er blijken verschillende
problemen te zijn:29 Ten eerste is het recht van de werkgever op nakoming noch

direct, noch indirect afdwingbaar. Ten tweede kan de ruime schadevergoedingsplicht
van de werkgever niet verklaard worden uit een schending van de primaire
prestatieplicht. De uitgebreide aansprakelijkheid van de werkgever en de beperking
van de aansprakelijkheid van de werknemer vragen om een andere verantwoording.
Ten derde kan niet iedere verbintenis bij niet-nakoming worden omgezet in een
tot betaling van vervangende schadevergoeding. ImErkan alleen schadevergoeding
worden geeist indien er schade is geleden. Wanneer bijvoorbeeld een arts niet
voldoet aan zijn informatieplicht, dan kan deze schending alleen gesanctioneerd
worden als de patient schade heeft geleden. Ten vierde wordt wel beweerd dat
er, bij natuurlijke verbintenissen, een rechtsplicht aanwezig kan zijn ook al ontbreekt
de mogelijkheid om nakoming af te dwingen.131 Ten vijfde is het ook mogelijk dat
een verbintenis slechts de rechtsvordering tot nakoming wil onthouden aan de
schuldeiser, maar niet die tot schadevergoeding in het geval van niet-nakoming.

132

Zijn de gesignaleerde problemen uitzonderingen op de regel of symptomen
dat de inhoud van het begrip gebondenheid gewijzigd is? In ieder geval maken

zij duidelijk dat een juridisch-ethische prestatieplicht, gebaseerd op het recht op
nakoming, niet zonder slag of stoot kan dienen als basis voor de ordening van de
rechtsgevolgen. Het valt te betwijfelen of de begrippen nakoming, schadevergoeding
en verhaal inderdaad een organische eenheid vormen, zoals Vegter beweert. 133

Het vermoeden rijst dat er aan de ordening van de rechtsgevolgen tegenstrijdige

uitgangspunten ten grondslag liggen.

128   Vegter 1991, p. 169.
129 Een probleem dat zich ook voordoet bij de koopovercenkomst is het geval van blijvende

overmacht. De schuldenaar kan dan niet tot nakoming worden gedwongen, maar de schuldeiser
is wei bevoegd zich, indien mogelijk, middels directe executie de prestatie te verschaffen (art.
6:79 BW), zie Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 352, p. 267; Schoordijk 1979, p. 214 Deze
bevoegdheid kan niet gegrond worden op schending van de nakomingsplicht. Volgens Vegter
(1991, p.  171) mist deze executiebevoegdheid iedere rechtvaardigingsgrond.

130   Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 9, p. 6.
131    Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 14, p. 10; anders Vegter 1991, p. 172.
132   Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 69, p. 58.
133   Vegter 1991, p. 157.
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5.6 Conclusies en moeilijkheden

Een vergelijking en analyse van de rechtsgevolgen van verschillende soorten
overeenkomsten verhoogt het inzicht in de wijze, mate, duur, aard en achtergrond
van gebondenheid, maar laat ook zien op welke moeilijkheden men stuit bij het
onderzoek naar de betekenis van een contract als het misloopt tussen partijen. Dat
zet ik hier nog eens op een rijtje.

De analyse van de aard van de prestaties heeft laten zien dat deze aard van
invloed is op de executie-wijze, op het praktisch effect van executie en verhaal,
en op de beoordeling van een tekortkoming in de nakoming. Het is duidelijk dat
men alleen met zijn vermogen instaat voor verhaal, niet met zijn persoon. Arbeids-
en dienstverrichting zijn echter, in tegenstelling tot afgifte van een zaak en betaling
van een geldsom, prestaties waarvan het resultaat niet beoordeeld kan worden
zonder het presteren zelf te beoordelen. Het handelen lost hier op in het resultaat.
Er kan geen beslag gelegd worden op het resultaat zonder beslag te leggen op de
persoon en dit laatste is ongeoorloofd. Het contractenrecht lost dit probleem op
door verrichtingen op het moment van verhaal niet te beschouwen als objectieve
vermogensbestanddelen, maar deze toe te rekenen aan het subject. Deze oplossing
laat tegelijkertijd de zwakke plek zien: het contractenrecht neemt de verhouding
van het subject tot zijn prestatie maar op 6dn manier in aanmerking, nl. als een
subject-object verhouding. Dat het handelen van een persoon op kan lossen in een
verrichting en dat de verhouding dan niet te beschouwen is als een subject-object
relatie, blijft uit zicht.

Het onderscheid naar de juridische rollen van partijen toont dat vooral de
functie van invloed is op de mate van gebondenheid, dat wil zeggen op de
mogelijkheden van een bepaalde schuldeiser om nakoming af te dwingen en op
de beperking van de aansprakelijkheid van een bepaalde schuldenaar. Bovendien
laat dit onderscheid zien dat arbeid niet alleen geconstrueerd wordt naar persoon,
maar ook als vermogensbestanddeel. De eerste constructie gebeurt op het moment
van verhaal, de tweede op het moment dat een partij een verbintenis aangaat. Aan
zich-verbinden zijn dus twee aspecten te onderscheiden: zich inzetten voor een
prestatie en zich inzetten voor verhaal bij het uitblijven van de prestatie. De
moeilijkheid waar het contractenrecht aan voorbij gaat is, dat het degene die zich
inzet voor een prestatie (de handelende persoon) anders construeert als degene
die zich inzet voor verhaal (de aansprakelijke persoon).

De opzeggingsbevoegdheid is enerzijds in strijd met het beginsel van
contractuele gebondenheid, anderzijds noodzakelijk vanwege de contractsvrijheid
en de daarmee samenhangende tijdelijkheid van gebondenheid. Om de opzeg-
gingsbevoegheid te verklaren worden overeenkomsten soms geconstrueerd als
duurovereenkomsten. Om verschillen in opzeggingsmogelijkheden te verdedigen
wordt gebruik gemaakt van economische argumenten. Zowel de economische
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verklaring als de constructie als duurovereenkomst voldoet echter niet. De analyse
van de regeling van de bevoegdheid tot opzegging in de verschillende overeenkom-
sten laat zien dat deze begrijpelijker wordt als je daar ook de juridische rollen van

partijen bij betrekt. De handelende persoon komt opnieuw naar voren, maar nu
ook van zijn passieve kant. Deze heeft behoefte aan een opzeggingsmogelijkheid
als hij zich persoonlijk inzet voor een prestatie van een ander te zijnen behoeve.

Een uitzondering op het beginsel van de contractuele gebondenheid wordt hierdoor

begrijpelijk. Een moeilijkheid is echter nog niet opgelost en dat is de afweging
van belangen van de particuliere opdrachtgever, die het contract wel op mag zeggen,
en de professionele opdrachtnemer, die het contract niet op mag zeggen.

De beschrijving van de rechtsgevolgen geeft inzicht in de aard van de
gebondenheid. Nakoming, ontbinding en schadevergoeding zijn gericht tot de
persoon; reele executie, vermogensverhaal en verhaalsaansprakelijkheid hebben

betrekking op het vermogen. Of er een verandering in de vermogensbestanden wordt

gerealiseerd hangt, als de schuldenaar niet zelf nakomt, af van het initiatief van
de schuldeiser en het vermogen van de schuldenaar. Alle aandacht wordt hierbij
gericht op de aansprakelijke persoon, niet op de handelende persoon die zich kan
inzetten voor een prestatie. De vraag of een schuldenaar met een ontoereikend
vermogen om zijn schulden te voldoen, verplicht zou kunnen worden zijn vermogen

via arbeid te vermeerderen, wordt in het contractenrecht niet gesteld. Het stelt een

schuldenaar aansprakelijk met wat hij 'heeft',  niet met wat hij  'kan'.
De wijze waarop de rechtsgevolgen geordend zijn laat iets zien van de

beginselen en uitgangspunten die de achtergrond vormen van gebondenheid. Bij
de koopovereenkomst is de ordening goed te reconstrueren en blijkt afdwing-
baarheid van nakoming beschouwd te worden als het primaire uitgangspunt. Bij
de andere overeenkomsten zijn de rechtsgevolgen niet te beschouwen als een

overzichtelijk geordend geheel. Dat doet vermoeden dat er tegenstrijdige uitgangs-
punten ten grondslag liggen aan de ordening van de rechtsgevolgen.

6            Het contractsmodel wringt ook bij arbeid, opdracht en koop

Dit hoofdstuk ben ik begonnen met de vraag of de spanning in het contractsmodel,
die zichtbaar is als een contract wordt gebruikt in bijzondere situaties zoals

geneeskundige behandeling, onderwijs, draagmoederschap, zorgverlening en
samenleving ook te zien is in 'normale' situaties als koop, arbeid of opdracht. Het
antwoord luidt bevestigend: de spanning is inherent aan het contractsmodel. De

beschrijving, vergelijking en analyse van de rechtsgevolgen van koopovereenkomst,
arbeidsovereenkomst en opdracht maakt dat duidelijk en heeft ook de oorzaak van

die spanning aan het licht gebracht: hoewel het contractenrecht de verhouding van
het rechtssubject tot zijn prestatie op twee wijzen inschakelt, blijft er in de
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rechtsgevolgen maar 66n wijze zichtbaar, nl. een subject-object verhouding. Op
het moment van aangaan van de verbintenis worden immers zowel het presteren
als de uitkomst van de prestatie in aanmerking genomen als (uitwisselbaar)
vermogensbestanddeel, maar op het moment van verhaal alleen de uitkomst van
de prestatie. Hoe is het te verklaren dat vet'richtingen van kleur kunnen verschieten?

Bij de koopovereenkomst lijkt de verhouding tussen persoon en prestatie geen
problemen op te leveren, maar dat is slechts schijn. Dat de handelende persoon
(die zich inzet voor een prestatie om te geven) veel weg heeft van de aansprakelijke
persoon (die zich inzet voor verhaal bij het uitblijven van de prestatie) heeft te
maken met het feit dat resultaat en verrichting bij een prestatie die bestaat uit een
geven te scheiden zijn, zodat alle aandacht gericht kan worden op het resultaat
van de prestatie en de persoon buiten beeld blijft. Dat neemt echter niet weg dat
ook in een koopovereenkomst de verkoper niet gedwongen kan worden om zelf
te presteren.

Toch heeft de analyse van de rechtsgevolgen iets opgeleverd, ook al is het
dan nog geen bevredigend antwoord op de vraag naar de betekenis van een contract
als het misloopt tussen partijen. Zij laat zien dat de verhouding van het rechtssubject
tot zichzelf belangrijk is voor het contractenrecht en daar vertaald wordt in de
verhouding persoon-vermogen. Dat wijst ook de weg voor het verdere onderzoek
naar de betekenis van een contract: het vermogensbegrip in de juridische dogmatiek.
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Het vermogensbegrip in de juridische dogmatiek

1            De sleutelrol van het vermogensbegrip

Het contractsmodel wringt, niet alleen in bijzondere maar ook in gewone contracts-
situaties als koop, arbeid en opdracht. Dat is de conclusie uit de vorige hoofdstuk-
ken. Vanwege deze spanning is de betekenis van een contract nog steeds niet
duidelijk, want hoe is het te rijmen dat men zich enerzijds contractueel kan
verbinden tot een bepaalde prestatie, maar dat men anderzijds rechtens niet
gedwongen kan worden om te presteren? Deze vraag is nog niet beantwoord. Wel
is duidelijk geworden dat de spanning in het contractsmodel te maken heeft met
de verhouding tussen persoon en vermogen. De vraag is nu hoe deze verhouding
wordt voorgesteld in de algemene rechtsleer, met andere woorden: welk
vermogensmodel ligt ten grondslag aan het contractenrecht? Het startpunt om dit
te onderzoeken is het vermogensbegrip in de juridische dogmatiek.

Hoewel het vermogensbegrip een sleutelpositie heeft in het contractenrecht,
wordt in de algemene leer van de overeenkomsten het vermogensbegrip als zodanig
nauwelijks aan de orde gesteld. Voorzover er aandacht wordt besteed aan het
centrale begrip 'vermogen' is dat vooral in het goederenrecht. In het verbintenissen-
recht komt men niet verder dan de constatering dat een verbintenis in eigenlijke
zin, in tegenstelling tot een familierechtelijke betrekking, een vermogensrechtelijke
rechtsbetrekking is: Dat wil zeggen dat vermogen onderwerp is van elke overeen-
komst in de zin van boek 3 titel 2 en boek 6 titel 5 BW. Maar van dogmatiek en
cultivering van een algemeen vermogensbegrip is in de Nederlandse literatuur
weinig meer te vinden: Daarentegen zijn er sinds de negentiende eeuw wel tal
van pogingen ondernomen om binnen de vermogensrechtelijke betrekking de
tegenstelling persoonlijke rechten - zakelijke rechten van een bevredigend
onderscheidend criterium te voorzien.3 Dit gebeurde vooral in het kader van de
problematiek van de derdenwerking. In dat kader is in de Nederlandse literatuur
nog iets terug te vinden van een vermogensleer.4 Maar voor een onderzoek naar
het vermogensmodel als theoretische verklaring voor de spanning in het contracts-
model biedt de hedendaagse Nederlandse literatuur weinig aanknopingspunten.
De reden kan zijn dat de klassieke (Franse) vermogensleer wordt beschouwd als

1       Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 7, p. 5.
2       Oly 1992, p. 328.
3      Rank-Berenschot 1992, p. 2.
4      Vgl. Kisch 1932.
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h6t voorbeeld van Begri#sjurisprudenz, waarbij uit een vooropgesteld axioma (het
vermogen is de emanatie van de persoon) uitsluitend met behulp van de wetten
van de logica de meest levensvreemde beginselen werden afgeleid.5 Van zo'n
dogmatiek kreeg men een nare bijsmaak: Het gevolg van de afkeer van de dogma-
tiek is dat hedendaagse Nederlandse literatuur weinig inzicht biedt in het
vermogensmodel dat ten grondslag ligt aan het (contracten)recht. Daarom ga ik
vooral te rade bij Franse literatuur.

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke kenmerken het vermogensbegrip
heeft volgens de heersende leer (par. 2). Vervolgens ga ik na hoe dit vermogens-
begrip zich heeft ontwikkeld en welke verschuivingen zich hebben voorgedaan
(par. 3). Daarna beschrij f ik het vermogensmodel dat dominant is in de juridische
dogmatiek (par. 4) en ten slotte sta ik stil bij de noodzaak van een vermogensbegrip

(par. 5).

2             Het vermogensbegrip in de heersende ker

Het Burgerlijk Wetboek geeft geen definitie  van het begrip 'vermogen'.  In  de
literatuur wordt vermogen omschreven als

"(...) het geheel van meestal in geld waardeerbare rechten en plichten
die op een gegeven ogenblik aan 66n persoon toekomen. Als zodanig
vormt het vermogen rechtens een zekere eenheid: de rechten en plichten,
waaruit het bestaat, kunnen veranderen of verdwijnen, terwijl toch het
vermogen als zodanig blijft voortbestaan. „7

De verschillende kenmerken van het vermogensbegrip worden hierna kort
beschreven.

2.1 Geheel van rechten en plichten

Hoewel vermogen wordt omschreven als een geheel van rechten en plichten, vestigt
de wet geen enkele relatie tussen rechten en plichten, tussen activa en passiva.
Het eerste artikel van boek 3 BW geeft een algemene begripsbepaling: 'Goederen

zijn alle zaken  en alle vermogensrechten'.  De band tussen de gezamenlijke
bestanddelen van vermogen komt tot uiting in het verhaalsrecht van de schuldeiser
dat in beginsel alle goederen van de schuldenaar omvat (artikel 3:276 BW), in de
mogelijkheid van vererving van het vermogen als zodanig (artikel 4:880 en 1002

5      Van Gerven 1973, p. 240.
6      Vgl. Smits 1995, p. 44.
7        Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-1), nr. 2, p. 2.
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BW) en in de figuur van de boedelmenging, waarbij de vermogens van echtgenoten
ten gevolge van het huwelijk samensmelten in een algehele gemeenschap van
goederen (artikel 1:93 BW).8

De samenvoeging van de bestanddelen vormt een zekere eenheid, die niet
afhankelijk is van variaties in de samenstellende delen. Deze eenheid of alge-
meenheid maakt het mogelijk nieuwe bestanddelen op te nemen of te laten
verdwijnen, terwijl toch het vermogen als zodanig blijft voortbestaan. De eenheid
is echter niet zo groot dat men een vermogen als een zelfstandig rechtsobject zou
mogen beschouwen, als een zelfstandig goed, rijp voor levering of zekerheidsstel-
ling:

Om zich een voorstelling te kunnen maken van de eenheid wordt vermogen
in de Franse literatuur vaak vergeleken met een  'vat'  of een 'beurs':

66Ondanks veranderingen die zich voordoen in de samenstelling blijft
het vermogen bestaan en behoudt het zijn individualiteit, net zoals een
beurs bestaat, altijd hetzelfde, ongeacht zijn inhoud.„10

In de algemeenheid schuilt het abstracte karakter van het vermogensbegrip:

"(...) het vermogen blijft onderscheiden van de elementen waaruit het
op een bepaald moment is samengesteld; men kijkt eerder naar het vat
dan naar de inhoud ervan.

„il

2.2 Meestal op geld waardeerbaar

De waardeerbaarheid op geld wordt in de literatuur beschouwd als een belangrijk
maar niet als een beslissend kenmerk voor goederen (dat zijn zaken en vermogens-
rechten) en diensten. Dat blijkt ook uit de formulering van het vermogensbegrip,
waarin de waardeerbaarheid op geld vooraf wordt gegaan door 'meestal'.

Voor zaken heeft men de eis dat deze op geld waardeerbaar moeten zijn laten
vallen. Voldoende is dat een (stoffelijk, geYndividualiseerd) voorwerp voor een
of meer mensen een zeker belang vertegenwoordigt en niet in onbeperkte
hoeveelheid voorradig is. Aldus zijn zakelijke rechten bestaanbaar op zaken waaraan
slechts affectieve waarde toekomt, zoals een brief of een haarlok.12 Bij de bepaling
van het begrip 'zaak' kunnen ethische overwegingen een rol spelen. Zo heeft de

8       Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-I), nr. 2, p. 3.
9      Pitlo/Gerver 1995, p. 107.
10      Ghestin & Goubeaux 1994, p. 157 [vert. GvS]. Volgens Ghestin & Goubeaux, die op hun beurt

verwijzen naar Voirin n°17, schijnt de vaak geciteerde beschrijving van vermogen als 'beurs'
afkomstig te zijn van Beudant et Lerebours-Pigeonnibre, t.IV.

11     Flour & Aubert 1975, p. 19 [vert. GvS}.
12     Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-I), nr. 5, p.5; nr. 62, p. 47.
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eerbied voor de geestelijke waarde van de mens tot gevolg dat zijn stoffelijke
verschijning (lichaam) geen voorwerp van vermogensrecht kan zijn. Toezegging
van een haarvlecht of bloed schept geen afdwingbare verplichting tot levering,
zelfs niet wanneer er geld voor is bedongen. Niet nakomen van de toezegging zou
hoogstens kunnen leiden tot schadevergoeding. 13

Voor vermogensrechten wordt de waardeerbaarheid op geld beschouwd als
een belangrijk kenmerk. Gewoonlijk kan dit kenmerk worden afgeleid uit het feit
dat het recht op een of andere wijze te gelde kan worden gemaakt. Dat kan als het
vermogensrecht overdraagbaar is. Doorgaans is dit het geval omdat vermogens-
rechten in de regel niet aan 66n persoon gebonden zijn en aan iedereen kunnen
toebehoren. 14

Een uitzondering op de overdraagbaarheid is het recht van gebruik en
bewoning (artikel 3:226 BW). Ook persoonlijke rechten kunnen geheel of gedeelte-
lijk uitgezonderd zijn van de mogelijkheid tot overdracht wanneer de wet dit
uitdrukkelijk bepaalt. Het recht op loon is bijvoorbeeld slechts beperkt overdraag-
baar (artikel 7A:1576fBW), evenals het recht op huurgenot (artikel 7A:1595 BW).
Bovendien zijn persoonlijke rechten niet overdraagbaar wanneer de aard van de
rechtsverhouding, die aan de schuldvordering ten grondslag ligt, zich tegen
overdracht verzet (zoals bij een vordering tot het verstrekken van levensonderhoud),
of wanneer een beding tussen schuldenaar en schuldeiser de overdraagbaarheid
van de vordering uitsluit (artikel 3:83 lid 2 BW).15

Overdraagbaarheid is een van de drie criteria voor vermogensrechten die
genoemd zijn in artikel 3:6 BW. Is een recht niet overdraagbaar, dan kan het toch
een vermogensrecht zijn als het voldoet aan een van de andere twee criteria: ertoe
strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen (bijvoorbeeld het
recht van gebruik en bewoning) of verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het
vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel (bijvoorbeeld het door een blinde bedongen
recht zich tegen betaling te laten voorlezen).

Net als voor zaken heeft men ook voor verbintenissen de eis dat de prestaties
op geld waardeerbaar moeten zijn laten vallen.16 Een argument v66r deze eis was
dat een verbintenis waarvan het voorwerp niet op geld waardeerbaar was, bij niet-
nakoming niet in schadevergoeding zou kunnen opgaan en dus sanctie zou ontberen.

Hartkamp geeft twee tegenargumenten. Ten eerste zijn er ook andere verbintenissen
die niet-afdwingbare rechtsplichten in het leven roepen, nl. de natuurlijke verbin-
tenissen. Ten tweede is de schuldeiser niet uitsluitend aangewezen op schadevergoe-
ding in geld als de schuldenaar niet aan zijn verplichting uit een verbintenis voldoet,
maar staan hem ook andere middelen ter beschikking, zoals reale executie, lijfs-

13     Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-I), nr. 66, p. 48.
14     Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-I), nr. 4, p. 4.
15     Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-I), nr. 249, p. 156.
16     Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 27, p. 20.
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dwang en dwangsom. Een voorbeeld van een verbintenis zonder op geld te waarde-
ren prestatie is de verplichting een in bewaring of ter inzage gegeven brief terug
te geven.

i 7

2.3 Op een gegeven ogenblik

Een vermogen is een levend iets, er komen steeds activa en passiva bij en er treedt
voortdurend wisseling in de bestanddelen in.18 Men kan het niet fixeren, want een
uur na de verkoop zijn de bestanddelen al weer gewijzigd. Op bepaalde momenten
bevriest het vermogen echter, bijvoorbeeld bij overlijden en bij algemeen beslag.
Dergelijke vermogens zijn verstard, er komt niets meer bij en er gaat niets meer
af. Op dat moment vertoont zo'n bevroren vermogen een sterkere eenheid dan een
levend vermogen.

2.4 Toekomen aan een persoon

De elementen die de eenheid vormen vinden hun samenhang in de persoon:

"Het begrip 'vermogen' is een uitvloeisel van de persoonlijkheid van
de indidvidu. Deze persoonlijkheid leidt tot de erkenning van de mens
als privaatrechtelijk rechtssubject, d.w.z. als subject van rechten en
verplichtingen die gezamenlijk een vermogen vormen. Ieder mens heeft
in beginsel slechts 66n vermogen, dat onafscheidelijk aan hem is
verbonden en als zodanig tijdens zijn leven niet voor overdracht vatbaar
is.

„19

Zaken en vermogensrechten komen niet alleen toe aan natuurlijke personen, maar
ook aan rechtspersonen. Wat het vermogensrecht betreft staan zij aan elkaar gelijk,
tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit (artikel 2:5 BW).

2.5 Vragen

Ieder van de vier aspecten van het vermogensbegrip, zoals beschreven in de
heersende leer, roept vragen op. Ik beperk me tot 66n vraag bij ieder aspect. Wat
rechtvaardigt nu eigenlijk de samenhang van de elementen die de algemeenheid
vormen, met ander woorden:  wat is nu eigenlijk het  'vat' ? Wanneer een rechtens
niet-afdwingbare verbintenis niet wordt nagekomen en er is wel een schadevergoe-
dingsplicht, wat is dan de grondslag van deze plicht? Hoe is het te verklaren dat

17     Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 27, p. 20.
18 Daarom vormt vermogen volgens Pitlo/Gerver (1995, p. 106) juridisch geen eenheid.
19     Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-D, nr. 2, p. 3.
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het verhaalsrecht van de schuldeiser zich ook uitstrekt over goederen die de
schuldenaar pas na de overeenkomst heeft verworven? Moet vermogen gekoppeld
worden aan een persoon en vanwaar deze noodzaak? Om deze vragen te kunnen
beantwoorden is meer inzicht nodig in de vermogensdogmatiek en in de verschui-

vingen die zich hebben voorgedaan in het vermogensbegrip. De vragen zelf worden

pas in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk beantwoord.

3             Verschuivingen in het vermogensbegrip

In de heersende leer wordt vermogen beschouwd als een eenheid van rechten en

plichten in die zin dat de goederen krachtens de eenheid van de persoon waaraan
zij toebehoren een eenheid vormen. Vanaf welk punt wordt het wenselijk geacht
om een abstract vermogensbegrip te gebruiken om een complex van meestal op
geld waardeerbare rechten en plichten als Mn geheel te individualiseren? Om dit
te onderzoeken begin ik met een beschrijving van de negentiende eeuwse klassieke
vermogensleer van Aubry & Rau, die in Frankrijk nog steeds beroemd is (par. 3.1).20

Vervolgens beschrijf ik hoe het vermogensbegrip zich verder heeft ontwikkeld
(par. 3.2-3.9). Hierbij wordt de aandacht niet gericht op de historische ontwikkeling
van vermogenstheorieen in de sociale en economische context, maar op de
verschuivingen die zich hebben voorgedaan in het vermogensbegrip zelf en dan
met name in het eenheidsprincipe dat de grondslag vormt van het vermogensbegrip.

3.1 Aubry & Rau: een persoon, een vermogen
21

Aubry & Rau hebben in de negentiende eeuw het vermogensbegrip te hulp geroepen
om bepaalde rechtsregels te verklaren.22 Bij de regeling van de overgang van
vermogen onder algemene titel bij overlijden stellen zij de vraag hoe het te verklaren
is, dat een erfenis in haar geheel overgaat op de erfgenaam en kan worden
opgevorderd, zonder dat specificatie nodig is van de goederen waaruit zij be$taat.

Bij de regeling van het verhaalsrecht van de schuldeisers vragen zij zich af hoe
het te verklaren is, dat het verhaalsrecht van de schuldeiser Alle goederen van de
schuldenaar omvat. En bij het mechanisme van de zaaksvervanging is hun vraag
hoe het te verklaren is, dat er een eenheid van goederen blijft bestaan ondanks de
wisseling van bestanddelen. In deze gevallen trachten Aubry & Rau met behulp

20     Ghestin & Goubeaux 1994, p. 157; Flour & Aubert 1975, p. 18; Marty & Raynaud 1972, p.
466; Aubry & Rau/Esmein 1953, p. 305.

21     Aubry & Rau presenteerden de eerste (1839) en de tweede druk (1850) als cen herziene en
uitgebreide vertaling van het Duitse werk van C.S. Zachariae. De derde druk wijst Aubry &
Rau aan als auteurs en Zachariac als inspirator. Ik heb gebruik gemaakt van de tweede druk,
Bruxelles 1850, die bestaat uit drie delen

22    Save 1979, p. 248.
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van het vermogensbegrip een grondslag te bieden voor het voortbestaan van een
algemeenheid van goederen ondanks het overlijden van de erflater of de wisseling
van bestanddelen. Vermogen beschouwen zij daarbij niet als een reeel iets, maar
als een pure abstractie, nodig om de eenheid en het voortbestaan van een
hoeveelheid goederen te verklaren. De kenmerken van het vermogensbegrip vloeien
hier logisch uit voort: vermogen als eenheid van een hoeveelheid is ondeelbaar
(in ruimte) en voortdurend (in tijd). Het vermogensbegrip dat deze functie kan
vervullen en aan deze criteria beantwoordt wordt door Aubry & Rau als volgt
omschreven:

"Het recht van de mens op zijn vermogen is een eigendomsrecht dat
zijn grondslag heeft in de persoonlijkheid zelf van de mens: uiteindelijk
is het vermogen immers niets anders dan de persoonlijkheid van de mens
in relatie tot de objecten waarop hij zijn rechten kan uitoefenen. „23

Hoe zijn Aubry & Rau ertoe gekomen de persoon als eenheidsprincipe ten grondslag
te leggen aan het vermogensbegrip? Ik vat hun redenering samen. Aubry & Rab
beginnen met een onderscheid tussen enerzijds aangeboren objecten die verweven
zijn met het bestaan van de mens en daarvan niet te scheiden zijn, zoals lichaam,
vrijheid, eer, en anderzijds exterieure objecten, zowel personen als zaken, die buiten
en onafhankelijk van de persoon bestaan.24 Deze exterieure objecten beschouwen

zij niet naar hun constitutieve aard, maar naar het nut dat zij hebben voor de persoon
die er rechten op uit kan oefenen. Vanuit dit gezichtspunt, en dus geabstraheerd
van hun individualiteit, noemen zij deze nuttige rechtsobjecten biens. Met 'nut'
bedoelen Aubry & Rau niet de prijs of de verkoopwaarde, maar alles wat bij kan
dragen aan het morele of materiele welzijn van de mens. 25

Volgens Aubry & Rau vormt het geheel van goederen (biens) van een persoon
zijn vermogen. En omdat objecten alleen de kwaliteit van rechtsobject krijgen
vanwege de rechten die de persoon er op uitoefent, kan vermogen, door een soort
omkering van oorzaak en gevolg, ook omschreven worden als het geheel van
burgerlijke rechten van een persoon,26 of als het collectieve nut van al zijn
burgerlijke rechten.27

Hoe zit het nu met de aangeboren rechtsobjecten? Ook die maken deel uit
van het vermogen en worden door Aubry & Rau niet als een aparte categorie van
rechten behandeld. De rechten op aangeboren objecten manifesteren zich pas als

23     Aubry & Rau 1850, t.II, par. 575 [vert. GvS].
24      Aubry & Rau 1850, t.1, par. 168.
25      Aubry & Rau (1850, t.I, par. 168, noot 5) geven als voorbeeld de (niet op geld waardeerbare)

voordelen die voortvloeien uit persoonlijke betrekkingen tussen echtgenoten of tussen ouders
en kinderen. "Personen kunnen dus, evenals dingen, goederen vormen." [vert. GvS]

26     Aubry & Rau 1850, t.I, par. 168.
27     Aubry & Rau 1850, t.I, par. 168, noot 9.
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zij geschonden worden als gevolg van een delict of quasi-delict. En omdat zij dan
aanleiding zijn tot een schadevergoedingsactie lossen zij, vanuit het oogpunt van
rechtsgevolgen, uiteindelijk op in rechten op exterieure objecten.

28 Aldus komen
Aubry & Rau tot een omschrijving van vermogen in strikte zin: het vermogen van
een persoon is de juridische eenheid van zijn goederen, d.w.z. van exterieure
objecten waarop hij rechten kan uitoefenen, voorzover ze beschouwd worden als
biens.29

Deze definitie van vermogen impliceert, aldus Aubry & Rau, de volgende
stellingen:30

1)    Het vermogen van een persoon omvat alle goederen, zonder onderscheid,
en zelfs de aangeboren goederen (lichaam, vrijheid, eer). Daaruit volgt dat
bij een opvolging in het vermogen alle goederen van die ene persoon overgaan
op de andere. Ook volgt daaruit dat een persoon, in het algemeen, slechts
6dn vermogen kan hebben.

2)      Het vermogen is geen 'objet exterieur', maar een pure abstractie. Het is juist
de persoonlijkheid van de mens in verband gebracht met de verschillende
objecten van zijn rechten. Het vormt dus een juridisch geheel, een 'universalitt
de droit'.

3)      De exterieure objecten maken niet uit zichzelf of vanwege hun constitutieve
aard deel uit van het vermogen, maar alleen door de nuttige kwaliteit van
de goederen.

De vermogensleer van Aubry et Rau wordt samengevat in de slagzin: 'een persoon,
een vermogen'. Vermogen is noodzakelijkerwijs gekoppeld aan de persoon: het
is een uitvloeisel van de persoonlijkheid en de uitdrukking van de rechtsmacht
waarmee een persoon als zodanig omkleed blijkt te zijn.31 Uit de noodzakelijke
koppeling van vermogen en persoon worden een aantal logische consequenties
getrokken: alle personen hebben een vermogen, een persoon heeft slechts 66n
vermogen, ieder vermogen behoort toe aan 66n persoon, twee personen kunnen
niet hetzelfde vermogen hebben:2 Persoon en vermogen corresponderen perfect
met elkaar. Stve beschrijft de vereenzelviging van persoon en vermogen in de
theorie van Aubry & Rau als volgt:33 als men de eenheid van personen als startpunt
neemt en de eenheid van vermogens als eindpunt, dan blijkt dat ieder element van
het startpunt slechts 66n afbeelding heeft in het eindpunt (federe persoon heeft
een vermogen; iedere persoon heeft slechts 6dn vermogen). Verder blijkt dan dat

28     Aubry & Rau 1850, t.I, par. 168.
29     Aubry & Rau 1850, t.II, par. 573.
30     Aubry & Rau 1850, t.II, par. 573.
31     Ghestin & Goubeaux 1994, p. 158.
32      Vgl. Van Gerven 1973, p. 238; Marty & Raynaud 1972, p. 466; Flour & Aubcrt 1975, p. 20-21;

Ghestin & Goubeaux 1994, p. 159.
33     Save 1979, p. 249.
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ieder element van het eindpunt een afbeelding is van het element van het startpunt
(ieder vermogen behoort aan 6tn persoon) en dat twee elementen van het startpunt
twee verschillende afbeeldingen hebben (twee personen hebben niet hetzelfde
vermogen).

De perfecte correspondentie van persoon en vermogen geeft aan, aldus Save,
dat het vermogensbegrip van Aubry & Rau niet een simpel didactisch of technisch
begrip is om bepaalde rechtsregels te verklaren, maar dat het een veel grotere,
rechtsfilosofische, strekking heeft.34 Dat is een belangrijke constatering. Vermogen
in de zin van Aubry & Rau is in feite te beschouwen als het juridische «Btre-au-
monde„ van de persoon en wel in tweetrlei opzicht. Ten eerste vormt het vermogen

het geheel van juridische predikaten van een persoon, het geheel van zijn goederen
die exterieur en van hem gescheiden zijn en van zijn goederen die aangeboren en
niet van hem te scheiden zijn. Hierbij krijgt het woord 'goed' de betekenis van
juridische kwaliteit, een betekenis die veel ruimer is dan in de Code Civil, zoals

ook Aubry & Rau erkennen. Ten tweede speelt vermogen in de strikte betekenis
van het geheel van rechten op exterieure objecten die afgescheiden zijn van het
subject, een bijzondere rol. Het constitueert het juridisch in-de-wereld-zijn in die
zin dat het recht inbreuken op de andere goederen, zoals lichaam, vrijheid en eer,
beschouwt vanuit de invalshoek van vermogen. Het vermogen "(...) vormt aldus
het deel van de persoon dat naar buiten komt door het recht en waar het recht grip
op heeft."35 Het dient om te bepalen welke rechten en plichten bij iemand horen.

Uit het vermogensmodel van Aubry & Rau vloeit voort dat in het privaatrecht
vermogen wordt beschouwd als de abstracte en verzakelijkte opvatting van de
persoon. Niet de persoon als zodanig, maar het vermogen wordt opgevat als de
enige realiteit die vatbaar is voor het recht. Save schrijft dit toe aan een humanise-
ring van het recht, die gemakkelijk terug te voeren is op het historisch en filosofisch
perspectief van de Verlichting.36 De eigendom van vermogen, als aangeboren goed

ofnatuurlijkrecht, dusals niet-vermogensrecht, blijktde mogelijkheidsvoorwaarde
te zijn voor de juridische uitoefening en bescherming van andere niet-vermogens-
rechten. Dat geeft het vermogensbegrip een fundamentele plaats in de theorie. 37

Het vermogensbegrip, door Aubry & Rau te hulp geroepen om bepaalde
rechtsregels te verklaren, heeft door het eenheidsprincipe dat eraan ten grondslag

is gelegd, nl. de persoon, een fundamentele positie gekregen in de juridische
dogmatiek. Dat wil echter niet zeggen dat deze vermogensleer zonder kritiek is
gebleven, kritiek die geleid heeft tot verschuivingen in het vermogensbegrip.

34     Save 1979, p. 250.
35     Save 1979, p. 250 [vert. GvS].
36    Save 1979, p. 251. Maar dit kan ook worden toegeschreven aan de negentiende eeuwse

commercialisering van het recht, waarin verhaal op goederen effectiever werd geacht dan
aansprakelijkheid van de persoon.

37     Save 1979, p. 250.
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3.2 Kritiek op de ondeelbaarheid van vermogen

Critici van de klassieke vermogensleer brengen naar voren dat Aubry & Rau, ook
al stellen zij dat de persoon eigenaar is van het vermogen, een zodanige band
vestigen tussen vermogen en persoonlijkheid dat men niet meer toekomt aan een
onderscheid.38 Als ander punt van kritiek wordt naar voren gebracht dat het beginsel

van eenheid en ondeelbaarheid van vermogen niet in overeenstemming is met de
positiefrechtelijke werkelijkheid.39 Bovendien is de klassieke vermogensleer
bekritiseerd vanuit de behoefte uit het zakenleven aan afzonderlijke vermogens.
Een en dezelfde persoon kan immers verschillende afgebakende sectoren van
activiteiten hebben en daarom de goederen en schulden die samenhangen met zijn
onderneming willen isoleren van die van zijn privdleven. Om zijn risico te beperken
moet een ondernemer dan een rechtspersoon oprichten, maar dit was lange tijd
niet mogelijk zonder zich te verbinden met anderen. 40

De kritiek op de klassieke vermogensleer is beinvloed door de Duitse opvatting
van Zweckvermagen. Daarin wordt niet een persoon, maar een bepaald doel als
eenheidsprincipe ten grondslag gelegd aan het vermogen. Een dergelijk vermogen
noemt men een doelvermogen (Zweckverm8gen of SondervermOgen):1 Hier is
niet de persoon, maar de bestemming van het vermogen de factor waar omheen
de rechten en plichten gegroepeerd worden.42 Als bestemming worden bijvoorbeeld

genoemd: een bepaalde besteding van het vermogen zoals een liefdadig, cultureel

of wetenschappelijk doel; het behoud van het vermogen voor een opvolger; de
voldoening van een schuldeiser of een bepaalde groep van schuldeisers. Volgens
sommigen zouden zelfs alle vermogens doelvermogens zijn, ook het individuele
vermogen dat immers de vereniging is van een aantal bevoegdheden, nl. subjectieve
rechten, gegeven ten nutte van de individuele doeleinden van de mens. 43

De leer van het doelvermogen kent verschillende gradaties. De meest absolute

opvatting is dat er een eenheid van rechten en plichten kan bestaan zonder subject.
In meer gematigde versies wordt wel vastgehouden aan de noodzaak van een

rechtssubject, maar is het principe van de ondeelbaarheid van vermogen naar de
achtergrond verschoven. Dat brengt met zich mee dat tan persoon meerdere

vermogens kan hebben of dat een afgezonderd vermogen kan toebehoren aan

38     Marty & Raynaud 1972, p. 467.
39      Zo staat een erfgenaam die het voorrecht van boedelbeschrijving uitoefent aan het hoofd van

twee vennogens, art. 4:1078 BW.
40      Ghestin & Goubeaux 1994, p. 163; Van Gerven 1973, p. 239. Inmiddels is in art. 2:64 BW resp.

2:175 BW de mogelijkheid opgenomen dat een naamloze resp. besloten vennootschap wordt
opgericht door 66n persoon. Het praktische probleem is daarmee opgelost, maar het gemak
waarmee rechtspersonen worden opgericht maakt de regel van eenheid van vermogen tamelijk
illusoir.

41 Van Gerven 1973, p. 240.
42     Ghestin & Goubeaux 1994, p. 164.
43 Van Gerven 1973, p. 240.
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meerdere personen.44 De afzondering kan van belang zijn voor het beheer van het

vermogen, de beschikkingsmacht van de vermogensbezitter, de opbrengst van de
exploitatie en de niet-verrekenbaarheid van een vordering op het ene vermogen
met een schuld van het andere vermogen.

Een bezwaar tegen het idee van vermogen zonder persoon is de logische

onmogelijkheid: geen enkel recht laat zich denken zonder een persoon die er de
titularis van is.45 De leer van het doelvermogen in absolute vorm past daarom noch
in de klassieke, noch in de heersende vermogensleer.46 Het is echter wel logisch
denkbaar dat een vermogen iemand toebehoort ten behoeve van een andere persoon
of zelfs ten behoeve van een bepaald doel.47 Om dit juridisch te construeren wordt
het beginsel van de ondeelbaarheid van vermogen, dat uitmondde in de regel dat
een persoon slechts tan vermogen kan hebben en in de regel dat een vermogen
slechts toebehoort aan 66n persoon, minder absoluut geinterpreteerd dan in de
klassieke vermogensleer.48 Deze nuancering laat de eerste verschuiving in het
vermogensbegrip zien: de nadruk wordt niet meer gelegd op 66n persoon.

3.3 Van statische naar dynamische eenheid

De verschuivingen in het vermogensbegrip betreffen niet alleen het kenmerk van
ondeelbaarheid, de eenheid in ruimte, maar ook het kenmerk van voortduring, de
eenheid in tijd. De eerste verschuiving zagen we in de vorige paragraaf, de tweede
wordt hier besproken.

Het denken over de persoon als onbepaald en passief 'vat' diende bij Aubry
& Rau om de statische identiteit van een bevroren vermogen te funderen. In hun
lijn probeert men zich echter een dynamische eenheid voor te stellen, die door de
tijd heen kan verschillen, maar toch beschouwd wordt als een eenheid. Alleen een

dynamische eenheid kan immers verklaren waarom een vordering uit een
overeenkomst die in het verleden is aangegaan, verhaald kan worden op een goed
dat de schuldenaar pas na de overeenkomst door zijn arbeid heeft verworven.

Hoe wordt een dynamische eenheid ingepast in het denken van Aubry & Rau?
Sdve laat het zien. Volgens het principe «multitudo ab uno procedit» verbinden
Aubry & Rau de pluraliteit van goederen allereerst met een «ideaal», het vermogen,

44          Ghestin & Goubeaux  1994,  p.  164. De laatste vorm  komt voor bij vormen van gemeenschap,
maar ook wel daarbuiten, zie Pitlo/Gerver e.a. 1995, p. 408.

45     Flour & Aubert 1975, p. 22.
46 Een trust met de daaraan inherente vermogenssplitsing is een typisch Anglo-Amerikaanse rechts-

instelling.
47 Van Gerven 1973, p. 253.
48    Zo is het onder omstandigheden mogelijk dat er binnen het vermogen van een persoon

afzonderlijke boedels worden gevormd en ook kan er een afzonderlijke boedel ontstaan wanneer
verschillende personen gerechtigd zijn in een gemeenschap en de vrije beschikking over hun
aandeel daarin missen, zie Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-I), nr. 2, p. 3
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en om dit te verankeren in de werkelijkheid verbinden zij dit vermogen aan de

persoon.
49

"(...) de exterieure objecten die toebehoren aan een persoon vormen
het ideaal dat men vermogen noemt slechts vanwege de juridische
betrekking die bestaat tussen deze objecten en deze persoon.

„50

In die rechtsband tussen externe objecten en persoon krijgt de wil een hoofdrol
toebedeeld: zij kan de goederen, ook de toekomstige goederen, door de tijd heen
verenigen:1 Niet door een simpel dominium op verschillende momenten in de tijd,
maar door haar potentie als macht, 'dynamis', voor de toekomst. Door de analogie
met macht wordt begrijpelijk, aldus S8ve, dat vermogen niet kan bestaan zonder
de persoon, maar dat anderzijds juist in het vermogen de activiteit van de persoon
zich manifesteert. In deze voluntaristische vermogenstheorie heeft de wil van de
persoon, in vergelijking met de aangeboren en exterieure objecten, een substantiale
positie gekregen. Dat verklaart dat vermogen kan worden voorgesteld als een
dynamische eenheid.

In de twee kenmerken van het vermogensbegrip van Aubry & Rau, de
ondeelbaarheid van het vermogen en de voortduring in tijd, zijn aldus onder invloed
van kritiek en behoeften uit de praktijk verschuivingen opgetreden. De kritiek op
het eenheidsprincipe dat Aubry & Rau ten grondslag leggen aan hun vermogensmo-
del komt echter niet alleen vanuit de theorie van het doelvermogen.

3.4 Het eenheidsprincipe dat ten grondslag ligt aan het vermogensmodel

Tegen de vermogensleer van Aubry & Rau is vanuit theoretische hoek als bezwaar
aangevoerd dat deze leer ongeschikt is om op een eenvoudige en bevredigende
manier de gevallen te verklaren, waarin bij het subject van dezelfde goederen een
dualiteit van willen bestaat (zonder dat er sprake is van splitsing of rechtspersoon),
bijvoorbeeld minderjarige en voogd, krankzinnige en curator.52 Volgens Stve is
de kritiek van Jhering op de voluntaristische theorie van vermogen hierop geent:
als de rechthebbende op het vermogen degene is waarin de wil zetelt, dan zou de
voogd beschouwd moeten worden als de (tijdelijk) eigenaar, niet de minderjarige.
Nu zou men via een beroep op de toekomstige wil van de minderjarige deze toch
als eigenaar kunnen beschouwen, maar in het geval van de ongeneeslijke
krankzinnige gaat dit niet op. Dat is, in een notendop, de kritiek op de voluntaristi-
sche vermogenstheorie.

49     Save 1979, p. 252.
50      Aubry & Rau 1850, t.II par. 576 [vert. GvS].
51     Save 1979, p. 255.
52     Save 1979, p. 256.
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Het idee dat niet de wil, maar een bestemming of belang de eenheid van een
hoeveelheid goederen fundeert hebben we gezien in de theorie van het Zweck-
vern:Ogen.53 Dit is zeker geen psychologische theorie: het gaat er niet om de wil
te vervangen door een individueel belang als geobjectiveerd tegendeel. Het Zweck
is het doel, los van dat van het individu, waar het recht zich aandient en daar
doorheen de 'samenleving'. Het probleem is echter dat dit doel niet onafhankelijk
van de werkelijkheid kan worden vastgesteld.

De bepaling van de eenheid van een pluraliteit (van goederen) is een algemeen,
filosofisch, probleem. Save wijst erop dat we de eenheid van een pluraliteit, d.w.z.
de «ordinatio» van deze pluraliteit op drie manieren kunnen bekijken.54 De eerste,
de „ordo ad ducem» is de eenmaking van een realiteit door verwijzing naar haar
baas, naar de wil die haar stuurt. De «ordo ad finem» is de eenheid die voortkomt
uit een einddoel, bijvoorbeeld het doel dat gesteld is door degene die een stichting
wil oprichten of de goederen van zijn kleinkinderen wil beschermen. De «ordo
ad invicem» is de orde die voortvloeit uit de eenheid en de interne structuur van
de werkelijkheid zelf, zoals in het geval van 'goederen' van een stichting
(gebouwen, apparatuur, en zelfs personeel van een ziekenhuis) waarvan het
oorspronkelijke doel vervallen is (bijvoorbeeld de strijd tegen de pokken). Volgens
Save is de «ordo ad ducem» de enige vorm van eenheid waar Aubry & Rau aandacht
aan besteden. Dit principe kan de eenheid van 'persoonlijke' goederen van een
individu, d.w.z. goederen die het individu en zijn familie aangaan, tamelijk goed
verklaren, maar faalt op andere punten. Ondanks alle kritiek spookt de geest van
de theorie van Aubry & Rau echter nog steeds rond in het juridisch denken.

3.5 Andere verschuivingen in het vermogensbegrip

Het vermogensbegrip in de heersende leer is genuanceerder dan het klassieke
vermogensbegrip van Aubry & Rau wat betreft de kenmerken van ondeelbaarheid
(eenheid in ruimte) en voortduring (eenheid in tijd), maar de koppeling aan de
persoon heeft de tand des tijds doorstaan. Dat blijkt uit de wijze waarop het
vermogensbegrip geformuleerd wordt in de heersende leer: het geheel van (..) die
(...) toekomen aan een persoon.55 In de algemene rechtsleer heeft dit vermogensbe-
grip een stabiele en onaantastbare positie verworven, ondanks de kritiek op het
eenheidsprincipe dat er aan ten grondslag ligt. Maar deze uitleg van de verhouding
tussen persoon en vermogen kan de spanning in het contractsmodel (de mogelijkheid
om zich contractueel te verbinden tot een bepaald presteren spoort niet met de
mogelijkheid om dit presteren rechtens af te dwingen) niet oplossen. De persoon
is immers vooral naar voren gekomen als een onbepaald en passief vat, niet als

53    Save 1979, p. 257.
54     Save 1979, p. 257.
55 Vgl. hoofdstuk 3, par. 2.

101



Hoofdstuk 3

een subject dat zich contractueel kan verbinden. Daarom worden nu ook andere

verschuivingen in het vermogensbegrip onder de loep genomen: om te beginnen
de verschuiving van 'algemeenheid van goederen' naar 'geheel van rechten en

plichten' en vervolgens de verschuiving van vermogensrechten naarniet-vermogens-
rechten en omgekeerd. Deze worden in de dogmatiek voorgesteld als verschuivingen
in de structuur en de inhoud van het vermogensbegrip, waarbij het eenheidsprincipe
niet meer fundamenteel ter discussie wordt gesteld, zoals wel gebeurde in de theorie
van het Zweckvermagen en in de kritiek op de voluntaristische vermogenstheorie.
Toch vermoed ik dat ook een onderzoek naar deze verschuivingen sporen kan laten
zien van het vermogensmodel dat ten grondslag ligt aan het contractenrecht.

3.6 Van goederen en schulden naar rechten en plichten

De verschuiving van een algemeenheid van goederen, via een complex van goederen
en schulden, naar een eenheid van rechten en plichten is als volgt te reconstrueren.

De algemeenheid van goederen had bij Aubry & Rau betrekking op de ondeelbaar-
heid van het vermogen. Ook al wordt deze algemeenheid minder absoluut gernter-
preteerd dan de klassieke vermogensleer voorstond, toch zijn de gevallen waarin
vermogen deelbaar is, beperkt. Zo kan een ondernemer zijn onderneming niet op
eigen houtje bestempelen als afgezonderd vermogen, daar zijn juridische stappen
voor nodig. De reden hiervan is dat iedereen in principe met al zijn goederen in
moet staan voor al zijn schulden.56 Het zou immers schokkend zijn als een
schuldenaar zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn schuldeisers zou kunnen
beperken door een deel van zijn vermogen af te zonderen.57 Hoewel de praktijk
hier niet zoveel aanstoot aan blijkt te nemen (wie slechts een deel van zijn vermogen
wil bestemmen voor zijn onderneming kan vrij eenvoudig een besloten vennoot-

schap oprichten), blijft de gedachte aan vermogen als een soort vat van goederen
dn schulden van 66n persoon wel een rol spelen op het economische vlak. Deze
gedachte bevordert immers het verlenen van krediet.58 De schuldeiser. die weet
dat alle goederen van zijn schuldenaar instaan voor nakoming, zal zich erin schikken
dat de goederen van de schuldenaar op dit moment niet toereikend zijn, maar hij
rekent erop dat de schuldenaar door zijn inspanningen op het moment van de
vervaldag voldoende nieuwe goederen zal hebben verworven om zijn schulden
te voldoen. Doorlopend wordt er krediet gegeven aan een persoon die niets bezit,
op grond van de mogelijke economische activiteit van deze persoon.

56     Flour & Aubert 1975, p. 23.
57      Maar is dat schokkender dan goed te keuren dat een gezin geruineerd wordt door een tegenslag,

die te wijten is aan economische omstandigheden waarop de schuldenaar geen invloed heeft
gehad? Zie Ghestin & Goubeaux 1994, p  165.

58     Ghestin & Goubeaux 1994, p. 165.
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Dat de eenheid vervolgens voorgesteld wordt als een eenheid van rechten

en plichten, in plaats van een complex van goederen en schulden, is een conse-
quentie van de persoonlijkheid op het economische vlak.59 De jurist hoefde slechts
het boekhoudkundig vermogensbegrip, activa die corresponderen met passiva, te
transponeren: aan de ene kant rechten, aan de andere kant verplichtingen, het geheel
verenigd door het feit dat deze rechten en deze verplichtingen toebehoren aan 6dn
en dezelfde persoon, de rechthebbende op het vermogen. Voor nog meer coherentie

is deze ook nog eens bekleed met de kwaliteit van rechtssubject, drager van rechten

en plichten.
60

3.7 De voorkeur voor 'l'avoir Ldgitime'

Toch zijn er twee obstakels die zich verzetten tegen de boekhoudkundige invulling
van het vermogensbegrip. Het eerste obstakel is dat een directe relatie tussen
goederen en schulden ontbreekt.61 Behalve in het uitzonderingsgeval dat bezit

onmiddellijk wordt bezwaard, worden schulden immers in verband gebracht met
de persoon van de schuldenaar, niet met de goederen. De schuldenaar moet zijn
schulden wel betalen met aanwezige of toekomstige goederen, maar in principe
drukken de schulden, behalve in boekhoudkundig opzicht, nooit direct op de
goederen van de schuldenaar. Zijn vermogen is niets anders dan wat hij rechtens
heeft en wat kan dienen om te voldoen wat hij persoonlijk verschuldigd is. Even-
tueel kunnen potentiale goederen daarbij gerekend worden, zoals goederen die
de schuldenaar van plan is binnen min of meer afzienbare tijd te verwerven. Maar
schulden, dat ervaart men als een heel andere zaak. Men moet jurist zijn om een
Parijse clochard of de bewoners van een achterbuurt als 'vermogend' te bestempe-
len.62

Ook de wet vestigt geen directe relatie tussen de actieve en de passieve zijde.
63

Alles vertaalt zich naar de verbonden persoon. Omdat hij persoonlijk verbintenissen

is aangegaan moet hij deze voldoen met de goederen die de zijne zijn: met zijn
vermogen. In plaats van een fictieve relatie te scheppen tussen activa en passiva
en daaruit af te leiden wat het vermogensbegrip inhoudt, kan men volgens S6riaux
beter verdedigen dat vermogen gevorrnd wordt door het geheel van goederen die
aan een persoon toebehoren en dat deze persoon met deze goederen de schulden
betaalt die hij jegens anderen is aangegaan. Striaux omschrijft daarom vermogen

59     Ghestin & Goubeaux 1994, p. 159.
60     Striaux 1994, p. 802.
61     SEriaux 1994, p. 802.
62 Van Gerven 1973, p. 240.
63      Vgl. art. 3:1 BW: 'Goederen zijn alle zaken en vermogensrechten', en art. 3:276 BW '(...) kan

een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van de schuldenaar verhalen'
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als 'l'avoir ligitime' van een persoon.64 Deze omschrijving die, aldus Striaux,
voortvloeit uit het gezonde verstand sluit inderdaad beter aan bij de wet en bij
hedendaagse rechtsgeleerde auteurs die zich bij een beschrijving van het
vermogensbegrip vooral concentreren op de goederen (het 'hebben'), niet op de

65schulden (het 'moeten') van een persoon.
Het tweede obstakel tegen de boekhoudkundige invulling van het vermo-

gensbegrip betreft de band tussen rechten en plichten. Deze komen, evenals
goederen en schulden, toe aan een en dezelfde persoon, maar ook hier is van een
directe band tussen rechten en plichten geen sprake. Vanuit het perspectief van
de ene persoon corresponderen zijn rechten niet met zijn plichten. Tegenover de
rechten van de ene persoon staan immers zijn 'no-rights', tegenover zijn plichten
staan zijn 'privileges', zijn vrijheid om iets niet te hoeven doen.66 Toch is er bij
rechten en plichten 66k een direct verband te leggen tussen de elementen, want
rechten van de ene persoon kunnen correleren met plichten van een of meer andere

personen. Bij dit geheel van rechten en plichten is echter niet de persoon op zichzelf
het eenheidspunt, maar de rechtsbetrekking tussen personen. Aan de rechtsbetrek-
king zijn in de Nederlandse juridische literatuur vele beschouwingen gewijd. Deze
gaan met name over de vraag of de term rechtsbetrekking gebruikt moet worden
voor een verbintenis tussen twee of meer personen of voor algemene rechtsplichten.
In de heersende rechtsleer heeft de eerste benadering de voorkeur gekregen.67 Maar
voorzover de rechtsbetrekking of verbintenis in verband wordt gebracht met
vermogen gaat de aandacht in de juridische dogmatiek niet uit naar het eenheidsprin-
cipe dat de samenhang tussen rechten en plichten rechtvaardigt, maar naar de verza-
meling rechten en het onderscheid tussen vermogensrechten en niet-vermogensrech-
ten. Hier zien we dat ook bij rechten en plichten, en niet alleen bij goederen en
schulden, een benadering van vermogen als 'l'avoir  gitime' van een persoon
voorrang krijgt boven een benadering van vermogen als geheel van rechten tn
plichten. Vermogen wordt bij voorkeur geconstrueerd als subjectief gedachte
betrekking tussen een persoon en zijn goederen en wordt geformuleerd in termen
van 'hebben'. De vraag naar het eenheidsprincipe dat ten grondslag ligt aan het
vermogensmodel is daardoor weer van tafel verdwenen.

64        Seriaux 1994, p. 803. 'Het rechtmatige hebben' is geen mooie vertaling, maar sluit weI het dichtst
aan bij '1'avoir ligitime'.

65      Vgl. voor het Nederlandse recht: Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-I), nr. 81, p. 59 en pitio/

Gerver e.a. 1995, p. 106; voor Belgie: Van Gerven 1973, p. 244-245; voor Frankrijk: Ghestin
& Goubeaux 1994, p. 168; voor Duitsland: Larenz 1989, p. 304-305.

66     Hohfeld 1919, p. 5
67       Zie voor een overzicht Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 8-13, p. 5-10; Van Erp 1990, p. 284-292.
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3.8 Vermogensrechten en niet-vermogensrechten

Hoewel vermogen in de algemene rechtsleer omschreven wordt als een geheel van
rechten en plichten gaat de aandacht toch vooral uit naar de verzameling.rechten,
l' avoir Wgitime. Niet alle rechten worden echter beschouwd als vermogensrechten.
Welke verklaring wordt hiervoor gegeven? In de gedachtengang van Aubry & Rau
zijn wel alle rechten te beschouwen als vermogensrechten, ook de rechten op
aangeboren objecten, zoals lichaam, vrijheid en eer. De redenering van Aubry &
Rau is dat deze rechten zich pas manifesteren op het moment dat er een inbreuk
op wordt gemaakt, die aanleiding geeft tot een schadevergoedingsactie. Op dat
moment lossen deze rechten op in rechten op exterieure objecten, dat wil zeggen
vermogensrechten. Maar deze redenering heeft de tand des tijds niet kunnen
doorstaan. Een bezwaar ertegen is dat, zolang geen inbreuk is gemaakt, niet
duidelijk wordt waarin de rechten bestaan.68 In de juridische dogmatiek wordt deze
redenering van Aubry & Rau dan ook niet gevolgd. Systematisch wordt er eerst
een onderscheid gemaakt tussen vermogensrechten en niet-vermogensrechten (met
name persoonlijkheidsrechten) en vervolgens wordt er binnen de categorie
vermogensrechten een onderscheid gemaakt tussen rechten op goederen, vorderings-
rechten en rechten op voortbrengselen van de geest.

69

Watonderscheidtvermogensrechtenvanniet-vermogensrechten?Hetantwoord
van Pitlo/Gerver e.a. dat vermogensrechten voortvloeien uit het vermogensrecht
in objectieve zin en niet-vermogensrechten uit het publiekrecht of personen- en
familierecht in objectieve zin, is eenvoudig, maar niet bevredigend voor wie op
zoek is naar de reden van het onderscheid.m Volgens Asser/Mijnssen kenmerken
vermogensrechten zich door een aantal eigenschappen die niet bij andere
categorieen voorkomen.71 Als een van die eigenschappen noemt hij de bijzondere

bescherming door middel van een actie uit onrechtmatige daad. Ook dit antwoord
bevredigt niet, omdat die bescherming juist een gemeenschappelijk kenmerk is
van vermogensrechten en niet-vermogensrechten.72 Derden moeten zich immers
onthouden van elke inbreuk op beide categorieen rechten en de uitoefening ervan
respecteren. Dat brengt het externe aspect van rechten, de tegenstelbaarheid aan
derden, met zich mee. Van Gerven geeft een duidelijker antwoord: familierechten

68        Vgl. de bezwaren tegen de respectleer, een van de theorieen om het onderscheid tussen zakelijke
en persoonlijke rechten te onderbouwen, zie Rank-Berenschot 1992, p. 46.

69 Historisch gezien werd er 66rst een onderscheid gemaakt tussen rechten op goederen en
vorderingsrechten. Pas in de negentiende ceuw werden cr allerlci thcoricen ontwikkeld om dit
onderscheid van een bevredigend criterium te voorzien en kwam men tot het systematische
onderscheid tussen vermogensrechten en niet-vermogensrechten.

70      Pitto/Gerver e.a. 1995, p 108-109.
71      Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-I), nr. 4, p. 4.
72       Met de kanttekening dat de tegenstelbaarheid aan derden van vorderingsrechten weI een punt

van discussie is geweest, zie Van Gerven 1973, p. 100; Asser/Mijnssen & De Haan 1992 (3-D,
nr.26 p. 20; Rank-Berenschot 1992, p. 97.
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en persoonlijkheidsrechten kunnen in beginsel niet het voorwerp uitmaken van
rechtsgeldige overeenkomsten, zij hebben geen pecuniaire waarde, terwijl
vermogensrechten wel voorwerp kunnen zijn van een in rechte bindende transactie.73

Zij zijn meestal op geld waardeerbaar. De reden van dit onderscheid wordt gezocht
in de aard van het voorwerp van de verschillende categorieen rechten, het interne
aspect. Vrijheid, eer, lichamelijke integriteit, gezondheid e.d. zijn zo nauw
verbonden met de persoon dat zij niet uitwisselbaar zijn, terwijl de rechtsobjecten
van vermogensrechten onpersoonlijker zijn en gemakkelijker van hand tot hand
kunnen gaan.

Uit het onderscheid dat juristen maken tussen vermogensrechten en niet-
vermogensrechten leidt Sdriaux af, dat zij beseffen dat het vermogensbegrip zich
beweegt  in het domein  van het 'hebben'.74  Het gaat vooral  over wat personen
'hebben',  niet over wat zij 'zijn'. Niet-vermogensrechten daarentegen behoren
tot het domein van het 'zijn' van een persoon, een 'zijn' dat uniek en onvervangbaar
is. Van Gerven zegt het met andere woorden: vermogensrechten duiden op een
vorm van toeeigening van de 'goederen van deze wereld', van immateriele objecten
en van bepaalde gedragingen vanwege een medemens.75 Door persoonlijkheidsrech-
ten, die betrekking hebben op de verhouding van de persoon tot zichzelf, buiten
de categorie van vermogensrechten te plaatsen heeft het vermogensbegrip zich
verder losgeweekt van het persoonsbegrip en heeft het een zelfstandige en meteen
een meer economische inhoud gekregen.76 Maar de grens tussen vermogensrechten
en niet-vermogensrechten, tussen het domein van het 'hebben' en het domein van

het  'zijn',  ligt niet vast.

3.9 Communicerende vaten

De scheiding tussen persoon en vermogen  is niet absoluut, stelt Kisch in  1932.
Eenzelfde verschijnsel kan worden beschouwd vanuit het gezichtspunt van persoon
en vanuit het gezichtspunt van vermogen, algemener gezegd in termen van 'zijn'
en 'hebben', van predikaat en object.77 Kisch geeft vier voorbeelden, te beginnen
met de bescherming van bezit. Een aantasting van het bezit kan beschouwd worden
als een aantasting van het vermogen, van een activum dat de persoon toekomt,
maar ook als aantasting van de persoon, nl. van de mogelijkheid voor de persoon
om zich in het rechtsverkeer te ontplooien. Een ander voorbeeld vormt het

73 Van Gerven 1973, p. 95-96. Dat die transactie niet beperkt is tot een overdracht, maar ook kan
bestaan uit het verschaffen of verkrijgen van stoffelijk voordeel blijkt uit art. 3:6 BW, zie ook
par. 2.2.

74     Striaux 1994, p. 804.
75 Van Gerven 1973, p. 98-99. In het laatste geval gaat het om een toeeigening van diensten in

de economische zin van het woord.
76     Vgl. Van Gerven 1973, p. 244.

77          Kisch  1932, p.  113  e.v.
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auteursrecht. Aan de ene kant kan het door overdracht deel gaan uitmaken van
het vermogen van een nieuwe persoon, aan de andere kant kan het auteursrecht
niet los worden gedacht van de persoon door wie het tot stand is gekomen. Ten
derde kan men zich afvragen of een naam iets is dat de persoon toekomt zoals zijn
goederen hem toekomen, of dat een naam een element vormt van de opbouw van
de persoonlijkheid. Tenslotte is ook eigendom, de rechtsfiguur die in beginsel bij
uitstek wordt gedacht als vermogensdeel, enerzijds te beschouwen als object van
het 'hebben' van een persoon, maar anderzijds ook als element van de per-
soonlijkheid in het maatschappelijk verkeer en in het recht. Geen persoonlijkheid
kan juridisch bestaan zonder vermogen, want zonder vermogen is deelneming aan
het rechtsverkeer niet denkbaar.

Ook al is het niet mogelijk en niet wenselijk predikaat en object scherp te
scheiden, wdl kan, aldus Kisch, worden gezegd wanneer de ene en wanneer de
andere wijze van uitdrukking de voorkeur verdient.78 Van 'persoonsdeel' zal worden

gesproken wanneer een bepaald gegeven voor de persoon als zodanig onmisbaar
is, of van een bepaalde persoon niet kan worden 16sgedacht, bijvoorbeeld het recht

op lijf en leven. In dergelijke rechtsfiguren is de persoon het constant aanwezige
element, want het recht kan niet worden beschreven zonder de persoon te noemen.
Van 'vermogensdeel' daarentegen zal worden gesproken wanneer een bepaald
gegeven door de persoon kan worden gemist zonder dat de persoonlijkheid als
zodanig teniet gaat, of wanneer het zich net zo goed met de ene als met de andere

persoon zou kunnen verbinden. Het vermogen is dan het constant aanwezige element
terwijl de gerechtigden kunnen varieren. Een duidelijk voorbeeld van vermogens-
delen zijn roerende zaken.79 Een aantal rechtsfiguren heeft elementen gemeen met
beide groepen. Volgens Kisch zal een constructie naar persoon worden gekozen
als de persoon, een constructie naar vermogen als het vermogen in de rechtsfiguur
de functie heeft van constant aanwezig element.

Zoals we eerder hebben gezien wordt de eenheid van persoon en vermogen in de
vermogensleer vaak vergeleken met een vat:0 Omdat de verhouding tussen

vermogensrechten en niet-vermogensrechten, tussen vermogensdelen en persoons-
delen in de termen van Kisch, niet vastligt zou ik liever spreken van communice-
rende vaten in plaats van een vat. Persoon en vermogen staan immers met elkaar
in verbinding en een stijging aan de kant van de persoon gaat gepaard met een daling
aan de kant van het vermogen en omgekeerd.

Toename van persoonlijkheid ten koste van vermogen kan het gevolg zijn
van de oorsprong of de bestemming van een goed. Een voorbeeld waarbij de

78     Kisch 1932, p. 117-119.
79      D.w.z. voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, die niet onroerend zijn, art. 3:3

lid 2 jo. art. 3:2 BW.
80 Zie hoofdstuk 3, par. 2.1.
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oorsprong van een goed verantwoordelijk is voor de verschuiving is het auteurs-
recht.8' Een auteur kan zijn exploitatierecht overdragen, maar behoudt het recht
zich te verzetten tegen een wijziging in het werk en blijft bevoegd bepaalde
wijzigingen aan te brengen.82 In deze opzichten blijft het 'zijn' werk, maar dit recht

spoort niet met het algemene vermogensrecht. Andere keren zijn de stijging van
de persoonskant en de daling van de vermogenskant het gevolg van de bestemming
van het goed. Een huiseigenaar kan zijn huis dat bestemd is als woonhuis van zijn
gezin, en de inboedel ervan, niet als een gewoon vermogensdeel verkopen, maar
heeft de toestemming nodig van zijn echtgenoot.83 Een ander voorbeeld is het recht
op levensonderhoud dat niet als vermogensdeel kan fungeren in het rechtsverkeer.84

Omgekeerd worden persoonsdelen tegenwoordig steeds meer bestempeld

als vermogensdelen. Bij de vergoeding van lichamelijke en geestelijke schade kan

men nog twijfelen of dit een toename is van vermogen ten koste van persoonlijkheid,

aangezien schadevergoeding voor het slachtoffer niet zozeer als doel heeft het
verloren goed te vervangen, maar om het slachtoffer de geldelijke middelen toe
te kennen om zijn situatie naar eigen keuze te verbeteren.85 Maar als het gaat om

arbeid, naam, portret of stem van een persoon dan is de verschuiving van de sfeer

van het 'zijn' naar de sfeer van het 'hebben' duidelijk. Als uitgangspunt vormen

zij persoonsdelen, maar zij zijn mee gaan doen in het circuit van uitwisseling en
worden behandeld als marktwaarden.86

Hoe verloopt die verschuiving van persoonsdeel naar vermogensdeel? Kisch

geeft het voorbeeld van twee kolonisten die zonder have of goed op een onbewoond
eiland arriveren. De eerste verbindt zich tegenover de tweede om gedurende het
komende jaar te zijnen behoeve werkzaam te zijn, en de tweede doet hetzelfde

tegenover de eerste.

"Bij deze transactie is geen goed in het spel - het is niet tevoren aanwe-
zig, en het wordt niet tusschentijds geproduceerd. Maar wdl kan van
elk der kolonisten gezegd worden dat zij alsnu zijn gekomen tot een
vermogens-activum: elk heeft, als vermogensdeel, een vordering tot
arbeid op den ander. „87

De waarde van de vermogensdelen die voor elk van de kolonisten zijn ontstaan
kan niet afgeleid worden van een goed. Toch kunnen zij niet beschouwd worden
als inhoudsloos. De waarde moet dan ook afgeleid zijn van iets anders en dat andere

81     S6riaux 1994, p. 809.
82    Art. 25 Auteurswet 1912.
83     Art. 1:88 BW.
84    Catala 1966, p. 209.
85     Striaux 1994, p. 807.
86     Vgl. de opvattingen over arbeid in hoofdstuk 2, par. 3.1.
87     Kisch 1932, p. 108.
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is de persoonlijke capaciteit. Het vermogensdeel wordt herleid tot een persoonsdeel.
Hieruit blijkt dat een en hetzelfde gegeven, bezien bij verschillende subjecten, nu
eens deel van de persoon dan weer deel van het vermogen heet. Het referentiekader
is, aldus Kisch, nu echter niet de persoon op zichzelf, maar de rechtsbetrekking
tussen personen.

88

De dubbele beweging van de communicerende vaten laat zien dat de inhoud
van l'avoir Wgitime niet bij voorbaat of voor altijd vaststaat. Vermogensrechten
zijn meestal op geld waardeerbaar, maar juist dat 'meestal' is problematisch.
Persoonsdelen kunnen onder invloed van maatschappelijke en juridische
ontwikkelingen veranderen in vermogensdelen. En omgekeerd wordt het domein
van het 'hebben' min of meer gecorrigeerd door een toename van persoonsdelen
ten koste van vermogen.89 Het resultaat van deze dubbele beweging is dat er rond
de harde kern van pure vermogensgoederen, dat wil zeggen van goederen die
onverschillig zijn voor een wisseling van de rechthebbende, een complex van
goederen van gemengde aard wordt gevormd.

4              De dominantie van een possessief vermogensmodel

4.1 Twee opvattingen van vermogen

Bij de verschuiving van algemeenheid van goederen naar geheel van rechten en
plichten was te zien dat de eenheid van de persoon plaats heeft gemaakt voor de
rechtsbetrekking om de samenhang tussen rechten en plichten te verklaren. En
bij de verschuivende grens tussen vermogensrechten en niet-vermogensrechten
heeft met name Kisch laten zien dat het referentiekader van de rechtsbetrekking
nodig is om arbeid te kunnen beschouwen als vermogensdeel. Juist op de momenten
dat het perspectief wisselt van persoon naar rechtsbetrekking wordt zichtbaar dat
er niet 6dn maar twee opvattingen van vermogen te herkennen zijn in de juridische
dogmatiek.

Ten eerste wordt vermogen opgevat als rechtsobject, als datgene wat zich
laat objectiveren tegenover en in afhankelijkheid van het rechtssubject. Omdat
iets geen juridisch object wordt vanwege zijn constitutieve aard maar vanwege
de rechten die er op worden uitgeoefend, veronderstelt een rechtsobject altijd een
subjectief correlaat, een rechtssubject. Dat brengt met zich mee dat de verhouding
tussen persoon en vermogen wordt voorgesteld als een subject-object verhouding.

Ten tweede wordt vermogen beschouwd als mogelijkheidsvoorwaarde voor
juridisch relevant handelen. Kisch omschrijft vermogen als

88     Kisch 1932, p. 120.
89    S6riaux 1994, p. 809.
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"(...) het activum bestaande in een persoonlijke prestatie, de vordering
die voor den schuldeischer strekt tot benutting eener capaciteit.

„90

Vermogen wordt nu niet beschouwd in termen van een object dat toekomt aan een
subject maar als mogelijkheid van een subject om te presteren, om handelingen
te verrichten die juridisch relevant zijn. Door dit vermogensmodel, dat uitgaat van
de verhouding van het rechtssubject tot zichzelf, kan men zich een voorstelling
vormen van het verwerven van nieuwe vermogensrechten.

In de heersende vermogensleer is de eerste opvatting van vermogen dominant

aanwezig en blijft de tweede opvatting verscholen onder de oppervlakte. Dat gebeurt
op verschillende manieren. Zo wordt het geheel van rechten en plichten alleen in
naam beschouwd als een kenmerk van het vermogensbegrip; als het erop aan komt
verschuift de aandacht in de vermogensleer naar de verzameling rechten. En Kisch
laat uiteindelijk het vermogensbegrip vallen omdat dit begrip het inzicht in het
onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke rechten niet verhoogt. Om het onder-
scheid tussen de persoon en wat hem toekomt te handhaven is volgens Kisch de
term goed beter bruikbaar dan de term vermogen. 91

4.2 Een possessief vermogensmodel

In de juridische dogmatiek wordt vermogen bij voorkeur voorgesteld als een geheel
van meestal op geld waardeerbare rechten en plichten, die op een gegeven ogenblik
aan een persoon toekomen. De eenheid van de persoon wordt beschouwd als de

uiteindelijke grondslag voor de eenheid van vermogen. Dit vermogensmodel noem
ik possessief, omdat in de verhouding tussen persoon en vermogen het 'hebben'
of 'bezitten' zo'n grote rol blijkt te spelen. De persoon (= rechtssubject) 'heeft'
vermogen (= rechtsobject). Vermogen wordt opgevat als een vorm van toeeigening
van wereldse zaken, immateriele objecten en diensten van een medemens:2 De
verhouding van het subject tot zichzelf laat zich echter moeilijk vatten in deze
termen en wordt daarom zoveel mogelijk buiten de sfeer van het vermogensbegrip

gehouden.
Voor het contractenrecht heeft dit possessieve vermogensmodel aantrekkelijke

kanten. Het maakt het mogelijk om op tamelijk eenvoudige wijze een onderscheid
te maken tussen vermogensrechten en niet-vermogensrechten via het criterium
van waardeerbaarheid op geld. Dat is van belang voor het contractenrecht, omdat

niet-vermogensrechten geen voorwerp kunnen zijn van een rechtsgeldige
overeenkomst. Ouderlijk gezag bijvoorbeeld wordt aldus buiten het contractenrecht

90     Kisch 1932, p. 108.
91        Kisch 1932, p. 121. Deze oplossing is bruikbaar voor Kisch, want hij heeft het vermogensbegrip

niet nodig voor zijn verantwoording van de bescherming van de nieuwe verkrijger.
92     Vgl. Van Gerven 1973, p. 98-99.
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gehouden.  Een ander aantrekkelijk punt is dat een possessief vermogensmodel
kan verklaren waarom een schuldeiser zich kan verhalen op alle goederen van de
schuldenaar en zelfs op goederen die de schuldenaar pas na de overeenkomst met
de schuldeiser heeft verworven. Vermogen wordt immers beschouwd als een
dynamische eenheid: ondanks een wisseling van bestanddelen door de tijd heen
blijft het hetzelfde vermogen, omdat de persoon op het moment van de vervaldag
voor dezelfde wordt gehouden als de persoon die de overeenkomst heeft gesloten.
Deze stabiele structuur speelt een hoofdrol in het possessieve vermogensmodel.

Het possessieve vermogensmodel heeft echter ook beperkingen. Het criterium
voor het onderscheid tussen vermogensrechten en niet-vermogensrechten is
eenvoudig, maar voldoet niet altijd. Waarom zouden niet op geld waardeerbare
rechten buiten het vermogensbegrip moeten blijven en waarom zou men daarover
niet kunnen contracteren? De verhouding tussen vermogen als datgene wat
beschermd wordt en als datgene wat voorwerp uit kan maken van rechtsgeldige
overeenkomsten, dus de verhouding tussen het externe en interne aspect van
vermogensrechten, blijft buiten beeld. Bovendien kan het possessieve vermogens-
model niet verklaren waarom een schuldeiser een schuldenaar waarvan het
vermogen ontoereikend is voor verhaal, niet kan dwingen om via arbeid goederen
te gain verwerven. En tenslotte geeft het model geen reden waarom een schuldenaar
rechtens niet gedwongen kan worden om datgene te presteren waartoe hij zich
contractueel heeft verbonden.

Ook al probeert het possessieve model de verhouding van de persoon tot
zichzelf buiten het vermogensbegrip te plaatsen, via het contractenrecht komt de

persoon die 'zich' verbindt toch weer in beeld. Maar het possessieve vermo-
gensmodel slaagt er niet in de kloof te overbruggen die zichtbaar wordt wanneer
het moment van verhaal in verband wordt gebracht met het moment van aangaan
van een overeenkomst. We hebben in hoofdstuk 2 gezien dat arbeid op het moment

van aangaan van de overeenkomst wordt beschouwd als uitwisselbaar vermogens-
deel, maar op het moment van verhaal wordt toegerekend aan de persoon en geen
reele verhaalsmogelijkheid biedt. Op het moment van verhaal blijkt de persoon
die instaat voor verhaal, anders te worden bekeken dan de persoon die zich
contractueel heeft verbonden tot een bepaalde prestatie. Waarom heeft het ene
moment een constructie naar vermogen de voorkeur en op een ander moment een
constructie naar persoon? Deze inconsistentie wordt door het possessieve
vermogensmodel niet verklaard maar verzwegen door de verhouding van het
rechtssubject tot zichzelf zoveel mogelijk buiten het vermogensbegrip te plaatsen.
Daardoor kan het possessieve vermogensmodel de spanning in het contractsmodel

93 Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen
en op te voe(len, art. 1:247 BW.
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niet oplossen en geeft het onvoldoende antwoord op de vraag naar de betekenis
van een contract waarvan de reele verhaalsmogelijkheid ontbreekt.

5            De noodzaak van een vermogensbegrip

Het wordt tijd om de vragen uit paragraaf 2.5 te gaan beantwoorden. Wat de
samenhang rechtvaardigt tussen de rechten en plichten (de eerste vraag) is inmiddels
wel duidelijk: de eenheid van de persoon. Dat dit alleen opgaat voor de verzameling
rechten en dat voor de samenhang tussen rechten en plichten het perspectief van
de rechtsbetrekking nodig is, hebben we gezien in paragraaf 3.7. Op de (tweede)
vraag, naar de grondslag van de schadevergoedingsplicht in het geval dat een rech-
tens niet-afdwingbare toezegging niet wordt nagekomen, geeft het possessieve

vermogensmodel geen antwoord. Waarom een verhaalsrecht van de schuldeiser
zich ook uitstrekt over goederen die de schuldenaar pas na de overeenkomst heeft
verworven (de derde vraag) wordt verklaard doordat de persoon wordt opgevat
als een dynamische eenheid, die door de tijd heen en ondanks de wisseling van
vermogensbestanddelen voordezelfde persoon wordt gehouden. De (vierde) vraag,
waarom vermogen gekoppeld m6et worden aan een persoon, vereist een uitgebreider
antwoord.

Tegen de opvatting dat iedere persoon een vermogen mdet hebben voert
Ghestin een fundamenteel bezwaar am.w Volgens hem is het gevaarlijk om in het
vermogensbegrip de bekwaamheid op te nemen om rechten en plichten te hebben,
want daardoor treedt er een verwarring op van de begrippen rechtssubject en
vermogen.95 Hierdoor begrijpt men, aldus Ghestin, niet meer waarom de vermo-
gensleer beperkt zou moeten worden tot het economisch vlak en de rechten zonder
geldelijke waarde er buitengesloten moeten worden. Bovendien wordt het begrip
vermogen zelf onbruikbaar: de band die gevestigd wordt door de klassieke leer
tussen vermogen en persoonlijkheid is zodanig dat men niet meer toekomt aan een
onderscheid:6

Uit de kritiek van Ghestin blijkt dat hij de voorkeur geeft aan een economische

invulling van het vermogensbegrip. Dat doet ook van Gerven, die vermogen
omschrijft als op geld waardeerbare rechten of waarden die een persoon bezit.97

Ook Pitlo omschrijft vermogensrechten als subjectieve rechten waarvan het object
economische waarde heeft.98 Maar daar wil ik tegenin brengen dat vermogen, ook
al is een vermogensrecht vaak op geld waardeerbaar, niet beperkt kan worden tot

94     Ghestin & Goubeaux 1994, p. 162.
95     Aldus ook Van Gerven 1973, p. 254.
96 Vgl. Kisch 1932, p. 121.
97 Van Gerven 1973, p. 254.
98      Pitlo/Gerver e.a. 1995, p. 94.
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het economische vlak. Bij Aubry & Rau was vermogen niet enkel een technisch
begrip om bepaalde rechtsregels te verklaren, maar had het de veel wijdere strekking
van juridisch in-de-wereld-zijn van een persoon. Het vermogensbegrip diende om
te bepalen welke rechten en plichten bij iemand horen. Hiervan is iets terug te zien
in de tw66 opvattingen van vermogen die te herkennen zijn in de juridische
dogmatiek. Dat doet vermoeden dat de juridische dogmatiek een begrip als
vermogen nodig heeft, omdat we ons zonder vermogen niet kunnen voorstellen
dat een rechtssubject op kan treden als drager van rechten en plichten. Ook al laten
we het woord vermogen achterwege of noemen we het anders (bijvoorbeeld
persoonlijkheidsrechten, subjectieve rechten, of zelfs niet-vermogensrechten) of
geven we er een economische inhoud aan, dan veranderen we daarmee nog niet
deze achterliggende denkwijze. De verwarring van persoon en vermogen waar
Ghestin en anderen op wijzen, is een serieus gevaar. Dit wordt echter niet opgelost
door een beperking van het vermogensbegrip tot het economische vlak, als het
ruimere vermogensbegrip zich toch niet laat verwijderen uit het juridisch denken.

De weg die ik bewandel is een verder onderzoek naar het systeem van denkbeelden
dat de achtergrond vormt van de juridische dogmatiek en van de noodzaak van
een vermogensbegrip. Daarbij is het oppassen geblazen voor de valkuil van de
verabsolutering van de eenheid van de persoon als uiteindelijke grondslag van
vermogen, een valkuil die de klassieke vermogensleer voor het onoplosbare
probleem van de verwarring van persoon en vermogen heeft gesteld. Biedt het
systeem van denkbeelden achter het vermogensbegrip de mogelijkheid om de
verhouding tussen persoon en vermogen voor te stellen met behulp van een ander
ofminder absoluut eenheidsprincipe? En kan hiermee de spanning in het contracts-
model worden opgelost, zodat we meer duidelijkheid kunnen krijgen over de
betekenis van een contract waarvan de reale verhaaismogelijkheid ontbreekt?
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Vermogen als juridische vorm van lichamelijkheid

1           Van rechtsobject naar rechtssubject

In het vorige hoofdstuk is het vermoeden gerezen dat het recht een abstract begrip
als vermogen nodig heeft, want zonder een dergelijk begrip kunnen rechten en
plichten niet als een geheel worden voorgesteld. Zonder die eenheid kunnen we
ons geen rechtssubject als drager van bepaalde, met elkaar verband houdende,
rechten en plichten voorstellen. We kunnen dan, met andere woorden, niet bepalen
welke rechten en plichten bij elkaar en bij iemand horen. Het gebruik van abstracte
grondbegrippen als vermogen, subjectieve rechten en rechtssubject is echter niet
van alle tijden. Het klassieke Romeinsrechtelijke Institutensysteem ging uit van
de driedeling in personae, res en actiones, niet van personen, hun rechten en acties.1
Via de actie (in de zin van proceshandeling) werd in concreto uitgemaakt welke
rechten en plichten iemand had. Daarom werd het subjectieve recht van een persoon
beschouwd als reflex van een actie. In de moderne rechtsleer wordt het subjectieve
recht echter vooral opgevat als oorzaak, niet als reflex van een actie: Dat betekent
dat niet meer via de actie alleen valt uit te maken welke rechten en plichten bij
iemand horen. Maar hoe is dat dan wel te bepalen, welke theoretische verklaring
is hiervoor in de plaats gekomen? Het possessieve vermogensmodel, dat domineert
in de heersende leer, geeft een eenzijdig beeld van de wijze waarop de verhouding
tussen persoon en vermogen wordt voorgesteld in het recht. Het belicht vooral
het  'hebbend',  niet het 'handelend' subject.  Met  name de verhouding  van  het
rechtssubject tot zichzelf wordt zoveel mogelijk buiten beeld gehouden. Daardoor
is een possessieve vermogensopvatting alleen niet voldoende om te bepalen welke
rechten en plichten bij elkaar en bij iemand horen. Vandaar dat ik nog een stap
verder ben gegaan dan de klassieke vermogensleer van Aubry & Rau. In het systeem
van denkbeelden dat de achtergrond vormt van de juridische dogmatiek ben ik
op zoek gegaan naar het moment waarop het rechtssubject zijn intrede doet in het
juridisch denken. Zo ben ik terechtgekomen bij Domat, die de bekwaamheid van
het rechtssubject om het recht uit te oefenen verankert in de lichamelijkheid (par.

1       Rank-Berenschot 1992, p. 14.
2         Kaser/Wubbe 1971, p. 36; Rank-Berenschot 1992, p. 22. Vaak wordt er een verband gelegd

tussen de materitle dichotomie van persoonlijk en zakelijk recht enerzijds en het Romeinse
actienstelsel anderzijds. Toch is het volgens Rank-Berenschot (1992, p. 18-19,337) aannemelijk
dat het abstracte begrippenpaar van zakelijk en persoonlijk recht pas na de zestiende eeuw is
ontstaan.
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2). Dat roept de vraag op welke (verborgen) rol de lichamelijkheid speelt in het
tegenwoordige rechtsdenken. Om daar achter te komen, onderzoek ik hoe de band
tussen subject, lichamelijkheid en handelen wordt voorgesteld in de juridische
doctrine en op algemener theoretisch niveau (par. 3). Dat leidt tot de conclusie
dat er in het juridisch denken, naast het possessieve model, een reflexief vermo-

gensmodel besloten ligt, waarin vermogen naar voren komt als juridische vorm
van lichamelijkheid (par. 4).

2            Het rechtssubject in de theorie van Domat

2.1 Waarom Domat?

Hoe valt uit te maken welke rechten en plichten bij iemand horen? Om deze vraag
te beantwoorden doe ik een beroep op het gedachtegoed van Jean Domat. Waarom
Domat, wiens denken niet alleen beheerst wordt door een groot vertrouwen in de

emancipatorische kracht van de menselijke rede, maar ook door de onbetwijfelbare
zekerheid dat God de uiteindelijke meester is van het universum?3 Wie deze

metafysische vooronderstelling niet deelt, heeft moeite om zijn natuurrecht van
een houdbare fundering te voorzien en de grondslag van de verbindende kracht
ervan aan te geven: Toch wordt algemeen erkend dat de inzichten van Domat hun
sporen hebben nagelaten in het moderne recht: Hoewel hij niet de vader genoemd

kan worden van de Code civil,6 wordt hij uitdrukkelijk wel in verband gebracht
met de geboorte van het rechtssubject  en, algemener, met de grondstructuur van
de (Franse) juridische dogmatiek, die de revolutie glansrijk overleefde en ook
doordrong in het Nederlandse rechtsdenken.8 Dat is de reden om stil te staan bij

het gedachtegoed van Domat.
Ten tijde van Domat (1625-1696) was Frankrijk juridisch gezien verdeeld

in een zuidelijk en een noordelijk deel. In het zuidelijk deel werd het geschreven
Romeinse recht gebruikt, in het noordelijk deel het ongeschreven gewoonterecht,
dat een Germaans- en feodaalrechtelijke basis had: Domat wilde de bonte chaos
van rechtsregels bijeenbrengen in een logisch, welgeordend en sluitend geheel

3      FoquE 1994, p. 9.
4       Vgl. Westerman 1997, p  325.
5        Asser/Hartkamp 2000 (4-I), nr. 3, p. 2; Foqu6 1994, p. 8-11; Wiarda 1973, p. 517-531. Voor

Frankrijk: Arnaud 1969, p. 203-206; Baudelot 1938, p.7-9.
6       Arnaud 1969, p. 145-147. Domat (1694, T.L XIV) stelde voor het civiele recht te verdelen in

verbintenissen en erfopvolging. Deze indeling, die gebaseerd was op de instandhouding van
de structuur van de samenlevingsorde (via verbintenissen) door de tijd heen (via erfopvolging),
is niet gevolgd in de Code civil.

7    Edelman 1995.
8       Scholten 1974, p. 170 e.v.; Scholten 1949, p. 243-247,307.
9       Van Caenegem 1981, p. 3.
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en een algemene theorie van het recht opstellen.1' Het gaat hem er niet om de inhoud
van het recht te vernieuwen, maar om orde aan te brengen in het (Romeinse) recht,
zodat de bestudering en de toepassing van civiele wetten nuttiger en aangenamer,
gemakkelijker en beter zullen worden."  Door het recht te structureren volgens
de principes van het christendom en de criteria van de menselijke rede zou het
een richtsnoer voor alle tijden en volkeren kunnen zijn:2 Omdat deze principes
en criteria volgens Domat gelegen zijn in de aard van de mens, wordt hij beschouwd
als degene die in de mens zelf de interne coherentie van het recht ontdekte. 13

Domat veroorzaakte een omslag in het juridische denken door bij de uitleg
van het recht niet het objectieve recht als uitgangspunt te nemen, maar de mens
zelf. Om te laten zien hoe Domat daarbij te werk is gegaan volg ik de eerste twee
hoofdstukken van Traiti des Loix op de voet (par. 2.2). Traitd des loix is een soort

'algemeen deel', waarin Domat al zijn belangrijke principes uiteenzet, als inleiding
op Les loix civiles dans leur ordre naturel. 14 In de daarop volgende paragrafen

bespreek ik de opvattingen van Domat over de mens als oorsprong en doel van
het recht (par. 2.3), de verhouding van het rechtssubject tot zichzelf (par. 2.4: de
lichamelijkheid), de verhouding van het rechtssubject tot de omringende wereld
(par. 2.5: dejuridische orde van de natuur) en de verhouding van het rechtssubject
tot anderen (par. 2.6: twee soorten particuliere betrekkingen). Tot slot laat ik zien
hoe de denkbeelden van Domat uitnodigen tot een nieuwe invalshoek bij het
onderzoek naar de betekenis van een contract (par. 2.7). Bij de bespreking van
de opvattingen van Domat beperk ik mij tot het eerste deel van Traitd, waarin hij
het ideale plan van de samenleving presenteert.

15

2.2 Traitt des loix: de eerste beginselen van het recht

In hoofdstuk I van Traiti des loix behandelt Domat de eerste beginselen van de
samenlevingsorde, die de bron vormen van alle wetten. Deze eerste beginselen
bevatten de eerste twee waarheden, die iedereen met de geest en het hart kan

10      Kosters 1939, p. 1. Dit streven werd door Lodewijk XIV financieel ondcrsteund door Domat
te verzekeren van ecn jaargeld, zie Viollet 1905. p 242-246.

11     Domat 1694, Pr« p. 4-5.
12 Van Caenegem 1981, p. 104.
13     Edelman 1995, p. 390.
14      Les loir civites dans teurordre naturet komt uit in 1694 en bestaat uit een Priface, een Traiti

des loix en Loix civHes. In dit laatste decl behandelt Domat alle onderwerpen van het civiele
recht volgens hun natuurlijke orde: verbintenissen en erfopvolging. Deze behandeling wordt
voorafgegaan door een Livre priliminaire met algemene regels over aard en interpretatie van
wetten, over personen en over zaken. Het vervolg Le droit public komt uit in  1697, een jaar
na de dood van Domat. In de voemoten gebruik ik resp. Pre, T.L., L. C, L.P. en D. P, gevolgd
door het nummer van hoofdstuk en paragraaf.

15 Vanaf hoofdstuk Vm beschrijft Domat hoe de werkelijke samenlevingsorde verstoord is en hoe
zij in stand kan worden gehouden.
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kennen. Daarom zijn deze waarheden zekerder en vanzelfsprekender dan waarheden
die slechts object zijn van het verstand en niet van het gevoel, zoals in andere
wetenschappen.16 Wat zijn die waarheden volgens Domat? Ten eerste zijn wetten
van mensen niets anders dan regels voor hun gedrag; ten tweede is dit gedrag niets

anders dan de loop van de mens naar zijn doel. Om de grondslagen van de menselij-
ke wetten te ontdekken hoeft men dus slechts te weten wat het doel van de mens
is. Het doel van iets kennen is eenvoudigweg weten waarom iets gemaakt is. En
men weet waarom iets gemaakt is, als men ziet hoe het gemaakt is. Dan ontdekt
men de structuur, want God heeft de aard van ieder ding gericht op het doel
waarvoor hij het heeft bestemd.

De structuur van de mens wordt gevormd door een geest die inwerkt op het
lichaam, dat weet en voelt iedereen, aldus Domat. In deze geest zijn er twee
krachten: een verstand om te weten en een wil om lief te hebben. God heeft de
mens dus gemaakt om te weten en lief te hebben, dus om zich te verbinden met
iets. Kennis van en liefde voor dit object geven hem rust en geluk en heel zijn
levensloop zal gericht zijn op dit object. Hieruit volgt de eerste wet: de mens is
bestemd tot het leren kennen en liefhebben van dit object. Dat is zijn doel en daar

zal hij zijn geluk vinden. De vraag is nu om welk object het hier gaat. Van alle
objecten in het universum, inclusief de mens zelf, zal hij er volgens Domat geen
vinden dat het waard is zijn doel te zijn behalve God zelf: om hem te kennen heeft

hij de mensen verstand gegeven; om hem lief te hebben heeft hij hen een wil
gegeven,

"en door deze banden van liefde en kennis wil hij dat mensen zich met

hem verenigen om in hem hun ware leven en hun unieke geluk te vin-
den."17

Deze constructie van de mens, gevormd om God te kennen en lief te hebben, is
voor Domat de kern van het openbaringsgegeven dat God de mens schiep 'naar
zijn beeld en gelijkenis'. En wie op hem gelijkt is in staat tot kennen en liefhebben
en tot deelname aan volmaakt geluk. Het doel van de mens is dus God kennen en
liefhebben en dat is de eerste wet. 18

Deze eerste wet is de grondslag van alle andere wetten." Daar deze wet voor
iedereen geldt, behelst zij een tweede, die de mensen verplicht zich te verenigen
en elkaar lief te hebben. De eerste eenheid bereiken de mensen door het gemeen-
schappelijke doel, de tweede eenheid moet hun geluk vervolmaken. Zo is de
samenleving tot stand gebracht.

16    Domat 1694, T.L. I,2.
17    Domat 1694, T. L. I,3 [vert. GvS]
18    Domat 1694, T.L. 1,6.
19    Domat 1694, T.L. I,7.
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Degenen die de eerste wetten niet ontdekt hebben (omdat zij niet van God
geleerd hebben dat God hun doel is), kunnen deze wetten afleiden uit het voort-
bestaan van de samenleving.20 De natuurlijke banden tussen mensen wijzen immers
niet alleen op de voorbestemming van de mens tot God, maar zijn ook noodzakelijk
voor de samenleving. En om goed te begrijpen hoe deze samenleving blijft
voortbestaan, moet men de natuurstaat kennen, zo besluit Domat het eerste
hoofdstuk.

Hoofdstuk 2 van Traiti des loix gaat over het samenlevingsplan. Uit de twee
hoofdwetten worden een aantal regels afgeleid die de samenleving beheersen. Om
de eerste twee wetten na te kunnen leven, zo stelt Domat, heeft God de mens het
gebruik van zijn leven gegeven, zodat alles wat de mens in dit universum voor
zichzelf kan hebben, ook kan dienen om zich te verbinden.21 Dat de mens
voorbestemd is tot samenleven blijkt, buiten de mens, uit de gemeenschappelijke

goederen waarvan iedereen gebruik maakt, zoals hemel, sterren, licht en lucht.
En ook de voortbrengselen van de aarde en van het water zijn voor gemeenschappe-
lijk gebruik, met de kanttekening dat we iets slechts kunnen gebruiken door de
inspanning van vele andere personen:

"dat maakt dat mensen elkaar nodig hebben en dat vormt verschillende
betrekkingen tussen hen voor het gebruik van landbouw, handel, kunsten,
wetenschappen en voor alle andere verbindingen waar de diverse behoef-
ten van het leven om kunnen vragen.„22

Uit de voorbestemming van de mens tot samenleven leidt Domat niet af dat het
doel van de mens buiten de mens ligt. Hij stelt dat ook fn de mens de voorbestem-

ming tot samenleven zichtbaar is, nl. in de lichamelijkheid. Het lichaam beschouwt
hij als instrument om het doel te bereiken, maar tegelijkertijd ook als beeld, dat
wil zeggen als vorm waarin de bestemming zich manifesteert. Dat blijkt als hij
schrijft over de twee wijzen van het gebruik van het lichaam. Ten eerste, stelt
Domat, worden via het lichaam harten en geesten van mensen met elkaar verbonden:

"Want door het gebruik van de zintuigen verenigd in de geest en door
de afdrukken van de geest op de zintuigen en van de zintuigen op de
geest, wisselen mensen hun gedachten en gevoelens met elkaar uit. Het
lichaam is dan ook tegelijkertijd het instrument en het beeld van deze
geest en dit hart, die het beeld van God vormen. „23

20          Domat  1694,  T.L.  1,8.
21    Domat 1694, T.L. II, 1.
22     Domat 1694, T.L. II,2 [vert. GvS].
23     Domat 1694, T.L. II,2 [vert. GvS].
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Ten tweede wordt het lichaam gebruikt om te werken. Om te leven heeft de mens
behoefte aan allerlei dingen, die hij slechts kan verwerven door het werk van
anderen. Arbeid is, volgens Domat, noodzakelijk en van nature is de mens bestemd
om te werken, daarvoor heeft hij zintuigen en ledematen gekregen.24 Ook hier komt

de lichamelijkheid naar voren als instrument en als beeld, want arbeid is bij Domat
niet alleen maar  'nut', maar ook  'vorm van schepsel-zijn'.

De orde in de samenleving wordt gevormd door algemene wetten, waaraan
de hele menselijke soort onderworpen is, en door twee soorten particuliere
betrekkingen tussen mensen.25 Ten eerste natuurlijke betrekkingen die het gevolg
zijn van huwelijk en geboorte, zoals betrekkingen tussen man en vrouw, ouders
en kinderen, ouders en aangehuwden.26 Ten tweede alle andere soorten betrekkingen
die niet op natuurlijke wijze ontstaan, maar gevormd worden door de verbindingen
tussen mensen over hun werk, hun vak, diensten en het gebruik van dingen, ofwel
door verbindingen om niet en handel. Door deze twee soorten betrekkingen wordt
de samenleving gevormd en worden mensen gebonden aan de tweede wet, aldus
Domat.

2.3 De mens als oorsprong en doel van het recht

In het eerste hoofdstuk van Traiti des loix zien we dat het natuurrecht, zoals Domat
dat voorstelt, een vorm van gelijkheid aanbrengt tussen mensen. De mens wordt
immers beschouwd als uniek, in zijn gelijkenis op God, en deze hoedanigheid geldt
volgens Domat voor iedereen. Maar welke universele juridische definitie
correspondeert met deze universaliteit van de mens 27 Domat geeft antwoord op
deze vraag in zijn Livre priliminaire. Civiele wetten erkennen de natuurrechtelijke
gelijkheid, stelt Domat, maar maken ook een onderscheid tussen personen.28 Men
moet echter niet stil blijven staan bij de specifieke hoedanigheden die de staat van

personen uitmaken, zoals vader of zoon, vrije of slaaf, maar op zoek gaan naar
het effect dat bepaalde hoedanigheden gemeenschappelijk hebben. Dan blijkt
volgens Domat dat het onderscheid tussen personen een gevolg is van de natuurlijke
en de civielrechtelijke staat van personen. Volgens de natuurlijke staat is er een
onderscheid tussen mannen, die bekwaam, en vrouwen, die onbekwaam zijn voor
allerlei soorten verbintenissen en functies.29 Ook de civiele wetten over verbinte-
nissen en erfopvolging maken een onderscheid tussen bekwaamheid en onbekwaam-

24          Domat  1694,  T.L.  II,2.
25    Domat 1694, T.L. II,3.
26 Onder natuurlijke betrekkingen of verbintenissen verstaat Domat betrekkingen die op natuurlijke

wijze zijn gevormd, niet de natuurlijke, rechtens niet-afdwingbare verbintenis van art. 6:3 BW
27     Edelman 1995, p.395.
28     Domat 1694, L.P. Titre H.
29        Domat  1694, L.P. Titre Il, section  1.
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heid.30 Meerderjarigen zijn bekwaam voor alle vrijwillige en andere verbintenissen,
minderjarigen zijn onbekwaam voor de meeste verbintenissen; wettige kinderen
zijn bekwaam om te erven, onwettige kinderen onbekwaam. In alle andere
hoedanigheden van een persoon, zowel natuurlijke als wettelijke, is deze
bekwaamheid of onbekwaamheid terug te vinden. Bovendien zijn bekwaamheid
of onbekwaamheid gemakkelijk te herkennen, want ieder persoon is meerderjarig
6f minderjarig, wettig af onwettig kind.

Uit het onderzoek naar het effect van de natuurlijke en civielrechtelijke
hoedanigheden van de mens trekt Domat de conclusie dat de bekwaamheid om
het recht uit te oefenen het criterium is dat bepalend is voor de juridische aard van
de mens. Bekwaamheid om het recht uit te oefenen betekent bij Domat dat het
recht aan personen het vermogen geeft om zelf bepaalde verbintenissen in het leven
te roepen. Door deze bekwaamheid in verband te brengen met de universaliteit
van de mens wordt zij een universele juridische definitie. Het rechtssubject is
geboren, om met Edelman te spreken:' De mens wordt door Domat immers niet
enkel beschouwd als object van recht, dat wil zeggen als persoon op wie het recht
van toepassing is, maar wordt geconstitueerd als subject in het recht, als een wezen
dat bekwaam is om door en voor het recht te willen en het recht zelf verleent hem
deze bekwaamheid.32 Het recht gedraagt zich bij Domat als  'God op aarde',  aan-
gezien het recht beschouwd wordt als oorsprong en doel van het sociale bestaan
van de mens.33 Tegelijkertijd beschouwt Domat de mens als oorsprong en doel
van het recht. Daarmee heeft het rechtssubject zijn intrede gedaan in het juridisch
denken.

2.4 De lichamelijkheid

Hoe ziet Domat de verhouding van het rechtssubject tot zichzelf? Hij verankert
de bekwaamheid om zelf het recht uit te oefenen in de lichamelijkheid van de mens,
dat blijkt uit het tweede hoofdstuk van Traitd  des Loix.De lichamelijkheid maakt
de voorbestemming van de mens tot samenleven zichtbaar: ten eerste stellen mensen
zich met elkaar in verbinding via hun lichaam, want zo communiceren zij hun
gedachten en gevoelens; en ten tweede verrichten zij arbeid met hun lichaam.
Volgens Domat is de mens van nature bestemd voor arbeid, want daarvoor heeft
hij zintuigen en ledematen gekregen.34 Bovendien is arbeid noodzakelijk in de toe-
stand waarin de mens verkeert na de zondeval. Deze heeft immers zijn behoeften

30     Domat 1694, L.P. Titre II, section 2.
31       Edelman 1995, p. 394.
32      En wat het recht heeft gegeven, kan het ook weer terugnemen. Door de 'mort civile' verliest

een individu zijn bekwaamheid, zie Domat 1694, L P. Titre II, 12.
33      Edelman 1995, p. 396.
34      Domat 1694, T.L. II,2.
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verveelvoudigd, de noodzaak van werk en handel doen toenemen en daardoor ook
de noodzaak van verbintenissen en betrekkingen.35 Niemand kan alleen in zijn eigen

behoeften voorzien en de diversiteit van de behoeften verbindt mensen tot een on-

eindig aantal betrekkingen, die zij nodig hebben om te kunnen leven. De noodzaak
van werken vormt dan ook het cement van de samenleving.

36

Het lichaam is voor Domat een middel om zich te verbinden en om te werken,
dat wil zeggen een voorwaarde om te handelen. Dit lichamelijk handelen is sociaal

handelen, want de mens verbindt zich aan anderen, en al zegt Domat het niet met
zoveel woorden, sociaal handelen impliceert in zijn theorie altijd juridisch handelen.
Hoe is dit te verklaren? De theorie van Domat geeft twee invalshoeken: het doel
en de aard van de mens. Het doel is herstel van de orde van de liefde. Alle burger-
lijke en morele wetten zijn verbonden door dit ene doel.37 Daarom hoeft Domat

geen onderscheid te maken tussen de wetten van de individuele moraal en de wetten
van de samenleving. De wetten die het gedrag regelen van ieder mens apart en
van de samenlevingsorde die zij samen vormen, zijn een geheel, want zij hebben
hetzelfde doel.38 Het klassieke onderscheid tussen het interne en externe geweten,
tussen regels die men vrijwillig behoort te volgen en wetten waarvan naleving kan
worden afgedwongen, kan door Domat verwaarloosd worden.39 Al het gedrag van

de mens is immers bij Domat juridisch relevant. Dit is in zijn theorie ook te
onderbouwen vanuit de aard van de mens. Ieder mens is immers rechtssubject,
bezit rechtsbekwaamheid en neemt vanwege zijn aard deel aan het recht. Door
het recht te verinnerlijken wordt hij er tegelijkertijd subject en object van.40 Wat

hij ook doet of zegt, zijn handeling of zijn moraal vestigt een rechtsbetrekking met
andere mensen. Verbintenissen gelden immers voor ieder als zijn eigen wetten,
stelt Domat.41 En omdat particuliere wetten het universele karakter van de doel-orde
gemeen hebben met algemene wetten, is al het sociale handelen van de mens te
beschouwen als juridisch handelen.

Edelman wijst erop dat het rechtssysteem bij Domat een volledig fictieve
dimensie aanneemt.42 De hele samenleving wordt een systeem van juridische

betrekkingen, in laatste instantie verbonden door de liefde voor God. Alles is
benoembaar, herkenbaar, codificeerbaar. De hele sociale regulering is a priori
opgenomen in het recht en in de mens die juridisch handelt.

In de verhouding van het rechtssubject tot zichzelf speelt de lichamelijkheid
bij Domat een cruciale rol. Domat onderscheidt in de mens verstand, wil en lichaam.

35    Domat 1694, T.L. IX,3.
36     Renoux-Zagam6 1989, p. 87.
37    Domat 1694, T.L. IV,5.
38    Domat 1694, T.L. I, 1.
39     Renoux-Zagam6 1989, p 90.
40    Edelman 1995, p.398.
41    Domat 1694, T.L. V.
42    Edelman 1995, p. 399.
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Verstand om te weten en wil om lief te hebben vormen samen de geest van de mens
en richten hem op zijn doel.43 En om doelgericht te handelen heeft de mens het
gebruik gekregen van de hem omringende wereld en van zijn lichaam, stelt Domat.44
Het lichaam is het instrument om te communiceren met anderen en om te werken,
zoals we boven zagen. Maar we hebben ook gezien dat Domat het lichaam niet
alleen als instrument beschouwt, maar 66k als vorm die het doel vertegenwoordigt.45
En als vorm laat het zich niet objectiveren tegenover en in afhankelijkheid van
het subject. Dus ook al is de mens in de theorie van Domat voor zichzelf doelvermo-
gen en veronderstelt dat een gescheidenheid van de mens ten opzichte van zichzelf,
dan is de verhouding van het subject tot zichzelf toch niet enkel te beschouwen
als een subject-object verhouding. De gedachte van het lichaam als vorm waarin
de bestemming zich manifesteert, staat hieraan in de weg.

2.5 De juridische orde van de natuur

Hoe verhoudt het rechtssubject zich tot de omringende wereld? Volgens Domat
heeft God de wereld ter beschikking gesteld van de mensen en daarom moeten
zij er wetten voor maken en haar ordenen.46 In zijn Livre priliminaire fundeert
Domat deze ordening op de bestemming die zaken hebben, afhankelijk van de
verschillende behoeften van mensen.47 Daarbij hanteert hij twee criteria: de behoefte
aan gebruik en de behoefte aan circulatie. 48

Het eerste ordeningscriterium, de behoefte aan gebruik, hangt samen met
de aard van de zaken. De zaken die volledig gericht zijn op een gemeenschappelijk
gebruik, zoals licht, lucht en zee kan niemand zich toetigenen. Zaken die wel
toegeeigend kunnen worden zijn te verdelen in publieke zaken en private zaken.
Publieke zaken, zoals rivieren, oevers en grote wegen maken deel uit van het publiek
domein en zijn buiten de handel. Iedereen moet ze kunnen gebruiken en daarom
kan alleen de vorst het gebruik ervan regelen. Private zaken, met name grond en
de voortbrengselen ervan, maken deel uit van het privaat domein. Zij zijn onroerend
(grond) of roerend (de voortbrengselen van de grond). Het laatste onderscheid valt
samen met twee leefpatronen van de mens in de samenleving: enerzijds moet de
mens op een vaste plaats kunnen wonen, anderzijds moet hij zaken kunnen laten

43    Domat 1694, T. L. I,3.
44    Domat 1694, T.L. II,2.
45     Domat 1694, T.L. II,2.
46        Met de erkenning dat de mens het uiteindelijke doel is van een schepping die voor hem is gemaakt

en die aan hem is onderworpen, sluit Domat aan bij de traditionele visie van de Kerkvaders.
Renoux-Zagamt (1989, p. 77) wijst crop, dat de wijze waarop Domat de wereld ontdoet van
iedere intrinsieke finaliteit, echter nieuw is. Volgens Domat (L. P. III) danken andere wezens
hun bestaan immers alleen aan het nut dat zij hebben voor de mens.

47          Domat  1694, L.P. Titre  III.
48     Edelman 1995, p. 397.
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circuleren. Deze circulatiemogelijkheid is het tweede criterium om (roerende) zaken
te ordenen. Dit criterium komt niet voort uit de aard van de zaken maar uit de civiele
wetten. Daar wordt een onderscheid gemaakt tussen zaken in en buiten de handel,
sacrale en wereldse zaken, lichamelijke en onlichamelijke zaken, verworven en
eigen goederen (van vaderskant of van moederskant).

De natuur krijgt bij Domat een juridisch statuut. Zij wordt een sociale orde,
die onderworpen is aan de wetten van de mens. En omdat het rechtssubject
bekwaam is het recht uit te oefenen, is hij heer en meester van de natuur. Dat brengt
Edelman tot de conclusie dat met Domat een juridische totaliteit tot stand wordt
gebracht, waarvan de mens het middelpunt is.49 Maar deze juridische totaliteit omvat
in de theorie van Domat niet de hele wereld. Volgens hem kan de mens immers
niet de hele wereld kennen, want God wilde dat deze ondoordringbaar is voor de
mens. De mens kan slechts het noodzakelijke kennen, dat wil zeggen de regels
die hij nodig heeft om de dingen te gebruiken:0 Volgens Renoux-Zagam6 houdt

Domat, hoewel hij gelooft in het nut van mathematische methoden op allerlei
terreinen, die boot toch af als het gaat om een onderzoek van de fysieke wereld,
en wel om theologische redenen: de mens die naar gene zijde van de kennis wil
gaan is gedoemd tot dwalen en zwicht bovendien voor de passie van de 'libido
sciendi', die hem afleidt van zijn werkelijke doel: God kennen en liefhebben. 5I

De manier waarop Domat de verhouding tussen de mens en de hem
omringende wereld voorstelt is nieuw in die tijd. Het primaire uitgangspunt is bij
Domat niet de afgestemdheid van de mens op de wereld, maar de andersheid van

de wereld, die haar bestaan slechts dankt aan het nut dat zij heeft voor de mens.
Deze visie van Domat op de verhouding tussen mensen en zaken uit de natuur is
te herkennen in latere opvattingen over het onderscheid tussen persoon en goederen:

in het middelpunt het rechtssubject, daaromheen het rechtsobject, dat wil zeggen
datgene wat zich laat objectiveren tegenover en in afhankelijkheid van het rechtssub-
ject. Maar bij Domat wordt de relatie tussen rechtssubject en rechtsobject enkel

nog bepaald door de behoefte van de persoon aan gebruik en circulatie van de
goederen, niet door de behoefte van de persoon aan bescherming door het recht,
zoals we hebben gezien in de theorie van Aubry & Rau. Domat spreekt dan ook
enkel over de bekwaamheid om het recht uit te oefenen, niet: de rechten (in de
zin van aanspraken).

2.6 Twee soorten particuliere betrekkingen tussen mensen

Hoe verhoudt het rechtssubject zich tot anderen? Domat maakt in het tweede
hoofdstuk van Traiti des loix een onderscheid tussen algemene wetten en parti-

49     Edelman 1995, p. 398.
50     Domat 1697, D.P. Livre I, Titre XVIX.

51     Renoux-Zagamt 1989, p. 77.
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culiere betrekkingen. De laatste categorie onderscheidt hij weer in natuurlijke en
twee andere soorten betrekkingen tussen mensen, nl. betrekkingen over werk, vak,
diensten, gebruik van dingen enerzijds en betrekkingen om niet en handel
anderzijds.52 Daarmee geeft hij ruimte voor een nieuwe configuratie van de samenle-
ving.53 In de zeventiende eeuw wordt de samenleving opgevat als een hierarchie,
een sociale piramide, waarin de plaats van individuen bepaald wordt door hun recht
om bevelen te geven of hun plicht om bevelen te moeten gehoorzamen. Deze
piramidale opvatting wordt bij Domat echter vervangen door een configuratie van
de samenleving als een geheel van universeel geldende natuurlijke betrekkingen
en als een behoeftensysteem.54 En gecombineerd met de rechtsbekwaamheid, die
ieder individu een gelijke bevoegdheid geeft om het recht uit te oefenen, is dit een
belangrijke zet van Domat, die echter niet probleemloos kan worden gedaan.

Volgens Domat zijn de behoeften van mensen verveelvoudigd.55 Zij voelen
dat zij elkaar nodig hebben en deze noodzaak verbindt hen in vele rechtsbetrekking-
en. Een weefsel van wederkerige verbintenissen sluit de hele samenleving in.
Edelman laat zien dat Domat dit behoeftensysteem, de burgerlijke samenleving
zo men wil, beschouwt onder een dubbele kwalificatie: economisch-sociaal en
zuiverjuridisch.56 Maar het is voorDomatniet eenvoudig de 'bourgeois' juridische
premissen in overeenstemming te brengen met de sociale structuur van zijn tijd,
die nog feodaal is. De nieuwe constructie, die Domat heeft aangebracht door de
verhouding tussen personen en goederen te baseren op het behoeftensysteem, botst
met de sociale organisatie, waarin ieder zijn eigen vaste plaats heeft. Domat wil
deze standenmaatschappij respecteren en lost de tegenstelling op door te wijzen
op de twee wegen die God bewandelt om ieder in de orde van rechtsbetrekkingen
op de bestemde plaats te krijgen.57 De eerste weg respecteert de sociale structuur,
waarin ieder zijn eigen plaats heeft volgens zijn geboorte en opvoeding, maar ook
volgens zijn stand, beroep en dienstbetrekking. De tweede weg daarentegen, van
verbindingen om niet en handel, maakt een sociale mobiliteit zichtbaar.

66De tweede weg is de ordening van gebeurtenissen en toevalligheden
die ieder brengen tot particuliere betrekkingen al naar gelang de
gelegenheden en omstandigheden.„58

52 Zie hoofdstuk 4, par. 2.2.
53     Edelman 1995, p. 400.
54 Deze configuratie is ecn voorloper van het moderne onderscheid in het privaatrecht tussen

personen- en familierecht enerzijds en vermogensrecht anderzijds.
55     Domat 1694, T.L IV,1, IX,3.
56     Edelman 1995, p. 403.
57    Domat 1694, T.L. IV,1.
58    Domat 1694, T.L. IV,1.
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In deze particuliere betrekkingen belanden mensen onafhankelijk van de wil, dus
zonder hun eigen keus, of vrijwillig.59 Dat laatste gebeurt als mensen zich vanwege

de behoeften aan elkaars arbeid of vanwege de handel verbinden via hun wil.60
Aldus kan de handel de sociale structuur omdraaien en mensen uit verschillende
standen met elkaar in contact brengen. Domat verdubbelt, zo stelt Edelman, de
sociale orde met een commerciele orde, die de eerste ondermijnt.6, Maar ondanks

de vrijheid van handel en de bekwaamheid van ieder rechtssubject om het recht
uit te oefenen kan en moet de bestaande sociale orde volgens Domat in stand

blijven. Hoe stelt hij zich dat voor? Hoe denkt hij de theologisch gefundeerde
lotsbestemming van mens en samenleving in eenheid te kunnen brengen met het
credo van het rechtssubject, bekwaam om zelf het recht uit te oefenen762 Door de

sociale orde niet te beschouwen als een van buitenaf opgelegde orde of een starre

en onaantastbare hierarchie, maar een orde die is ingesteld uit naam van een
verbintenis van ieder subject met deze orde.63 Dit is een verbintenis tot onderwer-

ping en gehoorzaamheid aan machten die God heeft ingesteld om de orde te handha-

ven. Deze verbintenis houdt de verplichting in om zich te bedwingen in zijn sociale

rang en geen verkeerd gebruik te maken van zichzelf of van wat hem toebehoort.
"Want hij is in de samenleving wat een lidmaat is in het lichaam", stelt Domat.64

Ieder moet het zijn plicht achten te blijven waar hij is en accepteert in vrije wil
zijn plaats in het sociale lichaam, want dat brengt hem tot zijn doel.65 Door het

begrip juridische wil wordt het raadsel van gehoorzaamheid aan de sociale orde

opgelost en verdedigt Domat de standenmaatschappij. Dat brengt Edelman tot de

volgende conclusie:

"Aangezien de orde inherent is aan het subject, aangezien hij door te
gehoorzamen aan zichzelf gehoorzaamt aan de wet die haar heeft inge-
steld, aangezien zijn verbintenissen evenredig zijn aan het doel, onder-
werpt hij zich uiteindelijk slechts aan de juridische totaliteit die hem

regeert of, nog beter, aan de positieve juridische rede.

God is niets anders dan het juridische beeld van de samenleving, dat ieder subject
in zich draagt."66

59    Domat 1694, T.L. IV,2,
60    Domat 1694, T.L. IV,3.
61     Edelman 1995, p. 404.
62     Vgl. FoquE 1994, p. 15.
63     Edelman 1995, p. 405.
64    Domat 1694, T.L. V [vert. GvS].
65    Domat 1694, T.L. IV,2.
66          Edelman  1995,  p.  406  [vert.  GvS].
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2.7 Rechtssubject, lichamelijkheid en handelen bij Domat

De vraag hoe bepaald kan worden welke rechten en plichten bij elkaar en bij een
bepaald iemand horen, kon niet naar volle tevredenheid beantwoord worden via
het possessieve vermogensmodel en heeft ons op het spoor gebracht van Domat,
omdat daar het rechtssubject zijn intrede doet in het juridisch denken. Drie
kanttekeningen zijn hier op hun plaats. Ten eerste beschouwt Domat het
rechtssubject als bekwaam tot uitoefening van het recht, niet: de rechten (in de
zin van aanspraken). Er is bij hem geen sprake van een erkenning van subjectieve
rechten. Hij beschouwt de mens niet als individu tegenover andere individuen,
maar als verbonden in een sociale eenheid en beheerst door gedragsregels. Dat
de mens bekwaam is om het recht uit te oefenen wil zeggen dat hij vrij is om
juridisch te handelen en om bepaalde verbintenissen wel of niet in het leven te
roepen, niet dat hij afdwingbare rechten heeft.

De tweede kanttekening is dat de bekwaamheid zich niet uitstrekt tot alle
soorten verbintenissen, maar gericht is op betrekkingen die voorzien in de behoefte
aan gebruik of circulatie van goederen. In betrekkingen ten aanzien van werk,
beroep en diensten belandt de mens niet door zijn eigen keus. Zo ver strekt de
sociale mobiliteit bij Domat nog niet.

Ten derde maakt Domat geen onderscheid tussen handelen dat juridisch
relevant en juridisch irrelevant is. Al het sociale handelen is bij Domat juridisch
handelen, want al het handelen is gericht op hetzelfde doel. Een onderscheidend
criterium is bij hem dan ook niet te vinden.

Ondanks deze kanttekeningen kan de theorie van Domat de richting aangeven
voor het verdere onderzoek naar een vermogensmodel dat de spanning in het
contractsmodel op kan lossen. Domat gebruikt het begrip vermogen niet, maar
schrijft over de bekwaamheid van het subject om het recht uit te oefenen. Deze
bekwaamheid verankert hij in de lichamelijkheid, die in zijn theorie te beschouwen
is  als de mogelijkheidsvoorwaarde voor juridisch handelen, met name om zich
te verbinden met anderen en om te werken. Lichamelijkheid (of lij felijkheid) wordt
dan echter niet opgevat in biologische zin of als metafoor voor organologische
eenheid, maar als de wijze waarop het subject zich verhoudt tot de wereld en
vervolgens ook tot zijn in-de-wereld-zijn. Daarbij beschouwt Domat het lichaam
niet enkel als instrument van verstand en wil, maar ook als concrete aanwezigheid
hiervan. Deze lichamelijkheid heeft bij Domat dezelfde strekking als het vermogens-
begrip bij Aubry & Rau: het constitueert het juridisch in-de-wereld-zijn van het
subject. In dat opzicht is vermogen te beschouwen als de juridische vorm van
lichamelijkheid. Dat alle personen een vermogen moeten hebben is nu eenvoudig
te verklaren: iedereen heeft een lichaam. Bij Domat is dit echter nog geen 'hebben'
in possessieve zin, geen eigen-maken van de wereld, maar een zich-verhouden
van het subject tot de wereld.
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Terwijl bij Aubry & Rau het juridisch in-de-wereld-zijn met name gecon-
centreerd wordt op de eenheid van de persoon als passief vat van rechten en
plichten, is bij Domat het actief handelend subject het middelpunt. De lichamelijk-
heid heeft daarbij een bijzondere plaats. Maar welke rol speelt de lichamelijkheid
in het tegenwoordige rechtsdenken?

3 Subject, lichamelijkheid en handelen

3.1 Vooruitblik

De denkbeelden van Domat, met name zijn denkbeelden over de lichamelijkheid,
vormen een eerste opstap voor de reconstructie van een ander vermogensmodel
dat, naast het possessieve model, ten grondslag ligt aan het contractenrecht. Om
te achterhalen wat de rol van de lichamelijkheid is in het tegenwoordige rechtsden-
ken, wordt nu onderzocht hoe de band tussen subject, lichamelijkheid en handelen
wordt voorgesteld, zowel in de juridische doctrine als op algemener theoretisch
niveau. Het startpunt van dit onderzoek is de wijze waarop het lichaam juridisch
wordt geconstrueerd, met name in het verbintenissenrecht (par. 3.2). Vervolgens
wordt de dubbele verhouding van het subject tot het kennen van zijn handelingen
beschreven (par. 3.3), gevolgd door een onderzoek naar de wijze waarop deze
dubbele verhouding aan de orde komt in de juridische dogmatiek (par. 3.4). De
volgende paragraaf laat zien dat het Nieuwenhuis, in zijn benadering van de
overeenkomst als taalhandeling, niet lukt de lichamelijkheid van het subject van
het juridisch toneel te laten verdwijnen (par. 3.5). Dan volgt een korte uiteenzetting
van de opvatting van Polanyi, die verdedigt dat deelname van het subject aan kennis-

vorming essentieel is voor het begrijpen van handelingen en gebeurtenissen (par.
3.6). Vervolgens wordt aandacht besteed aan Merleau-Ponty's theorie  van  het

lichaam-subject, waarin de lichamelijkheid wordt beschouwd als essentiele factor
in de verhouding van het subject tot de wereld en tot zichzelf (par. 3.7). Dit alles
leidt tot de conclusie dat de lichamelijkheid niet alleen te beschouwen is als een
passief of instrumenteel element in de juridische werkelijkheid, maar ook als een
construerend element (par. 3.8). Tot slot wordt de betekenis van een contract als
middel om de eigen lichamelijkheid uit te breiden aan de orde gesteld (3.9).

3.2 Juridische constructie van het lichaam

De eerste invalshoek bij het onderzoek naar de band tussen subject, lichamelijkheid
en handelen is de wijze waarop het lichaam wordt geconstrueerd in het recht. Hyde
laat, in het Amerikaanse recht, diverse metaforen zien: het lichaam als machine,
als eigendom, als sacred body dat buiten de handel is, als privacybelang en als
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object dat niet beschikbaar is voor herverdeling. Volgens Hyde wordt in deze
constructies de nadruk gelegd op de afstand van het lichaam tot de persoon; het
lichaam wordt geconstrueerd als een object, een ding apart van de persoon.

67

Kijkend naar deze juridische constructies zien we dat de lichamelijkheid in
het recht (en niet alleen in het Amerikaanse recht) een rol speelt als onderwerp
van bescherming en van beschikking. Hoe wordt de verhouding tussen subject,
lichamelijkheid en handelen voorgesteld in een beschermings- en in een beschik-
kingsconstructie? Een aanknopingspunt is te vinden in de theorievorming rond
subjectieve rechten.

In zijn theorie met betrekking tot het subjectieve recht sloot Von Savigny
iedere beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de eigen persoon, inclusief de
eigen lichamelijkheid, uit.68 Ten aanzien van de uitwendige wereld en van andere
personen zijn volgens hem subjectieve rechten mogelijk, maar niet ten aanzien
van de eigen persoon of de eigen lichamelijkheid. Von Savigny wilde het'zichzelf'
buiten het bereik van het positieve recht houden. Ten eerste omdat het zelf-
beschikkingsrecht de meest innerlijke kern van de persoonlijke levenssfeer zou
blootstellen aan mogelijke regelgeving en dat achtte hij onwenselijk. En ten tweede
omdat een aanspraak op afdwingbaarheid, die hij eigen achtte aan een subjectief
recht, vroeg of laat zou kunnen evolueren tot een als recht erkende bevoegdheid
om zelfmoord te plegen. De erkenning van dat recht beschouwde Von Savigny
als onaanvaardbaar. Dat wil niet zeggen dat hij de menselijke persoon in een
onbeschermd rechtsvacuum achterliet, maar hij legde de grondslag van rechtsrege-
lingen in de plicht van de maatschappij om de onaantastbaarheid van de persoon
te beschermen en niet in de beschikkingsbevoegdheid van het individu over zichzelf.
In dit beschermingsmodel vallen lichaam en subject samen, het subject zelf wordt
beschermd in zijn lichamelijkheid.69

Het beschikkingsmodel is, ondanks de afwijzing van Von Savigny, toch tot
ontwikkeling gekomen.70 Van Neste beschrijft in een kritische studie over het
zelfbeschikkingsrecht deze ontwikkeling als volgt.71 Het is begonnen met een
aanspraak op bescherming die niet uitsluitend door de wetgever wordt bepaald,
maar ook mede door de wilsbeslissing van de burger: een burger kan beslissen
dat een persoonlijke waarde, bijvoorbeeld lichamelijke integriteit of privacy, in
bepaalde situaties niet langer hoeft te worden beschermd. Hij laat toe dat een ander
iets doet wat normaal gesproken verboden is. Hij geeft 'toestemming', bijvoorbeeld
in het kader van geneeskundige behandeling, voor bepaalde verrichtingen die
rechtstreeks betrekking hebben op zijn persoon, verrichtingen die zonder die

67     Hyde 1997, p. 260.
68 Von Savigny 1840, par. 53, p. 334-345. Zie ook Van Neste 1992, p. 690; Dijon 1982, p. 61-85.
69          Dijon  1982,  p.  131.
70 Van Neste 1992, p. 691.
71 Van Neste 1992, p. 689 ev.
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toestemming onrechtmatig zouden zijn.72 Maar de aanspraak op bescherming heeft
zich verder ontwikkeld. In de tegenwoordige tijd zien we steeds meer dat een

persoon er de voorkeur aan geeft te beschikken over een eigen recht om de verde-
diging van zijn belangen in eigen hand te houden, in plaats van zich toe te
vertrouwen aan een ander die de plicht heeft zijn integriteit te respecteren.

73

Beschikken over een a priori recht, dat geldt jegens eenieder, met betrekking tot

persoonlijke waarden versterkt het gevoel van zekerheid van een subject, want
niemand anders kan dan over zijn lichamelijkheid beschikken zonder dat het subject
het zelf heeft gewild. De verplichting voor derden om het subject intact te laten,
wordt dan ook steeds meer beschouwd als de inhoud van een recht dat het subject
in handen heeft om zichzelf te beschermen in plaats van een aanspraak om
beschermd te worden. 74

De accentverschuiving van beschermingsaanspraak naar beschikkingsrecht
versterkt het idee van zeggenschap met betrekking tot het eigen lichaam en kan
uitmonden, zoals Hyde laat zien, in een constructie van het lichaam als een object,
een ding apart van de persoon.75 Deze constructie wordt echter als problematisch
beschouwd, zeker wanneer het gaat over het lichaam in zijn totaliteit.76 Kan men
wel zeggen dat het subject een recht op het eigen lichaam in handen heeft?77 Deze

retorische vraag laat zien dat de verhouding van het subject tot zijn lichaam niet

te vangen is in een possessief subject-object model. Zelfbeschikking kan wel
voorgesteld worden als zdlf beschikken in de zin van: niet een ander, maar niet
als beschikken 6ver zichzelf zoals we over onze roerende zaken kunnen beschikken.
De bijzondere verhouding van het subject tot zichzelf staat daaraan in de weg. Dijon
omschrijft deze bijzondere verhouding als een verdubbeling van de subjectiviteit.

78

Het subject wordt beschouwd als object van bescherming, waarbij subject en
lichamelijkheid samenvallen. Wat beschermd wordt is de integriteit van de persoon.
Tegelijkertijd wordt het subject beschouwd als degene die het zelfbeschikkingsrecht
in handen heeft. Deze dubbelzinnige verhouding wordt bevestigd in de definitie
van subjectief recht die traditioneel zowel elementen van beschermd belang als
van individuele bevoegdheid heeft.

In de beschermingsconstructie komt de lichamelijkheid naar voren als passief
element in de verhouding van het subject tot zichzelf en tot anderen. Maar de

72 Vgl hoofdstuk 1, par 3.3.
73     Dijon 1982, p. 639.
74     Dijon 1982, p. 641.
75     Hyde 1997, p. 260.
76          Willekens (1999,  p. 164) vraagt zich dan ook terecht af of het wel zin heeft het 'lichaam',  los

van de 'persoon', als onderzoeksobject te behandelen.  Als we echter eenmaal inzien  dat  de

lichamelijkheid ook actief bijdraagt aan contractuele betrekkingen dan is de vraag naar de
lichamelijkheid niet langer triviaal. Vgl. voor de sociologie Weyns 1993, p. 363.

77     Dijon 1982, p. 643.
78 Vgl. Dijon 1982, p. 11.
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problemen rond de beschikkingsconstructie doen vermoeden dat de lichamelijkheid
niet enkel passief, maar ook actief betrokken is bij de totstandkoming en
instandhouding van rechtsbetrekkingen. De lichamelijkheid als mogelijkheidsvoor-
waarde voor juridisch relevant handelen, zoals die naar voren is gekomen in de
theorie van Domat, kan blijkbaar niet worden genegeerd. De wijze waarop het li-
chaam wordt geconstrueerd in het verbintenissenrecht biedt echter nog onvoldoende
zicht op de band tussen subject, lichamelijkheid en handelen om het tweede vermo-
gensmodel, dat verborgen ligt in het rechtsdenken, te kunnen reconstrueren. In
de volgende paragraaf wordt daarom voor een andere invalshoek gekozen: een
kennistheoretische opvatting over handelingen.

3.3 Twee vormen van het kennen van handelingen

Glastra van Loon beschrijft hoe we onze eigen handelingen op twee wijzen kunnen
kennen. Ten eerste zijn zij kenbaar als uitkomst of resultaat van een verrichting,
die we, evenals gebeurtenissen, via waarneming kunnen kennen. Ten tweede hebben
we van onze eigen handelingen, in tegenstelling tot gebeurtenissen, onmiddellijke,
intuRieve kennis, die niet gebaseerd is op waameming.79 In het eerste geval wordt
er gesproken van weten wat (het geval is), in het tweede geval van weten hoe (van

verrichtingen),80 of van expliciete (geformuleerde) kennis tegenover tacit (impli-
ciete, ongeformuleerde) kennis van wat we aan het doen zijn.8' Deze tweede vorm
van kennen vraagt om een toelichting.

Bij weten hoe gaat het om kennis van de innerlijke samenhang tussen het
handelen en de uitkomst of het resultaat van het handelen. De 'innerlijke' sa-
menhang wil, aldus Glastra van Loon, niet zeggen dat deze samenhang zich op
een van onze lichamelijkheid onafhankelijke manier 'in ons bewustzijn' zou
bevinden.82 Innerlijke samenhang en uiterlijke gedaante van een verrichting komen
steeds samen voor. We komen niet achter de subjectieve verrichting en/of de
innerlijke samenhang door te abstraheren van de handelingen als objectieve
gebeurtenissen en een innerlijk oog te richten op wat dan overblijft.83 De innerlijke
samenhang moet, stelt Glastra van Loon, in het waargenomene worden aangetroffen
om het als een verrichting te kennen, zoals we een innerlijke samenhang in het
gehoorde moeten horen om een melodie te kennen. Maar het ontwerp van de
verrichting moet al als zodanig gekend worden om de verrichting te kunnen herhalen
en het objectieve resultaat te kunnen reproduceren. Weten hoe wordt daarom
opgevat als een subsidiair besef van de delen in termen van het geheel waarop we

79     Glastra van Loon 1984, p. 230.
80     Ryle 1949, p. 26; Glastra van Loon 1984, p. 230, 237.
81     Polanyi 1959, p. 12.
82     Glastra van Loon 1984, p. 231.
83     Glastra van Loon 1984, p. 232.
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onze aandacht hebben gericht,84 of met andere woorden als een reflexieve vorm
van kennen, een vorm van weten die op bepaalde wijze logisch voorafgaat aan
ons weten wat het geval is.

85

De twee vormen voor het kennen van handelingen kunnen we nu omschrijven
als kennen via externe observatie en reflexief kennen. Via externe observatie kennen
we (ook de eigen) handelingen via de ogen van derden, als een toeschouwer.86 Dit
leidt tot objectieve, controleerbare kennis. En via het reflexieve model ken ik, als
deelnemer, mijn handeling als een innerlijk samenhangende subjectieve verrichting,
als weten hoe. Dankzij deze dubbele verhouding tot ons handelen kunnen wij ener-
zijds ons handelen regelen en het naar interne en externe maatstaven beoordelen,
en zijn wij anderzijds in staat ons in onze omgeving te oriEnteren, ermee om te
gaan en haar te veranderen. 87

3.4 De (rechts)handeling in de juridische dogmatiek

Hoe wordt de dubbele verhouding van het subject tot zijn handelen aan de orde

gesteld in de juridische dogmatiek? Daarvoor gaan we kijken naar het hierarchisch
geheel waar de begrippen rechtshandeling en overeenkomst deel van uit maken.
In handboeken wordt dit schematisch als volgt gepresenteerd:

88

rechtsfeiten

menselijke handelingen blote rechtsfeiten

rechtshandelingen andere menselijke handelingen, materiele daden

meerzijdig eenzijdig
1 1

overeenkomsten andere meerzijdige rechtshandelingen

Het hele schema dient om te bepalen 'wat telt als' rechtshandeling en overeenkomst.
Wie weet hoe het ene begrip te gebruiken, weet in feite hoe het hele schema te

gebruiken.
89

84        Polanyi (1959, p. 30) zet tegenover dit subsidiare besef van de delen een 'focal awareness', die
de aandacht richt op de bijzondere delen zelf, niet als delen van een gcheel.

85     Glastra van Loon 1984, p. 237-238.
86      Kennen via externe observatie wordt soms 'reflectief genoemd. Dit moet niet verward worden

met 'reflexief' kennen.
87      Glastra van Loon 1984, p. 239.
88      Asser/Hartkamp 1997 (4-II), nr. 2, p. 4.
89 Vgl. Ricoeur 1990, p. 76.
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De beschrijving van het begrip rechtshandeling gebeurt in de literatuur aan
de hand van drie richtpunten.w Het eerste referentiepunt is het begrip rechtsfeiten,
dat wil zeggen feiten, gebeurtenissen, handelingen of omstandigheden die enig
recht doen ontstaan of die een bestaand recht wijzigen, tenietdoen of doen overgaan;
kortom feiten waaraan enig rechtsgevolg is verbonden. Deze categorie wordt niet
geproblematiseerd. Binnen deze categorie wordt een tegenstelling gemaakt tussen
menselijke handelingen en blote rechtsfeiten. Menselijke handelingen d6en rechtsge-
volg ontstaan, bij blote rechtsfeiten daarentegen bestaat er eenvoudigweg
rechtsgevolg, omdat de gebeurtenis zich voordoet. Dit rechtsfeit kan te maken
hebben met onpersoonlijke omstandigheden, zoals het liggen van gronderven in
elkaars nabijheid, maar kan ook liggen op het menselijk vlak, zoals bloed-
verwantschap, meer- en minderjarigheid, geboorte en dood. Hieruit blijkt dat niet
alle gebeurtenissen op menselijk vlak onder de categorie menselijke handelingen
worden geschaard. De klassieke sleutel voor het onderscheid tussen handeling en
lichaamsbeweging is de wilsakt (volitie): aan een handeling gaat een wil vooraf.9'

Het tweede referentiepunt is het onderscheid dat binnen de klasse van
handelingen gemaakt wordt tussen rechtshandelingen en materiele daden. Het
criterium is of de uitingen van de wil van de handelende persoon gericht zijn op
het doen ontstaan van rechtsgevolg. In dat geval spreken we van rechtshandelingen.

Ten derde worden rechtshandelingen onderscheiden in eenzijdige en
meerzijdige rechtshandelingen, naarmate voor het intreden van rechtsgevolg al
dan niet de overeenstemmende wilsverklaringen van een of meer personen nodig
zijn. De belangrijkste groep van meerzijdige rechtshandelingen vormen de
overeenkomsten, met name overeenkomsten die verbintenissen in het leven roepen.

Uit de beschrijving van het begrippenschema in de juridische dogmatiek blijkt
dat aan de persoon twee soorten eigenschappen worden toegekend, nl. psychische
(de wil) en fysieke (de mogelijkheid om de wil te uiten). De wil wordt beschouwd
als de bepalende factor voor het onderscheid tussen rechtens relevante handelingen
en blote rechtsfeiten. Is die wil (of de handeling, zoals Schut stelt) gericht op het
teweegbrengen van rechtsgevolgen dan spreken we van rechtshandelingen.92 Maar
alleen de wil die op een of andere wijze tot uiting is gekomen heeft juridisch
betekenis. Rechtsgevolg wordt niet toegekend aan wat zich uitsluitend afspeelt
in het binnenste van de mens, maar aan de wilsverklaring, de uiting van de wil.
Als wilsverklaring geldt echter niet alleen de werkelijke verklaring van de
werkelijke wil, maar ook de toerekenbare schijn daarvan, of als men de voorkeur
geeft aan het vertrouwensmotief, het bij de wederpartij OP toerekenbare wijze
opgewekte vertrouwen dat de wil op het sluiten van de overeenkomst is gericht.93

90     Asser/Hartkamp 1997 (4-II), nr. 2-3, p. 3-5; Pitlo/Gerver 1995, p 130-132.
91     Nieuwenhuis 1979, p. 30.
92     Schut 1980, p. 2, 101.
93     Asser-Hartkamp 1997 (4-II), nr. 103, p. 94.
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De wil behoudt daarbij dezelfde betekenis, of zij nu wordt toegekend aan zichzelf
of aan een ander. Daaruit valt af te leiden dat het subject wordt benaderd vanuit

een toeschouwersperspectief, niet vanuit een deelnemersperspectief. Aan het subject
wordt immers geen bijzonder gezag toegekend bij de vraag of hij al dan niet een

handeling heeft verricht, de toeschouwer wordt even competent geacht om deze
vraag te beantwoorden als de handelende persoon zelf.

We hebben in de vorige paragraaf gezien dat onze eigen handelingen op twee
manieren kenbaar zijn. Ten eerste als object van waarneming, bijvoorbeeld als
uitingen van de wil van de handelende persoonw of teweeggebrachte veranderingen

in de rechtstoestand.95 Ten tweede zijn handelingen ook kenbaar als subjectieve

verrichtingen, dat wil zeggen als verrichtingen behorend bij een subject, die een
subject reflexief kan kennen. Het punt is echter dat 'subjectief' niet alleen kan
worden opgevat als 'behorend tot het subject', maar ook als het tegenovergestelde
van objectief, dus als niet-objectief, oncontroleerbaar. In deze tweede betekenis

is subjectieve kennis van handelingen in de juridische dogmatiek problematisch.
De juridische dogmatiek heeft dit probleem opgelost door de handeling als sub-
jectieve verrichting naar de achtergrond te laten verdwijnen door de voorkeur te
geven aan een toeschouwersperspectief. Dat is een praktische oplossing voor het

probleem van de niet-objectieve en oncontroleerbare kennis van handelingen. Maar
daarmee is ook de dubbele verhouding van het subject tot zijn handelen, die
verankerd is in de lichamelijkheid, uit beeld verdwenen.

3.5 De benadering van de overeenkomst als taalhandeling

Ondanks de voorkeur, die de juridische dogmatiek heeft voor een objectieve
interpretatie van wilsverklaringen en handelingen, verdwijnt het handelend subject
toch niet volledig van het juridisch toneel. Nieuwenhuis wijst, in navolging van
J.L. Austin, op het verschil in betekenis tussen het verrichten van een handeling

(in een ik-jij situatie) en het objectief beschrijven van een handeling (als een
handeling van de derde persoon).  In een contractssituatie heeft de zin 'ik aanvaard

uw aanbod' een andere betekenis dan 'hij aanvaardt een aanbod'. In het eerste

geval verricht de spreker een taalhandeling en knoopt hij een juridische relatie
aan met zijn wederpartij, in het tweede geval beschrijft hij een handeling. Of de
uitspraak 'ik aanvaard uw aanbod' leidt tot het totstandkomen van contractuele

gebondenheid moet volgens Nieuwenhuis niet beslist worden door de feitelijke
vraag of het subject de handeling wel of niet heeft verricht, maar door de normatieve
vraag of de handeling geslaagd is. Het komt er op aan te onderzoeken of de

(constitutieve) regels die het mogelijk maken overeenkomsten te sluiten al dan

94    Asser/Hartkamp 1997 (4-II), nr. 2, p. 3.
95     Schut 1980, p. 1.
96    Nicuwenhuis 1979, p. 24-27.
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niet in acht zijn genomen.w De handeling, het sluiten van een overeenkomst, is
volgens Nieuwenhuis logisch afhankelijk van het bestaan van regels die daaraan
ten grondslag liggen. Hij noemt het sluiten van een overeenkomst daarom een
institutionele handeling, dat wil zeggen een handeling die de aanwezigheid van
een  'institutie', een complex van constitutieve regels, vooronderstelt.98

Nieuwenhuis laat in zijn benadering van de overeenkomst als taalhandeling
het lichaam onmiddellijk weer uit beeld verdwijnen: de begrippen 'lichaamsbewe-
ging' en 'handeling' behoren volgens hem tot een radicaal verschillend discours,
causaal-verklarend tegenover interpreterend, en voor juristen is alleen het
interpreteren van handelingen op grond van regels van belang.99 Daarmee lijkt de
lichamelijkheid van het subject volledig uit het juridisch zicht te zijn verdwenen.
Hierbij past echter een kanttekening. We kunnen er immers niet aan voorbijgaan,
en Nieuwenhuis doet dat ook zeker niet, dat bij het uitleggen van handelingen op
grond van geldende rechtsnormen rechtsgevolgen worden toegerekend aan de hande-
lende persoon.'00 Toerekening wil zeggen dat het subject verantwoordelijk wordt
gehouden voor zijn handelen. Maar deze verantwoordelijkheid vooronderstelt,
ook in de institutionele benadering, op haar beurt een kunnen-handelen van het

subject, dat wil zeggen een betrokken-zijn in en op de wereld, dat met juridische
'zin' beladen is. Dat dit een lijfelijk betrokken-zijn is, hebben we eerder gezien
bij Domat en zullen we hierna zien in Merleau-Ponty's theorie van het lichaam-

subject. Maar eerst staan we kort stil bij Polanyi, die laat zien dat begrijpen (van

de betekenis van een contract) juist stoelt op deelname van het subject aan de
vorming van kennis.

3.6 Kennen en begrijpen

We hebben inmiddels gezien dat de kenbaarheid van het handelen in de rechtsleer
alleen aan de orde wordt gesteld via het model van de externe observatie, niet vanuit
het deelnemersperspectief. Deelname van het subject aan de kennisvorming over
het handelen doet immers afbreuk aan de objectiviteit. Met dat laatste is Polanyi
het eens, maar hij voegt eraan toe dat deze deelname de gdldigheid van kennis juist
versterkt.i" Maar dan is het deelnemersperspectief wel degelijk van belang als
we willen weten wat de betekenis is van een contract. Hoe komt Polanyi tot deze
stelling?

Polanyi maakt in zijn kennistheorie, in tegenstelling tot Glastra van Loon,
geen onderscheid tussen handelingen en gebeurtenissen. Wel onderscheidt hij,

97    Nicuwenhuis 1979, p. 36.
98    Nieuwenhuis 1979, p. 37-38.
99      Nieuwenhuis 1979, p. 30.
100    Nieuwenhuis 1979, p. 19.
101 Polanyi 1959, p. 13.
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evenals Glastra van Loon, twee soorten kennis, die hij expliciete en impliciete
kennis noemt. Tacit (impliciete) kennis mist het publieke, objectieve karakter van
expliciete kennis. Toch is tacit kennis, volgens Polanyi, het dominante principe
van alle kennis, juist vanwege de persoonlijke bijdrage van de kenner aan de
vorming van zijn kennis.'02 Polanyi komt tot dit standpunt via een vergelijking van
de verschillen tussen expliciete en impliciete kennis. Ten eerste is er een belangrijk
logisch verschil: over iets wat expliciet gesteld is kunnen we kritisch nadenken

op een wijze waarop we niet kunnen nadenken over ons impliciete besef van een
ervaring: 03 Ongearticuleerde kennis is a-kritisch en kan alleen getoetst worden
in het gebruik:04 Voorts is er een verschil in de manier waarop de kennis wordt
verworven. Alleen expliciet geformuleerde kennis kan afgeleid worden uit bepaalde
premissen volgens duidelijke afleidingsregels, terwijl pre-verbale kennis verworven
wordt via een a-kritische aanvaarding van irrationele conclusies van ons gevoel.
Hoe kan Polanyi dan tot de bewering komen dat de impliciete, persoonlijke
component overheerst in al het menselijk denken? Omdat de voornaamste denkpro-
cessen volgens hem samenvallen onder de noemer begrijpen.105 Als we iets
begrijpen, als we ons begrip reorganiseren of als we een bewering confronteren
met de feiten waarnaar zij verwijst, oefenen we, aldus Polanyi, onze impliciete
krachten uit, op zoek naar een betere intellectuele controle van de betreffende
zaak.'06 We proberen iets te verhelderen, te verifieren of te preciseren en we

verplaatsen ons daarbij van een enigszins problematische positie naar een betere
positie. En zo komen we ertoe een stuk kennis voor waar te houden. Met andere
woorden, wanneer men zich expliciete kennis eigen maakt gebeurt dat impliciet:
alleen op onnadenkende wijze kan men zich van deze actie bewust zijn. Dat brengt
Polanyi tot de conclusie dat de deelname van het subject aan de kennisvorming
geen tekortkoming is van het ideaal van perfecte kennis, maar dat dit juist de
geldigheid versterkt. 107 Kennen heeft dan echter niet de betekenis van zeker weten

of voorspellen, maar van begrijpen.
De kennistheoretische opvatting van Polanyi leidt tot een nuancering van

de vraag die in het kader van de betekenis van een contract is gesteld: hoe kunnen
we de actieve rol van de lichamelijkheid bij de totstandkoming, instandhouding
en regulering van contractuele betrekkingen begrijpenl Daarvoor gaan we kijken

102    Polanyi 1959, p, 13. Vgl, de opvatting van Domat dat waarheden die object zijn van verstand
dn van gevoel zekerder en vanzelfsprekender zijn dan waarheden die slechts het object zijn van
het verstand, zie hoofdstuk 4, par. 2 2.

103    Polanyi 1959, p. 14
104   Polanyi 1959, p. 17
105    Zelfs het begrijpen van woorden en andere symbolen beschouwt Polanyi (1959, p. 20-22) als

een impliciet proces, want woorden of symbolen staan uit zichzclf los van begrijpen; de zender
moet voor het begrijpen van zijn boodschap altijd vertrouwen op de intelligentie van de
geadresseerde.

106    Polanyi 1959, p. 25
107   Polanyi 1959, p. 26.
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naar Merleau-Ponty' s lichaamstheorie, waarin het lichaam-subject niet opgevat
wordt als passief of instrumenteel element, maar als construerend element van

de werkelijkheid.

3.7 Het lichaani-subject

We hebben gezien dat de constructie van het lichaam als datgene waarover beschikt
wordt, problematisch is. Bovendien hebben we gezien dat, ondanks de voorkeur
in de juridische dogmatiek voor een objectieve interpretatie van handelingen, het
handelend subject zich niet van het toneel laat zetten, ook niet in een institutionele
benadering waarin getracht wordt de lichamelijkheid van het subject uit het juridisch
discours te verbannen. Blijkbaar ligt er in het juridisch denken een bepaalde

opvatting besloten over de verhouding van het rechtssubject tot zichzelf, die zich
niet laat vatten in een possessief subject-objectmodel. We hebben hier al glimpen
van opgevangen via Glastra van Loon en Polanyi, die het kennen (van onze eigen
handelingen resp. van handelingen en gebeurtenissen) verankeren in de lichamelijk-
heid door hun aandacht te richten op de reflexieve vorm van kennen. Maar de

verstrengeling van subject, lichamelijkheid en wereld in het handelen komt nog
sterker over het voetlicht in Merleau-Ponty' s theorie  van het lichaam-subject.

108

Merleau-Ponty kent het menselijk lichaam een geheel eigen zijnswijze toe,
waardoor het zich onttrekt aan een beschrijving in termen van materie tegenover
geest, of van object tegenover bewustzijn:09 Daarom gebruikt hij de uitdrukking
lichaam-subject, een term waarmee hij elke vorm van dualisme ten aanzien van
de mens wil verwerpen en de cartesiaanse tegenstelling tussen denkende geest en
mechanische lichamelijkheid wil overwinnen:10 Het menselijk lichaam is volgens
Merleau-Ponty 66n realiteit die tegelijkertijd stoffelijk en geestelijk is. Met de term
lichaam-subject bedoelt hij nidt dat het lichamelijk bestaan een persoonlijk subjec-

108 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), een Franse filosoof, wordt gerekend tot de stroming van
de existentiele fenomenologie. Kort na zijn promotie in 1945 wordt hij hoogleraar, eerst aan
de universiteit van Lyon, in 1949 gevolgd door een benoeming aan de Sorbonne (psychologie
en pedagogiek). Vanaf 1952 tot aan zijn dood in 1961 bezet hij cen leerstoel aan het Collbge
de France. Phtnominologie de la perception, verschenen in 1945, is een existentieel-

fenomenologischebeschrijvingvandegrondstructuren van hetmenselijkbestaan. In latere werken
zet Merleau-Ponty deze lijn voort, waarbij hij steeds meer de nadruk legt op de taak van de
filosofie, nl. het onderzoeken van de voorbewuste verbondenheid van de mens met het zijn
Momenteel is Merleau-Ponty's werk terug in de aandacht, zie R. Visker, Truth and Singularity
Taking Foucault into Phenomenolgy, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1999 en B
Waldenfels, Studien zur Phdnomenologie des Fremden, Band 1 -4, Frankfurt: Suhrkamp 1997-
1999.

109    Merleau-Ponty (1945) 1997, p. 246-247. Ondanks de Nederlandse vertaling die in 1997 is vcr-
schenen van Phinominologie de ta perception, laat Merleau-Ponty's lichaamstheorie zich,

vanwege het duistere karakter van zijn uiteenzetting, moeilijk reconstrueren. De inleiding van
de vertalers en vooral de studie van Kwant (1968) waren een onmisbare steun.

110   Kwant 1968, p. 25.
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tief karakter heeft, omdat het lichaam bewoond of bezield zou zijn door een
inwonende geest of ziel, dat wil zeggen door een beginsel van een andere orde
dat zeer nauw verbonden is met het lichaam."'  Voor hem is het lichaam zelfeen
existentie, het is zelf een subject.112 De term subject gebruikt Merleau-Ponty in
de moderne betekenis van het typisch persoonlijke zijn, precies voorzover dit onder-
scheiden is van het dingmatige zijn.113 Het subject heeft, in tegenstelling tot een
ding, la puissance du monde: het vermogen 'naar de wereld' te zijn en de macht
om handelend in de wereld op te treden:N Daarom is 'lichaam' niet hetzelfde als
materie of stof.

Grondkenmerken van subjectiviteit zijn voorMerleau-Pontyniet het bewustzijn
of de vrijheid, maar de dialectische verhouding tot de omringende werkelijkheid
als zingeheel.115 Hierbij  is het subject een bevoorrecht punt, omdat het reeds op
voorbewust niveau, d.w.z. als lichaam-in-de-wereld, al het andere rond zich concen-
treert als zin voor zichzelf door erop toe te treden.116 Het lichaam-subject maakt

tegelijkertijd deel uit van het geheel van de dialectische verhouding dn is het middel-

punt ervan, het is een centrum van zin, een intentionele gerichtheid.
Dat het lichaam werkelijk een subject is en geen ding, leidt Merleau-Ponty

af uit het feit dat we verschillende vormen van zin aantreffen, die enerzijds niet
het karakter dragen van een werkelijkheid die onafhankelijk van ons bestaat, die
echter anderzijds niet het resultaat zijn van ons denken en willen. Dus moeten wij
reeds zingevende existentie zijn op het v66r-bewuste niveau, op het niveau van
het lichamelijk bestaan.117 Dat blijkt uit het feit dat het lichaam op verschillende
manieren bezig is de werkelijkheid zo te organiseren dat deze voor de mens
bewoonbaar, verstaanbaar, zinvol wordt. Een van de voorbeelden die Merleau-Ponty
geeft van het lichaam als 'organiseerder van de werkelijkheid'118 is de 'georienteerde
ruimte', een ruimte voor ons die niet onafhankelijk van ons bestaat.119 Deze ruimte
laat zich onderscheiden van de begripsmatige, objectieve, uitwendige ruimte. De
georienteerde ruimte vertoont orientatiepunten ('op', 'onder', 'naast', 'achter')

111    Kwant 1968, p. 30.
112   Merleau-Ponty (1945) 1997, p. 467.
113 Volgens Kwant (1968, p. 31) brengt Merleau-Ponty daarmee een verandering aan in het gangbare

begrip 'subject', een term die tot dan toe vooral werd gebruikt in de logische betekenis van datgene
waarover gesproken wordt (onderwerp), de ontologische betekenis van datgene waarin
bijkomstigheden wortelen (zelfstandigheid), en de niet-wijsgerige betekenis van degene die aan
een bepaaide macht onderworpen is. Maar de 'moderne' betekenis waarin Merleau-Ponty de
term gebruikt, hebben we al eerder gezien bij Domat, zie hoofdstuk 4, par. 2.3.

114    Merleau-Ponty (1945) 1997, p. 408 jo. 518.
115   Kwant 1968, p. 33-37.
116    Dit 'erop toetreden' is, naar mijn mening, te beschouwen als "een vrij 'ja-zeggen', en wel tot

iets waarvan het subject niet de oorsprong is: het niet-ik of het andere, dat uit de verborgenheid
treedt."  Zie Van Roermund 1990a,  p. 55 [cursivering in tekst].

117   Kwant 1968, p. 37.
118   Kuget 1982, p. 127.
119   Merleau-Ponty (1945) 1997, p. 145.
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die afhankelijk zijn van de ruimtelijkheid van het eigen lichaam, niet van ons denken
en willen. Merleau-Ponty beschrijft deze ruimtelijkheid van het eigen lichaam als
volgt. 120 Als mijn arm op tafel ligt, zal ik nooit op de gedachte komen te zeggen

dat mijn arm zich naast de asbak bevindt zoals de telefoon zich naast de asbak
bevindt. De gewone ruimtelijke betrekkingen overschrijden niet de grens, die
gevormd wordt door de omtrek van mijn lichaam. De delen van het lichaam staan

immers op een oorspronkelijke wijze met elkaar in betrekking. Zij liggen niet naast
elkaar uitgespreid, maar omhullen elkaar. Op dezelfde wijze is mijn lichaam als
geheel voor mij geen verzameling organen die naast elkaar in de ruimte zijn
geplaatst. Het lichaam staat mij ongedeeld ter beschikking. Ik ken de plaats van
de delen door een lichaamsschema dat alle delen omvat. Dat het woord naast twee
betekenissen heeft wil echter niet zeggen dat deze betekenissen los van elkaar staan.
Wanneer ik van een object zeg dat het zich naast de asbak bevindt, verplaats ik
mij in gedachten altijd in dit object en in de asbak. Ik pas op beide een categorie
toe, die in oorsprong behoort tot de betrekking van mijn lichaam tot uitwendige
objecten. Beroofd van deze antropologische inbreng, is het woord 'naast' niet meer
te onderscheiden van de woorden  'op' en 'onder'. Zo komt Merleau-Ponty tot de
conclusie dat de begripsmatige ruimte los van de georienteerde ruimte absoluut

geen enkele zin heeft. Als ik geen lichaam had, zou er uiteindelijk in het geheel
geen ruimte voor mij zijn.

Dat het subject reeds op voorbewust niveau al het andere rond zich
concentreert als zin voor zichzelf blijkt, volgens Merleau-Ponty, ook uit de
vanzelfsprekende wijze waarop de mens de ruimte bewoont. Hij hoeft zich niet
bewust te maken van de eisen die deze ruimte aan hem stelt. Een kind past zich,
als het groter wordt, vanzelf aan de gewijzigde situaties aan; een voetballer loopt
op oneffen terrein alsof het vlak is; een automobilist zegt dat 'hij' er nog net tussen

door kan; een wandelstok heb ik na verloop van tijd 'in mijn vingers' en dan zie
ik welke objecten 'binnen het bereik' van mijn stok liggen en welke daarbuiten. 121

Via onze lichamelijkheid beheersen we een situatie, waar we bewust (nog) geen
vat op hebben en waarin we ons bewust waarschijnlijk slechts met moeite zouden
kunnen handhaven: het lichaam weet er beter de weg in dan wijzelf.122 De ervaring
van het lichaam geeft ons inzicht in het op de voorgrond treden van een zin, die
niet die van een universeel constituerend bewustzijn is.123 Daarom is het lichaam
volgens Merleau-Ponty werkelijk een subject.

Merleau-Ponty beschouwt de verhouding tussen subject, lichaam en wereld
als een concrete en onafscheidbare relatie.124 Zou het louter om een gedachte relatie

120    Merleau-Ponty (1945) 1997, p. 142-146.
121    Merlcau-Ponty (1945) 1997, p. 189.
122   Kugel 1982, p. 127.
123    Merleau-Ponty (1945) 1997, p. 193.
124 Merleau Ponty (1945) 1997, p. 467.

139



Hoofdstuk 4

gaan, dan zou dit de absolute onafhankelijkheid van het subject als denker laten
voortbestaan en zou het subject niet gesitueerd zijn. Maar het subject bevindt zich
altijd in een situatie, is zelfs niets anders dan een mogelijkheid van situaties. Het
verwerkelijkt zijn eigenheid immers alleen door daadwerkelijk lichaam te zijn en
de wereld binnen te gaan door dit lichaam. Concreet genomen is het subject, dat
ik ben, onafscheidbaar van dit lichaam hier en van deze wereld hier. Daarom kom
ik, aldus Merleau-Ponty, tot de ontdekking dat het wezen van de subjectiviteit
verstrengeld is met dat van het lichaam en dat van de wereld.

Merleau-Ponty beschrijft de verhouding van het subject tot de wereld en tot
zijn in-de-wereld-zijn als een j'en suis: 'ik behoor er van binnen  uit bij.' 125 In de
ontwikkeling van deze verhouding vindt een dubbele dualisatie plaats.126 Ten eerste
scheidt het lichaam-subject zich, als centrum van zin, af van al het andere, terwijl
het natuurlijk wei tot de werkelijkheid blijft behoren. Ten tweede vindt er in het
subject zelf een soort verdubbeling plaats, want het subject ontwikkelt enig besef
van zichzelf, om te beginnen van zijn eigen zien en betasten. Daarmee krijgt het
lichaam een 'keerzijde', een innerlijkheid, een begin van bewustzijn.  Deze twee
dualisaties hangen onverbrekelijk met elkaar samen binnen de blijvende eenheid
van j'en suis:27 Merleau-Ponty benadrukt  dat het lichaam de eenheid  is  van
waarneembare materie en innerlijkheid. 128 Juist daardoor is het ontsluiting van al
het andere en kan het aangeduid worden als de zelf-actualisatie van de gehele
wereld. Door zijn eigen verinnerlijking wordt het intentionele gerichtheid op het
andere.

Volgens Merleau-Ponty zijn we lichamelijk in de wereld aanwezig en ook
lichamelijk op de wereld gericht (etre-au-monde).129 De lichamelijke intentionaliteit
betreft niet alleen het waarnemen, het kennen en de zingeving, maar ook de moto-
riek, de beweging en het handelen. Het eigen lichaam is vooral een vermogen om
iets te doen. Merleau-Ponty beschouwt de oorspronkelijke bestaansvorm van het
subject dan ook niet zozeer als een 'ik-denk', maar als een 'ik-kan'.13' Dit 'ik kan'
is de oorspronkelijke ervaring van de beweeglijkheid van mijn lichaam die zich
uitdrukt in de aanwezigheid  van een zogenaamd 'lichaamsschema'.  Dit is geen
theoretische kennis, waarbij het lichaam object zou zijn van bewustzijn. De
aanwezigheid van een lichaamsschema betekent, in de psychologie, dat mijn lichaam
als houding ten opzichte van een bepaalde actuele of mogelijke taak aan mij
verschijnt.13' Uiteindelijk is het lichaamsschema, volgens Merleau-Ponty, een manier

125   Kwant 1968, p. 49
126   Kwant 1968, p. 52-55.
127   Kwant 1968, p. 53.
128   Kwant 1968, p. 59.
129    Merleau-Ponty (1945) 1997, p. 18.
130   Merleau-Ponty (1945) 1997, p. 183.
131    Merleau-Ponty (1945) 1997, p. 144.
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om uit te drukken dat mijn lichaam 'naar de wereld is',132 dat ik het vermogen heb
om handelend in de wereld op te treden.

3.8 Het lichaam als construerend element in de juridische werkelijkheid

Via de lichaamstheorie van Merleau-Ponty kom ik tot de conclusie dat de lichame-
lijkheid noodzakelijk is om rechten en plichten als een eenheid voor te stellen.
Om drager van rechten en plichten te zijn moet voor het rechtssubject bepaalbaar

zijn welke rechten en plichten in de ogen van derde de zijne zijn. Die bepaling
is alleen mogelijk via het eigen lichaam, dat tegelijkertijd zowel een of ander
lichaam is, objectief gesitueerd te midden van andere lichamen, als een aspect van
het zelf, van een manier van in-de-wereld-zijn. 'ik heb een lichaam' en133 Door
'ik ben een lichaam' te verbinden in de ervaring van 'ik kan', wordt duidelijk dat
de lichamelijkheid een mogelijkheidsvoorwaarde is, een voorwaarde voor kunnen-
handelen. De lichamelijkheid is daarmee niet alleen een passief of instrumenteel
element, maar ook een construerend element in de werkelijkheid.

De voorstelling van lichamelijkheid als construerend element blijkt besloten

te liggen in het juridisch denken. Een van de vormen van juridisch handelen is
zich-verbinden. Hierbij wordt het subject ingevoerd in de handeling. Tot nu toe
was de band tussen subject en handeling problematisch en leverde een spanning

op in het contractsmodel, die niet op te lossen was via een possessieve voorstelling
van vermogen. Maar via de lichaamstheorie van Merleau-Ponty wordt het
onderscheid dat in het contractenrecht wordt gemaakt tussen zich inzetten voor
een  prestatie  (met  wat je  'bent')  en zich inzetten voor verhaal  bij het uitblijven
van de prestatie (met wat je 'hebt') verklaarbaar. Juist dit onderscheid dient er
immers toe de oorspronkelijke bestaansvorm ('ik kan') te behouden, want de
gedeelde ervaring en juridische erkenning van 'ik kan' heeft als keerzijde een voor
iedereen geldend verbod om het 'ik kan' van de ander te schenden. Door deze oor-

spronkelijke bestaansvorm naar voren te halen kunnen we het verschil in de juridi-
sche dogmatiek tussen persoonlijke gebondenheid (verantwoordelijkheid, Schuld)
en vermogensgebondenheid (verhaalsaansprakelijkheid, Haftung) begrijpen, zoals
we zullen zien in het laatste hoofdstuk.

3.9 Uitbreiding van de lichamelijkheid

Zowel handelingen die rechtsgevolgen beogen, zoals het sluiten van een
overeenkomst, als prestaties die bestaan uit een 'geven', een  'doen' en zelfs een
'niet-doen' zijn handelingen die verankerd zijn in de lichamelijkheid. Juist deze

132   Merkau-Ponty (1945) 1997, p. 145.
133 Vgl Ricoeur 1990, p. 46.
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prestaties vormen de ratio van het contract. Dit wordt immers in eerste instantie
niet gesloten om rechtsgevolgen in het leven te roepen, maar vanwege bepaalde

prestaties.
Bij prestaties die bestaan uit een doen is het contract een middel om de eigen

handelingsmogelijkheid uit te breiden met die van een ander. Omdat ik mijzelf
niet kan genezen breid ik mijn eigen handelingsmogelijkheid uit met die van een
arts, omdat ik mijzelf niet kan onderwijzen of omdat ik zelf mijn huis niet kan
schilderen breid ik mijn eigen handelingsmogelijkheid uit met die van een docent
of een schilder. Wat we hier zien is een uitbreiding van de eigen lichamelijkheid
met die van een ander via een contract. Hoe speelt deze verdubbeling een rol bij
de bepaling van de betekenis van een contract?

Gewoonlijk worden contractspartijen voorgesteld als tegenstanders die ieder
een eigen, tegengesteld, op geld waardeerbaar belang op het oog hebben.134 Het
criterium voor het welslagen van een contract is of contractspartijen er ieder voor
zich beter van zijn geworden. Dat noemen we ruilwederkerigheid. Schiet een van
de partijen tekort in haar verplichting tot nakoming dan heeft de andere partij de
mogelijkheid de ruil te effectueren via verhaal. Daarin schuilt een belangrijke
betekenis van een contract. Maar bij prestaties die bestaan uit een doen, hebben

partijen ook, en soms vooral, een soort gemeenschappelijk belang op het oog: de
behandeling van de patient, het onderwijzen van de student, het schilderen van
andermans huis. Dit belang is gemeenschappelijk, omdat beide contractspartijen
gediend zijn met de arbeid of dienst van de arts, de docent of de schilder. Voor
degene die de arbeid of dienst verricht is dit een vorm van zelf-ontplooiing of
persoon-zijn, waarvoor hij een ander nodig heeft. Voor degene die de dienst

ontvangt is het een uitbreiding van de eigen handelingsmogelijkheid met die van
een ander, omdat hij die ander nodig heeft. In dit geval zijn partijen niet zozeer
elkaars tegenstanders, maar meer medespelers van wie de een zich inspant ten
behoeve van een ander en met medewerking van die ander. Als er een levensbelang
in het spel is, zoals bij geneeskundige behandeling het geval kan zijn, dan maakt

de patient zich zelfs volkomen afhankelijk van de ander. Het contract voorkomt
dat deze afhankelijkheidsrelatie een machtsrelatie wordt, want het mobiliseert de
bescherming van het subject in zijn oorspronkelijke bestaansvorm: de lichamelijk-
heid. Bovendien is het een middel om de wederzijdse verwachtingen ten aanzien
van het handelen bespreekbaar en juridisch relevant te maken. Of partijen ieder
voor zich beter zijn geworden van het contract is dan niet het enige of het
belangrijkste criterium om te beoordelen of het contract geslaagd is. Een ander
criterium is of het handelen in de ogen van beide contractanten, in door hen
gedeelde termen, voldoende kwaliteit heeft.

134 Vgl Asser/Hartkamp 1997 (4-II), nr. 9, p. 11: "(...) in de regel wil ieder iets anders verkrijgen
dan de medecontractant."
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Wanneer een contract ook kan worden opgevat als middel om de eigen
lichamelijkheid uit te breiden met die van een ander, hangt zijn betekenis dus niet
alleen af van de mogelijkheid om de ruil juridisch te effectueren via verhaal, maar
ook van de mogelijkheid om de wederzijdse verwachtingen van partijen te vertalen
in juridisch relevante kwaliteitseisen. Hoe deze vertaalslag wordt gemaakt zien
we in het laatste hoofdstuk.

4             De verhouding van het rechtssubject tot zichzelf

4.1 Twee identiteitsmodellen

Het possessieve vermogensmodel, dat dominant is in de juridische dogmatiek, kan
de spanning in het contractsmodel niet oplossen, zoals we gezien hebben in
hoofdstuk 3. Het is er mij echter niet om te doen het possessieve vermogensmodel
te vervangen door een nieuw model, maar om te onderzoeken of er in het juridisch

denken nog een ander model verborgen zit, dat het possessieve model kan aanvullen.

Inmiddels hebben we gezien dat de lichamelijkheid daarvoor het aanknopingspunt
biedt. Bij Domat heeft lichamelijkheid dezelfde functie als het vermogensbegrip
bij Aubry & Rau: de constituering van het juridisch in-de-wereld-zijn. Maar dat
beide begrippen dezelfde functie hebben impliceert niet dat de verhouding van
het subject tot zijn in-de-wereld-zijn op dezelfde wijze wordt voorgesteld.

Het verschil in wijzen waarop de verhouding van het subject tot zichzelf wordt
voorgesteld is te vergelijken met het onderscheid dat Ricoeur maakt tussen idem-
identiteit en ipse-identiteit. 135 Onder idem-identiteit verstaat Ricoeur datgene wat

hetzelfde blijft in tegenstelling tot dat wat verandert. Het gaat om een kern die in

de loop van de tijd ongeveer gelijk blijft. Maar bij ipse-identiteit gaat het om hoe
het subject zich-zef ziet in relatie tot het vreemde, het andere of de anderen. 136

De idem-identiteit vinden we terug in het possessieve vermogensmodel, waarin

vermogen wordt voorgesteld als een geheel van meestal op geld waardeerbare
rechten en plichten die op een gegeven ogenblik aan een persoon toekomen. De
inhoud van het 'vat' kan varieren, maar ondanks de wisseling van bestanddelen
wordt het beschouwd als ongeveer hetzelfde 'vat', omdat het in de loop  van de
tijd als hetzelfde 'vat' kenbaar en herkenbaar blijft. Wat objectief, via de ogen van

derden, wordt waargenomen is een stabiele structuur, ontleend aan de eenheid van
de persoon. Sluit een persoon een contract, dan vormt zijn vermogen als het ware
zijn dubbelganger: de persoon zet niet zichzelf maar zijn vermogen in voor verhaal

135    Ricoeur 1990, p.  140 e.v. Identiteit als gelijkheid wordt beschreven in termen van 'memett:
'idem', 'sameness', 'Gleichheit', terwijl voor identiteit als eigenheid de termen 'ipstitt', 'ipse',
'selfhood' en 'Selbstheit' worden gebruikt.

136   Ricoeur 1990, p. 12-13.
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voor het geval zijn prestatie uitblijft. De persoon wordt voorgesteld als een subject
dat een object 'heeft' dat hij in kan zetten. Maar met name wanneer het moment
van verhaal in verband wordt gebracht met het moment van aangaan van de overeen-
komst, wordt dit vermogensmodel problematisch. Dan biedt het model van de idem-
identiteit geen oplossing, want het kan de kloof tussen zich (met zijn persoon) inzet-
ten voor een prestatie en zich (met wat hij 'heeft') inzetten voor verhaal bij het
uitblijven van een prestatie niet overbruggen:37 Juist op het moment dat zulke tijds-
implicaties op de voorgrond treden is het volgens Ricoeur van belang het
onderscheid tussen twee betekenissen van identiteit te onderkennen. 138 Maar hoe
ziet het model van de juridische ipse-identiteit eruit?

4.2 Een reflexief vermogensmodel

In het juridisch denken ligt voldoende materiaal besloten om een ipse-model te
reconstrueren. Bij ipse-identiteit gaat het om dat wat eigen is aan de persoon. Dat
wat het meest eigen is aan de persoon is het eigen lichaam:39 De verhouding van
het subject tot het eigen lichaam laat zich echter niet vangen in een subject-object
model, zoals we hebben gezien in paragraaf 3, want het eigen lichaam kan niet
goed voorgesteld worden als iets dat zich laat objectiveren tegenover en in
afhankelijkheid van het subject. Dijon spreekt dan ook van een verdubbeling van
de subjectiviteit: het subject is een (passief) object van bescherming en tegelijkertijd
degene die zelf (actief) het recht in handen heeft.

De verhouding van het rechtssubject tot zichzelf is zo bijzonder vanwege

de lichamelijkheid van de mens, een lichamelijkheid die voorafgaat aan ieder
kennen en handelen. Weten wat een (rechts)handeling is wordt logisch voorafgegaan
door een subsidiair besef van weten hoe de handeling te verrichten. Deze reflexieve
vorm van kennen wortelt in de lichamelijkheid: via onze lichamelijkheid hebben
we weet van een situatie, ook al hebben we daar bewust nog geen vat op. Zo weten
we via onze lichamelijkheid hoe ons een verbintenis op de hals te halen, zonder
dat we bewust al vat hebben op het abstracte begrip verbinden.14(' En hetzelfde
geldt voor het abstracte begrip gebondenheid, dat we ons via ons lichaamsschema
voor kunnen stellen als bloot staan aan de greep van de wederpartij. Deze
reflexiviteit is kenmerkend in de verhouding van het subject tot zijn in-de-wereld-
zijn, vandaar dat ik spreek van een reflexief model.

Niet alleen voor het kennen, maar ook voor het handelen is de lichamelijkheid
een voorwaarde. Het is echter een bijzondere voorwaarde, nl. een mogelijkheids-

137 Vgl. hoofdstuk 2, par. 5.2 e.v.
138   Ricoeur 1990, p. 12.
139 Vgl Domat, par. 2.2; zie ook Buytendijk 1964, p. 55-59.
140    Het woord contrahere heeft in de indeling van Gaius nog de betekenis van 'aantrekken, zich

op de hats halen' van gebondenheid, zie Kaser/Wubbe 1971, p. 187.
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voorwaarde. Het is een voorwaarde voor kunnen-handelen, een mogelijkheid om
te handelen die een subject onderscheidt van de feitelijkheid van een ding. De
mogelijkheid om juridisch relevante handelingen te verrichten is eigen aan een

rechtssubject: we kunnen ons wel een rechtssubject voorstellen dat feitelijk niet
kan handelen, maar geen rechtssubject zonder handelingsmogelijkheid. Ieder
rechtssubject heeft immers een lichaam. Zoals de idem-identiteit gekenmerkt wordt
door een structuur die ondanks het verloop van de tijd stabiel blijft, zo wordt de
ipse-identiteit gekenmerkt door het voortdurende behoud (de instandhouding) van
de handelingsmogelijkheid als het eigene van het subject. Deze mogelijkheidsvoor-
waarde voor juridisch relevant handelen laat zich uitdrukken in het begrip
vermogen, een begrip dat niet alleen staat voor het geheel van rechten en plichten
van de persoon, maar ook voor handelingsmogelijkheid. Daarom kan ik bij het
ipse-model eveneens spreken van een vermogensmodel, en gecombineerd met het
kenmerk van reflexiviteit wordt dit dan een reflexief vermogensmodel.

In het contractenrecht vindt de idem-identiteit haar uitdrukking in de eenheid
van de persoon als de uiteindelijke grondslag voor de eenheid van vermogen, de
ipse-identiteit in de eenheid van zich-verbinden. Deze eenheid van handelen is

geen eenheid in de zin van een uiteindelijke grondslag, maar een eenheid
geconcentreerd rond een thema: de verhouding van het rechtssubject tot zichzelf
die, zoals we zagen, gekenmerkt wordt door reflexiviteit en voorafgaat aan ieder
handelen.

4.3 Twee wijzen van verdubbeling

Vermogen als juridische identiteit van de persoon maakt twee wijzen van ver-
dubbeling zichtbaar. Ten eerste een verdubbeling van de persoon in zijn goederen
(idem-identiteit): de persoon is wat hij 'heeft' en op het moment van verhaal

vervangen de goederen de persoon. Dit heb ik het possessieve vermogensmodel
genoemd. Ten tweede een verdubbeling van de persoon in zijn handelingsmogelijk-
heid (ipse-identiteit): de persoon is wat hij  'kan'. Dit is geen verdubbeling in de
zin van vervanging, maar in de zin van manifestatie van het subject op een bepaalde
plaats en tijd. Dit heb ik een reflexief vermogensmodel genoemd. Wanneer beide
modellen van belang zijn bij het oplossen van bepaalde problemen, zoals Ricoeur
beweert,141 is het niet nodig en zelfs niet wenselijk om het possessieve model te
vervangen door het reflexieve model. In hoeverre de erkenning van twee modellen
en het inzicht in hun onderlinge verhouding voldoende zijn om de spanning in het
contractsmodel op te lossen, zullen we zien in het laatste hoofdstuk.

141    Ricoeur 1990, p. 140.
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Twee vermogensmodellen in het contractenrecht

1             De tegenstrijdigheid in het contractsmodel

Een contract is een juridisch ordeningsmechanisme, gericht op de uitwisseling
van vermogensbestanddelen. Loopt er iets mis in die uitwisseling dan dient het
contractenrecht als stok achter de deur om het overeengekomen resultaat met behulp
van het recht direct of indirect te realiseren. Dat is de zekerheid die een contract
kan bieden. In de praktijk doen zich echter ook gevallen voor van contracten
waarvan de prestaties waar het partijen eigenlijk om te doen is, rechtens niet
afdwingbaar zijn, omdat de reele verhaalsmogelijkheid ontbreekt. In het eerste
hoofdstuk hebben we daar enkele voorbeelden van gezien. Zo kan noch een student,
noch een onderwijsinstelling rechtstreeks gedwongen worden om zich voldoende
in te spannen voor het ontvangen of geven van onderwijs. Een patient kan, ondanks
een geneeskundige behandelingsovereenkomst, een behandeling door de arts niet
afdwingen, noch kan de arts de patient dwingen een behandeling te ondergaan.
En een client in een verpleeghuis kan, ondanks een zorgverleningsovereenkomst,
de toepassing van bepaalde middelen en maatregelen weigeren (tenzij er sprake
is van ernstig gevaar). Of draagmoederschapscontracten in het Nederlandse recht
geldig of ongeldig zijn is discutabel, maar dat een draagmoeder niet gedwongen
kan worden om het kind af te staan en dat de wensouders niet gedwongen kunnen
worden om het kind te accepteren staat buiten kijf. Bij een samenlevingscontract
ligt het probleem iets anders. Het bevat allerlei regels, maar over de karakteristieke
prestatie wordt niets bepaald. Komt het tot een conflict dan wordt het gedrag van
partijen echter wel vergeleken met 'normale inspanningen' in een samenlevingsver-
band. De karakteristieke prestatie blijkt niet zo onbepaald te zijn als het stilzwijgen
van het contract suggereert, maar deze karakteristieke prestatie is niet rechtstreeks
afdwingbaar.

Het ontbreken van een reele verhaalsmogelijkheid bij het uitblijven van de
prestatie wordt bij deze contracten algemeen als vanzelfsprekend beschouwd:
natuurlijk kan een schuldenaar rechtens niet gedwongen worden om zelf te
presteren, dat zou in strijd zijn met de autonomie van de mens. Bovendien worden
er twijfels uitgesproken over de kwaliteit van een prestatie die onder dwang wordt
geleverd. Toch is de niet-afdwingbaarheid van het presteren problematisch, zowel
op praktisch als op theoretisch niveau. Voor de rechtspraktijk is het van belang
om te weten of contracten die een afdwingbaar recht op nakoming en de zekerheid
van een verhaalsmogelijkheid ontberen, juridisch enige betekenis hebben. Op
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theoretisch niveau speelt de vraag hoe de gedachte dat men zich contractueel kan
verbinden tot een bepaald presteren te rijmen is met de niet-afdwingbaarheid van

dit presteren. Deze vraag toont de spanning van het contractsmodel in deze situaties.
In het tweede hoofdstuk hebben we gezien dat de tegenstrijdigheid in het

contractsmodel zich niet alleen voordoet in bijzondere situaties van draagmoe-
derschap, geneeskundige behandeling, onderwijs e.d., maar ook bij de koop-
overeenkomst, arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht. De handelende

persoon die zich contractueel verbindt tot een bepaald presteren wordt in het recht
anders voorgesteld dan de aansprakelijke persoon. Op het moment van aangaan
van overeenkomsten wordt de mogelijkheid van de persoon om iets te geven, te
doen of niet te doen opgevat als een uitwisselbaar vermogensbestanddeel, want
wat is anders de ratio van het contract? Op het moment van verhaal wordt de hande-

lingsmogelijkheid echter niet beschouwd als een vermogensbestanddeel waarop
beslag gelegd kan worden. De schuldenaar kan immers rechtens niet rechtstreeks
gedwongen worden om te gddn handelen; de schuldeiser heeft slechts verhaal op
wat de schuldenaar 'heeft', niet op wat hij  'kan'.  Bij de koopovereenkomst  is de
discrepantie tussen handelende en aansprakelijke persoon het minst opvallend,
omdat het presteren en de uitkomst van de prestatie (de zaak) hier vrij eenvoudig
te scheiden zijn: de zaak kan, los van de persoon, beschouwd worden als datgene
wat instaat voor directe reifle executie. Dat neemt echter niet weg dat er ook in
de koopovereenkomst gesproken kan worden van een discrepantie tussen
handelende en aansprakelijke persoon, aangezien de schuldenaar niet gedwongen
kan worden om zelf te presteren. Dit alles leidde aan het einde van het tweede
hoofdstuk tot de conclusie dat de spanning inherent is aan het contractsmodel. Wat
in het geding is, is de verhouding van het subject tot de wereld en tot zijn in-de-
wereld-zijn, een verhouding die in de rechtsleer wordt uitgedrukt in termen van

persoon en vermogen. Hoe deze verhouding precies wordt voorgesteld in de
juridische dogmatiek en in het systeem van denkbeelden die de achtergrond vormen
van deze dogmatiek is onderzocht in het derde en vierde hoofdstuk.

2 Twee vermogensmodellen

In het derde en vierde hoofdstuk is gebleken dat het vermogensbegrip een ruime
strekking heeft: het constitueert de verhouding van het subject tot de wereld en
tot zijnjuridisch in-de-wereld-zijn. Deze verhouding wordt echter op verschillende
wijzen voorgesteld: possessief en reflexief. Beide vermogensmodellen brengen
een ander kenmerk van de juridische identiteit naar voren.
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2.1 Een possessief vermogensmodet

In het derde hoofdstuk zagen we dat vermogen in de juridische dogmatiek
gewoonlijk wordt voorgesteld volgens een model dat ik het possessieve vermogens-
model heb genoemd. Vermogen wordt opgevat als het geheel van meestal op geld
waardeerbare rechten en plichten die op een gegeven ogenblik aan een persoon
toekomen. De verhouding van een persoon tot zijn vermogen wordt geformuleerd
in termen van 'hebben'. Een persoon 'heeft' goederen en vermogensrechten, en
in een contractuele betrekking staan deze in voor verhaal als de overeengekomen
prestatie uitblijft. Het vermogen vormt als het ware een verdubbeling van de
persoon: de persoon staat niet zelf in voor verhaal, maar zijn dubbelganger, het
vermogen.

In de possessieve vermogensopvatting wordt vermogen vergeleken met een
'vat':  ondanks een wisseling van bestanddelen blijft het hetzelfde vat. Deze stabiele
structuur is het eerste kenmerk van de juridische identiteit. Het vermogen ontleent
deze stabiele structuur aan de eenheid van de persoon, die voor het contractenrecht
met zich meebrengt dat degene die op de vervaldag wordt aangesproken voor
dezelfde wordt gehouden als de persoon die op een eerder moment de overeenkomst
heeft gesloten. De stabiele structuur verklaart tevens waarom een schuldeiser zich
kan verhalen op goederen die de schuldenaar pas nA de overeenkomst heeft verwor-
ven. Ondanks de wisseling van bestanddelen wordt het vermogen op het moment
van verhaal immers voor hetzelfde vermogen gehouden als op het moment van
aangaan van de overeenkomst. Daarin schuilt de kracht van het possessieve
vermogensmodel voor het contractenrecht: het biedt de zekerheid dat een
schuldenaar met Al zijn goederen, inclusief de toekomstige, instaat voor verhaal
door de schuldeiser. Dat is gunstig voor het economisch verkeer, want zonder de
zekerheid dat ook toekomstige goederen, die de schuldenaar door zijn economische
activiteit alsnog weet te verwerven, instaan voor verhaal zou er geen krediet of
hypotheek verstrekt worden.

Een ander sterk punt van het possessieve model is dat er via het criterium
van waardeerbaarheid op geld op eenvoudige wijze een onderscheid te maken is
tussen afspraken die juridisch wel en afspraken die juridisch niet relevant zijn.
In het eerste geval wordt er gesproken van contracten of overeenkomsten, in het
tweede geval van sociale afspraken waar het contractenrecht zich niet mee
bezighoudt.

Maar het possessieve vermogensmodel heeft ook beperkingen. Dat zien we
wanneer de tijdsimplicaties niet verbonden worden met de stabiele structuur van
het vermogen, maar met de inhoud van het  'vat'. Dan wordt een kloof zichtbaar
tussen het moment van aangaan van deovereenkomstenhet moment van verhaal.
Op het eerste moment wordt de handelingsmogelijkheid van een persoon immers
geconstrueerd als een uitwisselbaar vermogensbestanddeel, als een object tegenover
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en in afhankelijkheid van het subject. Op het moment van verhaal wordt de hande-

lingsmogelijkheid echter niet opgevat als een object, maar toegerekend aan het
subject, zodat zij niet in het vermogen van de schuldenaar valt en daardoor
uitgesloten is van verhaal. Een possessief vermogensmodel is niet in staat deze
kloof te overbruggen, want het kan niet verklaren waarom op het ene moment een
constructie naar de persoon de voorkeur heeft en op het andere moment een
constructie naar vermogen.

2.2 Een reflexief vermogensmodel

Wordt niet de eenheid van de persoon, maar de eenheid van handelen als uit-
gangspunt genomen, dan blijkt het mogelijk ook een tweede vermogensmodel boven
water te krijgen, zoals we hebben gezien in het vierde hoofdstuk. Dit model, dat
meer verscholen is in de rechtsleer dan het possessieve model, heb ik reflexief
genoemd. Het subject komt hier niet naar voren als 'hebbend', maar als 'handelend'

subject.
In het reflexieve model wordt vermogen opgevat als mogelijkheidsvoorwaarde

voorjuridisch relevant handelen. De verhouding tussen subject en handeling wordt
geformuleerd in termen van 'kunnen'. De nadruk wordt  nu niet gelegd  op  de

persoon als (statische, passieve) drager van rechten en plichten, maar op de persoon
als (dynamisch, actief) handelend rechtssubject, dat veranderingen in de hem
omringende wereld kan bewerkstelligen door relaties met anderen te vestigen, te
onderhouden en bespreekbaar te maken via een contract.

Het handelen kan beschouwd worden als een eenheid, doordat iedere handeling
en iedere handelingsmogelijkheid vooraf wordt gegaan door de verhouding van
het rechtssubject tot zichzelf. Deze verhouding is geworteld in de lichamelijkheid:
de eigen lichamelijkheid wordt beschouwd als basis voor kennen en kunnen, voor
weten wat en weten hoe iets te doen. Bij ons handelen hebben we altijd een reflexief
besef van onze lichamelijkheid. Daardoor beseffen we, ook al hebben we daar

bewust nog geen vat op, hoe we ons van binnenuit tot object kunnen maken door
ons te verbinden aan anderen. Tegelijkertijd beseffen we ook dat de kritische grens
bereikt wordt als we van buitenaf tot object worden gemaakt. Dan komt immers
de instandhouding of de integriteit van de eigen persoon in het geding. Hiermee
komt het tweede kenmerk van de juridische identiteit in zicht: zelfbehoud. Dit
kenmerk verklaart waarom een persoon rechtens niet gedwongen kan worden om
zelf te presteren, ondanks het feit dat hij zich contractueel heeft verbonden. Dan
zou immers het kunnen-handelen en daarmee het eigene van de persoon in het
gedrang komen. Dat zou het einde betekenen van het rechtssubject. In deze
verklaring schuilt de kracht van het reflexieve model voor het contractenrecht.
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2.3 De verhouding tussen de twee vermogensmodellen

De twee vermogensmodellen staan in het contractenrecht op gespannen voet met
elkaar. Soms overheerst het possessieve vermogensmodel het reflexieve model,
soms werken beide modellen tegengesteld. Om te beginnen laat ik drie vormen
van dominantie zien. Ten eerste is er van overheersing door het possessieve model
sprake bij prestaties die bestaan uit een geven. Als het welslagen van bijvoorbeeld
een koopovereenkomst beoordeeld wordt aan de hand van het resultaat, los van
de inspanningen van de verkoper, dan overheerst de inhoud van de prestatie (de
zaak) de handeling van het presteren. Het object treedt op de voorgrond, niet het
handelend subject. Ten tweede is er ook bij prestaties die bestaan uit een doen
sprake van overheersing van het reflexieve model door het possessieve en wel op
het moment van aangaan van overeenkomsten. Op dat moment worden deze
prestaties (zoals arbeid of dienstverrichting) opgevat als vermogensbestanddelen,
als iets waarover een partij kan beschikken, wat zij 'heeft' en wat zij uit kan
wisselen. Pas op het moment van verhaal, als de betrekking tot zichzelf de kritische
grens van het zelfbehoud bereikt, komt het reflexieve model in zicht. Tot dat
moment kan het reflexieve model verscholen blijven. Ten derde domineert het

'hebbend' subject het 'handelend' subject bij de regeling dat de schuldeiser zich
kan verhalen op goederen, die de schuldenaar pas nd de overeenkomst tussen
schuldeiser en schuldenaar heeft verworven. Niet het vermogen op het moment
van aangaan van de overeenkomst, maar op het moment van de vervaldag staat
in voor verhaal. Wat op de voorgrond treedt is de stabiele structuur van het vat:
ondanks de wisseling van bestanddelen blijft het hetzelfde vermogen dat instaat
voor verhaal.

Ook al voert het possessieve model op bepaalde momenten de boventoon,
toch lost het reflexieve model er niet in op. Dat is duidelijk te zien op het moment
van verhaal, want dan werkt het reflexieve vermogensmodel tegengesteld aan het
possessieve. Terwijl een strikte doorvoering van het possessieve model zou leiden
tot de mogelijkheid van beslag op de handelingsmogelijkheid van de schuldenaar,
wordt dit voorkomen door het reflexieve model. Dit model maakt immers duidelijk
dat de handelende persoon zich niet voor verhaal heeft ingezet met wat hij  'kan',
maar alleen met wat hij 'heeft'. Op het moment van verhaal staat het 'handelend'
subject tegenover het 'hebbend' subject en de dynamiek van zich-verbinden en
zelfbehoud wordt in volle glorie zichtbaar.

Door de invoering van een handelend subject komt duidelijk over het voetlicht
dat er bij zich-verbinden een onderscheid nodig is tussen zich inzetten voor een
prestatie (met wat je  'kunt') en zich inzetten voor verhaal bij het uitblijven van
een prestatie (met wat je  'hebt'). We zien hier twee verdubbelingen. Ten eerste
een manifestatie van de persoon in dat wat hij 'kan', ten tweede een vervanging
van de persoon door dat wat hij 'heeft'. Deze verdubbelingen staan echter niet
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los van elkaar. Zij vormen een eenheid doordat ze altijd naar elkaar verwijzen en
elkaars mogelijkheidsvoorwaarde vormen. Ieder handelen vooronderstelt immers
een betrekking van het rechtssubject tot zichzelf, dat wil zeggen een intentioneel
betrokken-zijn in en op de wereld met het subject als centrum van zin. Tegelijkertijd
is iedere betrekking tot zichzelf gericht op objectiveerbaarheid, dat wil zeggen
op een voor anderen toegankelijke identiteit in tijd en ruimte. Op het niveau van
de lichamelijkheid vormen de twee modellen, vanwege deze onderlinge verhouding,
een eenheid.

Omdat beide modellen naar elkaar verwijzen heeft het weinig zin om te
proberen de spanning in het contractsmodel op te lossen door het ene vermogensmo-
del te vervangen door een ander. De erkenning dat er niet 66n maar twee
vermogensmodellen werkzaam zijn in het contractenrecht en het inzicht in hun
onderlinge verhouding maakt de spanning wel beter zichtbaar: de twee vermogens-
modellen verwijzen naar elkaar, maar niet in alle situaties op dezelfde manier.

3             De betekenis van een contract

Het possessieve model legt veel nadruk op het object en het moment van verhaal.
Dat leidt ertoe de betekenis van een contract vrijwel uitsluitend te zoeken in de
zekerheid die een contract biedt om de overeengekomen prestaties, desnoods onder

dwang, gerealiseerd te krijgen. Zijn deze prestaties rechtens niet afdwingbaar dan
wordt daaruit geconcludeerd dat zelfs een geldig contract praktisch geen betekenis
heeft: 'no right, no remedy'.  Daar kan echter tegenin gebracht worden  dat het

partijen bij een contract in eerste instantie niet te doen is om het in het leven roepen
van een verhaalsrecht, maar om het realiseren van belangen. Dat kdn uitgelegd
worden als een ruil van vermogensbestanddelen ter behartiging van de individuele,
op geld waardeerbare, belangen van de contractspartijen, een ruil die geaffectueerd
kan worden door de mogelijkheid van verhaal. Het criterium voor het slagen van
een contract is dan of partijen er ieder voor zich beter van zijn geworden. Deze
ruilwederkerigheid laat echter maar 66n kant van de medaille zien. De andere kant

is de realisering van een soort gemeenschappelijk belang van partijen, waarbij beide

partijen voor de uitvoering van de prestatie afhankelijk zijn van elkaar. Wat men
individueel niet kan realiseren, bijvoorbeeld onderwijs, zorgverlening en
geneeskundige behandeling, wordt gerealiseerd met behulp van een ander. In dit
perspectief hoeft de betekenis van een contract niet beperkt te worden tot de
verhaalsmogelijkheid, maar kan zij ook ontleend worden aan de mogelijkheid die
het contract biedt om zich te verbinden en de eigen handelingsmogelijkheid uit
te breiden met die van een ander, zonder dat de afhankelijkheidsrelatie omslaat
in een machtsrelatie. Via een contract wordt de bescherming van het subject
gemobiliseerd en kunnen de interactie en wederzijdse verwachtingen bespreekbaar
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worden gemaakt. Partijen worden nu niet alleen voorgesteld als tegenstanders die
ieder voor zich uit zijn op hun eigen belang, maar ook als medespelers waarvan
de een zich inspant ten behoeve van de ander. Om te beoordelen of een contract
geslaagd is geldt nu niet (alleen) het criterium of ieder van de partijen er, eventueel
na effectuering van het verhaalsrecht, beter van is geworden. Bij een dergelijk
criterium zou de gezondheid van de patient tegenover de portemonnee van de arts
komen staan, voor de patient een slechte ruil. Nemen we echter het gemeen-
schappelijke belang van de overeenkomst als uitgangspunt dan kunnen we daar,
naast het eerste criterium, een ander criterium voor het welslagen van een contract
aan ontlenen: de kwaliteit van het handelen. Deze kwaliteitseisen worden via het
contract juridisch relevant, in die zin dat onzorgvuldig handelen, niet alleen in het
onrechtmatige daadrecht, maar ook in het contractenrecht een zelfstandige grondslag
kan vormen voor een verplichting tot schadevergoeding. Het ontbreken van een
afdwingbaar recht op nakoming hoeft hieraan niet in de weg te staan.' Voorwaarde
is wel dat er (op geld waardeerbare) schade is geleden.

Het reflexieve model accentueert de betekenis van een contract als middel
om wederzijdse verwachtingen te vertalen in juridisch relevante eisen ten aanzien
van de kwaliteit van het handelen. Dat maakt het contract aantrekkelijk voor allerlei
vormen van gebruik in de praktijk. Maar voor de vertaalslag van verwachtingen
naar juridische kwaliteitseisen is een possessief vermogensbegrip nodig. Het
reflexieve model ontbeert immers een criterium om een onderscheid te maken tussen
afdwingbare en niet-afdwingbare afspraken, terwijl in een possessief model dit
onderscheid wel te maken is via het criterium van waardeerbaarheid op geld. Door
nu te doen 'alsof de kwaliteit van de overeengekomen prestaties afdwingbaar is,
wordt de ernst van de gemeenschappelijkheid onderstreept. Dit heeft verschillende
consequenties, in verschillende typen gevallen, voor wat betreft de 'echte'
afdwingbaarheid. Wordt de objectiveerbaarheid echter uit het oog verloren dan
worden er overspannen verwachtingen gewekt ten aanzien van de betekenis die
een contract kan hebben. Wie daarentegen alleen gebruik maakt van een possessief
vermogensmodel loopt vast op de paradox van de niet-afdwingbaarheid van
prestaties waartoe iemand zich wel contractueel heeft verbonden.

4          Toepassing

In het eerste hoofdstuk heb ik enkele problemen geschetst, waarvoor het con-
tractenrecht gesteld is. De voorbeelden die ik heb genomen spelen zich af op de

1     In de heersende leer omtrent de koopovereenkomst (zie hoofdstuk 2, par. 2.3 ) wordt de
verplichting tot schadevergoeding beschouwd als secundair en gebaseerd op schending van de
primaire prestatieplicht. Het ontbreken van cen afdwingbare prestatieplicht zou dan de grondslag
onmemen aan de schadevergoedingsplicht.
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terreinen van geneeskundige behandeling, onderwijs, draagmoederschap, zorg-
verlening en samenleving. In deze paragraaf ga ik na welke bijdrage het gecom-
bineerde gebruik van twee vermogensmodellen zou kunnen leveren aan de oplossing
van deze problemen.

4.1 Geneeskundige behandeling

Bij de geneeskundige behandelingsovereenkomst gaat het met name om de vraag
wat de patient heeft aan zo'n contract. Vanuit het possessieve model is het helder
dat de arts een afdwingbaar recht heeft op de betaling van loon. Betaalt de patient
niet uit zichzelf dan heeft de arts een verhaalsrecht op het vermogen van de patient.
De patient heeft daarentegen geen afdwingbaar recht op behandeling door de arts.
Om dit te verklaren is het reflexieve model nodig: de integriteit van de arts verzet
zich tegen de afdwingbaarheid van zijn inspanning. Uit het ontbreken van dit ver-
haalsrecht kunnen we concluderen dat een patient geen geneeskundige behande-

lingsovereenkomst hoeft aan te gaan in de verwachting dat hij daarmee verzekerd
wordt van geneeskundige behandeling. De ratio van dit contract ligt niet in de
ruilwederkerigheid. Een patient gaat deze overeenkomst aan, omdat hij daardoor

zijn eigen handelingsmogelijkheid uit kan breiden met die van de arts. Behandeling
van de patient wordt het gemeenschappelijke belang van partijen, waarbij de arts
zich inzet als behandelaar en de patiBnt als 'lijdend' voorwerp. Zoals de integriteit
van de arts zich verzet tegen afdwingbaarheid van zijn inspanning, zo verzet de
integriteit van de patitint zich tegen gedwongen behandeling. Het contract
mobiliseert deze bescherming van het subject en voorkomt dat de afhankelijkheids-
relatie omslaat in een machtsrelatie.

Het voordeel van het reflexieve model in de relatie tussen arts en patient is
dat partijen niet hoeven worden voorgesteld als tegenstanders met ieder een eigen
doel, maar dat zij ook opgevat kunnen worden als spelers die zich inzetten voor

een gemeenschappelijk doel: de behandeling van de patient. De geneeskundige
behandelingsovereenkomst is daardoor niet alleen te beschouwen als middel tot
uitwisseling van vermogensbestanddelen, maar vooral als middel om verwachtingen
van partijen te vertalen in juridisch relevante eisen ten aanzien van de kwaliteit
van het handelen. Neemt de arts bij de behandeling niet de zorg van een goed hulp-
verlener in acht, dan kan hij worden aangesproken. Voorwaarde is wel dat de schade

in geld wordt uitgedrukt.2 In dit opzicht vult het possessieve vermogensmodel het
reflexieve aan. Vanuit het perspectief van twee vermogensmodellen die naar elkaar

2        In HR 9 oktober 1998, NJ 1998, 853 werd een zuiver emotionecl belang van de ouders van Jeffrey
onvoldoende geacht om te kunnen worden ontvangen in een verklaring voor recht dat het
academisch ziekenhuis aansprakelijk was voor het overlijden van Jeffrey na afloop van cen
zwemtherapie.
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verwijzen, heeft de geneeskundige behandelingsovereenkomst wel betekenis, al
biedt zij niet de zekerheid dat de behandeling rechtens kan worden afgedwongen.

4.2 Onderwijs

Regionale opleidingencentra sluiten met hun deelnemers/leerlingen een onder-
wijscontract waarin gezamenlijke rechten en plichten over de studie nauwkeurig
worden vastgelegd. Het betreft hier zaken die in het voortgezet onderwijs in een
leerlingenstatuut zijn opgenomen. De inhoud van het contract staat bij voorbaat
vast. De rechten en plichten die partijen op zich nemen zijn een soort standaard-
voorwaarden waarover niet onderhandeld wordt. De bedoeling van de contractu-
alisering is dat er meer helderheid komt over de wederzijdse rechten en plichten,
waardoor de rechtspositie van vooral de leerlingen versterkt wordt. Toch is de
rechtsverhouding tussen instelling en leerling op scholen waar gewerkt wordt met
expliciete onderwijscontracten niet anders dan die op scholen waar deze contracten
niet worden gesloten. Ook in het laatste geval kan er gesproken worden van een
contractuele relatie in die zin dat partijen (of hun ouders) zich door de inschrijving
op eigen initiatief hebben verbonden. Een expliciet onderwijscontract geeft
misschien weI meer helderheid over de rechtspositie van leerlingen, maar geen
versterking van deze positie. Integendeel zelfs zou ik bijna willen zeggen, als in
datonderwijscontract tegelijkertijdde aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling
beperkt kan worden.

Wie de betekenis van een onderwijscontract zoekt in de zekerheid van een
verhaalsrecht komt te staan voor het probleem van de niet-afdwingbaarheid van
de karakteristieke prestaties. Noch de verplichting die de student/leerling/deelnemer
op zich heeft genomen om zich naar beste vermogen in te spannen, noch die van
de docent/onderwijsinstelling zijn rechtens afdwingbaar, zoals het reflexieve
vermogensmodel duidelijk maakt. Het possessieve model kan verklaren waarom
de verbintenis desondanks rechtens relevant is. Voldoet die inspanning immers
niet aan de overeengekomen eisen ten aanzien van de kwaliteit van het handelen
en is de schade die een partij daardoor heeft geleden op geld waardeerbaar, dan
kan deze partij de andere aanspreken tot schadevergoeding.

4.3 Draagmoederschap

Bij draagmoederschapscontracten spitst het probleem zich toe op de discrepantie
tussen geldigheid van de overeenkomst en niet-afdwingbaarheid van enkele
overeengekomen prestaties. Zwanger worden voor een ander en afstaan c.q.
opnemen van het uit die zwangerschap geboren kind zijn niet-afdwingbare
prestaties. Uit deze niet-afdwingbaarheid wordt in de literatuur wel de conclusie
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getrokken dat het contract nietig is. Dat brengt met zich mee dat er geen rechtsgrond
aanwezig is om schadevergoeding te vorderen: Vanuit een possessief vermogens-
model is deze conclusie begrijpelijk, maar het reflexieve model laat zien dat de
betekenis van een contract niet alleen afhangt van het verhaalsrecht, maar ook van
de mogelijkheid die het biedt om door een verbintenis het eigen 'kunnen' uit te
breiden met dat van een ander. Van dat laatste is hier sprake, wensouders breiden
hun eigen lichamelijkheid uit met die van de draagmoeder. Het gevolg van deze
verbintenis is in mijn visie niet dat de draagmoeder gedwongen kan worden tot
de prestatie, want dat zou in strijd komen met haar integriteit. Er is echter niets
op tegen de partij die daadwerkelijk de karakteristieke prestatie levert, recht te
geven op de prestatie van de ander, tenzij dit ook weer een niet-afdwingbare

prestatie is. Concreet zou dit betekenen dat een draagmoeder niet gedwongen kan
worden zwanger te worden voor een ander. Ook kan de draagmoeder niet

gedwongen worden het kind af te staan, noch kunnen de wensouders gedwongen
worden het kind op te nemen. Maar worden deze niet-afdwingbare prestaties door
partijen wel geleverd, dan heeft de draagmoeder een afdwingbaar recht op betaling
van het afgesproken honorarium. Weigeren de wensouders daarentegen het kind
te accepteren dan voldoen zij niet aan de door het contract gewekte verwachtingen
en kunnen zij verplicht worden tot het betalen van schadevergoeding in de vorm
van levensonderhoud van het kind. Ook een draagmoeder die weigert om het kind
af te staan zou om dezelfde reden verplicht kunnen worden de op geld waardeerbare
schade van de wensouders te vergoeden.

Een draagmoederschapscontract biedt niet de zekerheid dat het beoogde
resultaat met behulp van het recht gerealiseerd kan worden. Wel biedt het contract

de mogelijkheid dat de ene partij zich verbindt tot een niet-afdwingbare inspanning
ten behoeve van de andere partij, een inspanning die zonder die verbintenis niet

geleverd zou worden. De overeenkomst vervult hier een paradoxale functie: ondanks
de overeenkomst kunnen partijen niet gedwongen worden tot bepaalde overeen-

gekomen prestaties, want dankzij de overeenkomst wordt de afhankelijkheidsrelatie
geen machtsrelatie.

4.4 Zorgverlening

De betekenis van een zorgverleningsovereenkomst is vergelijkbaar met die van
een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het belangrijkste doel van een
zorgverleningsovereenkomst is niet het in het leven roepen van een verhaalsrecht,
maar het realiseren van de inspanning van de zorgverlener ten behoeve van de

zorgontvanger. Daarmee is ook het criterium gegeven voor de mate van gebonden-
heid van de client, nl. zijn behoefte aan zorg. De client is gebonden aan de overeen-

3      Broekhuijsen-Molenaar 1999, p. 35
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komst voorzover de zorgverlening in zijn belang is. Sterker nog dan bij de
geneeskundige behandelingsovereenkomst speelt hier de vraag wie op een bepaald
moment het belang van de client mag bepalen. In een overeenkomst kan dit nader
worden bepaald.

4.5 Samenteving

Een samenlevingscontract wordt niet beschouwd als middel om vermogensbe-
standdelen te ruilen, maar om de vermogensrechtelijke gevolgen van de buiten-
huwelijkse, niet-geregistreerde tweerelaties te regelen. Als het misloopt tussen
partijen en zij de samenleving willen beeindigen geeft het contract hiervoor een
regeling die rechtens afdwingbaar is. Een samenlevingscontract zwijgt echter over
wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van het samenleven. Terwijl
de contractualisering in geval van geneeskundige behandeling, zorgverlening,
onderwijs en draagmoederschap vooral dient om de kwaliteitseisen te omschrijven
en juridisch vorm te geven, blijven deze kwaliteitseisen in een samenlevingscontract
onbepaald. Het stilzwijgen zou wel eens verklaard kunnen worden vanwege de
bijzondere verhouding van het subject tot zichzelf die hier in het spel is. In de eerder
genoemde contracten hebben partijen een bepaalde rol als arts, patient, zorgverlener,
client etc. en in die rol zetten zij zich (actieD in voor de eigen prestatie. Bovendien
zetten de ontvangers van behandeling, zorg of onderwijs zich als patient, cliant
of student (passief) in voor de prestaties van de wederpartij. De verhouding van
het subject tot zichzelf wordt hier ingekleurd door de rol die partijen spelen in hun
onderlinge relatie. Maar in een samenlevingscontract is de rol van partijen
onbepaald, waardoor de eisen ten aanzien van de kwaliteit van het handelen ook
onbepaald blijven. Vergoeding van op geld waardeerbare schade wegens onzorg-
vuldig handelen tijdens de samenlevingsperiode blijft daardoor in een samenle-
vingscontract buiten de orde.

5            Tot slot

Over geneeskundige behandeling, onderwijs en zorgverlening wordt steeds vaker
gesproken in termen van 'producten'. Dat suggereert dat er over deze 'producten'
overeenkomsten kunnen worden gesloten, net zoals dat het geval is met fietsen
en levensmiddelen. Een belangrijk verschil wordt dan echter over het hoofd gezien:
bij fietsen en levensmiddelen is het product te scheiden van de handeling van het
verkopen, maar bij geneeskundige behandeling, onderwijs en zorgverlening zijn
product en presteren niet te scheiden, net zo min als bij samenteving. Bij draagmoe-
derschap is er wel een onderscheid te maken tussen het dragen c.q. baren van een
kind voor een ander en het kind zelf, maar net zoals een kind geen voorwerp van
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eigendomsrecht kan zijn, kan het ook geen onderwerp van een overeenkomst
uitmaken. Wat deze contracten met elkaar gemeen hebben is dat de karakteristieke

prestatie bestaat uit een doen. In dergelijke gevallen biedt een contract niet de
zekerheid dat deze prestatie met behulp van het recht daadwerkelijk gerealiseerd
kan worden. De reele verhaalsmogelijkheid ontbreekt. Een schuldenaar kan immers

in het contractenrecht nooit rechtstreeks gedwongen worden om zelf te presteren,
ondanks het feit dat hij zich heeft verbonden. Een possessief vermogensmodel lost
deze paradox niet op, maar de erkenning dat er behalve een possessief ook een
reflexief vermogensmodel ten grondslag ligt aan het contractenrecht maakt dit

rechtsgevolg verklaarbaar: hoewel een partij zich kan verbinden en zich van
binnenuit tot object kan maken, kan zij niet van buitenaf tot object gemaakt worden,
omdat de betrekking tot zichzelf dan een kritische grens bereikt.

Uit het ontbreken van een reele verhaalsmogelijkheid hoeft niet te worden

geconcludeerd dat het contract dus geen enkele betekenis heeft. Een contract
ontleent zijn betekenis immers niet alleen aan de mogelijkheid prestaties af te
dwingen, maar ook aan de mogelijkheid de eigen handelingsmogelijkheid uit te
breiden met die van een ander. Draagmoederschap, geneeskundige behandeling,
onderwijs, zorgverlening en samenleving zijn voorbeelden van inspanningen die
per definitie een verbintenis veronderstellen, want het zijn inspanningen ten behoeve

van een ander, inspanningen die zonder verbintenis niet geleverd zouden worden.
Het contractsmodel is nodig om een dergelijke relatie juridisch voor te stellen.
Niet de ruil staat nu voorop, maar het belang dat partijen gemeenschappelijk hebben.

In tegenstelling tot een gewone koopovereenkomst ligt de nadruk op de gezamenlijk-
heid als voorwaarde voor een kwalitatief goed handelen: zonder samenwerking
tussen de twee partijen kan er geen goed onderwijs, goede zorgverlening of goede

geneeskundige behandeling geleverd worden. Via het contract worden de

wederzijdse verwachtingen bespreekbaar gemaakt. Maar om die verwachtingen
te vertalen in eisen ten aanzien van de kwaliteit van het handelen, die juridisch

relevant zijn, is een possessief vermogensmodel noodzakelijk. Want alleen een

possessief model maakt, via het criterium van waardeerbaarheid op geld, een
onderscheid mogelijk tussen juridisch afdwingbare en juridisch niet-afdwingbare

afspraken.
Om de betekenis van een contract te kunnen begrijpen zijn beide vermogens-

modellen nodig. Het possessieve en reflexieve model verwijzen immers steeds

naar elkaar, ook al is dat in verschillende situaties op verschillende manieren.
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Een contract is een van de mechanismen om het gedrag van mensen te reguleren.
Het is gericht op de uitwisseling van vermogensbestanddelen. Loopt er iets mis
in die uitwisseling, dan dient het contractenrecht als stok achter de deur om het
overeengekomen resultaat, desnoods tegen de zin van partijen, met behulp van
het recht direct of indirect te realiseren. Dat is de zekerheid die een contract kan
bieden. Zolang het gaat om de koop van roerende zaken, lijkt het contractsmodel
niet problematisch: de functie van het contract als instrument voor vermogens-
uitwisseling spoort met de waarborg die het contract biedt als er iets misgaat in
die uitwisseling. Wordt het contract echter gebruikt om andersoortige relaties tussen
mensen te reguleren, dan komt de vraag op wat partijen hebben aan een dergelijk
contract. In het eerste hoofdstuk is deze vraag uitgewerkt met betrekking tot genees-
kundige behandelingsovereenkomsten, onderwijscontracten, draagmoederschaps-
contracten, zorgverleningsovereenkomsten en samenlevingscontracten. Blijft in
deze gevallen de prestatie uit, dan heeft de schuldeiser niet de mogelijkheid om
het overeengekomen resultaat met behulp van het recht tegen de zin van de
schuldenaar van de karakteristieke prestatie te realiseren. Het ontbreken van een
reele verhaalsmogelijkheid wordt, in deze contexten, algemeen als vanzelfsprekend
beschouwd: natuurlijk kan een schuldenaar rechtens niet gedwongen worden om
zelf te presteren, dat zou in strijd zijn met de autonomie van de mens. Bovendien
worden er twijfels uitgesproken over de kwaliteit van een prestatie die onder dwang
wordt geleverd. Toch is de niet-afdwingbaarheid van het presteren problematisch,
zowel op praktisch als op theoretisch niveau. Voor de rechtspraktijk is het van
belang om te weten of contracten die een afdwingbaar recht op nakoming en de
zekerheid van een verhaalsmogelijkheid ontberen, juridisch enige betekenis hebben.
Op theoretisch niveau speelt de vraag hoe de gedachte dat men zich contractueel
kan verbinden tot een bepaald presteren te rijmen is met de niet-afdwingbaarheid
van dit presteren.

In het tweede hoofdstuk is onderzocht of de geconstateerde spanning in het
contractsmodel zich ook voordoet bij de koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst
en overeenkomst van opdracht. Dan blijkt dat ook in deze gevallen de handelende
persoon, die zich contractueel verbindt tot een bepaald presteren, in het recht anders
wordt voorgesteld dan de aansprakelijke persoon. Op het moment van aangaan
van overeenkomsten wordt de mogelijkheid van de persoon om iets te geven, te
doen of niet te doen opgevat als een uitwisselbaar vermogensbestanddeel, want
wat is anders de ratio van het contract? Op het moment van verhaal wordt de hande-
lingsmogelijkheid echter niet beschouwd als een objectief vermogensbestanddeel
waarop beslag gelegd kan worden, maar toegerekend aan het subject en daardoor
uitgesloten van verhaal. De schuldenaar kan rechtens niet rechtstreeks gedwongen
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worden om te gAAn handelen; de schuldeiser heeft slechts verhaal op wat de
schuldenaar 'heeft', niet op wat hij  'kan'. Dit alles leidde aan het einde van het
tweede hoofdstuk tot de conclusie dat de spanning inherent is aan het contractsmo-
del. Wat in het geding is, is de verhouding van het subject tot de wereld en tot zijn
in-de-wereld-zijn, een verhouding die in de rechtsleer wordt uitgedrukt in termen

van persoon en vermogen.
Welke opvatting over de verhouding tussen persoon en vermogen ligt ten

grondslag aan het contractenrecht? Om de vraag naar het vermogensmodel te
beantwoorden is in het derde hoofdstuk zowel de heersende leer als de negentiende-
eeuwse vermogensleer van Aubry & Rau en de ontwikkelingen die zich daarin
hebben voorgedaan, onderzocht. In de juridische dogmatiek blijkt vermogen bij
voorkeur te worden opgevat als het geheel van meestal op geld waardeerbare rechten

en plichten die op een gegeven ogenblik aan een persoon toekomen. Omdat de

verhouding van een persoon tot zijn vermogen wordt geformuleerd in termen van
'hebben', noem ik dit een possessiefvennogensmodel. Een persoon 'heeft' goederen

en vermogensrechten, en in een contractuele betrekking staan deze in voor verhaal
als de overeengekomen prestatie uitblijft. Het vermogen vormt als het ware een

verdubbeling van de persoon: de persoon staat niet zelf in voor verhaal, maar zijn
dubbelganger, het vermogen.

In de possessieve vermogensopvatting wordt vermogen vergeleken met een
'vat': ondanks een wisseling van bestanddelen blijft het hetzelfde vat. Deze stabiele
structuur is het eerste kenmerk van de juridische identiteit. Hierin schuilt de kracht
van het possessieve vermogensmodel voor het contractenrecht: het biedt de
zekerheid dat een schuldenaar met Al zijn goederen, inclusief de toekomstige, instaat
voor verhaal door de schuldeiser. Een ander sterk punt van het possessieve model
is dat er via het criterium van waardeerbaarheid op geld op eenvoudige wijze een
onderscheid te maken is tussen afspraken die juridisch wel en afspraken die

juridisch niet relevant zijn. Maar het possessieve vermogensmodel heeft ook
beperkingen. Het model kan niet verklaren waarom op het moment van verhaal
de handelingsmogelijkheid wordt geconstrueerd naar de persoon, terwijl op het
moment van aangaan van de overeenkomst een constructie naar vermogen de
voorkeur heeft.

In het vierde hoofdstuk is een systeem van denkbeelden onderzocht die de
achtergrond vormen van de vermogensdogmatiek. Domat, een zeventiende-eeuwse
Franse rechtsgeleerde, verankerde de bekwaamheid van het subject om het recht
uit te oefenen in de lichamelijkheid. Vervolgens is onderzocht hoe de band tussen

subject, lichamelijkheid en handelen wordt voorgesteld in de heersende juridische
doctrine en op algemener theoretisch niveau, met name in de theorie van het
lichaam-subject van Merleau-Ponty. Dan blijkt het mogelijk ook een tweede vermo-
gensmodel boven water te krijgen. Dit model, dat meer verscholen is in de rechtsleer
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dan het possessieve model, heb ik het reflexieve vermogensmodel genoemd. Het
subject komt hier niet naar voren als 'hebbend', maar als 'handelend' subject.

In het reflexieve model wordt vermogen opgevat als mogelijkheidsvoorwaarde
voor juridisch relevant handelen. De verhouding tussen subject en handeling wordt
geformuleerd in termen van 'kunnen'. De nadruk wordt nu niet gelegd op de
persoon als (statische, passieve) drager van rechten en plichten, maar op de persoon
als (dynamisch, actief) handelend rechtssubject, dat veranderingen in de hem
omringende wereld kan bewerkstelligen door relaties met anderen te vestigen, te
onderhouden en bespreekbaar te maken via een contract.

Het handelen kan beschouwd worden als een eenheid, doordat iedere handeling
en iedere handelingsmogelijkheid vooraf wordt gegaan door de verhouding van
het rechtssubject tot zichzelf. Deze verhouding is geworteld in de lichamelijkheid:
de eigen lichamelijkheid wordt beschouwd als basis voor kennen en kunnen, voor
weten wat en weten hoe iets te doen. Bij ons handelen hebben we altijd een reflexief
besef van onze lichamelijkheid. Daardoor beseffen we, ook al hebben we daar
bewust nog geen vat op, hoe we ons van binnenuit tot object kunnen maken door
ons te verbinden aan anderen. Tegelijkertijd beseffen we ook dat de kritische grens
bereikt wordt als we van buitenaf tot object worden gemaakt. Dan komt immers
de instandhouding of de integriteit van de eigen persoon in het geding. Hiermee
komt het tweede kenmerk van de juridische identiteit in zicht: zelfbehoud. Dit
kenmerk verklaart waarom een persoon rechtens niet gedwongen kan worden om
zelf te presteren, ondanks het feit dat hij zich contractueel heeft verbonden. Dan
zou immers het kunnen-handelen en daarmee het eigene van de persoon in het
gedrang komen. Dat zou het einde betekenen van het rechtssubject. In deze
verklaring schuilt de kracht van het reflexieve model voor het contractenrecht.

Aan het contractenrecht liggen tw66 vermogensmodellen ten grondslag, die
met elkaar op gespannen voet staan. Dat blijkt in het vijfde hoofdstuk. Door naast
een 'hebbend' subject een 'handelend' subject in te voeren komt over het voetlicht
dat er bij zich-verbinden een onderscheid nodig is tussen zich inzetten voor een
prestatie (met wat je 'kunt') en zich inzetten voor verhaal bij het uitblijven van
een prestatie (met wat je 'hebt'). We zien hier twee verdubbelingen. Ten eerste
een manifestatie van de persoon in dat wat hij 'kan', ten tweede een vervanging
van de persoon door dat wat hij 'heeft: Deze verdubbelingen staan echter niet
los van elkaar. Zij vormen een eenheid doordat ze altijd naar elkaar verwijzen en
elkaars mogelijkheidsvoorwaarde vormen. Omdat beide modellen naar elkaar
verwijzen (maar niet in alle situaties op dezelfde manier), heeft het weinig zin om
te proberen de spanning in het contractsmodel op te lossen door het ene vermogens-
model te vervangen door het andere.

De erkenning dat er niet 66n maar twee vermogensmodellen werkzaam zijn,
verhoogt het inzicht in de praktische betekenis van contracten die een afdwingbaar
recht op nakoming en de zekerheid van een verhaalsmogelijkheid ontberen. Uit
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het ontbreken van een reale verhaalsmogelijkheid hoeft niet te worden gecon-
cludeerd dat het contract dus geen enkele betekenis heeft. Het reflexieve model
laat immers zien dat een contract zijn betekenis niet alleen ontleent aan de mogelijk-
heid prestaties af te dwingen, maar ook aan de mogelijkheid de eigen handelingsca-
paciteit uit te breiden met die van een ander. Het contractsmodel is nodig om een
relatie inzake draagmoederschap, geneeskundige behandeling, onderwijs etc.
juridisch voor te stellen. Niet de ruil staat nu voorop, maar het belang dat partijen
gemeenschappelijk hebben. In tegenstelling tot een gewone koopovereenkomst
ligt de nadruk op de gezamenlijkheid als voorwaarde voor een kwalitatief goed
handelen: zonder samenwerking tussen de twee partijen kan er geen goed onderwijs
of goede geneeskundige behandeling geleverd worden. Via het contract worden
de wederzijdse verwachtingen bespreekbaar gemaakt. Maar om die verwachtingen
te vertalen in juridisch relevante eisen ten aanzien van de kwaliteit van het handelen,
is een possessief vermogensmodel noodzakelijk. Want alleen een possessief model

maakt, via het criterium van waardeerbaarheid op geld, een onderscheid mogelijk
tussen juridisch afdwingbare en juridisch niet-afdwingbare afspraken.

Om de betekenis van een contract te kunnen begrijpen zijn twee vermogensmo-
dellen nodig. Het possessieve en reflexieve model verwijzen immers steeds naar

elkaar, ook al is dat in verschillende situaties op verschillende manieren.
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him/her by establishing, maintaining, and discussing relations with others through
contracts.

A person's acting can be looked upon as a unity, since every act and every
capacity to act is preceded by the relationship of the legal subject to him/hersel f.
This relationship is rooted in corporeality: a person's own body is considered to
be the basis for his/her latowledge and capacity, for knowing what to do and how
to do  it.  When we act, we always have a reflexive awareness of our corporeality.
It makes us realize, even though we have no conscious grip on it, how we can turn
ourselves into objects, by linking ourselves to others. At the same time, we also
realize that the critical limit has been reached when we are turned into objects by
others, since in that case the maintenance and the integrity of our own person is
at stake.  And this is where the second characteristic of the legal identity comes

in: self-preservation. This characteristic explains why a person cannot be legally
forced to perform, in spite of the  fact that he/she has undertaken a contractual
obligation, since, in that case the ability-to-act and thus a person's selfhood would
suffer. That would mean the end of the legal subject. In this explanation lies the
strength of the reflexive concept for contract law.

At the basis of contract law lie two concepts of patrimony, which are in
conflict with one another. This is evident from Chapter 5. By introducing an 'acting'
subject in addition to a'having' subject, it is made clear that, in committing onese#;
a distinction is necessary between bringing oneself into action (with whatever
you 'can' do) for a particular performance and bringing oneself into action (with
whatever you 'have') to provide redress in the case of non-performance. We
observe two doublings here. First, a person's manifestation in what he/she 'can
do'; second, a replacement ofthe person by what he/she 'has'. These doublings,
however, cannot be separated  from one another. They form a unity by always
referring to one another and making each other possible. As both concepts refer
to each other (albeit not in the same way in all situations), there is not much point
in trying to ease the tension in the contract model by replacing one concept of
patrimony by the other.

The recognition that two concepts ofpatrimony, rather than one, are operative
provides a deeper insight into the practical meaning of contracts that lack
enforceability and the certainty of the possibility of redress. The absence of a real
possibility of redress should not suggest that the contract has no meaning
whatsoever: the reflexive concept shows that a contract derives its meaning not
only  from the possibility of enforcing performance, but also  from the possibility
ofjoining somebody else's acting capacity with that of one's own. The contract
model is necessary for the legal presentation of a relationship with respect to
surrogate motherhood, medical treatment, education, etc. It is not the exchange
which takes pride of place now, but the interest that the parties have in common.
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In contrast to an ordinary purchase agreement, the emphasis is on concertedness
as a condition for acting well: without cooperation between the two parties, good
education or good medical treatment cannot be provided. Via the contract, mutual
expectations are subjected to a discussion. However, to translate these expectations
into legally relevant demands with respect to the quality of the acting, a possessive
concept ofpatrimony is necessary. This is so because only a possessive concept,
through the criterion of valuability in money, makes it possible to distinguish
between legally enforceable and legally non-enforceable agreements.

In order to understand the meaning of a contract, two concepts ofpatrimony
are necessary. The possessive concept and the reflexive concept constantly refer
to each other, albeit in different ways in different situations.
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