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II EEN OVERZICHT VAN DE TE VERGELIJKEN BEËINDIGINGS- EN 
WIJZIGINGSBEVOEGDHEDEN 

 -------------------------------------------------- 
 
7 Vernietiging 
 
De vernietiging van een overeenkomst doet in beginsel de rechtsgevolgen met terugwer-
kende kracht vervallen (art. 3:53 lid 1). 
 
 De belangrijkste vernietigingsgronden zijn de wilsgebreken bedreiging, bedrog, misbruik 

van omstandigheden (art. 3:44) en dwaling (art. 6:228-6:230), de onredelijk bezwarende 
bedingen in algemene voorwaarden (art. 6:233) en de Pauliana (art. 3:45-3:48). Daarnaast 
zijn sedert 1992 rechtshandelingen verricht door handelingsonbekwamen (art. 3:32) en 
geestelijk gestoorden (art. 3:34) vernietigbaar in plaats van, zoals vroeger, nietig. Alleen 
wanneer sprake is van eenzijdige rechtshandelingen die niet tot een of meer bepaalde 
personen gericht zijn, is de nietigheidssanctie gehandhaafd. Ook overigens is in het huidige 
BW de categorie vernietigbaarheden toegenomen ten koste van de nietigheden. 
Voorbeelden zijn misbruik van omstandigheid, de voortbouwende overeenkomst (art. 
6:229) en dwingendrechtelijke bepalingen die uitsluitend strekken tot bescherming van één 
van de partijen bij de overeenkomst (art. 3:40 lid 2). Zie voor nog een tiental andere 
voorbeelden Hartkamp, Bekrachtiging van nietige rechtshandelingen in het nieuwe 
burgerlijk wetboek, in: Non sine causa (G.J. Scholten-bundel), 1979, p. 117-119. 

       Over vernietigbaarheid in het algemeen, vergelijke men de dissertatie van Hijma, 
Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, 1988, met name p. 121 e.v., 
alsmede, meer recent, Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 456-505 en Bloembergen, Van Dam, 
Hijma en Valk, Rechtshandeling en overeenkomst, 2001, met name p. 235-267. Van de 
monografieënreeks zijn relevant Vetter, Geestelijke stoornis, Mon. Nieuw BW A9, 1992 en 
Hijma, Algemene voorwaarden, Mon. Nieuw BW B55, 2002, waarin tevens wordt 
verwezen naar de overvloedige andere literatuur over het onderwerp. 

       Ook in het Engelse, Franse en Duitse recht heeft de vernietiging in beginsel 
terugwerkende kracht. Zie de in nr. 3 genoemde literatuur. In dezelfde zin art. 3.17 lid 1 
PICC: "Avoidance takes effect retroactively". In art. 4:115 PECL ontbreekt een 
uitdrukkelijke vergelijkbare bepaling, maar ook daar heeft vernietiging terugwerkende 
kracht. Vgl. Hijma, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 228-230. 

 
Terugwerkende kracht brengt mee dat partijen de prestaties die zij vóór de vernietiging 
reeds hebben verricht, in beginsel als onverschuldigd betaald van elkaar kunnen terugvor-
deren. 
 
 De regeling van de onverschuldigde betaling is opgenomen in art. 6:203-6:211. Zie ook art. 

3:53 lid 2, art. 6:278 en de bijzondere bepalingen ter bescherming van derden bij de 
Pauliana (art. 3:45 lid 5 en art. 51 lid 2 Fw). Hoofdregel is dat de prestatie in dezelfde vorm 
wordt teruggeven. Kan dit niet vanwege een voor risico van de ontvanger komende 
oorzaak, dan is hij schadeplichtig op dezelfde voet als ieder ander die toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen (art. 6:204/205 en art. 6:78). Mogelijk 
is ook dat de aard van de prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt gemaakt. In zodanig 
geval treedt een vergoeding van de waarde van de prestatie daarvoor in de plaats, althans 
voor  
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zover dit redelijk is en mits zich een van de in art. 6:210 lid 2 genoemde gevallen voordoet.  
      Vergelijk voor dit en meer, behalve de reeds genoemde literatuur, de dissertaties van G. 

Hamaker, De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht, 1971; M.W. 
Scheltema, Onverschuldigde betaling, 1997 en Van Kooten, Restitutierechtelijke gevolgen 
van ongeoor-loofde overeenkomsten, 2002. 

       Zie ook art. 3.17 lid 2 PICC  dat eenzelfde regel inhoudt, zij het korter geformuleerd: 
"On avoidance either party may claim restitution of whatever it has supplied under the 
contract or the part of it avoided, provided that it concurrently makes restitution of 
whatever it has received under the con-tract or the part of it avoided or, if it cannot make 
restitution in kind, it makes an allowance for what is has received." Art. 4:115 PECL is 
nagenoeg gelijkluidend.  

 

8 Relativering 
 
Voor het onderwerp van deze monografie is van belang dat zowel de bevoegdheid tot 
vernietiging als het recht op teruggave van de reeds verrichte prestaties, in een aantal 
opzichten en soms betrekkelijk fors zijn gerelativeerd. 
 
 Fundamentele beschouwingen over de relativering van nietigheden zijn te vinden in de 

dissertaties van Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, 1988 en van 
Van Schaick, Contractsvrijheid en nietigheid, 1994. Beider grondgedachte is, kort gezegd 
en met voorbijgaan aan de verschillen in uitwerking, dat aan de hand van de ratio van de 
overtreden bepaling moet worden vastgesteld of en, indien ja, welke rechtsgevolgen van de 
overeenkomst bij nietigheid achterwege dienen te blijven. Daarmee sluiten ze ieder op een 
eigen wijze aan bij de stelling van J.C. van Oven in de jaren twintig en dertig van deze 
eeuw dat "nietige overeenkomsten binden tot wat de goede trouw meebrengt". Hijma doet 
dit met behulp van het begrip algemeen belang, Van Schaick hanteert het begrip 
nietigheids-ecartering. Zie over en naar aanleiding van de dissertatie van Hijma in 
vergelijking met Van Oven, Vranken in NJB 1990, p. 485-489. Een ver-gelijking van de 
opvattingen van Hijma en Van Schaick biedt M.W. Scheltema, Onverschuldigde betaling, 
diss. 1997, p. 234-238. Zie voorts HR 28 juni 1991, NJ 1992, 787 (Verkerk/Van der Veen) 
over een nietige uitleenovereenkomst, waarin de stelling van Van Oven, Hijma en Van 
Schaick ook door de Hoge Raad lijkt te worden gehuldigd. In de noot van Brunner wordt 
uiteengezet dat dit zou stroken met het Engelse, Duitse en Zwitserse recht. Uitgebreid over 
deze problematiek, ook rechtsvergelijkend met Duitsland, Engeland en  enkele van de in 
nr. 3 vermelde studiegroepen, is Van Kooten, Restitutierechtelijke gevolgen van ongeoor-
loofde overeenkomsten, diss. 2002.  

       Hoewel alleen betrekking hebbend op nietigheden, vermelden wij Van Oven, Hijma, 
Van Schaick en Van Kooten in dit verband toch, omdat volgens ons de grondgedachte die 
ze uitdragen - niet de uitwerking - zowel geldt voor nietigheden als vernietigbaarheden en 
bij vernietigbaarheden ook al verder gestalte heeft gekregen. Dat biedt aanknopingspunten 
voor een terugkoppeling (hierna nr. 20). In deze zin ook o.m. Asser-Hartkamp 4 II, 2001, 
nr. 317 en 489. Voor de situatie bij ontbinding en opzegging verwijzen wij naar nr. 12 en 
13 resp. 16 en 17. 

De bevoegdheid tot vernietiging is in het huidige recht op ten minste vier manieren 
gerelativeerd, waarvan één spectaculair nieuwe. 
 
 Als eerste noemen wij de reeds onder het oude recht totstandgekomen beperkende werking 

van de goede trouw, thans redelijkheid en billijkheid geheten en gecodificeerd in art. 6:248 
lid 2 en art. 6:2 lid 2. Er is geen vernietigingsgrond die hieraan niet onderworpen is, zij het 
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dat deze relativering wel problemen oplevert bij de vernietiging van algemene voor- 
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waarden (art. 6:233 sub a: onredelijk bezwarend). Vergelijk hierover o.m. Rijken, 
Redelijkheid en billijkheid, Mon. Nieuw BW A5, 1994, nr. 39-40; Hijma, Algemene 
voorwaarden, Mon. Nieuw BW B55, 2002, nr. 27 en Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 358. 
Voorts geldt dat de eisen die aan een succesvol inroepen van de beperkende werking 
worden gesteld, zwaarder zijn naarmate de vernietigbaarheid meer of uitsluitend strekt tot 
bescherming van één van de partijen. Met name is dit het geval voor 
handelingsonbekwamen en geestelijke gestoorden die niet spoedig hun bescherming zullen 
verliezen. Zie ook de vele rechterlijke uitspraken over schending van dwingendrechtelijke 
bepalingen die het belang van slechts één partij dienen en waarvan om die reden 
overtreding niet met van rechtswege nietigheid is bedreigd, maar met vernietigbaarheid op 
vordering of verzoek van uitsluitend de beschermde partij (art. 3:40 lid 2). Het is vaste 
rechtspraak en heersende leer dat deze strekking er niet aan in de weg staat dat de vordering 
of het verzoek tot vernietiging kan afstuiten op redelijkheid en billijkheid, maar dat dit toch 
een betrekkelijke uitzondering blijft. Zie voor voorbeelden Rijken, Redelijkheid en 
billijkheid, Mon. Nieuw BW A5, 1994, nr. 23-31 en Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 312. 
Zie voorts over “de tendens tot terughoudende bejegening van de nulliteiten”  Hijma in zijn 
noot onder HR 11 mei 2001, NJ 2002, 364 (OZF/AZL). 

       Een tweede relativering van de bevoegdheid tot vernietiging is de eveneens reeds onder 
het oude recht tot ontwikkeling gekomen partiële nietigheid en conversie, thans 
gecodificeerd in art. 3:41 resp. art. 3:42. Beide gelden zowel naar oud als naar huidig recht 
ook voor vernietigbaarheden. Conversie wordt vooral gehanteerd om vernietigbaarheid 
wegens vormgebreken of onjuiste opzeggingstermijnen te voorkomen. Het is een 
ambtshalve door de rechter uit te oefenen bevoegdheid, waarbij hij tevens moet 
onderzoeken of conversie onredelijk zou zijn jegens derden. Zie PG boek 3, p. 198; Asser-
Hartkamp 4 II, 2001, nr. 496, alsmede onder meer HR 25 maart 1994, NJ 1994, 391 
(Duivenvoorden/Schön); HR 12 april 1996, NJ 1996, 450 (Kas-Associatie), en HR 22 
november 2002, RvdW 2002, 188 (Van Raay Stichting/Sint Willibrord). Bij partiële 
vernietigbaarheid blijft dat deel van de overeenkomst dat naar aard en strekking niet onver-
brekelijke samenhang staat met het vernietigde deel, in stand. In deze zin ook art. 3.16 
PICC en art. 4:116 PECL. Een mogelijk nieuw toepassingsgebied is de vernietiging van 
algemene voorwaarden in duurverhoudingen. Hijma wil deze vernietiging beperken tot 
zgn. "onredelijke casus". Zie Hijma, Algemene voorwaarden, Mon. Nieuw BW B55, 2002, 
nr. 45. Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 491 slot staat in overeenstemming met het Duitse 
recht van art. 6 AGB-Gesetz een andere oplossing voor: algehele vernietiging van de 
voorwaarde, maar met een aan het regelend recht of aan de redelijkheid en billijkheid 
ontleende aanvulling. Vergelijk ook Loos, De energieleveringsovereenkomst, diss. 1998, p. 
199-230 die het recht van Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk op dit punt met 
elkaar vergelijkt, en Loos, Algemene voorwaarden, 2001, p. 111-117. We komen op deze 
omstreden kwestie terug in par. III.9 over duurovereenkomsten.   

       Een derde relativering is de bevestiging (art. 3:55), maar die werken we hier niet nader 
uit, omdat ze neerkomt op een afstand van het recht zich op de vernietigbaarheid te 
beroepen en wij de afstand van recht niet in onze studie betrekken (hierboven nr. 4). 

       De vierde relativering van de bevoegdheid tot vernietiging is de meest spectaculaire en 
de meest recente. Zij maakte geen deel uit van het oorspronkelijk ontwerp nieuw BW, maar 
is daarin pas in 1976 ingevoegd. Tot 1 januari 1992 was zij geen geldend recht: bij 
misbruik van omstandigheden en bij dwaling vervalt de bevoegdheid tot vernietiging, 
wanneer de wederpartij van degene die kan vernietigen tijdig een adequate wijziging van 
de gevolgen van de overeenkomst voorstelt (art. 3:54 lid 1 en art. 6:230 lid 1). Gebeurt dit 
niet, dan kunnen partijen ook de rechter vragen om in plaats van de vernietiging uit te 
spreken de gevolgen van de overeenkomst te wijzigen (de leden 2 van art. 3:54 en 6:230). 
De relativering maakt onderdeel uit van een stelsel van aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden dat wij uitvoeriger zullen bespreken in nr. 20, alwaar ook 
literatuurverwijzingen. 
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9 Vervolg relativering 
 
Ook het recht op teruggave van hetgeen reeds is gepresteerd kan niet altijd ten volle 
worden uitgeoefend. 
 
 Niet aan de bevoegdheid tot vernietiging, maar aan de gevolgen raakt art. 3:53 lid 2. De 

bepaling houdt in dat de rechter desgevraagd aan een vernietiging geheel of gedeeltelijk 
werking kan ontzeggen, indien het ongedaan maken van de reeds ingetreden 
rechtsgevolgen van de overeenkomst niet meer kan of te bezwaarlijk is. De rechter kan dan 
wél de partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld verplichten tot een uitkering in geld 
dan wel, aldus bepleit Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, diss. 
1988, p. 203-211, tot een andersoortige vergoeding indien dit in de concrete 
omstandigheden van het geval tot een betere oplossing leidt. De wetgever heeft zich 
omtrent dit laatste, de andersoortige vergoeding, nogal terughoudend opgesteld (PG Inv. 
boek 3, p. 1167-1168), maar wij sluiten ons gaarne aan bij Hijma. In het bijzonder de (-) 
ruimhartiger toepassing van de imprévision – voor nuances, hierna nr. 19 - wijst erop dat 
de rechter minder schroom aan de dag legt bij het ingrijpen in de gevolgen van bestaande 
overeenkomsten dan de wetgever voor ogen stond. Waarom zou dit dan niet ook voor art. 
3:53 lid 2 gelden? 

       Art. 3:53 lid 2 is een op een bepaalde situatie toegespitste wettelijke concretisering van 
de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Soortgelijke concretiseringen zijn te 
vinden in het hiervoor in nr. 7 al genoemde art. 6:210 lid 2 ingeval de aard van de prestatie 
ongedaanmaking uitsluit of bezwaarlijk maakt, alsook in art. 6:278 lid 2 dat degene die de 
vernietiging inroept nadat én omdat de waarde van hetgeen hij daardoor als onverschuldigd 
betaald terugkrijgt zich in zijn voordeel heeft gewijzigd, verplicht tot herstel van de 
oorspronkelijke waardeverhouding. Art. 6:278 lid 1 bepaalt hetzelfde voor de ontbinding. 
Zie nr. 12 slot. 

       Al deze wettelijke bepalingen laten onverlet dat er ook andere dan de daarin genoemde 
omstandigheden kunnen zijn die meebrengen dat een vordering uit onverschuldigde 
betaling geheel of gedeeltelijk in strijd is met de beperkende werking van redelijkheid en 
billijkheid dan wel stuk loopt op rechtsverwerking. Meer hierover bij M.W. Scheltema, 
Onverschuldigde betaling, diss. 1997, p. 238-243. Zie voorts de op nietigheid betrekking 
hebbende arresten HR 13 mei 1977, NJ 1978, 154 (Ziekenfonds/Brilmij) en HR 5 novem-
ber 1982, NJ 1984, 125 (Ziekenfondsen/Klijssen), waarin is geoordeeld dat een vordering 
uit onverschuldigde betaling in de concrete omstandigheden van het geval onrechtmatig 
kan zijn jegens de ontvanger resp. dat de betaler het recht daartoe jegens hem kan hebben 
verwerkt. Aannemelijk is dat thans, anders dan in 1977, veelal in plaats van on-rechtma-
tigheid de toets van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid wordt 
aangelegd. Onder meer is dit gebeurd in HR 28 juni 1991, NJ 1992, 787 (Verkerk/Van der 
Veen), alsmede in HR 13 april 2001, NJ 2001, 581 (Polyproject/Warmond) en HR 11 mei 
2001, NJ 2002, 364 (OZF/AZL), beide met nt. JH. 

 

10 De ontbinding van wederkerige overeenkomsten wegens niet-nakoming 
 
Ontbinding is de bevoegdheid tot het eenzijdig beëindigen van overeenkomsten. De 
belangrijkste ontbindingsgrond is het tekortschieten in de nakoming van wederkerige 
overeenkomsten (art. 6:265). 
 
 Uitgangspunt bij wederkerige overeenkomsten - en wat daarmee is gelijkgesteld (art. 

6:279) - is dat iedere voldoende serieuze tekortkoming van de schuldenaar in de nakoming 
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van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, de schuldeiser de bevoegd 
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heid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (lid 1). Voorwaarde is 
dat de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is dan wel dat de schuldenaar met de 
nakoming in verzuim is (lid 2). In gevallen van onmogelijkheid kan de beperkende werking 
van redelijkheid en billijkheid nog nadere eisen stellen. Wij leiden dit af uit het hierna in 
nr. 12 te bespreken arrest HR 6 juni 1997, NJ 1998, 128 (Van Bommel/Ruijgrok). 

       Zie over de ontbindingsregeling bij niet-nakoming van wederkerige overeenkomsten de 
dissertaties van Bakels, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, 1993 en van 
Hartlief, Ontbinding, 1994, alsmede Bakels, Wederkerige overeenkomsten en ontbinding 
wegens tekortkoming, Mon. Nieuw BW B58, 1994; Brunner en De Jong, a.w., p. 202-236; 
Van Dunné, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, p. 647 e.v. en Asser-Hartkamp 4 
II, 2001, nr. 506 e.v. 

De ontbinding van art. 6:265 heeft geen terugwerkende kracht en evenmin zakelijke 
werking. 

De argumenten van de wetgever om, anders dan naar oud recht en anders dan thans nog 
geldt in Frankrijk en België, aan de ontbinding van art. 6:265 terugwerkende kracht en 
zakelijke werking te onthouden, kunnen hier in het midden blijven. De geïnteresseerde 
lezer verwijzen wij naar PG boek 6, p. 1001-1004 en naar p. 1017-1018 ad art. 6:269, in 
welke bepaling het ontbreken van terugwerkende kracht met zoveel woorden is neergelegd. 
Zeer kritisch over de argumenten van de wetgever, maar niet over het resultaat is Bakels, 
Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, diss. 1993, p. 50-75, waarin tevens verdere 
verwijzingen. Zie tevens zijn Mon. Nieuw BW B58, 1994, nr. 30. Wij voegen hieraan toe 
dat ook volgens de PICC en de PECL de ontbinding geen terugwerkende kracht heeft (art. 
7.3.5 resp. art. 9:305). Hetzelfde geldt in het Duitse recht (art. 346-348 jo art. 327 BGB, 
waarover o.m. Medicus. Schuldrecht I. Allgemeiner Teil, 2002, nr. 550-554 en 
Schlechtriem, Schuldrecht. Allgemeiner Teil, 2000, nr. 427). Voor het andersluidende recht 
in Frankrijk verwijzen wij naar Malaury en Aynès, Les obligations, 2001, nr. 743 en 744; 
Larroumet, Les obliga-tions. Le contrat, 1996, nr. 713 en 714; Starck, Roland en Boyer, 
Obliga-tions. Tome 2. Contrat, 1995, nr. 1679-1686. In de Franse literatuur wordt tevens 
ingegaan op de bijzondere problemen die terugwerkende kracht veroorzaakt bij 
duurovereenkomsten (contrats successifs). Zie over het onderwerp ook de rechtsver-
gelijkende beschouwingen van Treitel, Remedies for Breach of Contract. A Comparative 
Account, 1988, p. 382-385, alsook Harris, Campbell, Halson, Remedies in Contract & 
Tort, 2002, p.  51 e.v.  

 
 Een wettelijke uitzondering op het ontbreken van terugwerkende kracht van de ontbinding 

bij wederkerige overeenkomsten in het Nederlandse recht is neergelegd in art. 6:269 zelf. 
Ingevolge het slot van deze bepaling is na het instellen van een rechtsvordering tot 
ontbinding geen zuivering van verzuim meer mogelijk, indien althans de vordering wordt 
toegewezen. Wel kan in zo'n situatie het aanbod tot zuivering van belang zijn voor de vraag 
of de tekortkoming voldoende ernstig is om de ontbinding te rechtvaardigen, aldus HR 11 
juni 1982, NJ 1983, 695 (Gallas/Mozes). Partijen kunnen niet contractueel terugwerkende 
kracht bedingen, aldus Asser(-)-Hijma 5 I, 2001, nr. 524. 

 
 Een wettelijke uitzondering op het ontbreken van zakelijke werking vormt het reclamerecht 

van art. 7:39. Zie hierover o.m. Asser(-)-Hijma, 5 I, 2001, nr. 606-609. Daarnaast kan 
zakelijke werking contractueel worden bedongen door de wanprestatie als ontbindende 
voorwaarde te formuleren (art. 3:38, art. 6:24 en art. 3:84). 

 
Algehele ontbinding op de voet van art. 6:265 bevrijdt partijen van hun nog niet nageko-
men verbintenissen en verplicht hen tot ongedaanmaking van de prestaties die ze reeds 
verricht hebben (art. 6:271). 



 
 

8

De omstandigheid dat de ontbinding van art. 6:265 geen terugwerkende kracht heeft, brengt 
mee dat aan hetgeen partijen reeds hebben gepresteerd voordat de ontbinding intreedt, niet 
de rechtsgrond komt te ontvallen. Daardoor is, anders dan naar oud recht waarin wèl 
terugwerkende kracht bestond, de regeling van onverschuldigde betaling niet van 
toepassing. In de art. 6:271-6:276 is daarom een eigen regeling voor de ongedaanmaking 
van reeds verrichte prestaties bij ontbinding van wederkerige overeenkomsten wegens niet-
nakoming opgenomen. Wezen-lijke verschillen met de onverschuldigde betaling zijn er 
echter niet. Aldus PG boek 6, p. 1026 en M.W. Scheltema, Onverschuldigde betaling, diss. 
1997, p. 245-254, die een en ander gedetailleerd met elkaar vergelijkt. Zie voorts met name 
Bakels, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, diss. 1993, p. 94 die erop wijst dat 
de wetgever "welbewust en zelfs op onderdelen ervoor gekozen [heeft] de rechtsgevolgen 
van ontbinding zoveel mogelijk af te stemmen op de gevolgen van vernietiging en dus op 
die van onverschuldigde betaling"; Hartlief, Ontbinding, diss. 1994, p. 33-86, alsmede (-
)Olthof, De ongedaanmakingsverbintenissen, in: Quod licet (Kleijn-bundel), 1992, p. 293-
303: ook zij komt tot de conclusie dat ondanks verschillen in uitgebreidheid en formulering 
de uitkomsten vrijwel gelijk zijn (p. 303). 

       In soortgelijke zin de PICC. Vergelijk het hierboven in nr. 7 slot al geciteerde art. 3.17 
lid 2 omtrent de ongedaanmaking bij vernietiging met het bijna woordelijk gelijkluidende 
art. 7.3.6 lid 1 omtrent de ongedaanma-king bij ontbinding: "On termination of the contract 
either party may claim restitution of whatever it has supplied, provided that such party 
concurrently makes restitution of whatever it has received. If restitution in kind is not 
possible or appropriate allowance should be made in money whenever reasonable."  

 
 Hoofdregel bij zowel vernietiging als ontbinding is dat de prestatie zoveel mogelijk in 

dezelfde vorm wordt teruggegeven. Kan dit niet vanwege een voor risico van de schulde-
naar komende oorzaak, dan is hij schadeplichtig op dezelfde voet als ieder ander die 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen (art. 6:273/274 en art. 
6:78). Sluit de aard van de prestatie uit dat zij ongedaan wordt gemaakt, dan treedt een 
vergoeding van de waarde van de prestatie daarvoor in de plaats (art. 6:272). Zie ook de 
uitvoerige regeling van de ongedaanmaking bij "termination of the contract" in art. 9:306-
9:309 PECL, waarin onderscheiden wordt tussen geld en goederen en waarin voorts 
speciaal aandacht wordt besteed aan de situatie dat ongedaanmaking is uitgesloten of tot 
fundamen-tele verliezen bij een van de partijen zal leiden. De regeling is daarmee veel 
uitvoeriger, maar desondanks in de kern niet anders dan die van art. 7.3.6 lid 1 PICC. Zie 
Lando en Beale (eds), a.w., p. 419-429; Van Kooten, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 377-
393. 

11 Andere ontbindingsgronden 
 
Overeenkomsten kunnen ook worden ontbonden op andere gronden dan art. 6:265. Ze 
zijn hetzij in de wet voorzien hetzij tevoren overeengekomen. De rechtsgevolgen van de 
ontbinding op deze gronden zijn niet uniform geregeld, maar moeten door uitleg van de 
desbetreffende wettelijke of contractuele bepalingen worden vastgesteld. 
 
 Geen voorwaarde voor de ontbinding op grond van art. 6:265 is dat sprake is van een 

wederkerige overeenkomst (HR 14 april 2000, NJ 2000, 438). Voor niet-wederkerige 
overeenkomsten gelden echter ook vaak andere ontbindingsgronden dan art. 6:265. Zie 
o.m. Hartkamp, Com-pendium, 1999, nr. 388 en Asser-Hartkamp 4 II,  2001, nr. 454, 
waarin tevens nader op de gevolgen wordt ingegaan. Zo is het bijvoorbeeld moge-lijk dat 
een ontbinding alleen voor de toekomst of (anderszins) slechts gedeeltelijk werkt. 

 
 Wettelijke voorbeelden van de hier bedoelde ontbindingsgronden zijn het in vervulling 
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gaan van een ontbindende voorwaarde (art. 3:38 en afd. 6.1.5) en de onvoorziene 
omstandigheden van art. 6:258-260 (imprévision). Daarnaast kennen verschillende 
benoemde overeenkomsten speciale ontbindingsgronden. Vergelijk o.m. de mogelijkheden 
van art. 7:33-35 bij koop, het geval dat een opvolgend eigenaar-verhuurder een op het 
verhuurde rustende bestemming wil verwezenlijken (art. 7A:1623o; Asser-Abas 5 II, 1997, 
nr. 226) en de bekende ontbinding wegens gewichtige redenen van een 
arbeidsovereenkomst (art. 7:685 j art. 7:665), van een agentuurovereenkomst (art. 7:440) 
en van een maatschap (art. 7A:1684). Hartlief, Ontbinding, diss. 1994, p. 160-169 
bespreekt de overeenkomsten en verschillen tussen een ontbinding op grond van art 6:265 
en die op grond van gewichtige redenen bij een arbeidsovereenkomst en bij de maat-schap. 

       Andere, recente, voorbeelden zijn de koop op afstand (art. 7:46d-e), time sharing van 
onroerende zaken (art. 7:48c), verkoop en garanties van  consumptiegoederen (art. 7:22), 
en de koop van een tot woning bestem-de onroerende zaak (art. 7:2), met een identieke 
voorziening in 7.12.16 betreffende de aanneming van werk voor de bouw van een woning 
in opdracht van een particulier. Zie ook, buiten het BW, de Colportagewet 1973. In al deze 
gevallen kan de koper/opdrachtgever de koop zonder opgave van redenen binnen een 
afkoelingsperiode van enkele dagen eenzijdig ontbinden. Kritisch over deze regelingen 
o.m. Mok, Pacta sunt servanda; Ja toch?, afscheidsrede Groningen 1997, p. 11-17. Zie ook 
Bartels en Sander, De bedenktijd in het burgerlijk recht, in: W.H. van Boom e.a. (red.), 
Koop!, BW-Krant Jaarboek 1998, p. 79-98, alsmede de hierboven in nr. 3 genoemde 
literatuur. 

 
 Contractuele ontbindingsgronden, die vergeleken met de wet aanvullend of beperkend zijn, 

kunnen betrekking hebben op nagenoeg alle onderdelen van de overeenkomst: de duur van 
de overeenkomst, de kwaliteit van de te verrichten prestatie, de leveringstermijn, de 
overeengekomen prijs, de verrekening, de bevoegdheid tot vervanging van contractspar-
tijen, de "remedies" bij niet-nakoming, het bewijs, de geschilbeslechting, de financiële 
situatie en andere zich in de toekomst voordoende feiten en omstandigheden. Indien 
opgenomen in algemene voorwaarden zijn ze onderworpen aan de toetsing van o.m. art. 
6:236 sub a t/m e, i, en k en art. 6:237 sub a t/m h, j en m. 

12 Relativering 
 
De bevoegdheid van art. 6:265 tot ontbinding van wederkerige overeenkomsten is in het 
huidige recht op ten minste zes manieren gerelativeerd. Op een enkele uitzondering na, 
die meestal voor zich spreekt, gelden deze relativeringen ook bij de andere 
ontbindingsgronden. 
 
 De eerste relativering heeft al heel oude papieren en steunt op vaste rechtspraak sinds de 

19e eeuw: de bevoegdheid tot ontbinding bestaat niet indien de tekortkoming, gezien haar 
bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt 
(art. 6:265 lid 1 slot). Art. 7.3.4 PICC en art. 8:103 PECL eisen, in overeenstemming 
hiermee, een "fundamental non-performance". De relativering is uitdrukking van het 
evenredigheidsbeginsel en van het beginsel dat contractspartijen zich redelijk en billijk 
jegens elkaar moeten gedragen: niet iedere afwijking van wat overeengekomen is, 
rechtvaardigt ontbinding. Wel is eventueel schadevergoeding of alsnog nakoming 
mogelijk. De bewijslast dat de tekortkoming in de concrete omstandigheden van het geval 
de ontbinding niet rechtvaardigt, rust op de schuldenaar. Aldus HR 31 december 1993, NJ 
1994, 317 (Abbas/Woningbouwvereniging Den Haag). De aard van een overeenkomst kan 
van invloed zijn op de beantwoording van de vraag of de tekortkoming voldoende ernstig 
is om ontbinding te recht-vaardigen (HR 4 februari 2000, NJ 2000, 562 inzake Mol/Meijer 
Beheer). 
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       De tweede relativering gaat terug op vaste rechtspraak sedert HR 5 maart 1926, NJ 
1926, 504 (Wijnen/Bontweverij) en HR 11 maart 1926, NJ 1926, 508 (Van Duijsen/De 
Eewal). Toen is voor het eerst de gedeeltelijke ontbinding uitgesproken. De casus hadden 
betrekking op duurovereenkomsten. Ze werden ontbonden voor de toekomst, maar moesten 
worden nagekomen voor het verleden. Later is de gedeeltelijke ontbinding ook in andere 
overeenkomsten en op een andere manier toegepast: niet meer uitsluitend temporeel, maar 
ook inhoudelijk. Zo kan bij een mindere kwaliteit dan was overeengekomen de 
overeenkomst worden ontbonden tegen een evenredige vermindering van de koopprijs. 
Ook art. 9:401 PECL geeft in zodanig geval aanspraak op een prijsvermindering (meer 
hierover in nr. 34). Voor andere voorbeelden vergelijke men Asser-Hartkamp 4 II, 2001, 
nr. 525, Brunner en De Jong, a.w., nr. 252. Deze rechtspraak is thans gecodificeerd in art. 
6:265 lid 1 en art. 6:270. Wij tekenen hierbij aan dat gedeeltelijke ontbinding naar haar 
strekking vergelijkbaar is met wat bij nietigheden de partiële nietigheid is. Het verbaast 
daarom niet dat vrij spoedig na de aanvaarding in de rechtspraak van de gedeeltelijke 
ontbinding ook de partiële nietigheid is erkend. Zie HR 14 maart 1929, NJ 1929, 1382 (De 
Vries/Mechanicus). Gedeeltelijke ontbinding vervult soms ook, zij het op bescheidener 
schaal, eenzelfde functie als aanpassings- en wijzigings-bevoegdheden. 

       Een derde relativering betreft de zuivering van het verzuim. Een tekortkoming die 
ontbinding zou rechtvaardigen, kan worden hersteld, ook nadat de schuldenaar in verzuim 
is. Mits dit tijdig gebeurt en onder aanbieding van de vergoeding van schade en kosten, 
verliest de schuldeiser de bevoegdheid tot ontbinding (art. 6:86). Het uiterste tijdstip 
waarop de zuivering moet geschieden is bij een buitengerechtelijke ontbinding het moment 
dat de ontbinding intreedt en bij een gerechtelijke ontbinding het instellen van de 
rechtsvordering (art. 6:269). Als gezegd in nr. 10 kan een te laat aanbod tot zuivering 
worden meegewogen bij de vraag of de tekortkoming voldoende ernstig is om de 
ontbinding te rechtvaardigen. Zie HR 11 juni 1982, NJ 1983, 695 (Gallas/Mozes). Art. 
7.1.4 PICC staat zuivering, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, ook nog toe nadat 
de ontbinding is aangezegd. Art. 8:104 PECL is daarentegen strikter en bindt zuivering aan 
de overeengekomen termijn van nakomen dan wel aan de eis dat niet-nakoming nog geen 
"fundamental non-performance" oplevert. 

       Een vierde relativering is de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, al of 
niet in de aangescherpte vorm van rechtsverwerking. De beperkende werking resp. de 
rechtsverwerking kan, net als bij de vernietiging (hiervoor nr. 8 en 9), gelden zowel ten 
aanzien van de bevoegdheid tot ontbinding als ten aanzien van de aanspraak op onge-
daanmaking. Zie voor het tweede met name M.W. Scheltema, Onverschuldigde betaling, 
diss. 1997, p. 254; Van Kooten, Restitutie-rechtelijke gevolgen van ongeoorloofde 
overeenkomsten, diss. 2002, p. 114-117, beide met verdere verwijzingen. Ten aanzien van 
het eerste is de Hoge Raad tot nu toe nogal terughoudend, zoals we hierna in nr. 13 zullen 
uiteenzetten bij onze bespreking van de leer van het redelijk alternatief. Desondanks 
kunnen wij als voorbeeld noemen: HR 6 juni 1997, NJ 1998, 128 (Van Bommel/Ruijgrok). 
Het geval betrof een huurover-eenkomst waarbij de verhuurder was tekortgeschoten in zijn 
plicht de verhuurde woning in goede staat van onderhoud te houden. De huurster, stellende 
dat de gebreken dusdanig waren dat de woning onbewoonbaar was, betaalde toen op zeker 
ogenblik geen huur meer. De Hoge Raad heeft beslist dat indien de gebreken inderdaad het 
gebruik van de woning geheel of ten dele verhinderen, de huurster op de voet van art. 
6:265 gedeeltelijk mag ontbinden, in dier voege dat zij met toepassing van art. 6:270 en 
6:271 geheel of ten dele van haar verplichtingen tot het betalen van de huur wordt bevrijd. 
Een voorafgaande ingebrekestelling acht de Hoge Raad in dergelijke gevallen niet nodig, 
omdat, kort gezegd, sprake is van tijdelijke onmogelijkheid in de zin van art. 6:265 lid 2 jo 
lid 1. Wel is het volgens de Hoge Raad naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar dat de huurster ontbindt zonder de verhuurder van de gebreken op de 
hoogte te hebben gesteld. Pas wanneer zij dat gedaan heeft en alleen voor de periode 
daarna, heeft zij de bevoegdheid tot ontbinding (en, voorafgaande daaraan, tot opschorting, 
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maar dat kunnen wij hier laten rusten). Wij menen dat de beslissing van de Hoge Raad over 
tijdelijke onmogelijkheid ook geldt voor blijvende onmogelijkheid. Iets anders is dat wij 
voor een huis-, tuin- en keukengeval als gebreken in het gehuurde de constructie met 
behulp van het begrip "onmogelijkheid" en de daarop betrekking hebbende beperkende 
werking van redelijkheid en billijkheid te zwaar vinden. Onze voorkeur zou uitgaan naar 
hetzij een benadering die de huurder verplicht om, indien er gebreken zijn, de verhuurder te 
waarschuwen en hem, al naargelang de ernst van de gebreken, een korte of zeer korte tijd 
te gunnen herstelwerkzaamheden uit te voeren op straffe van het recht om de 
huurbetalingen stop te zetten, hetzij een benadering waarin de overeenkomst tijdelijk wordt 
aangepast in die zin dat gedurende de herstelwerkzaamheden geen of slechts een evenredig 
deel van de huurprijs betaald behoeft te worden. 

       Een vijfde relativering wordt gevormd door art. 6:278. Ingevolge lid 1 van deze 
bepaling is degene die de ontbinding inroept nadat én omdat de waarde van hetgeen hij 
daardoor bij wege van ongedaanmaking terugkrijgt zich in zijn voordeel heeft gewijzigd, 
verplicht tot herstel van de oorspron-kelijke waardeverhouding. Dezelfde bepaling geldt 
blijkens lid 2 ook bij vernietiging (hiervoor nr. 9). 

 
13 Vervolg relativering: het redelijk alternatief 
 
De meest spectaculaire relativering zou zijn indien de met name door Bakels en Hartlief 
verdedigde leer van het redelijk alternatief in enigerlei vorm zou worden aanvaard. 
 
 Het wettelijk stelsel van niet-nakoming bij wederkerige overeenkomsten is in vérgaande 

mate afgestemd op de schuldeiser. De schuldeiser van een wederkerige overeenkomst kan 
in beginsel vrijelijk kiezen tussen nakoming, ontbinding en schadevergoeding. Aldus 
uitdrukkelijk o.m. PG boek 6, p. 1012 en, met betrekking tot de vordering van art. 7:21 tot 
vervanging bij koop, PG boek 7, p. 136-143, waarover Feenstra, Nakoming door de 
tekortschietende verkoper en de macht van de koper, NTBR 1997, p. 243-248. De 
bevoegdheid tot ontbinding komt de schuldeiser toe ongeacht de oorzaak van de niet-
nakoming en ongeacht of de oorzaak aan de schuldenaar kan worden toegerekend, derhalve 
ook bij blijvende en tijdelijke overmacht (art. 6:265 lid 2; PG boek 6, p. 1004-1005). 
Hierbij sluit aan dat de rechter, indien ontbinding is gevorderd, alleen mag toetsen aan de 
aard en de ernst van de tekortkoming en aan de overige voorwaarden. Is daaraan voldaan, 
dan dient hij de ontbinding uit te spreken. Hij heeft geen discretionaire bevoegdheid, ook 
niet wanneer een afweging van de belangen van schuldenaar en schuldeiser een andere 
oplossing dan ontbinding zou rechtvaardigen. De bewijslastverdeling sluit hierop aan. Niet 
de schuldeiser moet aannemelijk maken dat ontbinding gerechtvaardigd is, maar, 
omgekeerd, moet de schuldenaar de rechter ervan zien te overtuigen dat in de concrete 
omstandigheden van het geval de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt (HR 31 
december 1993, NJ 1994, 317 inz. Abbas/Woningvereniging Den Haag).  

 
 Op dit, zo sterk ten gunste van de schuldeiser strekkende, uitgangspunt van de 

ontbindingsregeling van art. 6:265 is scherpe kritiek geuit door met name Bakels en Hart-
lief. Zie hun dissertaties, resp. p. 260-288 en p. 183-221, alsmede Bakels, Mon. Nieuw BW 
B58, 1994, nr. 27 en 28. Zij stellen voor, kort gezegd en met voorbijgaan aan nuancever-
schillen, dat de bevoegdheid tot ontbinding moet worden uitgesloten, beperkt of aan 
voorwaarden gebonden indien de ontbinding voor de schuldenaar onnodig of anderszins 
onredelijk nadeel veroorzaakt en voor de schuldeiser andere juridische wegen openstaan 
om hetzelfde of een vergelijkbaar resultaat te bereiken. Bij de andere juridische wegen 
denken zij aan opschorting, herstel en vervanging door de schuldenaar of door een derde, 
aanvullende of vervangende schadevergoeding en gedeeltelijke ontbinding. Nieuwenhuis, 
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Vernietigen, ontbinden of aanpassen. Wat is het lot van teleurstellende overeenkomsten?, 
WPNR 6114 en 6115 (1995), p. 23-26 resp. p. 37-41 voegt aan deze opties de aanpassing 
van het contract toe. Wat in een concreet geval het beste is, hangt af van de omstan-
digheden van het geval, waaronder de aard van de overeenkomst, de wederzijdse belangen 
van partijen, de noodzaak dat partijen vertrouwen in elkaar houden, de ernst van de 
tekortkoming en de vereiste spoed.  

 
 De voorstellen van Bakels en Hartlief zijn gebaseerd op de gedachte dat ontbinding een 

ingrijpend middel is dat in veel gevallen te ver doorschiet: de schuldeiser krijgt meer dan 
nodig is en de schuldenaar wordt onevenredig zwaar getroffen. Slechts bij een aantal 
benoemde overeenkomsten is bepaald dat de ontbinding hetzij in het geheel niet of niet 
spoedig, hetzij niet buitengerechtelijk kan plaatsvinden. Zie voor voorbeelden het uitvoerig 
exposé van Hartlief, Ontbinding, diss. 1994, p. 94-109 en van Bakels, Ontbinding van 
wederkerige overeenkomsten, diss. 1993, p. 265-275. Waar bijzondere regelingen 
ontbreken, zou aangesloten moeten worden bij de vooral sedert HR 15 november 1957, NJ 
1958, 67 (Baris/Riezenkamp) in het Nederlandse overeenkomsten- en verbintenissenrecht 
breed veran-kerde eis dat partijen rekening moeten houden met elkaars gerechtvaardigde 
belangen en dat bevoegdheden die in strijd hiermee worden uitgeoe-fend, afstuiten op de 
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Over het brede toepassingsgebied van 
deze eis in het Nederlandse overeenkomstenrecht o.m. Vranken, Vertrouwen en 
rechtszekerheid in het overeenkomstenrecht, preadvies Vereniging voor de vergelijkende 
studie van het recht van België en Nederland, in: Vranken, Verheij en De Hullu, 
Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheid in Nederland, 1997, p. 1-37. Het wordt 
onbegrijpelijk geoordeeld dat de eis kennelijk niet of nauwelijks (HR 6 juni 1997, NJ 1998, 
128 inzake Van Bommel/Ruijgrok) wordt gesteld aan de optie om tot ontbinding over te 
gaan. Een soortgelijke constatering maakten wij overigens, onder verwijzing naar het 
andersluidende pleidooi van met name J.C. van Oven, Hijma, Van Schaick en Van Kooten, 
reeds bij de vernietiging (nr. 8). Zie ook hierna nr. 16. 

 
De Hoge Raad heeft zich tot nu toe tegenover de leer van het redelijk alternatief zeer 
terughoudend opgesteld. Hij heeft echter wel oog voor de toepassing van de redelijkheid 
en billijkheid als het gaat om de beperking  van de vrijheid van de schuldeiser bij het 
kiezen van een bepaalde remedie voor een tekortkoming van de schuldenaar. 
 
 Bakels en Hartlief zijn bijgevallen door onder meer Abas in de bespreking van hun 

proefschriften, WPNR 6152 (1994), p. 660-663 resp. WPNR 6165 (1995), p. 42-43, en 
inmiddels ook door anderen, zij het met nuanceverschillen. Zie voor een overzicht van de 
verschillende posities met name Hartlief en Stolp, De ontbinding wegens tekort-koming 
aan banden gelegd: de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit als nieuw 
referentiekader, in: Smits en  Stijns, Reme-dies in het Belgisch en Nederlands 
contractenrecht, 2000, p. 245-270 De Hoge Raad heeft evenwel tot nu toe de boot 
afgehouden. In HR 24 november 1995, NJ 1996, 160 (Tromp-Franca/Regency) heeft hij 
het inci-dentele cassatiemiddel dat was gebaseerd op de leer van het redelijk alternatief in 
krachtige bewoordingen verworpen. Bevestigd is het wettelijk stelsel dat indien de 
wanprestatie van een contractspartij van dien aard is dat de ontbinding gerechtvaardigd is, 
de schuldeiser de keuze heeft tussen de hem ten dienste staande bevoegdheden. Volgens de 
Hoge Raad brengt geen rechtsregel mee dat van de ontbinding moet worden afgezien op de 
enkele grond dat de schuldeiser door een alternatief niet in een nadeliger positie zou komen 
te verkeren. Zeker mag de rechter dit niet ambtshalve onderzoeken. Kritisch over deze 
uitspraak Abas, De vordering tot ontbinding wegens wanprestatie aan redelijkheid 
getoetst?, WPNR 6217 (1996), p. 217-218; M.M. van Rossum, Het recht op ontbinding en 
de gerechtvaardigde belangen van partijen, NJB 1997, p. 577-580, met een reactie van 
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Valk, Het recht op ontbinding en de Hoge Raad, NJB 1997, p. 1222; Stolp, De 
bevoegdheid tot ontbinding ex art. 6:265 lid 1 BW in het licht van de subsidiariteit en 
proportionaliteit, NTBR 2000, p. 352- 360; Hartlief, Subsidiariteit en proportionaliteit in 
het contractenrecht?, AA 1997, p. 196-202. De kritiek heeft niet geholpen, want de Hoge 
Raad heeft in een arbeidsrechtelijke zaak zijn afwijzend standpunt nog eens onderstreept. 
Zie HR 26 april 1996, NJ 1996, 489 (Van der Wal/Junius), waarin het betoog dat in de 
gegeven omstandigheden in plaats van een ontslag op staande voet met een lichtere sanctie 
volstaan had kunnen worden, geen schijn van kans heeft gekregen. In dezelfde zin HR 27 
no-vember 1998, NJ 1999, 197 (De Bruin/Meiling); HR 22 oktober 1999, NJ 2000, 208 
(Twickler) en HR 4 februari 2000, NJ 2000, 562 (Mol/Meijer Beheer). Daarentegen heeft 
de Hoge Raad in zijn arrest van 5 januari 2001, NJ 2001, 79 (Multi Vastgoed/Nethou) 
overwogen dat de schuld-eiser bij de keuze tussen nakoming en schadevergoeding niet 
volledig vrij is, doch daarbij is gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid mede 
in verband met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. Deze beperking van de 
keuzevrijheid van de schuldeiser zou ook moeten gelden bij de keuze tussen al dan niet 
(gedeeltelijk) ontbinden. Zie daarover M.A.C.M. van den Berg, De keuze tussen na-
koming, schadevergoeding of ontbinden en de belangen van de debiteur, WPNR 6439 
(2001). Zie ook de (rechtsvergelijkende) noot van Vranken onder HR 4 februari 2000, NJ 
2000, 562 (Mol/Meijer Beheer). De reden voor terughoudendheid bij de toepassing van de 
redelijkheid en billijkheid zal hierin gelegen zijn dat ook weer niet te spoedig mag worden 
aangenomen dat een andere oplossing dan ontbinding aangewezen is. In elk geval moet 
sprake zijn van een voldoende gewichtig belang van de tekortschietende schuldenaar wil 
daarin grond gevonden kunnen worden voor afwijzing van een vordering tot ontbinding. 

 
 Of, rechtsvergelijkend bezien, de Hoge Raad zich met zijn opstelling op een eiland bevindt 

en of, ongeacht het antwoord op dit vraag, er redenen zijn voor een koersverandering, 
zullen wij nader onderzoeken in nr. 43 van par. III.8 over de inwisselbaarheid. Vooralsnog 
volstaan wij met de constatering dat Bakels en Hartlief tot nu toe vooral steun kunnen 
vinden in Frankrijk en (wellicht in iets mindere mate – nr. 43) in België, maar bijvoorbeeld 
niet of nauwelijks in de PICC en de PECL.  

 
14 Opzegging 
 
Opzegging is het eenzijdig beëindigen van, vooral, duurovereenkomsten. 
 
 Het begrip duurovereenkomst is niet onomstreden. Vergelijk, met verdere bronver-

meldingen, ook betreffende het Franse, Duitse en Engelse recht, hierna nr. 47. Op deze 
plaats is het voldoende te weten dat duurovereenkomsten niet verplichten tot eenmalige, 
voorbijgaande prestaties, maar tot prestaties die gedurende zekere tijd voortduren, herhaald 
worden of elkaar opvolgen. Bij sommige benoemde overeenkomsten, zoals de opdracht en 
de medische behandelingsovereenkomst, is zowel het een als het ander mogelijk. In 
dergelijke gevallen gelden de opzeggingsbepalingen ook indien de overeenkomst geen 
duurkarakter heeft. 

       Ten aanzien van de niet-benoemde overeenkomsten menen wij evenwel dat, behoudens 
wanneer er contractueel in is voorzien, de opzegging praktisch vrijwel alleen bij duur-
overeenkomsten aan bod komt. Dat is volgens ons ook de belangrijkste reden waarom de 
opzegging niet geregeld is in het algemene deel van het overeenkomsten- en verbintenis-
senrecht: het wettelijk stelsel van de boeken 3 en 6 gaat uit van eenmaligheid. Alleen de 
gedeeltelijke ontbinding, voor zover op de toekomst betrekking hebbend, art. 3:72 over de 
opzegging van de volmacht en sommige toetsingsgronden bij algemene voorwaarden, zoals 
art. 6:236 sub j en art. 6:237 sub k en l, herinneren eraan dat er ook duurovereenkomsten 
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(kunnen) bestaan.  
       Steun voor onze opvatting dat de bevoegdheid tot opzegging bij op eenmaligheid 

gerichte onbenoemde overeenkomsten praktisch niet voorkomt, vinden wij in de arresten 
HR 21 oktober 1988, NJ 1990, 439 (Mondia/Calanda) en HR 10 augustus 1994, NJ 1994, 
688 (Aerts/Kneep-kens). Beide hadden betrekking op kortlopende duurovereenkomsten en 
bij beide is tussentijdse opzegbaarheid in beginsel uitgesloten geacht. In het arrest 
Mondia/Calanda is daarvoor als argument onder meer verwezen naar de beperkte duur van 
de overeenkomst. Die bedroeg een jaar, zij het met een mogelijkheid tot verlenging. 
Waarom zou wat zelfs voor een kort-lopende duurovereenkomst niet kan, wel kunnen voor 
een voorbijgaande overeenkomst? Zie ook art. 7:408 lid 2 waarin is bepaald dat opzegging 
van de opdracht niet mogelijk is als deze door volbrenging eindigt. 

 
Voor opzegging is niet nodig is dat de wederpartij wanprestatie heeft gepleegd of dat er 
anderszins sprake is van verwijtbare of voor haar risico komende omstandigheden. Even-
min hoeft voldaan te zijn aan de criteria van de imprévision. 
 
 Zie voor deze plaatsbepaling van opzegging tussen ontbinding en imprévision 

Hammerstein, De opzegging als juridisch precisie-instrument, in: Oprecht (Struycken-bun-
del), 1997, p. 108-109; Van der Putt-Lauwers, Opzegging en annulering – contracten zijn 
van tijdelijke makelij, in Ba-rendrecht, Chao-Duivis en Vermeulen (red.), Beginselen van 
contrac-tenrecht, 2000, p. 113-129, en Verdaas, De opzegbaarheid van duur-
overeenkomsten: een pleidooi voor contractsvrijheid, WPNR 6501 en 6502 (2002).   

       Op zichzelf zijn de gronden voor opzegging, ontbinding en imprévision verschillend. 
Zie ook par. III.4. In veel overeenkomsten ziet men echter dat met name opzegging en 
ontbinding nogal eens door elkaar worden gebruikt. Ook wordt veelvuldig gesproken over 
"beëindigen" zonder dat duidelijk wordt wat bedoeld is. Eerder hebben we al geconstateerd 
dat ook de wetgever niet altijd consequent is. Vergelijk onder meer nr. 2 waarin we een 
groot aantal artikelen van boek 8 hebben genoemd die een bevoegd-heid tot opzegging 
bevatten in geval van bijzondere, onbekende omstan-digheden. In het algemene 
overeenkomstenrecht zou in deze gevallen de imprévision van art. 6:258 van toepassing 
zijn. In dezelfde lijn liggen de hiervoor genoemde uitspraken inzake Mondia/Calanda en 
Aerts/Kneep-kens: op de niet tussentijdse opzegbaarheid van overeenkomsten met een be-
paalde duur heeft de Hoge Raad een uitzondering gemaakt voor het geval zich onvoorziene 
omstandigheden in de zin van art. 6:258 voordoen. Derhalve geen, wat men zou mogen 
verwachten, ontbinding, aanpassing of wijziging, maar opzegging. Overigens was deze 
weg al eerder gevolgd ten aanzien van een duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Zie 
HR 16 december 1977, NJ 1978, 156 (Ziekenfonds DPZ).  

       Voor meer gegevens over de inwisselbaarheid (verwarring volgens sommigen) van 
beëindigings- en wijzigingsgronden (-) Strijbos, Opzegging van duurovereenkomsten, diss. 
1985, p. 15-25 en 47-67; (-) De Vries, Opzegging en ontbinding wegens wanprestatie van 
(duur)overeenkomsten in het zicht van het NBW: begripsverwarring, WPNR 5811 (1987), 
p. 5-8; dez., Opzegging van obligatoire overeenkomsten, diss. 1990; Hartlief, Ontbinding, 
diss. 1994, p. 159-182; Asser-Hartkamp, 4 II, 2001, nr. 454; Van Dunné, Ver-
bintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, 2001, p. 822 v. en hierna in par. III.8, met name 
nr. 39 en 44. 

 
De opzegging werkt alleen voor de toekomst. Er ontstaan geen 
ongedaanmakingsverplichtingen. 
 
 In dit opzicht onderscheidt opzegging zich duidelijk van vernietiging en ontbinding. In 
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dezelfde zin de in nr. 3 genoemde buitenlandse literatuur, waarin beëindigingsgronden 
worden vergeleken. Volgens Medicus, Schuldrecht I. Allgemeiner Teil, 2002, nr. 561 is het 
ontbreken van ongedaanmakingsverplichtingen een belangrijke reden om de opzegging niet 
in het algemene deel van het overeenkomstenrecht te regelen. Zie hierboven, aan het begin 
van dit nummer, waarin wij nog als andere reden hebben genoemd dat opzegging praktisch 
vrijwel uitsluitend bij duur-overeenkomsten voorkomt en die zijn niet geregeld in het 
algemene deel van het overeenkomstenrecht. 

       In het arbeidsrecht is regelmatig de vraag aan de orde of indien bijvoorbeeld de 
arbeidsovereenkomst per een bepaalde datum in de toekomst wegens gewichtige redenen is 
ontbonden, de werknemer deson-danks voordien alsnog op staande voet wegens dringende 
redenen kan worden ontslagen wanneer daartoe redenen zijn. Het antwoord luidt bevesti-
gend. Dit impliceert dat een werknemer aan wie in een dergelijk geval in de 
ontbindingsbeschikking een vergoeding is toegekend, deze beschikking in beginsel kan 
executeren zolang niet beslist is over de rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet. 
Zie HR 21 maart 1997, NJ 1997, 380 (Stichting Informatica/Rolf), met verdere gegevens in 
de conclusie. 

 
15 De bevoegdheid tot opzegging kan berusten op de wet of op de overeenkomst 
 
De bevoegdheid tot opzegging kan in de eerste plaats op de wet berusten of in de 
overeenkomst zijn bedongen. 
 
 De benoemde contracten van de boeken 7, 7A en 8 kennen vrijwel allemaal een of meer 

wettelijk gereglementeerde opzeggingsbevoegdheden. Meestal kan de opzegging slechts op 
limitatief omschreven gronden plaatsvinden, zij het dat deze gronden vaak in nogal vage 
bewoordingen zijn geformuleerd. Bekend zijn de dringende redenen van art. 7:678 en 
7:679 bij de arbeidsovereenkomst en de vergelijkbare bepaling van art. 7:439 bij de 
agentuurovereenkomst. Bekend zijn ook de gewichtige redenen van art. 7:408 lid 2 bij de 
opdracht en van art. 7:460 bij de medische behandelingsovereenkomst, alsmede sommige 
opzeggingsgronden van art. 7A:1623e bij de huur van woonruimte, bijvoorbeeld het zich 
als een goed huurder gedragen of het dringend nodig hebben van het gehuurde voor eigen 
gebruik. Bij de opzegging moet vaak een termijn in acht worden genomen op straffe van 
schadeplichtigheid (art. 7:677 bij de arbeidsovereenkomst en art. 7:439 bij de 
agentuurovereenkomst). Bij de huurovereenkomst wordt een te korte termijn geconverteerd 
(art. 7A:1623b). Soms mag te allen tijde worden opgezegd, maar is de opzeggende partij 
schadeplichtig (art. 7A:1647 bij aanneming van werk en art. 7:503 bij de 
reisovereenkomst), tenzij sprake is van een dringende of gewichtige reden. De afzender 
van te vervoeren goederen mag opzeggen zolang de goederen nog niet ter beschikking zijn 
gesteld van de vervoerder of van de expediteur. Wel moet ook hij schadevergoeding 
betalen (o.m. art. 8:25, 8:65, 8:392, 8:908 en 8:1111). Van Dunné, Verbintenissenrecht. 
Deel 1. Contractenrecht, 2001, p. 828-830, verdedigt dat degene die opzegt in beginsel 
altijd schade-plichtig is en dat op de omvang van de schadevergoeding de aard van de over-
eenkomst en de omstandigheden van het geval van invloed zijn. Voorbeelden van 
opzegging zonder schadeplicht zijn art. 7:408 bij de parti-culiere opdracht en art. 7:605 bij 
de bewaarneming: de bewaargever kan onverwijlde teruggave van de zaak vorderen. 

       Veel bepalingen waarin de opzegging is geregeld strekken tot bescherming van een van 
de contractspartijen en zijn daarom jegens dezen van dwingend recht. 

 
Wettelijke of contractuele opzeggingsbevoegdheden roepen geen bijzondere problemen 
op, anders dan die welke altijd verbonden zijn aan de uitleg van bedingen en aan de 
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mogelijkheid dat ze in een concreet geval hetzij buiten toepassing moeten blijven op 
grond van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid of rechtsverwerking, 
hetzij kunnen worden vernietigd, indien ze zijn opgenomen in algemene voorwaarden en 
ze de toetsing aan met name art. 6:237 sub k en l niet kunnen doorstaan. 
 
 PG Inv. boek 3, p. 1040 noemt ook misbruik van bevoegdheid als toetsingsgrond, maar 

inmiddels is deze grotendeels geabsorbeerd door de beperkende werking van redelijkheid 
en billijkheid. Zie o.m. Vranken, Misbruik van recht als overgangsfiguur, in BW Krant 
Jaarboek 1996, p. 87-95, en Stolp, Grenzen aan de uitoefening van bevoegdheden in de 
con-tractuele sfeer; meten met twee maten?, in: Hartlief en Stolker (red.), Contractvrijheid, 
1999, p. 501- 515. Anders is de situatie in het Franse recht, waarin het leerstuk van 
misbruik van recht het bij de opzegging en ook op veel andere plaatsen nog steeds lijkt te 
winnen van de bonne foi, "le principe en expansion...", zoals Malaurie en Aynès, Les 
obligations, 2001, nr. 622 het uitdrukken. Zie, met veel verdere verwijzingen, (-)Hesselink, 
De goede trouw bij de uitvoering van de overeenkomst in het Franse recht, de Unidroit 
Principles en de Principles of European Contract Law, in: Gros-heide c.s. (red.), Europees 
Privaatrecht, Molengrafica 1995, p. 47-95 (72-75), ten dele ook gepubliceerd in WPNR 
6154 (1994), p. 694-698. Over opzegging en misbruik van recht in Frankrijk ook Ghestin, 
Jamin en Billiau, Les effets du contrat, 1994, nr. 247-248; Malaurie en Aynés, Les 
obligations, 2001, nr. 321; Larroumet, Les obligations. Le contrat, 1996, nr. 207; Starck, 
Roland en Boyer, Obligations. Tome 2. Contrat, 1995, nr. 1207 en 1211. 

 
16 De bevoegdheid tot opzegging kan ook berusten op redelijkheid en billijkheid 
 
Wanneer wettelijke of contractuele opzeggingsbevoegdheden ontbreken, kan de 
opzegging in voorkomend geval worden gebaseerd op redelijkheid en billijkheid. 
Onderscheiden moet worden tussen duurovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde 
tijd.  
 
 De vraag of een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, moet door 

uitleg worden beslist. In overeenstemming met de vaste rechtspraak sinds HR 13 maart 
1981, NJ 1981, 635 (Haviltex) zijn hierbij de bewoordingen van de overeenkomst niet 
doorslaggevend, maar komt het aan op "de zin die partijen over en weer redelijkerwijs - ge-
zien de omstandigheden van het concrete geval - aan elkaars verklaringen en gedragingen 
mochten toekennen en op hetgeen zij op dit punt redelijkerwijs van elkaar mochten 
verwachten" (HR 21 september 1990, NJ 1991, 4 inzake Van der Werff/APF). Zie ook de 
hierna in nr. 47 te noemen (buitenlandse) literatuur. 

 
Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn in beginsel niet tussentijds opzegbaar. 
 
 Vrij algemeen wordt aanvaard dat wanneer contractuele of wettelijke opzeggingsbe-

voegdheden ontbreken, duurovereenkomsten voor bepaalde tijd in beginsel niet tussentijds 
kunnen worden opgezegd. Zie o.m. Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 310; Hammerstein, 
Opzegging als juridisch precisie-instrument, in: Oprecht (Struycken-bundel), 1997, p. 103 
e.v.; F.M. Smit, Opzegging van distributieovereenkomsten, Advocatenblad 1993, p. 369-
372; Barendrecht, De redelijkheid en billijkheid en het einde van de distri-butieovereen-
komst, NJB 1994, p. 561-567, met reactie van F.M. Smit, Opzegging van 
distributieovereenkomsten: naar een werkbaar systeem, NJB 1994, p. 567-569; Verdaas, 
De opzegbaarheid van duurover-eenkomsten: een pleidooi voor contractsvrijheid, WPNR 
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6501 en 6502 (2002), met name p. 600, alsmede Barendrecht en Van Peursem, De 
distributieovereenkomst, 1998, hoofdstuk 5, waarin veel verwijzingen naar buitenlands 
recht dat eveneens uitgaat van een in beginsel niet-opzeg-baarheid. Anders Van de Paverd, 
De opzegging van distributie-overeenkomsten, 1999, p. 64 e.v. Ook Van der Putt-Lauwers, 
Opzeg-ging en annulering – contracten zijn van tijdelijke makelij, in: Baren-drecht, Chao-
Duivis en Vermeulen (red.), Beginselen van contracten-recht, 2000, p. 118-121, en De 
Hoon, Opzegging in overleg, NJB 2001, p. 891-895 lijken in beginsel van opzegbaarheid 
uit te gaan. (-) 

  Zie voorts Medicus, Schuldrecht I. Allgemeiner Teil, 2002, nr. 562-564; Starck, 
Roland en Boyer, Obligations. Tome 2. Contrat, 1995, nr. 1207 en Larroumet, Les 
Obligations. Le contrat, 1996, nr. 207 De PICC en de PECL bevatten geen bepalingen over 
dit onderwerp.  

 (-) 
 Voor het Nederlandse recht is van belang HR 21 oktober 1988, NJ 1990, 439 

(Mondia/Calanda). Het geval betrof een duurovereenkomst als alleenimporteur van Poolse 
banden voor de tijd van een jaar, met de mogelijkheid van verlenging. Er was tussentijds 
opgezegd wegens wanbetaling en tekortschieten in de afnameverplichting. De Hoge Raad 
oordeelde dat uitgaande van wat in de procedure vaststond over de overeenkomst, in het 
bijzonder ook haar beperkte duur, en over de aard van de gestelde wanprestatie, een tussen-
tijdse opzegging niet gerechtvaardigd was. Indien de wanprestatie van voldoende betekenis 
was en ook overigens aan de voorwaarden was voldaan, kon, aldus de Hoge Raad, de 
overeenkomst worden ontbonden: "er is te dezen geen reden waarom zij daarnaast (....) 
grond voor beëindiging van de overeenkomst door opzegging zou zijn". Alleen in geval 
van "onvoorziene, dit wil zeggen niet in de overeenkomst verdisconteerde omstandigheden, 
die niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die van zo ernstige aard zijn dat 
de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de 
overeenkomst tot het overeengekomene niet mag verwachten", is opzegging toelaatbaar 
geoordeeld. Deze uitspraak is letterlijk, zij het met weglating van de verwijzing naar de 
korte duur - het betrof een huurovereenkomst voor drie jaar -, herhaald in HR 10 augustus 
1994, NJ 1994, 688 (Aerts/Kneepkens). Zie over deze uitspraken ook nr. 14. 

       Van Dunné, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, 2001, p. 823 toont zich niet 
onder de indruk van het arrest inzake Mondia/Calanda. In dezelfde zin zijn noot onder HR 
21 april 1995, NJ 1995, 437 (Kakkenberg/Kakkenberg). In geen van beide publicaties gaat 
hij echter in op Aerts/Kneepkens. Strijbos, Opzegging van duurovereenkomsten, diss. 
1985, p. 80 leidde uit de tot dan gepubliceerde rechtspraak af dat de Hoge Raad weinig 
betekenis toekende aan het onderscheid bepaalde-onbe-paalde tijd. Wij menen dat dit 
standpunt door de latere, hierboven vermelde rechtspraak is achterhaald. 

 
Ten aanzien van de bevoegdheid om, bij ontbreken van wettelijke of contractuele 
voorzieningen, duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd op te zeggen, is een 
interessante verschuiving opgetreden. 
 
 PG Inv. boek 3, p. 1040 vermeldt dat het in het begin van de 20e eeuw nog een axioma was 

dat wederkerige overeenkomsten die voor onbepaalde tijd waren aangegaan, altijd konden 
worden opgezegd. Zie ook Strijbos, Opzegging van duurovereenkomsten, diss. 1985, p. 75-
76 en Verdaas, De opzegbaarheid van duurovereenkomsten: een pleidooi voor 
contractsvrijheid, WPNR 6501 en 6502 (2002), p. 602. Wel moest daarbij op straffe van 
misbruik van bevoegdheid meestal een termijn in acht worden genomen. De bevoegdheid 
tot opzegging werd, zoals in die tijd wel vaker geschiedde, als stilzwijgende partijafspraak 
in de overeenkomst verdisconteerd geacht. In deze zin bijv. nog Asser-Rutten 4 II, 1982, p. 
243 en 251. 

       Naderhand is in Nederland de bevoegdheid tot opzegging meer en meer getoetst aan de 
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goede trouw (redelijkheid en billijkheid). Dat heeft ertoe geleid dat soms de opzegging van 
een onbenoemde duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, die niet zelf in opzegging 
voorzag, in de concrete omstandigheden van het geval niet of niet zonder nadere 
voorwaarden toelaatbaar is geoordeeld. Met name moet hierbij tot nu toe gedacht worden 
aan het stellen van een opzeggingstermijn en/of het betalen van een schadevergoeding (HR 
21 juni 1991, NJ 1991, 742 inzake Mattel/Borka). De opvatting dat een duurovereenkomst 
“principieel”, dat wil zeggen zonder enige toetsing aan een opzeggingsgrond, opzegbaar is 
(zoals onder meer verdedigd door Verdaas, a.w.), wordt door de Hoge Raad niet aanvaard; 
zie onder meer  HR 3 december 1999, NJ 2000, 120 (Maison Louis Latour/De Bruijn 
Wijnkopers). Bij het ontbreken van een contractuele of wettelijke regeling van de 
opzegging zal deze, overeenkomstig de algemene beginselen van het contractenrecht, 
moeten worden getoetst aan de redelijkheid en billijkheid in verband met de concrete 
omstandigheden van het geval. Het ontbreken van een voldoende zwaarwegend belang bij 
de opzegging zal daaraan in het algemeen in de weg staan als de wederpartij wel een reëel 
belang heeft bij het voortduren ervan. De Hoge Raad acht naast art. 6:248 (dat de 
overeenkomst aanvult met de mogelijkheid van opzegging) ook art. 6:258 (een verzoek tot 
wijziging omdat het ongewijzigd voortduren van de overeenkomst in de gegeven 
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is) te 
dezer zake van toepassing. Zie HR 25 juni 1999, NJ 1999, 602 inz. Vereniging voor de 
Effectenhandel/CSM, waarover Raaijmakers, AA 1999, p. 746 e.v.; Abas, WPNR 6397 en 
Hartkamp WPNR 6404. 

 

 Opvallend aan deze verschuiving is dat ze wél ten aanzien van de opzegging heeft 
plaatsgevonden (en ook, zij het in iets mindere mate, ten aanzien van de vernietiging: hier-
voor nr. 8), maar niet of nauwelijks ten aanzien van de ontbinding: hiervoor nr. 13. Dit is 
temeer opvallend, omdat ook bij de ontbinding in het oude recht met een stilzwijgende 
partijbedoeling werd gewerkt: de veronderstelde ontbindende voorwaarde van art. 1302 
(oud). 

 
Thans is de vraag of duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel wel of niet 
kunnen worden opgezegd, omstreden. 
 
 Of de hiervoor geschetste verschuiving inmiddels zo ver gaat dat duurovereenkomsten voor 

onbepaalde tijd zonder wettelijke of contractuele opzeggingsbepalingen, in beginsel wel of 
niet kunnen worden opgezegd, is omstreden. De standpunten variëren van: ja, mits, via: het 
hangt van de aard van de overeenkomst en van de bijzondere omstandigheden af, tot: neen, 
tenzij. Zie voor een wapenschouw der meningen en een overzicht van de rechtspraak 
Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 310, waaraan toe te voegen Van Dunné, 
Verbintenissenrecht. Deel I. Contractenrecht, p. 822 e.v.        

  Zie ook art. 6:109 PECL: "A contract for an indefinite period may be ended by either 
party by giving notice of reasonable length". Hierover Van Schaick, in: Schelhaas et al. 
(eds), a.w., p. 279-280. Zie ook Lando en Beale (eds), a.w., p. 316-317. In het Franse en 
Belgische recht wordt, net als in het Nederlandse recht tot begin 20e eeuw, de in beginsel-
opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd als van openbare orde be-
schouwd. Onopzegbaarheid zou in strijd zijn met het beginsel van persoonlijke vrijheid. In 
deze zin thans weer Verdaas, De opzegbaarheid van duurovereenkomsten: een pleidooi 
voor con-tractsvrijheid, WPNR 6501 en 6502 (2002). Wel wordt vaak op straffe van 
misbruik van recht een termijn vereist. Zie voor het Franse recht o.m. Ghestin, Jamin en 
Billiau, Les effets du contrat, 1994, nr. 238-254; Malaurie en Aynés, Les obligations, 2001, 
nr. 321 en 747; Larroumet, Les obliga-tions. Le contrat, 1996, nr. 207 en Starck, Roland en 
Boyer, Obligations. Tome 2. Contrat, 1995, nr. 1208-1211. Voor het Belgische recht 
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verwijzen wij naar Kruithof, Rechtspraakoverzicht, TPR 1994, nr. 297 en 300. Interessant 
is ook art. 624 van het Duitse BGB dat de werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten voor langer dan 5 jaar of "auf Lebens-zeit", de bevoegdheid geeft de 
overeenkomst op te zeggen met inacht-neming van een termijn van 6 maanden.  

 
 In de vorige druk van deze monografie hebben wij in deze dogmatische kwestie geen 

positie gekozen, omdat vrij algemeen wordt aanvaard dat de verschillende standpunten in 
concreto veelal tot dezelfde of vergelijkbare resultaten leiden in verband met de 
overheersende betekenis die in ons overeenkomsten- en verbintenissenrecht toekomt aan de 
redelijkheid en billijkheid. Het doet er immers niet zoveel toe of de redelijkheid en billijk-
heid een uitzondering aanbrengt op de in beginsel niet-opzegbaarheid dan wel of zij de in 
beginsel opzegbaarheid beperkt. Of, en zo ja onder welke voorwaarden, een uitzondering 
moet worden gemaakt resp. een beperking moet worden aangebracht, wordt (-) door 
(vrijwel) dezelfde factoren bepaald zoals de duur van de overeenkomst, de aard ervan, de 
onderlinge verhouding van partijen, gewekte verwachtingen, onvoorziene omstandig-
heden, technologische en andere ontwikkelingen in de branche, monetaire gebeurtenissen, 
de zwaarwichtigheid van de reden om op te zeggen, de ernst van de gevolgen voor de 
andere partij, bijvoorbeeld in verband met de omzet of met gedane investeringen, de 
opzegtermijn en de eventuele schadevergoeding. Wij benadrukken dat ingevolge HR 21 
april 1995, NJ 1995, 437 (Kakkenberg/Kakkenberg) alle omstandigheden meegewogen 
moeten worden, niet alleen die welke betrekking hebben op aard en inhoud van de 
overeenkomst.  

  Wij kiezen thans wel positie in vorenbedoelde discussie en achten het met de meeste 
schrijvers juist tot uitgangspunt te nemen dat duurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd 
zijn gesloten, in beginsel opzegbaar zijn. Het zal echter van de aard en de inhoud van de 
overeenkomst in verband met de concrete omstandigheden van het geval afhangen of en in 
hoeverre daarbij een opzegtermijn in acht genomen moet worden alsmede of een 
voldoende (zwaarwichtige) grond en/of schadevergoeding vereist is. Deze beperkingen van 
de (algemene) bevoegdheid tot opzegging van een overeenkomst vloeien bij het ontbreken 
van een regeling rechtstreeks voort uit het bepaalde in art. 6:248. Ook als de bevoegdheid 
tot opzegging wel in de overeenkomst is opgenomen, kunnen bijzondere omstandigheden 
meebrengen dat het gebruikmaken van deze bevoegdheid in de gegeven omstandigheden 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Zie verder nr. 29. 

 
 De in aanmerking te nemen factoren en omstandigheden lopen zodanig uiteen dat de 

rechtspraak noodgedwongen een nogal casuïstisch beeld vertoont. Soms zijn stringente 
redenen nodig voor opzegging, andere keren niet, maar worden wel eisen gesteld aan de 
termijn of wordt een hogere schadevergoeding opgelegd (HR 21 juni 1991, NJ 1991, 742 
inzake Mattel/Borka). Voor een gedetailleerde, mede op veel rechtsvergelijking gebaseerde 
uitwerking van deze omstandigheden en factoren ten aanzien van de distributieovereen-
komst, Barendrecht en Van Peursem, De distributieovereenkomst, 1998, hoofdstuk 5. Zij 
proberen tevens de casuïstiek in vastere regels te formuleren. Zie voor dergelijke regels, zij 
het vrijwel alleen gebaseerd op de aard en de wederkerigheid van de overeenkomst, ook 
Hartlief, Ontbinding, diss. 1994, p. 177-178. Met name overeenkomsten om niet blijken 
gemakkelijker opzegbaar dan andere. Zo ook bijvoorbeeld in Duitsland: Medicus, 
Schuldrecht II. Besonderer Teil, 1997 bij de verschillende typen bijzondere 
overeenkomsten. 

 
17 Relativering 
 
De relativering van de bevoegdheid tot opzegging is met de aard en de grondslag ervan 
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gegeven. 
 
 Hierboven hebben we al gezegd dat het inroepen van wettelijke en contractuele 

opzeggingsbepalingen net als iedere andere bepaling kan afstuiten op de beperkende 
werking van redelijkheid en billijkheid en op rechtsverwerking.  

       Voor zover de opzegging steunt op redelijkheid en billijkheid is verdedigbaar dat aan 
bijzondere instrumenten tot relativering geen behoefte meer bestaat. Al naargelang de 
bijzonderheden van het concrete geval, waaronder de deugdelijkheid van de 
opzeggingsgrond, kunnen partijen of kan de rechter nuanceren en de in dat geval meest 
redelijke en best passende oplossing bedenken. Om deze reden spreekt Hammerstein van 
Opzegging als juridisch precisie-instrument, in: Oprecht (Struyckenbundel), 1997, p. 103 
e.v. Wij noemen onder meer opnieuw onderhandelen, verminderen van de prijs, een 
langere opzegtermijn, herstel, schadevergoeding, goodwillvergoeding en gelegenheid 
geven tot aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen.  

       Toch is het de vraag of een uitdrukkelijk openstellen van aanpassings- en wijzi-
gingsbevoegdheden niet gewenst is. Wij bespreken deze vraag in nr. 44. 

 
 
18 Aanpassing en wijziging: algemeen 
 
In plaats van ontbinden, vernietigen of opzeggen kan onder bepaalde voorwaarden de 
overeenkomst tussentijds worden aangepast of gewijzigd. 
 
 De bevoegdheid tot het tussentijds aanpassen of wijzigen van overeenkomsten kon tot het 

BW van 1992 alleen indien de overeenkomst er zelf in voorzag, bijv. in de vorm van een 
indexerings-, hardship-, force majeur-, frustration-, aanpassings- of heronderhan-
delingsclausule. Met name in commerciële contracten kwamen en komen ze veelvuldig 
voor. Zie de voorbeelden in De Wolf, Veranderde omstandigheden, 1979, p. 89-102 en de 
cijfers die Van Dunné verstrekt in zijn Contractual Revision of Contracts in Dutch Law, in: 
Gerver c.s. (ed.), Netherlands Reports to the Twelfth International Congress of 
Comparative Law, 1986, p. 76-96. Van Dunné heeft de cijfers herhaald in zijn 
Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, 2001, p. 770. Zie voorts Nassar, Sanctity of 
Contracts Revisited. A study in the Theory and Practice of Long-Term International 
Contracts, 1995, p. 193-230, die de kanttekening maakt dat in het type overeenkomst dat 
zij heeft onderzocht bij gewijzigde omstandigheden tot nu toe meestal gekozen wordt voor 
het beëindigen of opschorten van de overeenkomst. Aanpassen en wijzigen van 
internationale commerciële overeenkomsten is volgens haar pas in opkomst.  

 
 Een ondersteuning voor het standpunt van Nassar kan worden gevonden in internationale 

(verdrags)regels. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 1980 bijvoorbeeld bevat nog geen 
imprévision-bepaling. Hierover, met veel verdere verwijzingen, o.m. Bertrams, Enige 
aspecten van het Weens Koopverdrag, preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht 1995, 
p. 54-61. Inmiddels is dit wel gebeurd in de PICC. Art. 6.2.1 stelt weliswaar voorop dat 
wanneer een overeenkomst op zeker ogenblik "more onerous" wordt voor een van de 
partijen, deze daaraan nog niet het recht kan ontlenen haar prestatie achterwege te laten, 
maar dat wanneer sprake is van hardship de benadeelde partij wel om heronderhandelingen 
kan vragen. Komen partijen er niet uit, dan beslist de rechter, die, indien hij hardship 
aanwezig acht, de overeenkomst kan beëindigen of wijzigen (art. 6.2.3). Hardship is 
aanwezig indien onvoorziene en niet voor risico van de benadeelde partij komende 
omstandigheden ná het sluiten van de overeenkomst, het "equilibrium of the contract" 
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fundamenteel aantasten (art. 6.2.2). Gaat het om grove onevenwichtigheden die reeds 
bestaan op het moment van het sluiten van de overeenkomst dan is art. 3.10 (gross 
disparity) van toepassing, dat eveneens de mogelijkheid biedt tot aanpassen of wijzigen van 
de overeenkomst. Voor het overige kennen de PICC alleen nog aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden bij dwaling (art. 3.13), maar bijv. niet bij exoneratiebedingen 
(toelichting art. 7.1.6). Meer hierover in nr. 20 en in par. III.3 (tijdslijn). 

       Art. 6:111 PECL bevat een met art. 6.2.1-6.2.3 PICC vergelijkbare regeling ingeval 
sprake is van, wat daar genoemd wordt, change of circumstances. Wel is er dit verschil dat 
de PECL een heronderhandelingsplicht opleggen. De verandering van omstandigheden 
moet hebben plaatsgevonden na de sluiting van het contract, mag niet daarin zijn 
verdisconteerd en mag evenmin voor risico, voortvloeiend uit het contract, van een van 
partijen zijn. 

 
 Over deze bepalingen zie onder meer A.A. van Rossum, Imprévision en hardship, in: 

Kortmann e.a., Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht, 1997, p. 427-440 en Hijma, 
Imprévision, BW-Krant Jaarboek 1995, p. 57-71, die met name de centrale betekenis van 
de heronderhandelingsplicht, gericht op aanpassing van de overeenkomst, toejuicht. In 
dezelfde zin reeds Hijma, Het constitutieve wijzigingsvonnis, oratie 1989; Van Dunné, De 
verplichting tot heronderhandelen in geval van "hardship", in: Van Dunné e.a. (red.), 
Justitia en Amicitia, 1985, p. 117-136, herhaald in zijn Verbintenissenrecht, Deel 1, 
Contractenrecht, 2001, p. 747-794; (-) Nelle, Neuverhandlungspflichten. Neu-
verhandlungen zur Vertragsanpassung und Vertragsergänzung als Gegenstand von 
Pflichten und Obliegenheiten, 1993. Zie ook Schanze, Failure of Long-term Contracts and 
the Duty to Renegotiate, in: Rose (ed.), Failure of Contracts. Contractual, restitutionary and 
proprietary consequences, 1997, p. 155-165, met een reactie van Samual op p. 167-174.  

 Relevante gezichtspunten voor de keuze tussen ontbinding, dwaling en aanpassing 
verschaft o.m. Peletier, Rechterlijk ingrijpen in evenre-digheid. Over de keuze van 
correctiemechanismen bij imprévision, RM Themis 1995, p. 423-433; dez., 
Partijautonomie versus rechterlijke discretie bij dwaling en imprévision, in Hartlief en 
Stolker (red.), Contractvrijheid, p. 517-532; dez., Rechterlijke vrijheid en partij-autonomie, 
diss. 1999, passim, alsmede Klik, Gewijzigde omstandig-heden en dwaling; enkele 
rechtsvergelijkende opmerkingen,   WPNR 6352 (1999) p. 251-255. 

 
19 De erkenning in het BW van 1992 van de imprévision 
 
Waar de overeenkomst niets inhoudt, stonden partijen tot voor kort vrijwel met lege 
handen. Het huidige BW heeft in deze situatie verbetering gebracht. Om te beginnen is 
dit gebeurd door het opnemen van de reeds vaker genoemde imprévision-bepalingen van 
art. 6:258-260. 
 
 De bepalingen geven de rechter zowel de bevoegdheid om op verlangen van een der 

partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als om deze onder nader te 
stellen voorwaarden en zo nodig met terugwerkende kracht te wijzigen. Criterium is dat 
zich ná het sluiten van de overeenkomsten omstandigheden hebben voorgedaan die partijen 
niet hebben verdisconteerd en die van zodanig ingrijpende aard zijn dat de wederpartij naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst niet mag verwachten. Dit laatste impliceert onder meer dat de wijziging van 
de omstandigheden niet te wijten is aan de schuld van de partij die wijziging verzoekt, 
noch voor haar risico komt.  

       De Hoge Raad heeft op de imprévision geanticipeerd in onder meer zijn arrest van 27 
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april 1984, NJ 1984, 679 (NVB/Sipke Helder). Uiterlijk vanaf die datum wordt zij tot het 
geldende recht gerekend. Inmiddels begint de imprévision een steeds breder terrein te 
bestrijken. Wij noemen de koude uitsluiting (vaste rechtspraak sinds HR 12 juni 1987, NJ 
1988, 150 inzake Kriek/Smit), de nakoming door de overheid van verplichtingen uit 
publiekrechtelijke overeenkomsten of toezeggingen (o.m. HR 10 april 1987, NJ 1988, 148 
inzake GCN/Nieuwegein en HR 10 september 1993, NJ 1996, 3 inzake Den Dulk-
Curaçao), het wijzigen van alimentatieovereenkomsten waarin bewust van de wettelijke 
maatstaven is afgeweken (o.m. HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 438), het niet-nakomen van 
garanties (HR 19 november 1993, NJ 1994, 156 inzake Campina/Van Jole), de op-zegging 
van onbenoemde duurovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd (hiervoor nr. 16) 
en als alternatief voor de ontbinding wegens gewichtige redenen van een overeenkomst die 
geen arbeidsovereenkomst, maar een free lance-overeenkomst was (HR 8 november 1996, 
NJ 1997, 217 inzake Sijthoff/Ouwerkerk). Wel overweegt de Hoge Raad in deze 
rechtspraak regelmatig, in navolging van de wetgever (PG boek 6, p. 70 en 973 en 974) dat 
de imprévision met terughoudendheid moet worden toegepast - vergelijk behalve 
NMB/Sipke Helder van 1984, ook HR 20 februari 1998, NJ 1998, 493 (Briljant 
Schreuders/ABP) -, maar inmiddels lijkt ons de striktheid van dit uitgangspunt toch 
enigermate te zijn versoepeld als gevolg van HR 28 november 1997, NJ 1998, 659 
(Luycks/Kroonenberg) en HR 18 januari 2002, NJ 2002, 106 (Ruinemans/Heijmeijer). Zie 
hierna nr. 45. 

       Abas, Enige gedachten over de gedeeltelijke ontbinding (aanpassing) in de zin van art. 
6:258 BW, WPNR 6307 (1998), p. 211-213 probeert een criterium te ontwerpen om te 
bepalen wanneer de omstandigheden van dien aard zijn dat de wederpartij ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Zie ook Peletier, Rechterlijke 
vrijheid en partij-autonomie, diss. 1999, o.m. p. 132 e.v. 

 
Elders in het vermogensrecht komen eveneens imprévision-bepalingen voor. 
 
 Boek 3 kent onder meer de wijziging op grond van onvoorziene omstandigheden bij 

gemeenschap: art. 3:168. Vergelijk hierover Van Mourik, Gemeenschap, Mon. Nieuw BW 
B9, 2001, nr. 7. Van boek 5 zijn bekend de imprévision-bepalingen bij de beperkte rechten: 
erfdienst-baarheid (art. 5:78 en 80), waarover HR 15 december 1995, NJ 1996, 691 
(Damen/Dentjens), erfpacht (art. 5:97) en opstal (art. 5:104). In art. 5:69 bij mandeligheid 
wordt naar art. 3:168 verwezen. Wat boek 6 betreft noemen wij nog art. 6:259 over de 
wijziging van langdurige verplichtingen van een eigenaar of gebruiker van een 
registergoed. Zie over deze bepaling ook HR 10 mei 1996, NJ 1996, 537 (Coskun/Van 
Sommeren). Van de boeken 7, 7A en 8 hebben wij de weinige imprévision-bepalingen die 
erin zijn opgeno-men, al vermeld in nr. 2. 

       Zie voor andere voorbeelden Hartkamp, Compendium, 1999, nr. 382. 

 
Veel landen in West-Europa erkennen in de een of andere vorm de imprévision. Zo ook, 
als reeds gezegd in nr. 18, de PICC en PECL. Afwijkend zijn met name Frankrijk en 
België. 
 
 Zie, behalve de reeds genoemde literatuur in nr. 18 en 19 waarin meestal ook veel 

verwijzingen naar buitenlandse rechtsstelsels zijn opgenomen, o.m. Abas, Rebus sic stanti-
bus, 1989; Hijma, Het constitutieve wijzigingsvonnis, oratie 1989; Grosheide, Evenwicht 
in internationale commerciële contractsverhoudingen, in: Grosheide e.a. (red.), Europees 
privaatrecht, Molengrafica 1996, p. 45-97; Van Dunné, Verbintenissenrecht. Deel 1. 
Contractenrecht, 2001, p. 747-794; Peletier, Rechterlijke vrijheid en partij-autonomie, diss. 
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1999. 
       Rechtsvergelijkende studies en overzichten zijn te vinden in bijvoorbeeld Harris en 

Tallon, Contract Law Today. Anglo-French Comparisons, 1989, p. 195-241; Whincup, 
Contract Law and Practice. The English System and Continental Comparisons, 1992, p. 
235-247; Rodière (red.), Les modifications du contrat au cours de son exécution en raison 
de circonstances nouvelles, 1986 (over de situatie van onder meer Frankrijk, Duitsland, 
Engeland, Italië, Nederland en België) en Perillo, Hardship and its Impact on Contractual 
Obligations: a Comparative Analysis, 1996. Zie voorts Treitel, Frustration and Force 
Majeure, 1994; Treitel, The Law of Contract, 1995, p. 778-837; Collins, The law of 
Contract, 1997, p. 315-331; Harmathy (ed.), Binding Force of Contract, 1991; Voor een 
korte schets van de situatie in Latijns-Amerika leze men (-) Van Plateringen, Wettelijke 
im-prévision in Latijns-Amerika, WPNR 6154 (1994), p. 705-710. 

       Over het afwijkende Belgische en Franse recht Herbots, Contract Law in Belgium, 
1995, nr. 355 resp. Ghestin, Jamin en Billiau, Les effets du contrat, 1994, nr. 263-317; 
Starck, Roland en Boyer, Obligations. Tome 2. Contrat, 1995, nr. 1212-1251; Larroumet, 
Les obligations. Le contrat, 1996, nr. 420-429; Malaurie en Aynès, Les obligations, 2001, 
nr. 615-621 en nr. 611 voor een vergelijking met het Nederlandse art. 6:258, waarvan 
wordt gezegd: "ce que la règle gagne en justice, elle le perd en sécurité: le contrat devient 
imprévisible". 

 
    
 20 De erkenning in het BW van 1992 van de aanpassings- en 

wijzigingsbevoegdheden bij vernietiging 
 
Een spectaculaire vernieuwing vormen de aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij 
vernietiging. 
 
 Behalve de imprévision heeft het huidige BW een stelsel van aanpassings- en wijzi-

gingsbevoegdheden bij vernietigbaarheden in het leven geroepen, dat voor Nederlandse 
verhoudingen geheel nieuw is (nr. 8). Zo kan de rechter ingevolge art. 3:53 lid 2 aan een 
vernietiging geheel of gedeeltelijk werking ontzeggen, indien het ongedaan maken van de 
reeds ingetreden rechtsgevolgen van de overeenkomst niet meer kan of te bezwaarlijk is. 
De rechter kan dan wèl de partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld verplichten tot 
een uitkering in geld. Bij misbruik van omstandigheden en bij dwaling vervalt de 
bevoegdheid tot vernietiging, indien de wederpartij tijdig een wijziging voorstelt die het 
nadeel afdoende opheft (art. 3:54 lid 1 en art. 6:230 lid 1). Bovendien kan de rechter op 
verlangen van een der partijen in plaats van de vernietiging uit te spreken, de gevolgen van 
de overeenkomst wijzigen (art. 3:54 lid 2 en art. 230:lid 2). Ambtshalve komt hem deze 
bevoegdheid niet toe: zie HR 28 november 1997, NJ 1998, 659 m.nt. WMK 
(Luycks/Kroonenberg), waarin het een punt van discussie was of de koper erom gevraagd 
had. Zie hierover par. III.2 en Klik, Gewijzigde omstan-digheden en dwaling: enkele 
rechtsvergelijkende opmerkingen, WPNR 6352-6353 (1999), p. 251-255 en 272-277 
met verdere verwijzingen. 

       HR 12 mei 1989, NJ 1990, 235 (Terwischa/Schreven) heeft geweigerd te anticiperen op 
art. 6:230 lid 2, maar volgens sommigen mag deze uitspraak niet veralgemeend worden en 
geldt zij slechts voor het daar besliste geval, waarin een evenredige vermindering van de 
koopprijs werd gevorderd. Zie (-) Hesselink, Vragen bij de toepassing van artikel 6:230, 
WPNR 6191 en 6192 (1995), p. 544, noot 38 en A-G Koopmans in zijn conclusie voor HR 
4 juni 1993, NJ 1993, 471 (Liakhatoesein/Schreuder) betreffende een geval van dwaling 
ten aanzien van een beëin-digingsovereenkomst tussen werknemer en werkgever. De Hoge 
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Raad is aan de kwestie niet toegekomen. Inmiddels is het praktisch belang van het 
geschilpunt sterk verminderd, omdat vaststaat dat de bepaling onmiddellijke werking heeft 
en derhalve vanaf 1 januari 1992 ook in lopende procedures kan worden ingeroepen: HR 
28 november 1997, NJ 1998, 659 (Luycks/Kroonenberg). In HR 18 januari 2002, NJ 2002, 
106 (Ruine-mans/Heijmeijer) ging het om een vordering tot vernietiging van een 
koopovereenkomst nadat bodemverontreiniging aan het licht was gekomen. Het hof 
oordeelde dat sprake was geweest van wederzijdse dwaling en zocht de oplossing in 
aanpassing van de koopprijs. De Hoge Raad heeft deze beslissing in stand gelaten. 

 
 Voor meer gegevens over het onderwerp, behalve het reeds genoemde artikel van 

Hesselink in WPNR 6191 en 6192 (1995), p. 541-545 en 563-567, onder meer Hijma, 
Nietigheid en vernietigbaarheid van rechts-handelingen, diss. 1988, p. 177-211 en 251-354; 
Van Schaick, Contracts-vrijheid en nietigheid, diss. 1994, p. 207-313; Nieuwenhuis, 
Vernietigen, ontbinden of aanpassen. Wat is het lot van teleurstellende over-eenkomsten?, 
WPNR 6164 en 6165 (1995), p. 23-26 en 37-41; Peletier, Rechterlijke vrijheid en partij-
autonomie, diss. 1999, hoofdstukken 2, 3, 6 en 7, en  Smits, Dwaling en niet-nakoming bij 
overeenkomsten: parallellen en verschillen, 1999, p. 82 e.v. 

 
De aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden lenen zich soms voor toepassing bij 
nietigheden. 
 
 Asser-Hartkamp, 4 II verdedigde in de druk van 1985, nr. 489 dat de genoemde 

aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden onder omstandigheden ook op nietigheden 
moeten kunnen worden toegepast, hetzij bij wege van analogie, hetzij met behulp van de 
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. De wetgever heeft zich hierbij 
aangesloten (PG Inv. boek 3, p. 1168-1169), hetgeen gelet op de eerdere afwijzing (PG 
boek 3, p. 240-241) opvallend was. Het toepassingsgebied zal vooral bestaan uit 
nietigheden die dicht tegen vernietigbaarheden aanliggen, zoals oneigenlijke dwaling en 
vormvereisten. 

       In PG boek 3, p. 240-241 heeft de wetgever uitdrukkelijk de mogelijkheid van 
aanpassing of wijziging in geval van bedrog of bedreiging afgewezen. Dit standpunt heeft 
hij herhaald in PG Inv. boek 3, p. 1170-1171. Het argument is dat iemand die bedrogen of 
bedreigd is, alle vertrouwen in zijn wederpartij zal hebben verloren en niet gedwongen 
moet kunnen worden de relatie voort te zetten. Schoordijk, Vermogensrecht in het 
algemeen naar boek 3 van het nieuwe BW, 1986, p. 182-184 en Hijma, Nietigheid en 
vernietigbaarheid van rechtshandelingen, diss. 1988, p. 188-190 zijn het met het 
categorisch karakter van deze afwijzing niet eens. Ook bij bedrog en bedreiging behoort 
volgens hen de mogelijkheid tot aanpassing en wijziging te bestaan, al betekent dit 
natuurlijk niet dat in een concreet geval aanpassing en wijziging ook altijd gerechtvaardigd 
is. Vaak zal, zo lijkt ons, de vertrouwensbreuk inderdaad te groot zijn. Op voorhand is dat 
echter niet te zeggen. Wij zijn dat met Schoordijk en Hijma eens. 

 
 Ook buiten de hiervoor genoemde gevallen zijn een enkele keer aanpassings- en wijzi-
gingsbevoegdheden bij vernietiging toegekend. 
 
 Wij noemen met name art. 3:198 bij de verdeling van een gemeenschap, waarin de rechter 

de bevoegdheid wordt verleend om, onverminderd art. 3:53 en 3:54, de verdeling te 
wijzigen in plaats van de vernietiging uit te spreken. Zie voor andere voorbeelden 
Hartkamp, Compendium, 1999, nr. 73. 
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In de PICC en de PECL zijn aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden ingeval van 
vernietigbaarheid alleen opgenomen bij gross disparity en mistake resp. bij mistake en 
excessive benefit 
 
 Bij gross disparity (art. 3.10 lid 2 PICC) kan de rechter op verlangen van de benadeelde 

partij de overeenkomst of het beding zodanig wijzigen dat het beantwoordt aan "reasonable 
commercial standards of fair dealing" (-). Ingevolge art. 3.13 verliest de dwalende het recht 
op vernietiging indien de wederpartij zich tijdig bereid verklaart de overeenkomst uit te 
voeren zoals de dwalende deze heeft begrepen. Dit is derhalve beperkter dan art. 6:230. 
Vergelijk over deze beide bepalingen, telkens met verdere verwijzingen, achtereenvolgens 
M.M. van Rossum, "Gross disparity": een herleving van de leer van het iustum pretium?, 
WPNR 6237 (1996), p. 659-664; Haazen, The principle of gross disparity en misbruik van 
omstandigheden, BW-Krant Jaarboek 1995, p. 13-38 en (-) Hesselink, Het wijzigings-
voorstel. Een vergelijking tussen art. 3.13 Unidroit-Principles, art 1432 Codice Civile 
Italiano en art. 6:230 Burgerlijk Wetboek, BW-Krant Jaarboek 1995, p. 39-56. (-) 

  Wij herinneren eraan dat art. 7.1.6 PICC een aanpassing of wijziging van een 
exoneratiebeding geheel uitsluit. Voorts merken wij op dat de PICC, anders dan het 
Nederlandse recht, geen algemene matigingsbevoegdheid bevatten: de eisen van 
rechtszekerheid in het internationale verkeer zouden dit niet toelaten, aldus de toelichting 
op art. 7.4.2. Wel kan op een met Nederland vergelijkbare wijze een boetebeding gematigd 
worden. Zie art. 7.4.13 en het  arrest HR 13 februari 1998, NJ 1998, 725 m.nt. JH 
(Hauer/Monda). 

 (-) 
 De PECL bevatten aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij vernietigbaarheden ingeval 

van dwaling (art. 4:105) en excessive benefit or unfair advantage. Beide bepalingen geven 
de mogelijkheid aan de rechter te vragen om de overeenkomst aan te passen aan hetgeen 
partijen  zouden zijn overeengekomen als de tot nietigheid leidende omstandigheid zou 
hebben ontbroken. Zie hierover, mede in vergelijking met het Nederlandse recht, M.M. van 
Rossum, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 202-204 en p. 211-213. 

 
In het Engelse, Franse en Duitse recht ontbreken met het Nederlandse recht vergelijkbare 
aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij vernietiging. 
 
 Zie de in nr. 3 genoemde literatuur. 

    
21 Relativering 
 
De aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij vernietiging en bij onvoorziene 
omstandigheden behoeven niet gerelativeerd te worden, maar zijn zelf te beschouwen als 
relativeringen. 
 
 Voor de aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij vernietiging hebben wij dit al 

uitgesproken en uitgewerkt in nr. 8 slot. Bij onvoorziene omstandigheden staat tegenover 
de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat hetzij wanprestatie zal worden 
gepleegd, hetzij een van de partijen met zwaar verlies zal moeten nakomen, hetzij sprake is 
van een niet-toerekenbare onmogelijkheid die recht geeft op ontbinding, de optie dat de 
rechter onder zekere, strikte voorwaarden de overeenkomst wijzigt of aanpast. De voor-
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waarden hebben betrekking op het onvoorziene en ingrijpende karakter van de nieuwe 
omstandigheden én op het oordeel dienaangaande van de rechter. Meer hierover in par. 
III.6 (evenredigheid), III.7 (subsidiariteit) en III.8 (inwisselbaarheid). 

 


