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III HORIZONTALE VERGELIJKING 
 
III.1 TERMIJN 
 
22 Verjaring 
 
De bevoegdheid om de vernietiging van rechtshandelingen in te roepen verjaart na drie jaar. 
Het tijdstip waarop de verjaringstermijn begint te lopen, is verschillend al naargelang de 
vernietigingsgrond. In art. 3:52 worden vier categorieën onderscheiden. 
 
 Het criterium in art. 3:52 lid 1 onder d is bedoeld als de algemene formule: drie jaren nadat de 

bevoegdheid om de vernietigingsgrond in te roepen ten dienste is komen te staan van degene die 
de bevoegdheid heeft. Art. 6:235 lid 4 be-paalt dat voor de vernietiging van algemene 
voorwaarden de termijn van art. 3:52 lid 1 onder d begint te lopen met aanvang van de dag, 
volgend op die waarop een beroep op het beding is gedaan. Voor dwaling en bedrog begint de 
verjaringstermijn op het moment waarop ze zijn ontdekt, voor bedreiging en misbruik van 
omstandigheden op het moment dat de invloed is op-gehouden te werken. 

 
De rechtsvordering tot ontbinding wegens wanprestatie verjaart vijf jaar na de dag waarop de 
schuldeiser met de tekortkoming bekend is geworden en in elk geval na 20 jaar (art. 3:311). 
 
 In dit verband wijzen wij nog op het volgende: 

a. Bij dwaling is de aanvang van de verjaring losgemaakt van de kennis van de betrokken 
partij, terwijl bij ontbinding de verjaring pas aanvangt als de schuldeiser met de 
tekortkoming bekend is geworden. 

b. De verjaring zal slechts een geringe rol spelen voor zover de art. 6:89 en 7:23 in het 
geding zijn. Hierin is bepaald dat bij gebreke van een tijdig protest iedere mogelijkheid 
om op het gebrek in de prestatie een beroep te doen vervalt. Voor de toepassing van deze 
bepalingen is voldoende dat de schuldeiser het gebrek had behoren te ontdekken. Zie voor 
koop ook de nuancering in art. 7:23 lid 1 slotzin. 

c. Bij de koopovereenkomst is de verjaring van de vordering tot ontbinding aan een kortere 
termijn verbonden: in beginsel twee jaar na het overeenkomstig art. 7:23 lid 1 gedane 
protest, met een uitbreiding in art. 7:23 lid 2. 

 
Ook na het verstrijken van de verjaringstermijn kan bij wege van verweer de ver-nietiging of 
de ontbinding worden ingeroepen, zij het dat dit bij vernietiging alleen in rechte kan geschie-
den. 
 
 Aldus voor vernietiging art. 3:51 lid 3, dat uitdrukkelijk spreekt over een "beroep in rechte" van 

het verweer. De bepaling moet in samenhang worden gelezen met art. 3:52 lid 2, waarin is 
bepaald dat zodra de rechtsvordering tot vernie-tiging is verjaard, een buitengerechtelijke 
vernietiging op dezelfde grond is uit-gesloten. Voor de ontbinding bepaalt art. 6:268 hetzelfde 
als de beide artikelen bij vernietiging, met alleen dit verschil dat het verweer ook 
buitengerechtelijk kan worden ingeroepen. Waarom art. 3:51 lid 3 alleen een verweer in rechte 
openstelt, is ons niet duidelijk geworden. Zie PG boek 6, p. 227 en Hijma, Nietigheid en 
vernietigbaarheid van rechtshandelingen, diss. 1988, p. 157-162.  

 
Bij de opzegging vormt de verjaring geen afzonderlijk probleem. 
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De PECL en de PICC hanteren geen vaste termijnen voor het beroep op vernietiging of 
ontbinding. 
 
Art. 4:113 (1) PECL houdt in dat ‘’(n)otice of avoidance must be given within a reasonable time, with 

due regard to the circumstances, after the avoiding party knew or ought to have known of the 
relevant facts or became capable of acting freely.’’ Lid 2 verruimt de termijn ten aanzien van 
individueel uitonderhandelde algemene voorwaarden:  het beroep op vernietiging daarvan kan 
nog worden gedaan binnen een redelijke termijn nadat de andere partij de voorwaarde heeft 
ingeroepen. Art. 3.15 PICC is nagenoeg letterlijk hetzelfde. Voor een vergelijking van art. 4:113 
PECL en het Nederlandse recht, Hijma, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 223-225. Hijma 
beklaagt er zich over dat de toelichting op de bepaling (Lando and Beale (eds), a.w., p. 275-276) 
geen enkel inzicht verschaft in de redenen voor de keuze van het systeem zonder strikte 
termijnen. Ook de toelichting op de PICC doet dat niet. Zie Frenk en Storme, (red.), a.w., p. 79-
80). Misschien dat in het vervolg van de werkzaamheden aan beide sets Principles  waarin ook 
de verjaring wordt behandeld,  art. 4:113 PECL en art. 3.15 PICC alsnog aangepast worden. 

 Eenzelfde systeem zonder vaste termijnen geldt ook voor de ontbinding: art. 9:303 PECL en art. 
7.3.2. Voor een vergelijking met het Nederlandse recht, Van Kooten, in: Schelhaas et al. (eds), 
a.w., p. 370-373. 

 

23 Verlies van aanspraken vóór het verstrijken van de verjaringstermijn 

 

Soms kan de schuldeiser niet tot het einde van de verjaringstermijn wachten alvorens zijn 
aanspraken op vernietiging, ontbinding, opzegging en aanpassing of wijziging veilig te stel-
len, maar moet hij tevoren al iets ondernemen. Soms ook kan de schul-denaar hem vóór zijn 
en hem de bevoegdheid uit handen slaan. Soms kan de schul-denaar de schuldeiser dwingen 
zich binnen een redelijke termijn uit te spreken op straffe van verlies van (een deel van) zijn 
aanspraken. 
 
Voorbeelden waarin de schuldeiser zijn rechten moet veiligstellen vóór de af-loop van de 

verjaringstermijn zijn de in nr. 22 genoemde art. 6:89 en 7:23. 

  Voorbeelden waarin de schuldenaar kan bewerkstelligen dat de schuldeiser zijn 
bevoegdheid verliest, zijn bij wanprestatie de tijdige zuivering van het verzuim (nr. 12) en bij 
vernietiging art. 3:54 lid 1 en art. 6:230 lid 1: wanneer de schuldenaar tijdig een wijziging van 
de gevolgen van de rechtshandeling voorstelt die het nadeel op afdoende wijze opheft, vervalt 
het recht op vernietiging wegens misbruik van omstandigheden en dwaling. Zoals gezegd in nr. 
20 strekken deze bepalingen zich volgens sommigen ook uit tot andere vernietigingsgronden en 
zelfs tot nietigheden. Of een soortgelijke, op redelijkheid en billijkheid gebaseerde, 
mogelijkheid tot aanpassing en wijziging buiten de rechter om ook bij onvoorziene om-
standigheden bestaat c.q. behoort te bestaan, bespreken wij hierna in nr. 24. Zie ook nr. 42 en 
46. 

  Voorbeelden waarin de schuldenaar de schuldeiser een redelijke termijn kan stellen zijn 
art. 3:55 en art. 6:88. Art. 3:55 houdt in dat bij vernietiging het beroep op verjaring vervalt 
wanneer binnen een door een onmiddellijk be-langhebbende daartoe gestelde redelijke termijn 
geen keuze wordt gemaakt tussen bevestiging en vernietiging. Art. 6:88 bepaalt dat ingeval van 
wan-prestatie de schuldeiser desgevraagd binnen een redelijke termijn moet kiezen tussen de 
hem ten dienste staande remedies op straffe van verlies van een deel ervan. 

  Op grond van redelijkheid en billijkheid kan ook een termijn gesteld worden aan de 
schuldeiser die de bevoegdheid heeft tot opzegging of tot aanpassing en wijziging wegens 
onvoorziene omstandigheden. 
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III.2 IN OF BUITEN RECHTE 
 
24 Tweesporenbeleid behalve bij de imprévision 
 
Met betrekking tot de vernietiging en de ontbinding wegens wanprestatie heeft de wetgever 
gekozen voor een tweesporenbeleid. Behoudens uitzonderingen in de wet of in de overeen-
komst kan de bevoegdheid tot vernietiging en ontbinding in of buiten rechte worden gedaan. 
Zie de art. 3:49 en 6:267.  
 
 Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, diss. 1988, p. 142 spreekt van 

tweewegenleer. Vanwege de mogelijke verwarring met het gelijknamige leerstuk over de 
verhouding van privaatrecht en bestuursrecht geven wij de voorkeur aan de door Bakels en 
Hartlief in hun dissertaties (Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, 1993, p. 114 resp. 
Ontbinding, 1994, p. 114) gehanteerde terminologie . 

  Wettelijke uitzonderingen op het tweesporenbeleid zijn art. 3:50 lid 2 voor de 
buitengerechtelijke vernietiging van rechtshandelingen omtrent register-goederen en het in nr. 
22 al genoemde art. 3:51 lid 2 over het beroep op ver-nietiging bij wege van verweer dat alleen 
in rechte kan worden gedaan. 

 

 Over de, ten dele afwijkende, wijze van ontbinding in het Engelse, Franse, Duitse en Belgische 
recht, vergelijke men de in nr. 3 genoemde literatuur en voorts o.m. Hartlief, Ontbinding, diss. 
1994, p. 123-139, en Bakels, Weder-kerige overeenkomsten en ontbinding  wegens 
tekortkoming, Mon. Nieuw BW B58, 1994, nr. 4. (-) De PECL en de PICC spreken alleen over 
de bui-tengerechtelijke vernietiging en ontbinding (art. 4:113 en 9:303 resp. art. 3.15 en art. 
7.3.2), maar daarmee is niet uitgesloten dat een partij ervoor kiest de overeenkomst door de 
rechter te laten ontbinden. De risico’s van een vernietiging of ontbinding die achteraf onjuist is, 
kunnen tot deze voorzichtigheid aanleiding geven. 

 
Voor de opzegging geldt in beginsel eveneens een tweesporenbeleid. 
 
 De benoemde overeenkomsten van de boeken 7, 7A en 8 kennen soms afwijkende 

voorzieningen. Zie bijv. de heel specifieke regeling van de opzeg-ging bij huur in de art. 
7A:1623b-7A:1623f, en van de arbeidsovereenkomst in art. 7:667-686. Voor onbenoemde 
overeenkomsten kan de overeenkomst zelf anders bepalen. 

 
Bij de aanpassing of wijziging van de rechtsgevolgen van een overeenkomst we-gens on-
voorziene omstandigheden op grond van art. 6:258 is de wetgever uitdrukkelijk afgeweken 
van het tweesporenbeleid en heeft hij gekozen voor een verplichte rechterlijke tussenkomst. 
  
 Blijkens de wetsgeschiedenis (PG boek 6, p. 974) ligt daaraan de gedachte ten grondslag dat de 

toepassing van deze bepaling tot een geheel of ten dele opnieuw vaststellen van de tussen 
partijen bestaande rechtsverhouding leidt. "Niet alleen is dit veelal een beslissing van meer 
ingrijpende aard, maar ook zal het hier in de regel gaan om meer gecompliceerde feitelijke 
situaties, waarin gemakkelijk verschillende oplossingen voor toepassing in aanmerking kunnen 
komen: wijzigingen in verschillende zin, algehele ontbinding, verschillende vor-men van 
gedeeltelijke ontbinding, toevoeging door de rechter van voorwaarden aan de toewijzing van de 
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vordering. Deze moeilijkheden kunnen het beste wor-den opgelost door middel van een 
constitutief vonnis, zulks mede met het oog op eventuele belangen van derden. Degene die het 
artikel toegepast wil zien zal derhalve het initiatief tot een procedure moeten nemen."   

       Deze motivering snijdt in zoverre geen hout dat de ingrijpendheid van de beslissing tot 
aanpassing of wijziging en de complexiteit van de feitelijke situatie waarbinnen een dergelijke 
beslissing moet worden genomen, bij onvoorziene omstandigheden zeker niet minder zijn dan 
bij vernietiging. Toch is bij vernie-tiging een buitengerechtelijke aanpassing of wijziging 
mogelijk. Waarom dan niet bij onvoorziene omstandigheden? Ook art. 6:111 PECL en art. 
6.2.1-6.2.3 PICC leggen de verantwoordelijkheid voor aanpassing of wijziging primair bij 
partijen, waarbij de PECL zelfs van een heronderhandelingsplicht spreken. Zie voor een 
vergelijking met het Nederlandse recht, Busch, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 285-289; De 
Vries, preadvies Principles of European Contract Law, 2001, p. 155-160, en, over de 
heronderhandelingsplicht in rechtsvergelijkend perspectief, Peletier, Rechterlijke vrijheid en 
partij-autonomie, diss.  1999, p. 137-165. In vergelijkbare zin Hijma, Het constitu-tieve 
wijzigingsvonnis, oratie 1989, p. 14-16, alsook veel van de in nr. 18 en 19 genoemde (buiten-
landse) literatuur. Pas als partijen er in onderling overleg niet uitkomen, kunnen ze zich tot de 
rechter wenden. In dat geval is het inderdaad het beste wanneer de rechter bij constitutief vonnis 
een beslissing geeft die is afgestemd op de specifieke omstandigheden van het geval. De rechter 
is daarbij echter mede afhankelijk van de wijze waarop de zaak aan hem wordt voorgelegd. Hij 
mag (-) art. 6:258 niet ambtshalve toepassen. Zie HR 10 mei 1996, NJ 1996, 537 (Coskun/Van 
Sommeren) en HR 28 november 1997, NJ 1998, 659 (Luycks/Kroonenberg), al blijkt uit dit 
laatste arrest dat er geen hoge eisen worden gesteld aan de manier waarop een partij het 
verlangen tot toepassing van art. 6:258 aan de rechter kenbaar kan maken. 

 
In de praktijk bestaat nog een tussenvorm die erop neerkomt dat de verklaring wordt 
uitgebracht door een van de partijen en vervolgens aan de rechter ter toetsing wordt 
voorgelegd. Deze doet dan uitspraak in de vorm van een declaratoir. 
 
 Partijen moeten de vrijheid hebben te handelen zoals zij met het oog op de wederzijdse 

belangen noodzakelijk achten. Ook hieraan gemeten is art. 6:258 nodeloos bezwarend. Hoewel  
Peletier, a.w, p. 87 e.v. niet uitdrukkelijk kiest voor een tweesporenbeleid bij onvoorziene 
omstandigheden, is haar ge-hele betoog doordrongen van de gedachte dat primair partijen de 
meest aangewezenen zijn de aanpassing en wijziging van de overeenkomst in-houdelijk vorm te 
geven en dat de rechter terughoudendheid dient te be-trachten (over de te betrachten 
terughoudendheid ook PG boek 6, p. 969; HR 27 april 1984, NJ 1984, 679 inzake NVB/Sipke 
Helder, herhaald in HR 20 februari 1998, NJ 1998, 493 inzake Briljant Schreuders/ABP – zie 
ook nr. 19). Met Bakels in zijn conclusie, nr. 2.21 voor HR 18 januari 2002, NJ 2002, 106 
(Ruinemans/Heijmeijer) zijn wij echter van mening dat de rechterlijke  wijzigingsbevoegdheid 
niet gebonden is aan de grenzen van art. 3:42 (conversie). Zie over deze grenzen ook HR 22 
november 2002, RvdW 2002, 188 (Van Raay Stichting/Sint Willibrord). 

 
Bij de opzegging zal de tussenvorm de normale gang van zaken zijn. Opzeggen is een 
rechtshandeling die per definitie in beginsel buitengerechtelijk plaatsvindt. Al-leen wanneer 
de opgezegde partij het er niet mee eens is of wanneer de opzeg-gende partij zekerheid wil 
omtrent de rechtsgeldigheid ervan, zal de rechter worden ingeschakeld. 
 
25 Kan in rechte een beroep op vernietiging of ontbinding ook bij wege van verweer 

worden gedaan? 
 
Voor de vernietiging luidt het antwoord zonder meer bevestigend. 
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 Voldoende is dat de rechter het beroep op vernietiging aanvaardt. (-) Vernie-tiging behoeft dus 

niet (reconventioneel) gevorderd te worden en behoeft evenmin in het dictum van de uitspraak 
uitdrukkelijk te worden uitgesproken (PG boek 3, p. 229  jo p. 226 en 227; HR 17 december 
1999, NJ 2000, 140 inzake Breg/Asper B.V.).Toch is ook dan sprake van een constitutief vonnis 
(c.q. van een constitutieve beschikking indien de vernietiging in een verzoekschriftprocedure is 
uitgesproken - HR 25 oktober 1996, NJ 1997, 68 betreffende de vernietiging van een echtschei-
dingsconvenant). Zie ook Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 472. 

 
Bij de ontbinding wegens wanprestatie luidt het antwoord naar huidig recht even-eens  
bevestigend. 
 
 Over het oude recht Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 520 en Heemskerk, De eis in reconventie, 

diss. 1972, p. 207. Heemskerk merkt de ontbinding aan als een species van het genus ver-
nietiging, zodat hij net als het beroep op vernietiging, ook het beroep op ontbinding bij wege 
van verweer mogelijk achtte.  

  Bakels, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, diss. 1993, p. 142-149 en dez., 
Wederkerige overeenkomsten en ontbinding wegens tekortkoming, Mon. Nieuw BW B58, 
1994, nr. 16 bespreekt de argumenten voor en tegen en komt tot de conclusie dat in het licht van 
de buitengerechtelijke bevoegdheid naar huidig recht "een in enig stadium van de procedure 
binnen de grenzen van een goede procesorde voorgedragen, ondubbelzinnig verweer" 
voldoende zou moeten zijn. Ook Asser-Hartkamp, t.a.p. is deze mening toegedaan, evenals 
Hartlief, Ontbinding, diss. 1994, p. 111-114. De - door Bakels, t.a.p. terecht niet sluitend 
genoemde - motivering van dit (-)standpunt in de literatuur berust vooral op artikel 6:268 dat 
overeenkomt met het tweede lid van de artikelen 6:149 en 7:23. Onverklaard blijft waarom deze 
mogelijkheid niet gewoon in de wet is neergelegd: art. 6:267 lid 2 schrijft voor dat de 
gerechtelijke ontbinding wordt uitgesproken "op vordering van’’. 

 

26 Vorm en inhoud buitengerechtelijke verklaringen 

 
De buitengerechtelijke vernietiging van een rechtshandeling kan vormvrij plaatsvin-den (art. 
3:50 lid 1), terwijl de buitengerechtelijke ontbinding ingevolge art. 6:267 lid 1 in beginsel 
schriftelijk moet geschieden. 
 
 Dit verschil in benadering is in de literatuur omstreden. Hierover, met verdere verwijzingen, 

o.m. Bakels, Wederkerige overeenkomsten en ontbinding we-gens tekortkoming, Mon. Nieuw 
BW B58, 1994, nr. 6 en Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, diss. 
1988, p. 137-138. Hijma wijst er terecht op dat het verschil niet te rechtvaardigen is vanuit de 
door de wetgever gekozen invalshoek die erop neerkomt dat degene die een ontbindingsver-
klaring ontvangt, niet achteraf geconfronteerd mag worden met een ontkenning ervan. Dat 
argument geldt immers in principe ook voor de vernietigingsver-klaring en voor de opzegging. 
Van Dunné, Verbintenissenrecht. Deel 1. Contractenrecht, 2001, p. 616-618 en 655-656 
verdedigt dat een mondelinge ont-binding ondanks het voormelde voorschrift rechtsgevolg dient 
te hebben. Bakels, t.a.p. acht die stelling naar geldend recht weinig kansrijk, maar ziet nog een 
ontsnapping via de redelijkheid en de billijkheid. Een beroep op een vormvoorschrift dient 
gepasseerd te worden, indien de bescherming die dat voorschrift beoogt, niet in het geding is.(-) 
Uit  recente rechtspraak blijkt dat de Hoge Raad door middel van een uitleg van de bepalingen 
omtrent verzuim soms een ingebrekestelling niet nodig oordeelt. Vergelijk met name HR 6 
oktober 2000, NJ 2000, 690 (Verzicht/Van Eijndhoven), waarin mede op grond van de 
redelijkheid en billijkheid een  verzuim zonder ingebreke-stelling is aanvaard. Zie ook HR 4 
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februari 2000, NJ 2000, 258 (Kin-heim/Pelders) en, over de vraag of sprake was van een fatale 
termijn, HR 4 oktober 2002, RvdW 2002, 156 (Fraanje/Götte). Anderzijds brengt diezelfde 
redelijkheid en billijkheid soms mee dat in een geval dat geen ingebrekestelling nodig is, een 
partij toch de wederpartij mededeling moet doen van de geconstateerde tekortkomingen 
alvorens tot ontbinding te mogen overgaan (HR 6 juni 1997, NJ 1998, 128 inzake Van Bom-
mel/Ruijgrok). 

 

 Rechtsvergelijkend staat Nederland met de eis van schriftelijkheid tamelijk alleen. De PECL en 
de PICC gaan uit van vormvrijheid. ‘’Avoidance must be by notice to the other party’’, aldus 
art.  4:112 PECL, dat in samenhang moet worden gelezen met art. 1:303 (1): ‘’Any notice may 
be given by any means, whether in writing or otherwise, appropriate to the circumstances.’’ Uit 
de leden 2-5 van dit laatste artikel blijkt dat het er vooral om gaat dat de mondelinge of 
schriftelijke kennisgeving de wederpartij bereikt. In gelijke zin art. 3.14 jo art. 1.9 PICC. Ook 
voor de ontbinding staat in beide sets Principles vormvrijheid voorop: art. 9:303 jo art. 1:303 
PECL, resp. art. 7.3.2 jo art. 1.9 PICC. Voor meer gegevens de toelichting op de genoemde 
artikelen in Lando and Beale (eds), a.w., en het vergelijkende commentaar van Van Kooten 
resp. Veldman, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 370-373  resp. p. 65-68. 

  In het Duitse recht is de Rücktrittserklärung eveneens vormloos (art. 349 BGB, waarover 
o.m. Schlechtriem, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 2000, nr. 420-436 en Medicus, Schuldrecht I, 
Allgemeiner Teil, 2002, nr. 549. Zie voor het Engelse recht o.m. Treitel, Remedies for Breach 
of Contract. A Comparative Account, 1988, p. 136-142 (-). Het Franse (-) recht gaat in beginsel 
uit van de verplichte rechterlijke tussenkomst en bevat(-) geen bepalingen over de vorm van 
buitengerechtelijke ontbindingsverklaringen. Vormvrijheid ligt daarbij even-wel voor de hand. 
Vergelijk o.m. Terré, Simler, Lequette, Les obligations, 1999, nr. 630-631 en Malaurie en 
Aynés, Les obligations, 2001, nr. 735-741. Ook het Belgische recht bevat geen vormvoorschrift 
voor de buitengerechtelijke verklaring. Zie Herbots, Contract Law in Belgium, 1995, nr. 391-
396, en Stijns, in: Smits en Stijns (red.), Remedies in het Belgisch en Nederlands con-
tractenrecht, 2000, p. 90-99. De laatste merkt terecht op dat de ratio van de eis van een 
verklaring of mededeling is het op de hoogte brengen van de wederpartij. Dat kan zowel 
mondeling als schriftelijk, maar mondeling heeft zo veel (bewijs)nadelen dat zij kiest voor het 
vereiste van een geschrift (t.a.p., p. 99, nt.  266). 

 Desondanks lijkt ons (-) een systeem waarin, op dezelfde voet als bij de vernietiging, niet wordt 
vastgehouden aan de schriftelijke vorm van de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring, maar 
volstaan wordt met de waarborgen van art. 3:37, zeer verdedigbaar (-). Er is geen reden om in 
dit opzicht ten aanzien van de ontbinding anders te oordelen dan ten aanzien van de 
vernietiging. Zie voor de betekenis van art. 3:37 bij het gebruik van e-mail, H.J. Snijders, Het 
bereiken van een geadresseerde per e-mail, WPNR 6444 en 6445 (2001). 

 
De opzegging is in beginsel vormvrij. Art. 3:37 is van toepassing. In de wet of de 
overeenkomst kan een bepaalde vorm zijn voorgeschreven, bijvoorbeeld schriftelijk of per 
deurwaardersexploit. 
 
 De opzegging is niet geregeld in het algemeen deel van het vermogens- of verbintenissenrecht, 

maar alleen bij de benoemde overeenkomsten van de boeken 7, 7A en 8 BW. Bij gebreke van 
bijzondere bepalingen geldt art. 3:37.  

  Opmerking verdient dat de wet bij de bijzondere overeenkomsten meestal niet de eis van 
een schriftelijke opzegging stelt. Zie o.m. art. 7:408 lid 1 (opdracht), art. 7:437 (agentuur), art. 
7:503 en 504 (reisovereenkomst), 7:669 (arbeidsovereenkomst),(-)art. 8:25, 8:908 lid 4 en 
8:1111, 8:1163 (vervoer: mondelinge of schriftelijke opzegging). Wèl wordt een schriftelijke 
opzegging geëist in o.m. art. 7A:1623b (huur), art. 8:65 lid 2 (vervoer van goederen) en art. 
8:392 lid 4 (zeevervoer: telegram, bericht per telex of enig ander spoedbericht waarvan de 
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ontvangst aantoonbaar is). Niet altijd is duidelijk of contractuele bedingen waarin de eis van ge-
schrift gesteld wordt, een vormvereiste of een bewijsregel inhouden. 

  De opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd is wel geregeld in de PECL en 
de PICC. Ook hierin is vormvrijheid uitgangspunt. Art. 6:109 PECL: ‘’A contract for an 
indefinite period may be ended by either party by giving notice of reasonable length’’. Art.  5.8 
PICC luidt bijna woordelijk hetzelfde. Rechtsvergelijkende gegevens treft men aan in de 
‘’notes’’ bij art. 6:109 PECL (Lando and Beale (eds), a.w., p. 317). Voor een vergelijking met 
het Nederlandse recht, Van Schaick, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p.279-280, en De Vries, 
preadvies Principles of European Contract Law, 2001, p. 151-155. 

 
Zowel Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, diss. 1988, p. 138-142 
als Bakels, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, diss. 1993, p. 129-130 stellen ook 
eisen aan de inhoud van de vernietigings- en ontbindingsverklaringen. Deze komen erop neer 
dat duidelijk is welke overeenkomst is bedoeld en voorts dat de gronden van de beëindiging 
worden vermeld, al mag men van dit laatste, nu de verklaring vaak door niet-juridisch 
geschoolden wordt uitgebracht, niet te veel verwachten. 
 
 Behoudens andersluidend wettelijk voorschrift of contractueel beding, volgt de eis dat de 

verklaring (-) duidelijk moet zijn uit (-) art. 3:33 en 3:35. Naar onze mening is voldoende dat de 
wederpartij begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen wat de strekking van de verklaring is. 
Indien daarover een geschil ontstaat, kan in een procedure de inhoud van de verklaring worden 
aangevuld. Hierbij past evenwel de kanttekening dat in het civiele procesrecht zich een 
ontwikkeling aftekent die meebrengt dat waar mogelijk procedures voorkomen moeten worden. 
In het licht hiervan zou de aan de procedure voorafgaande verklaring uitvoeriger moeten zijn.  

 
Hetzelfde geldt in beginsel voor de opzegging. Voor de formele rechtsgeldigheid van de 
opzegging is het, behoudens indien de wet of de overeenkomst anders inhouden of indien de 
redelijkheid en billijkheid dit verlangen, niet nodig dat de reden voor de opzegging uitgebreid 
wordt gemotiveerd.  
 
 Wel zullen de gronden bij de inhoudelijke beoordeling een rol spelen, maar in een procedure 

kunnen deze alsnog nader worden toegelicht en aangevuld. (-) Wij maken hierbij echter 
dezelfde kanttekening over de ontwikkeling van het civiele procesrecht als hierboven. 

 
Voorstellen tot aanpassing of wijziging van de overeenkomst moeten eveneens duidelijk zijn, 
maar ook hierbij geldt dat ze in een procedure nader kunnen worden toegelicht en aangevuld. 
Soms worden ze dan ook pas gedaan. Het waarom van de keuze voor aanpassing of wijziging 
- met uiteindelijk het laatste woord aan de rechter - zal slechts aan bod komen als de 
wederpartij aanpassing of wijziging niet gerechtvaardigd, niet wenselijk of niet mogelijk acht. 
 

 
III.3 TIJDSLIJN 
 
27 Moment van totstandkomen als in beginsel scherpe grens 
 
De bevoegdheden tot het beëindigen of aanpassen en wijzigen van overeenkomsten moeten 
hun grondslag vinden in de omstandigheden van het geval. Er bestaat in dit verband een 
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belangrijk verschil tussen vernietiging enerzijds en opzegging, ontbin-ding en aanpassing of 
wijziging anderzijds. 
 
 Een vernietiging kan uitsluitend gebaseerd worden op de omstandigheden zoals deze zich ten 

tijde van het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan. Zie in dit verband ook de hierna 
in par. III.4 te bespreken rechts-gronden waarop de vernietiging kan worden gebaseerd. Bij de 
wilsgebreken spreekt het vanzelf dat de bedreiging, het bedrog, het misbruik van om-
standigheden en de dwaling moeten hebben plaatsgevonden voorafgaand aan of bij het 
totstandkomen van de overeenkomst. Wat zich daarna heeft afge-speeld is in beginsel niet 
relevant, behoudens voor de vraag of het gebrek dat is ontstaan, door degene die bevoegd is de 
rechtshandeling te vernietigen, ge-heeld is, bijvoorbeeld door bekrachtiging. In 
overeenstemming hiermee is in HR 5 januari 1996, NJ 1996, 320 (Sietsema/Stingel) geoordeeld 
dat een verzwaring achteraf van een borgstelling geen reden is voor vernietiging wegens 
misbruik van omstandigheden: bij vernietiging komt het enkel aan op de omstandigheden bij het 
aangaan van de overeenkomst, aldus de Hoge Raad. 

 
De imprévision is in beginsel beperkt tot omstandigheden van ná het sluiten van de 
overeenkomst.  
 
Bij art. 6:258 gaat het om onvoorziene omstandigheden, dit wil zeggen omstandigheden die zijn 

ingetreden na het sluiten van de overeenkomst en waarin partijen niet uitdrukkelijk of 
stilzwijgend in hun overeenkomst hebben voorzien. Zie o.m. Asser-Hartkamp, 4 II, 2001, nr. 
333. Tekstueel duidelijker, maar inhoudelijk op dit punt niet anders, zijn art. 6:111 PECL en art. 
6.2.2. PICC. Zie over de PECL in vergelijking met het Nederlandse recht Busch, in: Schelhaas 
et al. (eds),  a.w., p. 285-289. Opmerkelijk is dat Abas, Rebus sic stantibus, 1989, p. 226 een 
criterium voor de imprévision heeft voorgesteld, dat in zijn uitwerking sterk lijkt op de latere 
PECL en PICC. 

 
Bij opzegging en ontbinding (-) zijn in beginsel alle omstandigheden beslissend, maar zal het 
vooral gaan om wat zich ná het sluiten van de overeenkomst heeft voorgedaan. 
 
 Wel zullen bij de beoordeling van de vraag of bijv. ontbinding moet volgen, de latere 

omstandigheden vaak worden afgemeten aan of worden afgezet tegen de omstandigheden vóór 
of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Dat spreekt vanzelf: de vraag of zich een 
tekortkoming voordoet, kan nu eenmaal niet beantwoord worden los van de aard en inhoud van 
de overeenkomst en van datgene wat partijen hebben afgesproken. De rechter dient met alle om-
standigheden van het geval rekening te houden, aldus o.m. HR 10 augus-tus 1992, NJ 1992, 715 
(Lensink/Van Koppenhagen); HR 27 november 1998, NJ 1999, 197 (De Bruin/Meiling) en HR 
22 oktober 1999, NJ 2000, 208 (Twickler/R.) 

  Bij de opzegging spelen de aard en de inhoud van de overeenkomst eveneens een 
belangrijke rol, maar de rechter mag zich daartoe niet beperken, aldus uitdrukkelijk HR 21 april 
1995, NJ 1995, 437 (Kakkenberg/Kakkenberg), vervolgd in HR 22 oktober 1999, NJ 1999, 799: 
alle omstandigheden van het geval en dus ook de latere moeten worden meegewogen. In 
dezelfde zin HR 3 december 1999, NJ 2000, 254 (Bouwer/Nationale Nederlanden) over de 
gerechtvaardigde belangen van de wederpartij die door de opzegging nadeel lijdt. Soms is een 
voldoende reden nodig, zo volgt uit HR 3 december 1999, NJ 2000, 120 (Latour/De Bruijn). 

 
28 Osmoseverschijnselen 
 



 9 

Het onderscheid naar het tijdsmoment waarop omstandigheden (niet meer) relevant zijn of 
worden, is niet altijd eenvoudig te maken. In de praktijk vindt met name een overlapping 
plaats tussen dwaling en wanprestatie en tussen dwaling en imprévision. 
 
 Als voorbeeld van het eerste noemen wij de kast die als antiek meubelstuk is verkocht. De 

teleurgestelde koper kan zich op dwaling beroepen, indien hij (terecht) is afgegaan op een 
mededeling van de verkoper, maar hij kan ook ontbinden op grond van wanprestatie als het 
antiek zijn van de kast uitdrukkelijk of stilzwijgend een onderdeel is van de inhoud van de 
overeenkomst. Vooral bij ondeugdelijke, niet-conforme prestaties liggen de vorderingen dicht 
bij elkaar. Een recent voorbeeld vormen de gevallen van bodemverontreiniging door lekkende 
olietanks, waarin wanprestatie en dwaling vaak alternerend of in de verhouding van primair en 
subsidiair worden gebruikt. Vergelijk o.m. HR 22 november 1996, NJ 1997, 527 (Sijpesteijn/ 
Oyens); HR 28 november 1997, NJ 1998, 658 (Durlinger/Bakens); HR 28 januari 2000, NJ 
2000, 575 (Christiaanse/Van Dijk). Toch zijn er nog enkele coördinatieproblemen. Zie daarover 
nr. 41 in par. III.8 over inwisselbaarheid, alsmede de studie van Smits, Dwaling en niet-
nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen, 1999, die geheel aan dit onderwerp is 
gewijd.  

  Moeilijk is soms ook de precieze afbakening van dwaling en imprévision, maar aan het 
debat hierover is inmiddels de scherpte goeddeels ontnomen doordat thans ook onvoorziene 
omstandigheden aanleiding kunnen geven tot een beëindiging van de overeenkomst en doordat 
thans ook bij dwaling aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden zijn erkend. Vergelijk 
bijvoorbeeld HR 28 november 1997, NJ 1998, 659 (Luycks/Kroonenberg), waarin de Hoge 
Raad de wijzigingsbevoegdheid bij dwaling (art. 6:230 lid 2), de wijzigingsbevoegdheid op 
grond van de imprévision (art. 6:258) en de redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 in één 
adem heeft genoemd als basis voor zijn beslissing dat in de concrete omstandigheden van het 
geval een aanpassing van de overeenkomst aangewezen was. Vergelijk de discussie hierover 
tussen o.m. Abas en Klik in WPNR 6308 (1998), WPNR 6352 (1999) en WPNR 6365 (1999). 
Ook in HR 18 januari 2002, NJ 2002, 106 (Ruinemans/Heijmeijer) zijn de drie bepalingen, 
samen met art. 3:53, in één adem genoemd. Meer hierover in nr. 42. 

 
Soms is het onderscheid naar tijdsmoment niet alleen moeilijk te maken, maar tevens (bijna) 
onwerkbaar. 
 
 Het bekendste voorbeeld is de vernietiging van bedingen in algemene voor-waarden wegens hun 

onredelijk bezwarend karakter. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever dat hierbij 
uitsluitend de omstandigheden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst in aanmerking 
mogen worden geno-men. Latere omstandigheden kunnen slechts in het kader van de 
redelijkheid en de billijkheid of van de imprévision een rol spelen. Zie PG Inv. boek 6, p. 1621-
1622. Kan dat wel? Ja, zeggen de meeste schrijvers, waaronder Hijma, Algemene Voorwaarden, 
Mon. Nieuw BW B55, 1997, nr. 25, 26 en 27 met veel verdere verwijzingen, waaraan toe te 
voegen Loos, Algemene Voorwaarden, 2001, p. 117 Neen, zegt met name Heisterkamp, 
Vernietigbaarheid en billijk-heid bij algemene voorwaarden, in: CJHB (Brunner-bundel) 1994, 
p. 163-171. In de nieuwe druk van zijn Mon. Nieuw BW B55, 2002, nr. 27 heeft Hijma zich bij 
Heisterkamp aangesloten. Inmiddels ook in deze zin HR 14 juni 2002, RvdW 2002, 103 
(Bramer/Hopman). 

  Een voorbeeld is het geval dat electronische apparatuur is verkocht onder algemene 
voorwaarden waarin een exoneratiebeding is opgenomen. Een dergelijk beding wordt vermoed 
onredelijk bezwarend te zijn. Het is aan de verkoper om aan te tonen dat dit vermoeden in het 
concrete geval niet terecht is. Stel nu dat pas jaren na de verkoop ontdekt wordt dat deze appa-
ratuur bij de gebruiker een ernstige ziekte kan veroorzaken en ook hééft veroorzaakt. Dat is een 
omstandigheid die vanzelfsprekend van belang is bij de vraag of de verkoper zich op het 
exoneratiebeding mag beroepen. Maar als de verkoper hiervoor geen voorzieningen heeft 
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getroffen, de schade niet wordt gedekt door een verzekering of het verwerpen van zijn beroep 
op het exoneratiebeding hem in grote financiële problemen zou brengen? Moet de rechter het 
beding dan desondanks uitsluitend toetsen aan de omstandigheden ten tijde van het sluiten van 
de overeenkomst toen dit opgetreden risico nog onbekend was? Wellicht kan de rechter bij een 
toetsing aan de open norm van art. 6:233 aanhef en onder a nog abstraheren van het bestaan van 
een zodanig ingrijpende nieuwe omstandigheid als waarvan in het voorbeeld sprake is, maar kan 
hij dat ook bij het afwegen van de "kenbare belangen van partijen" en de "overige omstan-
digheden van het geval", als bedoeld in die bepaling? Zeker bij duurovereenkomsten zal het 
naar onze mening na verloop van tijd uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk zijn zich te verplaatsen 
in de situatie ten tijde van de overeenkomst. Voorts: wat gebeurt er als de toets negatief voor de 
verkoper uitvalt en derhalve het exoneratiebeding is vernietigd? Kan een beding dat vernietigd 
is nog wel getoetst worden aan de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid of aan de 
imprévision? Meer hierover in nr. 45. 

  Een andere vraag is nog of het wel zo redelijk is dat de overeenkomst voor de toekomst in 
stand blijft zonder het exoneratiebeding. Zie reeds nr. 8 en vooral hierna in par. III.9 over 
duurovereenkomsten. 

 
III.4 GRONDEN 
 
29 Verschillen voortvloeiend uit tijdslijn 
 
In het voorgaande ligt besloten dat de gronden voor vernietigbaarheid in juridisch opzicht 
wezenlijk verschillen van die voor ontbinding, opzegging en aanpassing of wijziging. 
 
 Bij vernietiging kleeft een gebrek aan de totstandkoming van de overeenkomst, zodat wordt 

getoetst aan de omstandigheden die zich daarbij hebben voorge-daan. In de andere gevallen zijn 
het juist latere omstandigheden die één van de partijen aanleiding geven de overeenkomst te 
beëindigen of te wijzigen. 

  Hoewel ze allemaal vooral op latere omstandigheden betrekking hebben, kunnen de 
gronden voor ontbinding, opzegging en aanpassing of wijziging on-derling sterk verschillend 
zijn. Zo is voor opzegging niet nodig dat de wederpar-tij wanprestatie heeft gepleegd of dat er 
anderszins sprake is van verwijtbare of voor haar risico komende omstandigheden. Evenmin 
behoeft voldaan te zijn aan de criteria van de imprévision. Zie in dit verband echter nr. 14 en 16 
waarin wij hebben uiteengezet dat overeenkomsten voor bepaalde duur in het al-gemeen niet 
opzegbaar zijn, tenzij zich een onvoorziene omstandigheid in de zin van art. 6:258 voordoet. 
Ook bij overeenkomsten voor onbepaalde duur kan (en zal vaak) de opzeggingsgrond gelegen 
zijn in een verandering van omstan-digheden, maar – en daar gaat het hier om - het is geen 
vereiste, aldus  ook HR 25 juni 1999, NJ 1999, 602 (Vereniging voor de Effectenhandel/CSM).  

  Een omstreden kwestie is of overeenkomsten voor onbepaalde tijd die geen bepalingen 
bevatten over opzegging,  in beginsel opzegbaar zijn of niet. Mét de meerderheid van de 
schrijvers gaan wij uit van opzegbaarheid (voor een overzicht Van der Putt-Lauwers, Opzegging 
en annulering – contracten zijn van tijdelijke makelij, in: Barendrecht, Chao-Duivis en 
Vermeulen (red.), Beginselen van contractenrecht, 2000, p.121-123, en Verdaas, De 
opzegbaarheid van duurovereenkomsten: een pleidooi voor contractsvrijheid, WPNR 6501 en 
6502 (2002). Zo ook art. 6:109 PECL en art. 5.8 PICC, hierboven in nr.  26 geciteerd. Maar 
anders dan deze laatste bepalingen is naar Nederlands recht het inachtnemen van een redelijke 
termijn niet altijd genoeg. Soms zal ‘’op grond van de redelijkheid en billijkheid in verband met 
de omstandigheden van het geval’’ ook een voldoende grond vereist zijn om op te zeggen (HR 3 
december 1999, NJ 2000, 120 inzake Latour/De Bruijn), soms zal tevens schadevergoeding 
moeten worden betaald (o.m. HR 21 juni 1991, NJ 1991, 742 inzake Mattel/Borka). Uit het 
arrest Latour/De Bruijn volgt voorts dat ook wanneer de voor onbepaalde tijd aangegane 
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overeenkomst wèl in opzegging voorziet, de redelijkheid en billijkheid in verband met de 
omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat, behalve een redelijke termijn, ook een 
voldoende grond en/of schadevergoeding vereist is. Deze restrictie is overigens niet bijzonder, 
want een rechtstreekse toepassing van art. 6:248.  

  Een andere mogelijke, wèl bijzondere beperking onderzoeken wij in nr. 44, waar wij in 
het kader van de inwisselbaarheid de vraag stellen of bij de opzegging behoefte bestaat aan 
aanpassings- of wijzigingsbevoegdheden, vergelijkbaar met die bij vernietiging en bij 
imprévision. 

 

 Meer over het onderwerp bij Hammerstein, De opzegging als juridisch precisie-instrument, in: 
Oprecht (Struycken-bundel), 1997, p. 108-109, en de genoemde artikelen van Van der Putt-
Lauwers en Verdaas. (-) 

 

III.5 RECHTSGEVOLGEN 
 
30 Terugwerkende kracht of niet  
 
Ook in dit opzicht verschilt vernietiging van ontbinding wegens wanprestatie en op-zegging. 
Vernietiging heeft terugwerkende kracht, ontbinding en opzegging niet. De aanpassing en 
wijziging op grond van onvoorziene omstandigheden neemt een tus-senpositie in: de rechter 
kàn er terugwerkende kracht aan verbinden, maar hij hoeft dat niet te doen. Indien terug-
werkende kracht wordt verleend, komt aanpassing en wijziging wat de verdere gevolgen 
betreft dicht in de buurt van vernietiging. 
 
 De vernietiging heeft terugwerkende kracht en tast daardoor de verbintenis zelf tot in de bodem 

aan. Zie art. 3:53 lid 1, art. 4:115 PECL en, heel duidelijk, art. 3.17 (1) PICC: Vernietiging heeft 
terugwerkende kracht. Zie Hijma, in Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 228-230. 

  Bij de ontbinding is dit anders. De partij die zich op ontbinding beroept, vindt in na het 
sluiten van de overeenkomst zich voordoende omstandigheden grond om terug te komen op 
haar gegeven woord. De ontbinding bevrijdt haar en de wederpartij van de daardoor getroffen 
verbintenissen. Zie art. 6:271, art. 7.3.5 PICC, alsook - scherper en vollediger - art. 9:305 (1) 
PECL: ‘’Terminati-on of the contract releases both parties from their obligation to effect and to 
receive future performance, but (…) does not affect the rights and liabilities that have accrued 
up to the time of termination.’’ Voor een vergelijking van deze bepaling met het Nederlandse 
recht, Van Kooten, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 377-387. Nu de tekortkoming niet meer 
wordt gezien als een ontbindende voorwaarde, is ook zonder dat de wet het uitdrukkelijk zegt 
duidelijk dat de ontbinding geen terugwerkende kracht heeft.  

 (-) De opzegging heeft een veel beperkter rechtsgevolg. Zij maakt slechts een einde aan het 
voortduren van de overeenkomst. Opzegging werkt alleen naar de toekomst. 

       Vernietiging strekt derhalve tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken van een 
overeenkomst, ontbinding ontneemt aan de overeenkomst de gevolgen voor zover dat door de 
relevante omstandigheden gerechtvaardigd is. Op-zegging ontneemt aan een overeenkomst 
werking voor de toekomst. De aan-passing of wijziging op grond van onvoorziene 
omstandigheden kan, afhankelijk van de wijze waarop aangepast of gewijzigd wordt, al deze 
gevolgen hebben. 

 
31 Herstel 
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De consequentie van terugwerkende kracht is dat al hetgeen is gepresteerd als onverschuldigd 
betaald kan worden teruggevorderd (art. 6:203-6:211). De consequentie van ontbinding 
wegens wanprestatie is dat al hetgeen op de door de ontbinding getroffen verbintenissen is 
gepresteerd, ongedaan dient te worden gemaakt (art. 6:271-6:276).  
 
 Dit verschil in rechtsgevolg tussen ontbinding wegens wanprestatie en vernietiging is echter in 

zoverre relatief dat de bepalingen omtrent de onverschuldigde betaling en die omtrent de 
ongedaanmaking bij ontbinding vrijwel identiek zijn. Zie PG boek 6, p. 1026 en verder o.m. 
Scheltema, Onverschuldigde betaling, diss. 1997, p. 245-254; 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 ongedaanmakingsver-
bintenissen, in: Quod licet (Kleijn-bundel), 1992, p. 293-303. Dezelfde conclusie trokken wij in 
nr. 10 al voor de PECL en de PICC. Zie voor een recente studie over het onderwerp Van 
Kooten, Restitutierechtelijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten, diss. 2002, waarin 
tevens diepgaand het Duitse en Engelse recht worden besproken. 

  Rechtsvergelijkend en niet beperkt tot ontbinding en vernietiging, maar alle remedies 
omvattend,  is Rose (ed), Failure of Contracts. Con-tractual, restitutionary and proprietary 
consequences, 1997. 

 
32 Gewijzigd voortzetten van de overeenkomst 
 
In plaats van beëindiging kan soms gekozen worden voor een aanpassing of wijziging van de 
overeenkomst. 
 
 Ook in dit opzicht verschilt vernietiging wezenlijk van met name ontbinding wegens 

wanprestatie. Bij vernietiging is wél een aanpassing en wijziging van de overeenkomst moge-
lijk, bij ontbinding niet (behalve door middel van een gedeeltelijke ontbinding en, wellicht, op 
grond van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, al is deze juist bij ontbinding 
niet sterk tot ontwikkeling gekomen - zie nr. 12, 13 en hierna nr. 43).  

       De opzegging neemt een tussenpositie in. Voor zover de opzegging steunt op redelijkheid en 
billijkheid lijkt dit de rechter voldoende armslag te bieden om een bij het concrete geval 
passende oplossing te vinden (nr. 17). Toch is er enige reden voor twijfel. Nader hierover in nr. 
44. 

       De aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij imprévision zijn in zoverre bijzonder dat ze 
gebonden zijn aan rechterlijk ingrijpen. Rechtsvergelijkend neemt Nederland hiermee een 
uitzonderingspositie in. Wij hebben hierover al de staf gebroken in nr. 24. 

 
33 Schadevergoeding 
 
Sluitstuk is dat de partij die op grond van haar toerekenbare omstandigheden aan-leiding geeft 
tot het beëindigen van een overeenkomst schadeplichtig kan worden jegens de wederpartij. 
Ook hierbij bestaat een belangrijk verschil tussen vernietiging enerzijds en ontbinding wegens 
wanprestatie, opzegging en aanpassing of wijziging op grond van imprévision anderzijds. 
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 Voor de ontbinding wegens wanprestatie bevat de wet een uitdrukkelijke regeling: art. 6:277. 
Deze bepaling stelt buiten twijfel dat niet alleen de schade die het gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming, maar óók de schade die voortvloeit uit het feit van de ontbinding 
zelf, voor vergoeding in aanmerking komt. Bij een beroep op dwaling kan, omdat dan geen 
sprake meer is van contractuele schade, alleen op grond van art. 6:162 schadevergoeding 
worden gevorderd. Het feit dat de wederpartij in dwaling is gebracht leidt dus niet vanzelf tot 
schadeplichtigheid. De vraag is of deze beperking niet kan worden ontgaan door het inroepen 
van de aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij vernietiging. Wij menen van wel, maar nog 
beter, want direct, is de oplossing van de PECL en de PICC. Art. 3.18 PICC houdt in dat de 
partij die de vernietigingsgrond kende of behoorde te kennen, is verplicht de schade (ter hoogte 
van het negatieve contractsbelang) te vergoeden, ook als de vernietiging niet wordt 
uitgesproken. Art. 4:117 PECL heeft meer woorden nodig en is daardoor iets verfijnder, maar 
bepaalt in essentie hetzelfde. Zie hierover Lando and Beale (eds), a.w., p. 280-284. Voor een 
vergelijking met het Nederlandse recht, Hijma, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 233-236, en De 
Vries, preadvies Principles of European Contract Law, 2001, p. 145-150. 

       In de gevallen van imprévision en opzegging dient de vergoeding een omgekeerd doel: de 
gevolgen van de wijziging of beëindiging dragelijk maken voor de wederpartij. 


