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III.6 EVENREDIGHEID 
 
34 Een fundamenteel rechtsbeginsel 
 
Het evenredigheidsbeginsel is één van de centrale beginselen van ons recht, zowel van het 
publiekrecht als van het privaatrecht. 
 
 Het evenredigheidsbeginsel omvat elementen van gelijkmatigheid, evenwicht, maat houden en 

redelijkheid. Voor het doel van onze studie is het niet nodig al deze elementen te analyseren of 
hun onderlinge verhouding te bepalen. Zoals recht en rechtvaardigheid en recht en 
rechtszekerheid soms als kreunende tautologieën worden aangemerkt (Van Schilfgaarde, Uitleg 
van rechtshan-delingen, WPNR 6283 (1997), p. 615), zo is dit in vérgaande mate ook het geval 
bij recht en evenredigheid. Recht impliceert evenredigheid, maar valt er niet mee samen: er 
kunnen in een concreet geval ook andere rechtsbeginselen van belang zijn, die niet altijd parallel 
lopen met de eisen van evenredigheid. 

 
 Voor een, zij het gelet op haar omvang hoogst onvolledige, greep uit de Nederlandstalige 

literatuur over de betekenis van het evenredigheidsbeginsel in het publiekrecht, met name voor 
wetgever en bestuur(srechter), verwijzen wij naar de bekende handboeken over het 
bestuursrecht, naar de kommentaren op art. 3:4 lid 2 Awb, waarin het evenredigheidsbeginsel is 
gecodificeerd, en naar enkele dissertaties, zoals die van (-) De Lange, Publiekrechtelijke 
rechtsvinding, 1991, p. 133-181; (-) De Moor-Van Vugt, Maten en gewichten. Het evenredig-
heidsbeginsel in Europees perspectief, 1995 en (-) Van Houten, Meer zicht op wetgeving. Rech-
terlijke toetsing van wetgeving aan Grondwet en fundamentele rechtsbeginselen, 1997. Over het 
evenredigheidsbeginsel in het Europese publiekrecht vergelijke men, behalve de genoemde 
dissertatie van (-) De Moor-Van Vugt, ook Van Gerven, Naar een Europees gemeen recht van 
algemene rechtsbeginselen?, RM Themis 1995, p. 233-243, waarin tevens verdere bron-
vermeldingen. 

 
In deze monografie concentreren wij ons op de betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor 
de bevoegdheden tot vernietiging, ontbinding, opzegging en wijziging van overeenkomsten. 
 
 Het traditionele, zij het niet meer uitsluitende, werkterrein van het evenre-digheidsbeginsel in 

het publiekrecht is het sanctierecht. Vergelijk de hiervoor genoemde literatuur. Ook wij 
beperken ons in onze (privaatrechtelijke) mono-grafie tot het sanctierecht. Dat gebeurt evenwel 
niet uit principiële overwe-gingen, maar vanwege het onderwerp van onze studie: het 
beëindigen en wijzi-gen van overeenkomsten, dat immers naar zijn aard grotendeels sanctierecht 
is. Grotendeels, niet helemaal. Zie Van Nispen, Sancties in het vermogens-recht, Mon. Nieuw 
BW A11, 1988, nr. 27 e.v., die er terecht op wijst dat bij-voorbeeld geen sprake is van een 
sanctie op het overtreden van rechtsplichten wanneer ontbonden wordt ingeval van een niet-
toerekenbare tekortkoming, of wanneer zich een aan niemand toe te rekenen wijziging van 
omstandigheden voordoet. Ook opzegging kan plaatsvinden zonder een verwijtbaar of anders-
zins toerekenbaar gedrag van de wederpartij. Hetzelfde geldt voor bepaalde gevallen van 
vernietigbaarheid, zoals bij algemene voorwaarden en bij hande-lingsonbekwaamheid of 
geestelijke stoornis.  

  
 Uiteenzettingen over het evenredigheidsbeginsel in het overeenkomsten- of verbintenissenrecht 

als geheel, dit wil zeggen ook buiten het terrein van het sanctierecht - bijvoorbeeld bij de 
totstandkoming, de uitleg en de uitvoering - zijn te vinden in o.m. Asser-Vranken, Algemeen 
Deel, 1995, o.m. nr. 137, de bundel Van Boom, Jansen en Linssen (red.), Tussen "Alles" en 
"Niets". Van toedeling naar verdeling van nadeel, 1997; (-) Hartlief, Subsidiariteit en pro-
portionaliteit in het contractenrecht, AA 1997, p. 196-202; Grosheide, Evenwicht in inter-
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nationale commerciële contractsverhoudingen, in: Grosheide en Boele-Woelki (red.), Europees 
privaatrecht, Molengrafica 1996, p. 45-97; P.G.J. van den Berg, Rechtvaardigheid en 
privaatrecht, diss. 2000, o.m. p. 559-573. Zie ook Collins, The Law of Contract, 1997,  
hoofdstuk 2 (The Transforma-tion of the Law of Contract), p. 21-45. Voor een analyse van de 
PECL op dit punt (zij het met gebruik van andere termen),  Hesselink, preadvies Principles of 
European Contract Law, 2001, p. 48-66 (Hoofdstuk VI: Politics). 

.  Vermeldenswaard in dit verband is ook de idee van een iustum pretium, die recent 
opnieuw veel belangstelling heeft getrokken. Zie Hartlief, Iustum pretium: op weg naar een 
rechterlijke toetsing van de rechtvaardigheid van het contractuele evenwicht, in: Hartlief en 
Stolker (red.), Contractvrijheid, 1999, p. 239-253; Abas, De rol van het iustum pretium in het 
huidige BW, in: Barendrecht, Chao-Duivis en Vermeulen (red.), Beginselen van 
contractenrecht, 2000, p. 1-13; Grosheide, Iustum pretium redivivum? Some reflections on the 
just price doctrine in Dutch contract Law in the light of its historic roots and recent international 
developments, in: De Ligt et al. (eds), Viva vox iuris romani. Essays in honour of Johannes 
Emil Spruit, 2002, p. 361-378.   

  Vergelijk ook de prijsverminderingsactie die ingevolge de richtlijn verkoop en garanties 
consumptiegoederen, 1999 in art. 7:22 lid 1 sub b wordt opgenomen. Ook art. 9:401 PECL 
bevat een zelfstandige prijsverminderingsvordering, die, anders dan in Nederland, niet beperkt 
is tot consumentenkoop en bovendien zelfs mogelijk bij een niet-toere-kenbare tekortkoming.  
Vergelijk Van Kooten, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 394-396; Raaijmakers, Garanties bij 
overnames: over garanties bij professionele koop, meer in het bijzonder bij bedrijfsovernames, 
diss. 2002, p. 46-58. 

  Voor de rol van proportionaliteit (en subsidiariteit) bij de ontbinding op grond van 
wanprestatie, vergelijk de literatuur die wij vermeld hebben in nr. 13. 

 
35 Evenredigheid bij het beëindigen en wijzigen van overeenkomsten 
 
Zowel de bevoegdheid tot aanpassen of wijzigen van de overeenkomst ingeval van impré-
vision als de wettelijke en jurisprudentiële relativeringen van de bevoegdheden tot het 
vernietigen, ontbinden of opzeggen van overeenkomsten steunen voor een belangrijk deel op 
evenredigheidsoverwegingen. 
 
 Voor de aanpassings- en wijzigingsbevoegdheid van art. 6:258 (imprévision) spreekt dit voor 

zich, omdat die bevoegdheid pas ontstaat bij een vérgaande verstoring van het contractuele 
evenwicht door onvoorziene omstandigheden. Zie over de vraag hoe vérgaand de verstoring 
moet zijn Abas, Enige gedachten over de gedeeltelijke ontbinding (aanpassing) in de zin van art. 
6:258 BW, WPNR 6307 (1998) (-). Voor het overige liggen evenredigheidsoverwegingen met 
name (mede) ten grondslag aan het onthouden van de bevoegdheid tot ontbinding indien de 
wanprestatie slechts gering is (nr. 12), aan de gedeeltelijke vernietiging en ontbinding (nr. 8 
resp. 12), aan de plicht tot herstel van de oorspronkelijke waardeverhouding van art. 6:278 (nr. 9 
en 12), aan de regeling van de zuivering van het verzuim bij wanprestatie (nr. 12), aan de 
relativering van de bevoegdheid tot vernietigen (nr. 8 en 9), ontbinden (nr. 12 en 13) en op-
zeggen (nr. 17) op grond van de beperkende werking van redelijkheid en bil-lijkheid, aan de 
aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij vernietiging (nr. 9 en 20) en aan de leer van het 
redelijk alternatief (nr. 13). Steeds gaat het om de verhouding van doel en middel in een 
concreet geval. De gedachte is dat voor het doel dat nagestreefd wordt de onverkorte 
doorvoering van de bevoegdheid tot vernietigen, ontbinden of opzeggen in die situaties te diep 
ingrijpt en dat met minder of met iets anders kan worden volstaan. Zie ook HR 5 januari 2001, 
NJ 2001, 79 (Multi Vastgoed/Nethou) voor een door evenredigheidsoverwe-gingen ingegeven 
beperking van het recht op nakoming, waarover M.A.M.C. van den Berg in WPNR 6439 
(2001). Rechtsvergelijkend hierover Loos, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 351-357 (356/357). 
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 Uiteraard speelt eveneens de algemenere gedachte mee dat het onwenselijk is het rechtsverkeer 

op te zadelen met teveel aangetaste overeenkomsten. Aan-tasting dwingt tot ongedaanmaking 
van wat reeds is gepresteerd en dat kan problemen opleveren, met name in verhouding tot 
derden die te goeder trouw rechten hebben verkregen. Vandaar dat ter vermijding hiervan in het 
BW van 1992 de terugwerkende kracht en de zakelijke werking bij de ontbinding is verlaten en 
dat een aantal nietigheden is omgezet in vernietigbaarheden (nr. 7, waarin ook verwijzingen 
naar de vergelijkbare tendens in de PECL en de PICC). Ook de leer van het redelijk alternatief 
en de aanpassings- en wijzi-gingsbevoegdheden bij vernietiging en bij imprévision zijn mede 
tegen deze achtergrond te plaatsen. In een concreet geval echter wordt hun toepassing veelal 
door evenredigheidsoverwegingen bepaald. Zeker is dit het geval bij de imprévision. Wij wezen 
daar al op in het begin van deze paragraaf. Bij de andere twee kunnen soms ook andere 
overwegingen, bijvoorbeeld van prag-matische of opportunistische aard, de overhand hebben. 

 
Van doorslaggevende betekenis voor de reikwijdte van het evenredigheidsbeginsel bij het 
beëindigen en wijzigen van overeenkomsten is de wijze waarop men het beginsel hanteert. 
Wij onderscheiden twee benaderingswijzen. 
 
 De eerste is dat men het beginsel hanteert als een correctie achteraf op een op zichzelf 

geoorloofde bevoegdheidsuitoefening. De correctie steunt op de on-evenredigheid van het 
resultaat: het met de uitoefening gediende belang van de een staat naar maat en gewicht in geen 
verhouding tot de aantasting van het belang van de ander. Dat wordt als onbehoorlijk c.q. niet-
toelaatbaar aange-merkt. Volgens Van Gerven, Het evenredigheidsbeginsel: een beginsel met 
een groot verleden en een grote toekomst, in: In het nu, wat worden zal (Schoordijk-bundel), 
1991, p. 75-86 is deze betekenis nauw verwant met de toets die naar gangbare opvatting wordt 
aangelegd bij misbruik van recht. Voor Nederland gaat deze vergelijking echter niet op, omdat 
in art. 3:13 lid 2 weliswaar de on-evenredigheid als een van de drie criteria voor misbruik van 
recht is geco-dificeerd, maar de wijze van toetsen overeenkomt met de tweede benade-
ringswijze. 

  De tweede benaderingswijze houdt in dat men het evenredigheidsbeginsel niet hanteert 
als een correctie achteraf op een prima vista geoorloofde bevoegdheidsuitoefening, maar van 
meet af aan als maatstaf meeneemt bij het oordeel over de vraag of in de gegeven 
omstandigheden van het geval, mede gelet op de maat en het gewicht van de in aanmerking te 
nemen belangen, de bevoegdheidsuitoefening behoorlijk c.q. toelaatbaar is. Toegepast op 
misbruik van recht betekent dit dat "misbruik in wezen de grenzen van de bevoegdheid zelf 
nader bepaalt" (PG Inv. wet boek 3, p. 1048). Zie over art. 3:13 lid 2 onder meer Rodenburg, 
Misbruik van bevoegdheid, Mon. Nieuw BW A4, 1985, nr. 7, 20 en 21; Vranken, Misbruik van 
recht als overgangsfiguur, in: Franke e.a. (red.), Onrechtmatige daad. BW-krant Jaarboek 1996, 
p. 87-95; Stolp, Gren-zen aan de uitoefening van bevoegdheden in de contractuele sfeer; meten 
met twee maten, in: Hartlief en Stolker (red.), Contractvrijheid, 1999, p. 501-515, die misbruik 
van recht en de redelijkheid en billijkheid naast elkaar plaatst. 

 
36 Hinken op twee gedachten 
 
Beide benaderingswijzen worden in Nederland door elkaar heen gebruikt. 
 
 Het grote verschil tussen de eerste en tweede benaderingswijze is dat in de eerste het 

evenredigheidsbeginsel leidt tot een marginalere toetsing dan in de tweede. In de eerste wordt 
de bevoegdheid tot beëindigen of wijzigen vooropgesteld en moet de partij jegens wie de 
bevoegdheid wordt uitgeoefend aannemelijk maken dat de uitoefening haar in de concrete 
omstandigheden van het geval onevenredig zwaar belast. Zij vertrekt daarbij als het ware vanuit 
een achterstandspositie. Een voorbeeld is de ontbinding en de leer van het redelijk alternatief. 
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Aanvaardt men deze leer niet, dan kan de ontbinding alleen afge-wezen worden in tamelijk 
extreme situaties van, voor zover hier relevant, on-evenredigheid. Van een belangenafweging op 
voet van gelijkheid is geen spra-ke. Evenmin gebeurt dit bij de imprévision: pas wanneer de 
onvoorziene om-standigheden het overeengekomen evenwicht dusdanig verstoren dat ongewij-
zigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
maatschappelijk onaanvaardbaar is, kan ontbonden of gewijzigd worden. Zie HR 27 april 1984, 
NJ 1984, 679 (NVB/Sipke Helder) en HR 20 februari 1998, NJ 1998, 493 (Briljant 
Schreuders/ABP) voor het terughou-dend gebruik dat volgens de Hoge Raad van de imprévision 
moet worden gemaakt. Vergelijk ook HR 9 januari 1998, NJ 1998, 363 (Apeldoorn/Dui-
sterhof); HR 25 februari 2000, NJ 2000, 471 (FNV/Frans Maas) en HR 8 februari 2002, NJ 
2002, 284 (Poelstra/Bettman) voor het verschil tussen ‘’in strijd met redelijkheid en billijkheid’’ 
enerzijds en ‘’naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’’ anderzijds. 
 In de tweede benaderingswijze is dit anders, omdat de evenredigheid mede de grenzen 
van de bevoegdheid zelf bepaalt. Daardoor is bij het oordeel over de vraag of in de concrete 
omstandigheden van het geval de overeenkomst beëindigd of gewijzigd kan worden, de 
evenredigheid van meet af aan op voet van gelijkheid met andere gezichtspunten betrokken. Wij 
menen dat in de meeste gevallen van relativering die wij in hoofdstuk II besproken hebben, deze 
benaderingswijze gevolgd wordt. Onder meer is dit het geval bij het onthouden van de 
bevoegdheid tot ontbinding indien de wanprestatie slechts gering is, bij de gedeeltelijke ont-
binding, de partiële vernietiging en de conversie, bij de in art. 6:278 neergelegde plicht tot 
herstel van de oorspronkelijke waardeverhouding, bij de regeling van het zuiveren van het ver-
zuim en, recent, bij de aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden ingeval van vernietiging (art. 
3:53 lid 2, art. 3:54 en 6:230). Met name deze laatste bevoegdheden roepen de vraag op waarom 
er op dit punt zo'n verschil bestaat tussen vernietiging en ontbinding: waarom kan degene die 
een dwaling heeft ver-oorzaakt of die misbruik van omstandigheden heeft gemaakt, wél de 
beëindi-ging van de overeenkomst voorkomen, ook als geen sprake is van buitensporige 
onevenredigheid, en degene die wanprestatie heeft gepleegd niet? Beter in dit opzicht achten wij 
art. 7.3.1 PICC dat in lid 2 sub e als één van de in aanmerking te nemen factoren bij de vraag of 
sprake is van een "fundamental non-performance" noemt "whether the non-performing party 
will suffer dispro-portionate loss as a result of the preparation or performance if the contract is 
terminated". Art. 9:301 PECL kent deze verfijning niet. Zie voor een verge-lijking van de PECL 
op dit punt met het Nederlandse recht, Van Kooten, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 364-367. 

  Een tussenpositie neemt volgens ons de opzegging in. Voor zover het gaat om 
duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd staat weliswaar de bevoegdheid tot opzeggen voorop, 
maar inmiddels is de gedachte dat daarbij in beginsel een redelijke termijn in acht moet worden 
genomen en, in voorkomend geval, een passende schadevergoeding moet worden betaald, zo 
ingeburgerd dat men haar wellicht al zou kunnen aanmerken als een inherente bevoegdheids-
beperking. De beperking is nog versterkt door HR 3 december 1999, NJ 2000, 120 (Latour/De 
Bruijn), waarin is beslist dat soms ook een voldoende reden aanwezig moet zijn om te kunnen 
opzeggen. 

 
 
III.7 SUBSIDIARITEIT 
 
37 Subsidiariteit is meer dan "een tussenoplossing ter vermijding van het 

paardenmiddel van de beëindiging" 
 
Subsidiariteit houdt in dat een overeenkomst pas mag worden vernietigd, ontbonden of 
opgezegd indien een andere, betere oplossing niet voorhanden is of niet gerealiseerd kan 
worden. 
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 De uitdrukking "van paardenmiddel naar tussenoplossing" is ontleend aan de bijdrage van 
Hartlief, Subsidiariteit en proportionaliteit in het contractenrecht, AA 1997, p. 196-202 (p. 198). 
Ontegenzeggelijk is dit een adequate typering van de relativeringstendens waaraan de 
bevoegdheden tot vernietigen, ontbin-den en opzeggen van overeenkomsten zijn onderworpen. 
In hoofdstuk II heb-ben wij deze tendens in kaart proberen te brengen. Subsidiariteit gaat echter 
verder dan relativering. Er zijn relativeringen die niet voldoen aan de vereisten voor 
subsidiariteit. Met name geldt dit voor relativeringen die de bevoegdheid tot vernietigen, 
ontbinden of opzeggen binden aan zekere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de aard en ernst van 
de wanprestatie - ook het in nr. 36 geciteerde art. 7.3.1, lid 2 sub e PICC rekenen wij hiertoe - 
en, belangrijk en omvangrijk, de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid die soms 
verhindert dat een overeenkomst mag worden vernietigd of na vernietiging geheel moet worden 
teruggedraaid, dan wel dat zonder redelijke termijn en/of zonder passende schadevergoeding 
mag worden opgezegd. 

  Van subsidiariteit in de door ons genoemde betekenis is wél sprake bij gedeeltelijke 
ontbinding, partiële vernietiging en conversie. Algehele ontbinding en vernietiging zijn hierbij 
als "next best" aan te merken en alleen uit te spreken indien er geen voldoende redenen of 
mogelijkheden zijn voor conversie of voor een beperking tot een gedeelte. Ook bij onvoorziene 
omstandigheden is er een keuzemogelijkheid. Tegenover de aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid dat hetzij wanprestatie zal worden gepleegd, hetzij met zwaar verlies zal 
moeten worden nagekomen, hetzij sprake is van een niet-toerekenbare onmogelijkheid die recht 
geeft op ontbinding, staat de optie dat de rechter onder zekere, strikte voorwaarden de 
overeenkomst wijzigt of aanpast (nr. 21). 

 
 De meest vérgaande voorbeelden van subsidiariteit zijn de aanpassings- en wijzi-

gingsbevoegdheden bij vernietiging, waarin de wederpartij van degene die zich op de vernieti-
ging kan beroepen de mogelijkheid krijgt om, buiten rechte en desnoods tegen de zin van de 
gerechtigde, een passende wijziging van de ge-volgen voor te stellen. Eenzelfde bevoegdheid 
heeft de rechter op verlangen van een der partijen indien de vernietiging in rechte wordt 
gevorderd of verzocht (art. 3:54 en art. 6:230). Ook de leer van het redelijk alternatief zou, 
indien aanvaard, een (voor zich) sprekend voorbeeld van subsidiariteit zijn. 

 
38 Wisselend beeld 
 
Geconcludeerd kan worden dat naar huidig recht de subsidiariteitsgedachte zich het sterkst 
manifesteert bij de vernietiging en het zwakst bij de ontbinding wegens wanprestatie. De 
imprévision en de opzegging nemen tussenposities in. 
 
 De conclusie volgt uit het voorgaande: aanpassings- en wijzigingsbevoegd-heden ontbreken bij 

de ontbinding. Wellicht dat een enkele keer een aan-passing of wijziging in plaats van een 
ontbinding bereikt kan worden op grond van de beperkende werking van redelijkheid en 
billijkheid, maar juist bij de ontbinding is deze beperkende werking tot nu toe niet erg van de 
grond gekomen. Zie nr. 12, 13 en 36. Bovendien: ook al zou dat wel het geval worden, dan nog 
geloven wij niet dat de beperkende werking op één lijn kan worden gesteld met de aanpassings- 
en wijzigingsbevoegdheden die thans in het BW zijn opgenomen (nr. 45).  

  Bij de opzegging is de beperkende werking van meer betekenis. Zij neemt daarbij tot nu 
toe veelal de vorm aan van een redelijke termijn, een voldoende grond en een passende 
schadevergoeding als voorwaarden voor een rechts-geldige opzegging. Volgens ons maakt dit 
een verdere ontwikkeling mogelijk in een richting waarin de wederpartij van de opzegger hetzij 
heronderhandelingen kan afdwingen, hetzij de overeenkomst kan (doen) aanpassen of wijzigen. 
Zie nr. 44.  

  Aanpassing en wijziging bij de imprévision zijn in zoverre beperkt dat deze pas openstaan 
bij onvoorziene, diep ingrijpende omstandigheden. Voorts zijn ze afhankelijk van het oordeel 
van de rechter. Voorop staat gebondenheid, ook wanneer de prestatie voor een van de partijen 
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"more onerous" is geworden, om de terminologie van art. 6:111 PECL en art. 6.2.2 PICC te ge-
bruiken. Een buitengerechtelijke aanpassing of wijziging bij de imprévision is in Nederland in 
art. 6:258 uitgesloten. Elders is dit meestal anders. Zie de in nr. 18 en 19 genoemde 
(buitenlandse) literatuur, alsook de PECL en de PICC. Wel staat het de Nederlandse rechter op 
grond van art. 6:248 vrij om alvorens zelf de overeenkomst te wijzigen, partijen eerst naar de 
onderhandelingstafel te sturen. Een verstandig rechter zal dat volgens ons in de regel ook doen. 
Zie ook Hijma, Het constitutieve wijzigingsvonnis, oratie 1989, p. 14-16, en, heel uitvoerig,  
Peletier, Rechterlijke vrijheid en partij-autonomie, diss. 1999, met name p. 137-165.  

 
 
III.8 INWISSELBAARHEID 
 
39 Benoemde overeenkomsten 
 
Met uitzondering van de vernietiging is de wijze waarop de beëindigings- en wijzigingsbe-
voegdheden bij benoemde overeenkomsten zijn geregeld, soms weinig consistent. In de 
boeken 7, 7A en 8 is dit met name het geval bij gewichtige redenen.  
 
 Gewichtige redenen vormen zowel de belangrijkste grond voor opzegging (nr. 14-16) als een 

belangrijke grond voor ontbinding (nr. 11) en, soms, voor aanpassing of wijziging van 
overeenkomsten (nr. 2). Alleen de vernietiging kan niet op gewichtige redenen worden 
gebaseerd, althans hebben wij daarvan geen voorbeeld aangetroffen. Waarop de keuze van de 
wetgever berust om bij gewichtige redenen nu eens te kiezen voor opzegging, dan weer voor 
ontbinding en dan weer voor aanpassing of wijziging, is moeilijk te achterhalen, zeker omdat 
het begrip gewichtige redenen steeds (bijna) dezelfde betekenis heeft. Waarschijnlijk is er een 
verband met het inschakelen van de rechter. Bij opzegging wegens gewichtige redenen is dit in 
het algemeen niet verplicht, bij ontbinding wegens gewichtige redenen wel. Zie art. 7:440 
(agentuurover-eenkomst), art. 7:685 (arbeidsovereenkomst) en art. 7A:1684 (maatschap). 

 
Om redenen die wij in nr. 4 hebben genoemd, gaan wij op deze inconsistenties bij de 
benoemde overeenkomsten niet nader in. Wij beperken ons tot het algemene overeenkom-
stenrecht. 
 
 Zoals gezegd en uitgelegd in nr. 4 richten wij ons in deze monografie alleen op het algemene 

overeenkomstenrecht en behandelen wij niet de vraag of en, indien ja, hoe een consistentere 
systematisering mogelijk is van de (soms zeer) uiteenlopende regelingen omtrent de wijzen 
waarop de benoemde overeen-komsten van met name de boeken 7, 7A en 8 beëindigd of 
gewijzigd kunnen worden. 

 
Buiten beschouwing blijven eveneens de (mogelijke) inconsistenties of afstemmingsproble-
men die zich voordoen tussen de benoemde overeenkomsten en het algemene overeenkom-
stenrecht. 
 
 Wij noemen enkele voorbeelden: 
 - de bijzondere opzeggingsgronden in verhouding tot de algemene regeling van de 

ontbinding wegens wanprestatie (nr. 14); 
 - de vraag of bijzondere regelingen, zoals het ontslagrecht bij arbeidsovereenkomsten, een 

enuntiatief of een limitatief karakter hebben; 
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 - de verhouding van de onder meer in nr. 11 genoemde afkoelingsperiode tot het algemene 
overeenkomstenrecht; 

 - de in nr. 2 genoemde gevallen van boek 8, waarin "bijzondere, onbekende 
omstandigheden" gehanteerd worden als grond voor opzegging van de overeenkomst, 
terwijl ze in het algemene overeenkomstenrecht onder de imprévision gebracht zouden 
worden. Waarin verschillen ze van de on-voorziene omstandigheden van art. 6:258? 

 - de gewichtige redenen van de boeken 7, 7A en 8 in verhouding tot de onvoorziene 
omstandigheden van art. 6:258. Aanleiding is de beschikking HR 8 november 1996, NJ 
1997, 217 (Sijthoff/Ouwerkerk), hiervoor in nr. 19 genoemd. Het geval betrof een free 
lance-overeenkomst die trekken had van een arbeidsovereenkomst, maar het in 
civielrechtelijke zin niet was. Wel was sprake van een arbeidsverhouding als bedoeld in 
het BBA. Verzocht was de ontbinding van de overeenkomst op grond van (analo-gische 
toepassing van) gewichtige redenen van art. 7A:1639w, thans art. 7:685. De Hoge Raad 
heeft beslist dat aan analogische toepassing geen behoefte bestaat, omdat, kort gezegd, de 
regeling van de imprévision dezelfde mogelijkheden tot ontbinding bood als gewichtige 
redenen, voor zover deze bestonden in een "verandering van omstandigheden, welke van 
dien aard zijn dat de dienstbetrekking billijkheidshalve (...) behoort te eindigen." Deze 
overweging leent zich in verschillende opzichten voor veralgemening, niet alleen voor 
andere benoemde overeenkomsten, maar ook voor het algemene overeenkomstenrecht. 
Voor zover betrekking heb-bend op dit laatste komen wij er in nr. 44 op terug. 

 
 
40 Het algemene overeenkomstenrecht: een inventarisatie van (mogelijke) 

inwisselbaarheden (nr. 41-46) 
 
In het voorafgaande hebben wij regelmatig gewezen op de (mogelijke) inwissel-baarheid van 
de verschillende wijzen waarop overeenkomsten kunnen worden be-ëindigd of gewijzigd. 
Tevens hebben wij voorbeelden genoemd van situaties waar-in naar geldend recht 
inwisselbaarheid uitgesloten is of lijkt, terwijl de reden of wen-selijkheid daarvan niet zonder 
meer in het oog springt. De nummers 41 tot en met 46 bevatten een inventarisatie en 
bespreking van deze gevallen. Onze evaluatie, con-clusies en aanbevelingen volgen in 
hoofdstuk IV. 
 
 
41 Vernietiging wegens dwaling en ontbinding wegens wanprestatie 
 
Ingeval van ondeugdelijke, niet-conforme prestaties heeft de schuldeiser meestal de keuze 
tussen vernietiging wegens dwaling en ontbinding wegens wanprestatie. 
 
 Vergelijk nr. 28, waar wij onder meer het voorbeeld hebben genoemd van de koop van 

woningen die op verontreinigde grond gebouwd bleken te zijn. (-). Indien de verkoper de koper 
over dat risico had behoren in te lichten, kan deze naar Nederlands recht in beginsel zowel uit 
dwaling als uit wanprestatie ageren. De tijdslijn (par. III.3) en de gronden van de vordering (par. 
III.4) leve-ren in dit soort gevallen geen probleem op. Dat komt omdat de relevante feiten 
afhankelijk van de wijze waarop men ze interpreteert en kleurt, zowel vóór als ná het moment 
van totstandkomen van de overeenkomst kunnen worden gesitueerd. Voor meer gegevens over 
deze heersende leer en vaste recht-spraak o.m. Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 197; Asser-
Hijma, 5 I, 2001,  nr. 250; M.M. van Rossum, Dwaling, in het bijzonder bij koop van onroerend 
goed, diss. 1991, p. 63-65; Bakels, Ontbinding van wederkerige overeen-komsten, diss. 1993, p. 
75-99; Chao-Duivis, Dwaling bij de totstandkoming van overeenkomsten, diss. 1996, p. 315-
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317; Smits, Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen, 1999, p. 
75-80, en Van Dunné, Verbintenissenrecht . Deel I. Contractenrecht, 2001, p. 541-552. 

 
Keuzevrijheid wil echter nog niet zeggen volledige inwisselbaarheid. Er zijn enkele ver-
schillen die eerst gecoördineerd moeten worden. Met name geldt dit voor de verjaringster-
mijnen, de aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden en de mogelijk-heden om schadever-
goeding te vorderen. 
 
 Onder het oude recht bedroeg de verjaringstermijn voor dwaling vijf jaar en voor wanprestatie 

dertig jaar. In de vaststellingswet nieuw BW is de termijn bekort tot één resp. twintig jaar, maar 
uiteindelijk is in de invoeringswet gekozen voor drie resp. vijf jaar. Dit is een verschil dat alleen 
de wetgever kan opheffen. Hij zal dat doen indien er overigens weinig verschillen zijn en de 
uiteenlopende verjarings-termijnen nodeloze problemen oproepen. 

  Aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden kunnen wel bij dwaling worden ingeroepen, 
maar, zoals eerder al gezegd (nr. 13, 32 en 36), niet bij wan-prestatie. Indien dit zo blijft, is de 
consequentie dat een schuldeiser - bijv. de koper van het huis op verontreinigde bodem - het 
geheel in eigen hand heeft om discussies over aanpassings- en wijzigingsvoorstellen te 
vermijden. Hij be-hoeft daarvoor niet meer te doen dan zijn vordering te baseren op wanpres-
tatie. De schuldenaar en de rechter die eventueel wél tussenoplossingen zouden willen 
aandragen, wordt op die manier de pas afgesneden. Is deze conse-quentie aanvaardbaar? Anders 
gezegd: wat is de rechtvaardiging voor een zo vérgaande, eenzijdige bevoegdheid van de 
schuldeiser? Voor ons standpunt verwijzen wij naar nr. 43. 

  Het derde coördinatieprobleem betreft de schadevergoeding (nr. 33). Bij wanprestatie kan 
de schuldeiser naast ontbinding ook schadevergoeding vor-deren, bij vernietiging kan hij dit pas 
indien degene die de dwaling heeft veroorzaakt daarmee tevens een onrechtmatige daad heeft 
gepleegd. Dit verschil heeft echter inmiddels veel van zijn scherpte verloren door de 
aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij vernietiging. Die bevoegdheden bieden immers 
ook de mogelijkheid om financieel nadeel, waaronder schade, te vergoeden. Wel is de "prijs" 
die de schuldeiser hiervoor zal moeten betalen dat hij niet kan vernietigen, maar met de 
schuldenaar, al of niet op gewijzigde voet, verder moet gaan. Vaak echter zal de schuldeiser niet 
anders willen. Art. 3.18 PICC speelt hierop in door enerzijds de schadevergoedingsplicht te 
koppelen aan het weten of behoren te weten van de vernietigingsgrond, maar haar anderzijds los 
te maken van de vraag of daadwerkelijk vernietigd wordt of niet. Uitvoeriger, maar in essentie 
hetzelfde, is art. 4:117 PECL. Over deze bepaling, mede in vergelijking met het Nederlandse 
recht, Hijma, in: Schelhaas et al., a.w., p. 233-236.  

 
42 Vernietiging wegens dwaling en aanpassing of wijziging wegens onvoorziene 

omstandigheden 
 
Dwaling en onvoorziene omstandigheden zijn in beginsel scherp afgebakend, maar er zijn ook 
gevallen van vrijwel volledige inwisselbaarheid. 
 
 In deze zin ook reeds de wetgever in PG boek 6, p. 903, die spreekt over "een grensgebied, 

waarin beide regelingen kunnen worden ingeroepen. Het kan immers voorkomen dat niet-
toekomstige omstandigheden voor een contractant juist daarom van belang zijn, omdat zij 
bepaalde toekomstverwachtingen recht-vaardigen. Dwaalt de contractant nu inzake die 
omstandigheden, dan kan men hem - als overigens aan de vereisten van het artikel voldaan is - 
de vernietiging op grond van dwaling niet ontzeggen, ook al is het motief voor vernietiging 
gelegen in het illusoir blijken van de toekomstverwachtingen". 

  Een voorbeeld is het aangaan van een huurovereenkomst in een nieuw winkelcentrum, 
terwijl kort daarna blijkt dat op loopafstand een nog groter winkelcentrum wordt gebouwd 
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waarin soortgelijke bedrijven zijn gepland als in het eerste. Ervan uitgaande dat partijen van 
deze nieuwe plannen niet op de hoogte waren of konden zijn, kan de huurder in beginsel zowel 
een beroep doen op dwaling als op onvoorziene omstandigheden. Veel verschil maakt het niet 
uit, zeker niet nu sedert 1992 ook bij dwaling aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden zijn 
erkend. In deze zin ook HR 28 november 1997, NJ 1998, 659 (Luycks/Kroonenberg) waarin bij 
een op dwaling gebaseerde vorde-ring het hof in plaats van een vernietiging een aanpassing van 
de overeenkomst het meest aangewezen oordeelde. Voor dit laatste verwees het hof in één adem 
naar art. 6:230, lid 2, art. 6:248 en art. 6:258 en dat getuigde volgens de Hoge Raad niet van een 
onjuiste rechtsopvatting. In HR 18 januari 2002, NJ 2002, 106 (Ruinemans/Heijmeijer) - een 
geval van wederzijdse dwaling - had het hof op de voet van art. 3:53, 6:230 lid 2, 6:248 en 
6:258 de overeenkomst tussen partijen aangepast door het nadeel voor rekening te brengen van 
beide partijen. De Hoge Raad liet, mede onder verwijzing naar Luycks/Kroonenberg,  ook deze 
beslissing in stand. Over de verhouding van de drie laatstgenoemde artikelen (-) onder meer 
Hijma, Het constitutieve wijzigingsvonnis, oratie 1989, en, mede over Luycks/Kroonenberg, 
Klik, Ge-wijzigde omstandigheden en dwaling: enkele rechtsvergelijkende opmer-kingen, 
WPNR 6352 en 6353 (1999). Zie voorts hierna nr. 45. 

        
In de hiervoor bedoelde gevallen van vrijwel volledige inwisselbaarheid is het enige 
coördinatieprobleem de vraag of, wanneer de mogelijkheid van een aanpassing of wijziging 
zich aandient, de rechter moet worden ingeschakeld. Art. 6:258 eist een dergelijk rechterlijk 
ingrijpen, art. 6:230 doet dit niet. 
 
 (-)Volgens Peletier, Rechterlijke vrijheid en partij-autonomie, diss. 1999, p. 100 jo 177-185 zijn 

er nog andere verschillen, met name ten aanzien van de vraag welk effect het rechterlijk 
ingrijpen op de bestaande verhouding dient te hebben. Bij dwaling werkt het aanpassingsvonnis 
ex tunc, bij imprévision ligt volgens haar een werking ex nunc meer voor de hand, tenzij de 
rechter terugwerkende kracht toekent. 

 
43 Aanpassing of wijziging in plaats van ontbinding. De leer van het redelijk 

alternatief nog nodig? 
 
Op verschillende plaatsen hebben wij al aangegeven dat het ontbreken van aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden bij ontbinding merkwaardig is te noemen. 
 
 Zie onder meer nr. 13, 32, 36 en 41. In nr. 41 hebben wij uiteengezet dat een schuldeiser die de 

keuze heeft tussen dwaling en wanprestatie, het volledig in eigen hand heeft om iedere discussie 
over aanpassing of wijziging de pas af te snijden. Hij behoeft daarvoor niet meer te doen dan 
zijn vordering te baseren op wanprestatie. Onze vraag was waarom een schuldeiser een zo 
vérgaande, een-zijdige bevoegdheid zou dienen te hebben. Wij konden en kunnen de recht-
vaardiging hiervan niet bedenken. 

  Ook anderszins kunnen wij dit niet. Vernietiging is, ondanks haar terug-werkende kracht, 
niet een zodanig zwaardere of ingrijpender sanctie dan ont-binding dat om die reden verschil 
gemaakt moet worden. Een argument voor deze stelling kan worden ontleend aan de ontbinding 
in het kader van de imprévision. Die behoeft evenmin terugwerkende kracht te hebben en kan 
toch tot aanpassingen of wijzigingen van de overeenkomst leiden. Voorts roepen wij in herin-
nering dat de regelingen tot ongedaanmaking van wat reeds gepres-teerd is bij vernietiging en 
ontbinding nagenoeg identiek zijn (nr. 31). Wijst dit er niet op dat er geen relevant verschil in 
zwaarte van de beide remedies is? 

 
 Art. 3.7 PICC heeft ons niet van het tegendeel kunnen overtuigen. De bepaling houdt in dat bij 

samenloop van dwaling en wanprestatie de schuldeiser de route van de wanprestatie moet 



 26 

volgen, omdat, aldus de toelichting, dit "seems to be better suited and (..) more flexible than the 
radical solution of avoidance for mistake". Gegeven het bestaan van de aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden bij dwaling, maar niet bij wanprestatie gaat deze motivering voor het 
Nederlandse recht niet op: de keuze zou eerder omgekeerd moeten luiden. 

  Terzijde merken wij op dat ook in het stelsel van de PICC zelf de motivering van art. 3.7 
niet overtuigend is. Ook de PICC erkennen immers een aanpassings- en wijzigingsbevoegdheid 
wel bij dwaling - zij het minder ver-gaand dan art. 6:230 lid 2 -, maar niet bij wanprestatie (nr. 
20) en ook in de PICC zijn de regelingen voor het herstel bij vernietiging en ontbinding 
nagenoeg identiek (nr. 10). Overtuigender is dan ook art. 8:102 PECL dat net als in Nederland 
uitgaat van het principe van cumulatie van remedies, uiteraard mits ze met elkaar verenigbaar 
zijn. De omstandigheid dat de PECL evenmin aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden kennen 
bij de ontbinding wegens wanprestatie - met uitzondering van de bevoegdheid van de 
schuldeiser om soms de prijs te verminderen (art. 9:401) en de algemene werking van de good 
faith-bepaling van art. 1:201 -, weerhoudt ons niet van onze stelling dat dergelijke 
bevoegdheden wel gewenst zijn en zonder moeite in het systeem kunnen worden ingepast, 
zowel in Nederland, als in de PECL en de PICC. (-) Zie ook Hesselink, preadvies Principles of 
European Contract Law, 2001, p. 64-66, die zich afvraagt waarom niet een algemene regel aan 
art. 8:102 PECL is toegevoegd, inhoudende dat de keuze van de remedies onderworpen is aan 
de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit. De goede trouw van art. 1:201 PECL biedt 
volgens hem te weinig zekerheid voor een dergelijke toets. 

 
Overwegingen van flexibiliteit, evenredigheid en subsidiariteit pleiten ervoor om ook bij de 
ontbinding wegens wanprestatie aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden te erkennen. Aan 
de leer van het redelijk alternatief bestaat dan geen afzonderlijke behoefte meer. 
 
 Aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden vormen flexibele instrumenten voor de oplossing van 

geschillen. Wij kunnen niet inzien waarom deze flexibiliteit wel mag gelden bij vernietiging (en 
soms zelfs bij nietigheid), ook mag gelden bij onvoorziene omstandigheden en, op basis van de 
redelijkheid en billijkheid, eveneens bij de opzegging, maar niet bij de ontbinding wegens 
wanprestatie. De thans bij de ontbinding bestaande relativeringen, waaronder met name de 
gedeeltelijke ontbinding, volstaan lang niet altijd om recht te doen aan de verhouding tussen 
partijen. Ook bij de ontbinding is behoefte aan tussen-oplossingen, niet alleen bij de 
grensgevallen met dwaling, maar algemeen. 

 
 Wij bepleiten aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij ontbinding die verge-lijkbaar zijn 

met die bij vernietiging en, behalve de verplichte rechterlijke tussenkomst, met die bij 
onvoorziene omstandigheden. Wij kiezen niet voor het Franse en Belgische stelsel waarin het 
tot op zekere hoogte aan de discretie van de rechter is overgelaten om, hoewel strikt genomen 
aan de voorwaarden voor ontbinding is voldaan, deze niet uit te spreken. Zie over dit stelsel 
voor België o.m. Hartlief, Ontbinding, diss. 1994, p. 131-134; Herbots, Contract Law in 
Belgium, p. 199-200; Stijns, Ontbinding van wederkerige overeenkom-sten bij wanprestatie, in: 
Smits en Stijns (red.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, 2000, p. 51-114.  
Opvallend is dat Stijns af wil van het discretionaire stelsel van haar land en een voorkeur 
uitspreekt  voor een evenwicht tussen het recht op ontbinding en redelijkheid en bil-lijkheid. 
Voor Frankrijk wijzen wij op Terré, Simler en Lequette, Les obligations, 1999, nr. 630 sub c; 
Malaurie en Aynès, Les obligations, 2001, nr. 740-741; Carbonnier, Les obligations, 2000, nr. 
187; Larroumet, Les obliga-tions. Le contrat, 1996, nr. 711-712; Starck, Roland en Boyer, Obli-
gations. Tome 2. Contrat, 1995, nr. 1672-1677.  

  Uit de in deze literatuur gegeven voorbeelden en vermelde rechtspraak blijkt dat de 
rechter in plaats van de ontbinding uit te spreken soms nog een termijn gunt aan de debiteur en 
soms de crediteur verplicht om genoegen te nemen met schadevergoeding, wanneer deze het 
nadeel van de wanprestatie voldoende opheft. Over het aanpassen of wijzigen van de 
overeenkomst op een zodanige manier dat partijen weer verder kunnen, hebben wij niets aan-
getroffen. Toch zou ook dit volgens ons tot de mogelijkheden moeten behoren. Bovendien 
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geven wij er de voorkeur aan tot uitdrukking te brengen dat aanpassen of wijzigen primair de 
verantwoordelijkheid is van partijen en dat de rechter pas aan bod komt als partijen er niet 
uitkomen. Het uitgangspunt in het Franse en Belgische recht is juist omgekeerd.  

  Het voorgaande strookt ook met de toenemende wens in het civiele procesrecht de rechter 
waar mogelijk als ultimum remedium te be-schouwen. In plaats daarvan wordt erop 
aangedrongen dat partijen zelf hun geschillen en conflicten oplossen. De opkomst van mediaton 
als alternatief voor overheidsrechtspraak is een van de uitingen van dit streven. Andere uitingen 
zijn de pleidooien voor pre-action protocols of algemene procesvoorwaarden, 
geschillencommissies en klachtenrege-lingen.  

 
Dat Nederland met een stelsel als door ons gepropageerd, rechtsvergelijkend uit de pas c.q. 
voorop loopt, achten wij geen enkel bezwaar. Voor ons is de erkenning van aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie het consequent doortrekken van 
de lijn die is ingezet enerzijds met de erkenning van dergelijke bevoegdheden bij de vernieti-
ging - ook die treft men in de door ons onderzochte buitenlandse rechtsstelsels niet aan, wel in 
de PECL en de PICC - en anderzijds met de toenemende betekenis in ons recht van de 
redelijkheid en billijkheid, zoals die, voor zover hier relevant, blijkt uit de imprévision en uit 
de rede-lijkheidstoets bij de opzegging. Wanneer wij de verschillende wijzen van beëindigen 
of wijzigen van overeenkomsten met elkaar vergelijken, kunnen wij geen argumenten beden-
ken waarom in dit opzicht voor de ontbinding niet hetzelfde zou moeten gelden als voor de 
rest. 

 
Wij denken dat in het door ons verdedigde systeem van aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden over de gehele linie van ontbinding, vernietiging en (zie hierna nr. 44) 
opzegging, geen behoefte meer is aan een afzonderlijke prijsverminderingsvordering, zoals art. 
7:22 lid 1 sub b en, meer algemeen, art. 9:401 PECL bepalen. In veel gevallen zal de aan-
passing en wijziging immers juist bestaan uit een evenredige vermin-dering van de prijs. Dat 
hoeft men dan niet nog eens apart te regelen.  
 Wij menen dat ons systeem scherpere maatstaven biedt dan het voorstel van Hesselink, 
hierboven genoemd, waarin de keuze van reme-dies wordt onderworpen aan de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit. 

 
44 Aanpassing of wijziging in plaats van opzegging 
 
Ook ten aanzien van de opzegging kan de vraag worden gesteld of geen behoefte bestaat aan 
aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden. 
 
 De hier aan de orde gestelde vraag vloeit mede voort uit de in nr. 39 genoemde beschikking HR 

8 november 1996, NJ 1997, 217 (Sijthoff/Ouwerkerk) inzake een free lance-overeenkomst die 
leek op een arbeidsovereenkomst, maar het in civielrechtelijke zin niet was. De ontbinding van 
de overeenkomst kon volgens de Hoge Raad niet worden gebaseerd op (analoge toepassing van) 
art. 7A:1639w, thans art. 7: 685, omdat de imprévision van art. 6:258 dezelfde mogelijkheden 
tot ontbinding bood als gewichtige redenen, voor zover deze bestonden in een "verandering van 
omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de dienstbetrekking billijkheidshalve (...) behoort 
te eindigen." 

  Wat betekent dit voor de verhouding van de aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden van 
art. 6:258 en de opzegging van onbenoemde overeenkomsten wegens gewijzigde 
omstandigheden: kan de wederpartij de opzegging voorkomen of herstellen door de rechter te 
verzoeken in plaats van de opzegging geldig te verklaren de overeenkomst aan te passen en te 
wijzigen, dan wel door (uitgaande van ons standpunt dat art. 6:258 ten onrechte rechterlijk in-
grijpen vereist) zelf daartoe voorstellen te doen? 
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 Men kan ook nog verder veralgemenen: waarom zouden aanpassings- en wijzigings-

bevoegdheden in beginsel niet ook altijd bij opzegging toelaatbaar zijn? Natuurlijk moeten 
contractspartijen op zeker ogenblik van elkaar af kun-nen, maar er zijn ook gevallen waarin 
partijen dit niet per se wensen. Het enige dat ze willen is dat de overeenkomst niet onder 
dezelfde voorwaarden wordt gecontinueerd. In die situaties zou met een enigszins gewijzigde 
overeenkomst kunnen worden volstaan. Waarom dan daartoe niet de bevoegdheid geopend op 
eenzelfde wijze als bij vernietiging en (met uitzondering van de verplichte rechterlijke tussen-
komst) bij onvoorziene omstandigheden? Van der Putt-Lauwers, Opzegging en annulering – 
contracten zijn van tijdelijke makelij, in: Barendrecht, Chao-Duivis en Vermeulen (red.), 
Beginselen van con-tractenrecht, 2000, p. 120 lijkt hier ook wel voor te voelen.  

  Een argument kan worden ontleend aan HR 28 november 1997, NJ 1998, 659 
(Luycks/Kroonenberg) en HR 18 januari 2002, NJ 2002, 106 (Ruinemans/Heijmeijer), waarin 
de aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij dwaling en bij onvoorziene omstandigheden, 
samen met de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, samen worden genoemd en 
aldus de uitdrukking lijken te zijn van een meer algemene regel of beginsel. Ook het al eerder 
gesignaleerde nauwe verband van opzegging en onvoorziene om-standigheden pleit voor een 
bevestigend antwoord: tussentijdse opzegging van duurovereenkomsten voor bepaalde tijd kan 
immers, wanneer contractueel of wettelijk niets is bepaald, alleen maar wegens onvoorziene 
omstandigheden, terwijl opzegging van duurovereenkomsten voor langere of voor onbepaalde 
tijd vaak zal zijn terug te voeren op een wijziging van de omstandigheden sedert het aangaan 
van de overeenkomst (nr. 16).  

 
De kwestie is echter minder urgent dan bij de ontbinding wegens wanprestatie. 
 
 Met name voor zover de opzegging steunt op redelijkheid en billijkheid is verdedigbaar dat 

rechter en partijen over voldoende bevoegdheden beschikken om te nuanceren op een manier 
die de situatie van aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden dicht benadert. Zie nr. 17, 32 en 38 
waarin wij, be-halve (schade)vergoeding, een voldoende grond en een redelijke opzegtermijn, 
de volgende voorbeelden van nuanceringen genoemd: opnieuw onderhandelen, verminderen van 
de prijs, herstel, schade- of goodwillvergoeding en gele-genheid geven tot aanpassing aan 
nieuwe ontwikkelingen. Ook de al genoemde nauwe samenhang van opzegging en onvoorziene 
omstandigheden kan in voorkomend geval een grondslag voor aanpassing bieden. 

 
 Hier staat tegenover dat voor zover de opzegging steunt op contractuele of wettelijke 

bevoegdheden, een dergelijke ruime nuancering misschien toch moeilijk is. Weliswaar zijn ook 
deze bevoegdheden onderworpen aan de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid - 
onder meer HR 9 april 1999, NJ 2000, 219 (Coevorden/Gasfabriek) -, maar dit kan, bijv. als 
gevolg van de redactie van de opzeggingsbevoegdheid, soms te weinig zijn voor een van de 
genoemde nuanceringen. Niet voor niets heeft de wetgever bij vernietigbaarheden en bij 
onvoorziene omstandigheden niet volstaan met een verwijzing naar de beperkende werking. 
Voorts menen wij dat de partij die een aanpassing of wijziging voorstelt jegens haar wederpartij 
een vuist moet kunnen maken, dit wil zeggen dat de wederpartij in ieder geval verplicht is om 
serieus over het voorstel na te denken en gehouden is om er in beginsel op in te gaan indien het, 
ook gemeten aan haar belangen, redelijk is. Bij een uitdrukkelijke regeling van aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden is deze plicht de uitgangspositie; bij "alleen" beperkende werking van 
redelijkheid en billijkheid is zij het nog te veroveren resultaat. Met dit laatste hangt samen dat 
wij graag onderstreept zien dat partijen zelf primair verantwoordelijkheid dragen voor het aan-
passen of wijzigen van hun overeenkomsten. Steun voor dit standpunt vinden wij ook in wat wij 
in nr. 43 opmerkten, onder meer  over de ontwik-kelingen in het civiele procesrecht. 
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45 Verhouding beperkende werking redelijkheid en billijkheid, aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden bij vernietiging en onvoorziene omstandigheden 

 
De aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden bij vernietiging en de regeling van de onvoor-
ziene omstandigheden kan men beschouwen als bijzondere, op een bepaalde situatie 
toegespitste vormen van de beperkende werking van redelijkheid en bil-lijkheid. Ze zijn niet 
(volledig) inwisselbaar, maar liggen wel in elkaars verlengde.  
 
 Dat de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid niet zonder meer ook de bevoegdheid 

impliceert tot aanpassing en wijziging van de overeenkomst, hebben wij al gezegd in nr. 38 bij 
de ontbinding en in nr. 44 bij de opzegging. Soms kan een beroep op de beperkende werking 
van redelijkheid en billijkheid worden afgewezen, bijvoorbeeld als door omstandigheden een 
wanverhouding is ontstaan tussen de prestaties, indien de desbetreffende partij nalaat op grond 
van art. 6:258 aanpassing of wijziging te verzoeken. In HR 25 juni 1999, NJ 1999, 602 
(Vereniging voor de Effectenhandel/CSM) was tot op zekere hoogte het omgekeerde aan de 
hand: de overeenkomst mocht worden opgezegd omdat instandhouding van de duurover-
eenkomst  onder niet-gewijzigde condities naar maatstaven van redelijk-heid en billijkheid 
onaanvaardbaar werd geoordeeld, hoewel daaraan niet was gekoppeld een verzoek tot 
aanpassing en wijziging op grond van art. 6:258 (en de opzegging in feite wel was gedaan als 
drukmiddel om de wederpartij alsnog tot aanvaarding van een nieuwe overeenkomst te 
bewegen). Kortom, aldus Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 341a in zijn commentaar op het arrest: 
de lex specialis van art. 6:258 verdringt niet de algemene norm van art. 6:248 lid 2, maar met de 
algemene norm zijn niet de rechtsgevolgen te bereiken van de bijzondere norm. Dit laatste volgt 
echter, zoals Asser-Hartkamp zelf ook schrijft, niet uit het arrest. Volgens ons gaat die stelling 
net iets te ver. Beperkende werking en onvoorziene omstandigheden mogen dan niet volledig 
inwisselbaar zijn, toch kan ook de beperkende werking partijen soms verplichten tot overleg 
over een aanpassing of wijziging van de overeenkomst zonder de voorgeschreven rechterlijke 
tussenkomst van de onvoorziene omstandigheden (nr. 24 en 38). Theoretisch is dit weliswaar te 
onderscheiden van ingrijpen door de rechter op basis van de mogelijkheden die art. 6:260 biedt, 
maar praktisch-procesrechtelijk zal het vaak zo zijn dat wanneer partijen er niet uitkomen, 
tenminste één van hen zal willen dat de rechter de knoop doorhakt. Het is dan een kwestie van 
uitleg van de stellingen van partijen of ze aanpassing of wijziging wensen. Tot nu toe heeft de 
Hoge Raad aan het kenbaar maken van het verlangen daartoe geen hoge eisen gesteld (nr. 24).  

  Zie ook HR 25 februari 2000, NJ 2000, 471 (FNV/Frans Maas), welk arrest volgens 
annotator Bloembergen alleen te begrijpen is tegen de achtergrond van NJ 1999, 602. Net als 
Asser-Hartkamp, t.a.p. is hij het niet eens met de kritiek van Abas in WPNR 6397 (2000) die 
meent dat met het arrest van 1999 art. 6:258 als lex specialis heeft afgedaan. 

 
De aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden, de beperkende werking van rede-lijkheid en 
billijkheid en de regeling van de onvoorziene omstandigheden vormen samen de uitdrukking 
van het coöperatiebeginsel, dat, voor zover hier relevant, par-tijen verplicht eraan mee te 
werken dat de overeenkomst zo goed mogelijk wordt uitgevoerd, ook wanneer 
vernietigbaarheden, tekortkomingen bij de nakoming of veranderde omstandigheden roet in 
het eten dreigen te gooien. 
 
 Het coöperatiebeginsel wordt in de Nederlandse literatuur niet of nauwelijks gebruikt. Wij 

ontlenen het omwille van zijn zeggingskracht aan het Franse, Duitse en Engelse recht, waarin 
het wél functioneert. (-)  

  Voor literatuur over het onderwerp verwijzen wij naar Picod, Le devoir de loyauté dans 
l'exécution du contrat, 1989, p. 101-110; (-) Hesselink, De rede-lijkheid en billijkheid in het 
Europese privaatrecht, diss. 1999, p. 243-247; Sonnenberger, Treu und Glauben - ein 
supranationaler Grundsatz? Deutsch-französische Schwierigkeiten der Annäherung, in: 
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Festschrift Walter Odersky, 1996, p. 703-721; Palandt-Heinrichs, BGB, 2000, Par. 242, Rd. 1-
172; Malaurie en Aynès, Les obligations, 2001, nr. 609-622; Terré, Simler en Lequette, Les 
obligations, 1999, nr. 412-417; Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats, 
1992, nr. 438 jo 53; Mestre, in Rev. trim. de dr. civil, 1986, p. 100-102; Nassar, Sanctity of 
Contracts Revisited, 1995, p. 156-168; Collins, The Law of Contract, 1997, p. 33-34. Aan het 
overzicht van De Bondt c.s., Kroniek van het Belgisch privaatrecht 1991-1992, NTBR 1994, p. 
146-153 ontlenen wij dat het concept van de samenwerking ook in België wordt erkend; zie 
voorts het Belgische proefschrift van De Boeck, Informatierechten en –plichten bij de 
totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 2000, nr. 45 en 910-916 (met veel verdere 
verwijzingen). 

  Het coöperatiebeginsel is ook opgenomen in art. 1: 202 PECL: "Each party owes to the 
other a duty to co-operate in order to give full effect tot the contract" en art. 5.3 PICC: "Each 
party shall co-operate with the other party, when such cooperation may reasonably be expected 
for the performance of that party's obligations." Hierover o.m. 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: Molengrafica Europees Pri-vaatrecht, 1995, p. 47-95 (verkort 
gepubliceerd in WPNR 6154 (1996), p. 694-698); Hesselink, preadvies Principles of European 
Contract Law, 2001, p. 56-57, die opmerkt dat het beginsel zich wel eens zou kunnen ontwik-
kelen tot het belangrijkste ankerpunt voor de verdere ontwikkeling van een sociaal privaatrecht; 
Mak, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 52-53; Lando and Beale (eds), a.w., p. 119-121.  

 
HR 28 november 1997, NJ 1998, 659 (Luycks/Kroonenberg) en HR 18 januari 2002, NJ 
2002, 106 (Ruinemans/Heijmeijer) vormen goede voorbeelden van onze stel-ling dat de 
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, de aanpassings- en wijzigings-
bevoegdheden bij vernietigbaarheden en de regeling van de onvoorziene omstandigheden (-) 
samen de uitdrukking vormen van het coöperatiebeginsel. 
 
 Het eerste geval betrof de verkoop door Luycks aan Kroonenberg van een terrein, waarvan 

partijen wisten dat het verontreinigd was. Er werd door een gespecialiseerd bureau een 
onderzoek ingesteld naar saneringsalternatieven. Partijen kozen op basis van dit rapport voor 
alternatief B en de verkoper garandeerde dat het zou worden uitgevoerd binnen een bepaalde 
tijd. Later bleek uit onderzoek van een ander bureau dat alternatief B niet realiseerbaar was. De 
koper vorderde schadevergoeding op grond van wanprestatie, de verkoper in reconventie 
vernietiging wegens dwaling. Het hof verklaarde het beroep op dwaling gegrond, maar sprak 
desondanks de vernietiging niet uit, omdat volgens het hof uit art. 6:230, 6:248 en 6:258 
voortvloeide dat een aanpassing van de overeenkomst aangewezen was. De Hoge Raad oor-
deelde dat deze beslissing van het hof geen blijk gaf van een verkeerde rechtsopvatting. 

  Abas, Verdwaald tussen 230 en 258!, WPNR 6308 (1998), p. 221-222 bestrijdt de door 
hof en Hoge Raad gelegde verbinding tussen art. 6:230 en 6:258. Zijns inziens is er na een 
gegrond beroep op dwaling - in casu een gemeenschappelijke dwaling - geen plaats meer voor 
art. 6:258. Wij zijn het niet met Abas eens. Hij gaat uit van de veronderstelling dat in casu niet 
het grens-gebied was betreden van dwaling en onvoorziene omstandigheden, maar dat het geval 
een "zuivere" dwaling betrof. Die veronderstelling delen wij niet, maar zelfs als wij dat wel 
zouden doen, is het in het kader van de vraag of reden is voor aanpassing of wijziging van de 
overeenkomst goed om daarbij meteen rekening te houden met eventuele onvoorziene 
omstandigheden als bedoeld in art. 6:258. Wat heeft het voor zin om hier een soort tweetraps-
raket te hanteren? 

  Inmiddels heeft de Hoge Raad onder verwijzing naar Luycks/Kroo-nenberg in een ander 
geval van wederzijdse dwaling de beslissing herhaald: HR 18 januari 2002, NJ 2002, 106 
(Ruinemans/Heijmeijer). In deze zaak stond  niet centraal de vraag óf gewijzigd mocht worden, 
maar met name aan de hand van welke maatstaven het door de wederzijdse dwaling ontstane 
nadeel verdeeld moest worden. Zeer kritisch over de wijze waarop het hof dat in deze zaak 
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gedaan heeft (en de Hoge Raad in stand heeft gelaten), Bijnen, in: Vranken en Giesen (red.), De 
Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag van een experiment, 2003, p. 123-140. 

 
 Een soortgelijke problematiek speelt bij algemene voorwaarden in duurver-houdingen, waarvan 

de vernietiging wordt ingeroepen. Zie het voorbeeld in nr. 28 en hierna in par. III.9. 

 
46 Diversen: herstel, schadevergoeding, in of buiten rechte en vormvereisten 
 
Over de in de titel van dit nummer aangeduide kwesties hebben wij ons standpunt in het 
voorafgaande al bepaald. Wij verwijzen daarnaar. 
 
 Zie voor herstel (onverschuldigde betaling of ongedaanmakingsverbintenis) nr. 10 en 31; voor 

schadevergoeding nr. 33 en 41; voor het al of niet verplicht inschakelen van de rechter bij art. 
51 lid 3 bij de imprévision nr. 22 resp. nr. 24, 38 en 42; voor vormvereisten nr. 26. 


