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III.9 DUUROVEREENKOMSTEN 

 

47 Begripsafbakening 
 

Het algemeen gedeelte van het overeenkomstenrecht is gericht op eenmaligheid, dat wil 
zeggen op overeenkomsten krachtens welke iedere partij slechts eenmalig hoeft te presteren, 
zodat met het over en weer verrichten van de prestatie de overeenkomst in beginsel is 
uitgewerkt. 

 
Dat er ook verhoudingen en overeenkomsten bestaan die niet met een eenmalige prestatie zijn 
uitgewerkt, wordt in het algemeen deel van het overeenkomstenrecht in Nederland slechts 
mondjesmaat onderkend. Onder meer in art. 6:50, waarin wordt gesproken over `op 
achtereenvolgende tijd-stippen gelijksoortige prestaties worden verricht'. Hetzelfde is geschied 
bij het later geschrapte art. 6.5.4.11, dat betrekking had op naar tijdsruimte deelbare prestaties 
(PG boek 6, p. 1021, waarover Bakels, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, diss. 
1993, p. 234). Ook art. 3:72 over de opzegging van de volmacht, art. 6:270 over de gedeeltelijke 
ontbinding voor zover de toekomst betreffend en sommige toetsingsgronden bij algemene 
voorwaarden, met name art. 236 aanhef en onder j over overeenkomsten `tot het geregeld 
afleveren van zaken', herinneren er in het algemeen deel van het overeenkomstenrecht aan dat er 
ook duurovereenkomsten kunnen bestaan. Art. 6:237 onder k over een overeenkomst van langer 
dan één jaar en art. 6:259 over voortdurende verplichtingen zijn wellicht de enige algemene 
bepalingen die alleen bij duur-overeenkomsten passen. 

  De PECL en de PICC kennen beide de overeenkomst voor onbepaalde tijd: art. 6:109 resp. 
art. 5.8. Zie nr. 26 en 29 voor meer gegevens over opzeg-baarheid van deze overeenkomsten en 
de voorwaarden waaronder ze op-gezegd kunnen worden, onder meer in vergelijking met het 
Nederlandse recht.  

 

Het belangrijkste kenmerk van een duurovereenkomst is dat er een rechtsverhouding bestaat 
waarbij partijen zich hebben verbonden gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en 
weer een of meer (-) prestaties te verrichten. De prestaties dienen voortdurend, telkens 
terugkerend of opeenvolgend te zijn. 
 

Een scherpe definitie van een duurovereenkomst valt niet te geven. De term wordt vooral 
gebruikt als tegenstelling tot de overeenkomst die is gericht op een eenmalige prestatie. Die 
tegenstelling is betrekkelijk, omdat eenmalig presteren ook vaak enige tijd in beslag neemt (nr. 
14). Daarom moet het onderscheidend criterium worden gevonden in het voortdurende, telkens 
terugkerende of opeenvolgende karakter van de prestaties), waartoe partijen zich gedurende 
bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplicht hebben. 

De omschrijvingen in de doctrine zijn zeer wisselend. Asser-Hartkamp 4 II, 2001, nr. 71 
spreekt van duurovereenkomsten indien een of beide partijen) verplicht zijn tot opeenvolgende 
of voortdurende prestaties. Van Dunné, Verbintenissenrecht. Deel I. Contractenrecht, 2001, p. 
24 maakt een onder-scheid tussen overeenkomsten van voorbijgaande aard en duurovereen-
komsten. Hofmann-Van Opstall, Het Nederlands verbintenissenrecht, deel 1, eerste gedeelte, 
1976, p. 19-24 onderscheidt voortdurende en niet-voort-durende prestaties. Van een 
voortdurende prestatie is sprake als de schulde-naar een zeker gedrag over een zeker 
tijdsverloop volhoudt. Hiervan te onder-scheiden is de duurovereenkomst, waarvan het kenmerk 
is dat zij een rechts-plicht schept om gedurende een zekere tijd periodiek of zo dikwijls als de 
schuldeiser daartoe de wens te kennen geeft, een prestatie te verrichten, ook als die niet 
voortdurend is. Strijbos, Opzegging van duurovereenkomsten, diss.1985, p. 25 e.v. bespreekt de 
diverse opvattingen en komt tot de conclusie dat er twee begrippen duurovereenkomst zijn: die 
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van Hofmann-Van Opstall die hij duurovereenkomsten in algemene zin noemt (hierbij vormt de 
tijdsduur een essentieel element bij de bepaling van de prestatie) en daarnaast duur-
overeenkomsten in bijzondere zin `welke uit een in de tijd volgehouden toe-stemming bestaat'. 
Als wij hem goed begrijpen heeft hij daarmee het oog op afroepcontracten en 
raamovereenkomsten. Naar onze mening draagt deze nuancering niet bij tot een beter begrip. (-
)De Vries, Opzegging van obligatoire overeenkomsten, diss. 1990, p. 251, geeft een weinig 
bruikbare omschrijving: een verbintenis is een duurverbintenis indien de omvang van de 
krachtens de verbintenis verschuldigde prestatie toeneemt doordat de tijd verstrijkt. Zie ook het 
preadvies van Hijmans van den Bergh voor de NJV 1952. Hijmans van den Bergh ziet niets in 
een erkenning van het begrip `duurzame verbintenis' (HNJV 1952, p. 119), en recent Van der 
Putt-Lauwers, Opzegging en annulering – contracten zijn van tijdelijke makelij, in: Barendrecht, 
Chao-Duivis en Vermeulen (red.), Beginselen van contractenrecht, 2000, p. 115-117, die 
duurovereenkomsten rekent tot het type lange termijncontracten, zonder dat ze daarmee 
samenvallen; De Hoon, Opzegging in overleg, NJB 2001, p. 891- 895; Verdaas, De 
opzegbaarheid van duurovereenkomsten: een pleidooi voor contractsvrijheid, WPNR 6501 en 
6502 (2002), p. 601. 

Langdurige (handels)relaties vallen in beginsel niet onder het begrip duur-overeenkomst, maar 
zij kunnen wel een overeenkomstige juridische betekenis hebben, bijv. als basis van vertrouwen, 
toepassing van de redelijkheid en de billijkheid die partijen op grond daarvan jegens elkaar in 
acht moeten nemen, of bekendheid met de inhoud van algemene voorwaarden. 

 
In het Franse recht lijkt het onderscheid tussen contrats instantanés en successifs belangrijker 
dan in Nederland. Zie o.m. Malaurie en Aynès, Les obligatíons, 2001, nr. 320-322; Starck, 
Roland en Boyer, Obligations. Tome 2. Contrat, 1995, nr. 1203-1208 en Larroumet, Les 
obligations. Le contrat, 1996, nr. 203-208. Vergelijk voor het Duitse recht over Dauerverträge 
onder meer Medicus, Schuldrecht I. Allgemeiner Teil, 2002, Par. 2 en Par. 50, en Schlecht-riem, 
Schuldrecht. Allgemeiner Teil, 2000, nr. 12-19, telkens met veel verdere bronvermeldingen. (-) 

Voor de situatie naar Engels recht verwijzen wij kortheidshalve naar McKendrick, The 
Regulation of Long-term Contracts in English Law, in: Beatson en Friedman (eds), Good Faith 
and Fault in Contract Law, 1995, p. 305-333, en naar Schanze, Failure of Long-Term Contracts 
and the Duty to Rene-gotiate, in: Rose (ed), Failure of Contracts, 1997, p. 155-165 met een 
com-mentaar van Samuel op p. 167-174 in dezelfde bundel. 

  In de meeste hand- en studieboeken over algemeen contractenrecht wordt niet of nauwelijks 
aandacht besteed aan duurovereenkomsten. Illustratief is Beale, Hartkamp, Kötz and Tallon, 
Cases, Materials and Text on Contract Law, 2002, waarin het overeenkomstenrecht van de 
belangrijkste Europese rechtsstelsels aan de hand van casus worden vergeleken: de 
duurovereenkomst ontbreekt. Door de Study Group on a European Civil Code (nr. 3) zullen naar 
verwachting in de loop van 2003 voorstellen worden gelanceerd over drie soorten 
duurovereenkomst: commercial agency, distribution en franchising. Waar mogelijk kunnen de 
ontworpen bepalingen naar analogie worden toegepast op andere, gelijksoortige (commerciële) 
duurovereenkomsten.  De voorstellen zijn voorbereid door de Amsterdamse afdeling van de 
studiegroep onder leiding van Hesselink.   

 

 

48 Bijzonderheden bij vernietiging en ontbinding 
 

Het ligt voor de hand dat de vernietiging van duurovereenkomsten wegens bijvoorbeeld 
dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden minder kans van slagen heeft naarmate de 
rechtsbetrekking langer in stand is gebleven. Indien toch vernietigd wordt, zal vaak in de sfeer 
van de ongedaanmaking bijgestuurd moeten worden, onder meer met behulp van art. 3:53 lid 
2. Ook zal dan wellicht eerder beroep worden gedaan op de aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden. 
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De reden waarom bij duurovereenkomsten een beroep op bijv. dwaling na verloop van tijd 
minder kansrijk zal zijn, is dat partijen dan al ruimschoots de tijd hebben gehad te toetsen of de 
van de wederpartij verkregen informatie juist en volledig is. Er zijn echter rechtsbetrekkingen 
waarin pas aan het slot het werkelijke risico zichtbaar wordt. In het bijzonder doet dit zich voor 
bij financiële zekerheidsstellingen, tenminste voor zover deze als duurovereenkomsten in de 
door ons omschreven zin zijn aan te merken. 

  Bij vernietiging van duurovereenkomsten is vaak al een zodanige uitvoering aan de 
overeenkomst gegeven, dat de reeds ingetreden gevolgen bezwaarlijk ongedaan gemaakt 
kunnen worden. Art. 3:53 lid 2 kan dan een soepele oplossing bieden. Mogelijk is ook de 
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid of de onrechtmatige daad. Zie nr. 9. 
Daarnaast kunnen de aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden uitstekende instrumenten zijn 
om in het concrete geval een passende oplossing te bereiken. Vaak immers willen partijen na 
verloop van tijd geen vernietiging meer, maar bijvoorbeeld alleen een vermindering van de prijs 
of een vergoeding van het geleden nadeel. In de aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden ligt 
voor ons een heronderhandelingsplicht besloten (nr. 24 en 38).  

 

Ontbinding op grond van art. 6:265 van een duurovereenkomst zal als regel een gedeeltelijke 
en bij uitzondering een volledige ontbinding zijn. 
 

Zoals in nr. 12 geschetst is de ontwikkeling van het leerstuk van de gedeeltelijke ontbinding 
juist bij de duurovereenkomsten begonnen. Volledige ontbinding behoort uitzondering te 
blijven. Onder het oude recht moest daarbij een oplossing worden gezocht voor de spanning 
tussen rechtszekerheid en de terugwerkende kracht van de ontbinding. Zie behalve de in nr. 12 
genoemde rechtspraak uit 1926 ook HR 3 april 1930, NJ 1930, 1358 (Kapper/Turover); HR 3 
december 1948, NJ 1949, 358 (Geldersch Dagblad/De Graafschap) en HR 27 februari 1987, NJ 
1987, 987 (Tweehuysen/Poppe). Naar huidig recht ontbreekt terugwerkende kracht en dat maakt 
het eenvoudig te verklaren dat bij duurovereenkomsten geen verbintenissen tot ongedaanmaking 
in het leven worden geroepen, althans niet voor zover de overeenkomst naar behoren is 
uitgevoerd. Zie PG boek 6, p. 1018; Bakels, Ontbinding van wederkerige overeenkomsten, diss. 
1993, p. 50 en 293, en Hartlief, Ontbinding, diss. 1994, p. 75-86, die tevens aandacht besteedt 
aan het Franse en Duitse recht. Zie voorts art. 7.12.6 van het wetsontwerp inzake de 
aannemingsovereenkomst, waarover Asser-Thunnissen 5 III, 1994, nr. 630 en M.A.M.C. van 
den Berg, Een nieuwe regeling voor de aanneming van werk, Bouwrecht 2002, p. 1014-1027, 
alsmede art. 7.3.6 (lid 2) PICC (teruggave alleen voor de periode na de ontbinding bij deelbare 
prestaties). Art. 9:305 PECL is minder toegespitst op duurovereenkomsten (ontbinding laat, 
onder de voor-waarden van art. 9:306-9:308, bepaalde rechten en plichten die bestaan op het 
moment van de ontbinding, in stand). Over art. 9:305 PECL, in vergelijking met het 
Nederlandse recht, Van Kooten, in: Schelhaas et al. (eds), a.w., p. 377-387. 

 
Overigens merken wij op dat met name in commerciële duurovereenkomsten partijen vaak 
regelingen hebben getroffen om het niet tot een vernietiging of ontbinding te laten komen, 
althans om eventuele geschillen die daartoe zouden kunnen leiden buiten de rechtszaal te 
houden. Mediation, facilitation, en heronderhandelings-plichten zijn enkele van de 
instrumenten hierbij.  
 
 
 
49  Bijzonderheden bij algemene voorwaarden 
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De toetsing van algemene voorwaarden aan afd. 6.5.3 levert bij duurovereenkomsten 
bijzondere problemen op. De problemen hebben in de eerste plaats betrekking op de bij de 
toetsing te hanteren maatstaf en in de tweede plaats op de vraag wat moet gebeuren indien de 
toetsing leidt tot vernietiging van het bestreden beding, maar de overeenkomst nog 
voortduurt. 

 
Over het eerste probleem schreven wij reeds in nr. 28 en 45. Wij volstaan met daarnaar te 
verwijzen. (-)Het tweede probleem hebben wij kort aangestipt in nr. 8. Het gaat om de situatie 
dat op zeker ogenblik tussen partijen in een duurovereenkomst problemen ontstaan, bijv. over 
de kwaliteit van een van de leveranties. Er ontstaat een geschil waarin de benadeelde partij 
schadevergoeding vordert en de leverancier zich onder meer verweert met een beroep op een 
exoneratiebeding dat opgenomen is in de tot de overeenkomst behorende algemene 
voorwaarden. Indien het exoneratiebeding in de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend 
wordt geoordeeld en wordt vernietigd, betekent dit dat het beding geen deel meer uitmaakt van 
de overeenkomst. Derhalve kan de leverancier het ook niet meer in toekomstige gevallen 
inroepen, ook niet als het dan misschien wél de toets van afd. 6.5.3 zou kunnen doorstaan. 

 
Het geval toont aan dat bij de vernietiging van een algemene voorwaarde die deel uitmaakt van 
een duurovereenkomst een andere oplossing gezocht moet worden dan bij andere 
overeenkomsten, omdat het kenmerk van de duurovereenkomst immers juist is dat de situatie 
zich opnieuw kan voordoen. Hijma, Algemene voorwaarden, Mon. Nieuw BW B55, 2002, nr. 
45 pleit ervoor in zo'n geval de vernietiging te beperken tot wat hij noemt ‘onredelijke casus’. 
Redelijke casus worden volgens hem niet door de vernietiging getroffen, eenvoudig omdat de 
bevoegdheid van degene die de vernietiging vraagt zich daartoe niet uitstrekt. Wij hebben in 
onze bijdrage aan de Van Dunné-bundel - Hammerstein en Vranken, Beëindigen en wijzigen 
van overeenkomsten, in: Ten Kate e.a. (red.), Miscellanea, 1997, p. 1 15-128 (123) - onder meer 
voorgesteld in de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Asser-Hartkamp, 4 II, 
2001, nr. 491 slot verdedigt dat, wanneer partiële vernie-tiging of een restrictieve uitleg van het 
beding niet mogelijk is en derhalve alge-hele vernietiging onvermijdelijk is, hetzij krachtens 
regelend recht een ander beding geldt, hetzij de rechter de bevoegdheid heeft om op basis van 
de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid in plaats van het vernietigde beding een 
andere, van het regelend recht afwijkende regel aan de overeen-komst van partijen toe te 
voegen. Dit is de oplossing die in het Duitse recht wordt gehanteerd en die ons ook voor 
Nederland systematisch beter en ook overigens zeer wel bruikbaar lijkt. Hetzelfde resultaat kan 
in Nederland overi-gens ook worden gerealiseerd met behulp van de aanpassings- en wijzi-
gingsbevoegdheden (Hammerstein en Vranken, a.w., 1997). Loos, De energie-
leveringsovereenkomst, diss. 1998, p. 199-230 heeft het probleem onderzocht naar het recht van 
Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Hij noemt nog de conversie als mogelijke 
oplossing, maar uit zijn rechtsvergelijkende synthese volgt dat ook hij zich het beste kan vinden 
in de aanvullende werking van regelend recht of van de redelijkheid en billijkheid. Hij blijft bij 
dit standpunt in Loos, Algemene voorwaarden, 2001, p. 117.dit type gevallen terug te keren 
naar de situatie onder het oude recht, waarin getoetst werd aan  

 

50 Bijzonderheden bij de opzegging 
 

De opzegging van de duurovereenkomst hebben wij al behandeld in de nummers 14-16. Voor 
de inwisselbaarheid verwijzen wij naar de nummers 39 en 44. Hier kunnen wij volstaan met 
de opmerking dat de opzegging bij een groot aantal duurovereenkomsten die voor onbepaalde 
tijd zijn gesloten, een onmisbaar instru-ment vormt om te bereiken dat de overeenkomst kan 
worden beëindigd op andere gronden dan tekortkoming van de wederpartij of wijziging van 
omstandigheden. 
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In het Franse en Belgische recht wordt de in beginsel-opzegbaarheid van duurovereenkomsten 
voor onbepaalde tijd aangemerkt als een eis die voortvloeit uit de persoonlijke vrijheid (nr. 16). 
In deze zin ook Verdaas, De opzegbaarheid van duurovereenkomsten: een pleidooi voor 
contracts-vrijheid, WPNR 6501 en 6502 (2002). 

  De opzegbaarheid van overeenkomsten kan zowel worden verruimd als verkleind. 
Bijvoorbeeld kan dit geschieden door het opnemen van opzeggingsgronden in de overeenkomst 
of, meer indirect, door met behulp van garantiebepalingen (HR 10 augustus 1988, NJ 1989, 157 
inzake Den Bosch/Brabants Vastgoed) of anderszins de bandbreedte aan te geven waarbinnen 
prestaties moeten blijven c.q. de risico's worden gealloceerd. Vergelijk over dit laatste evenwel 
de scepsis van McKendrick, The Regulation of Long-term Contracts in English Law, in: 
Beatson en Friedman (eds.), Good Faith and Fault in Contract Law, 1995, p. 307: `The duration 
of the contract does seem to be a relevant factor: the longer the period of time for which a 
contract is intended to subsist, the more difficult it is to allocate the risks of future events at the 
moment of entry into the contract.' Deze scepsis wordt niet gedeeld door C.E.C. Jansen, 
Totstandkoming en inhoud van design & constructcontracten voor complexe infrastructurele 
projecten, preadvies Vereniging voor Bouwrecht, 2001, die juist bepleit om de (onvermijdelijke) 
toekomstige risico’s reeds bij de totstandkoming te verdelen. Met het oog daarop ontwerpt hij 
een daarop afgestemde regeling van de totstand-komingsfase voor de d & c-contracten. 

 
De opzeggende partij dient in het algemeen rekening te houden met de gerecht-vaardigde 
belangen van de wederpartij. Meestal vertaalt dit zich in de eis van een zekere opzegtermijn, 
een redelijke grond en/of een geldelijke tegemoetkoming. Zie voor een en ander nr. 16. Wij 
hebben bepleit om (-) bij de opzegging daarnaast ook aanpassings- en 
wijzigingsbevoegdheden te erkennen (nr. 44). 
 

51 Bijzonderheden bij de imprévision 
 
Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn in beginsel niet opzegbaar, tenzij sprake is van 
gewijzigde omstandigheden. De imprévision vervult hier een normale functie. Anders is dit 
bij duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd waarin de opzeggings-grond vaak gelegen is in 
een wijziging van omstandigheden. Er is dan sprake van een inwisselbaarheid van opzegging 
en imprévision (nr. 16, 29 en 44). 
 

Of zich deze situatie voordoet, hangt met name af van wat partijen afgesproken hebben. 
Naarmate partijen meer omstandigheden in de overeenkomst hebben verdisconteerd, wordt het 
niet alleen moeilijker de overeenkomst op te zeggen, maar ook om die wegens onvoorziene 
omstandigheden te doen wijzigen of aanpassen. McKendrick, The Regulation of Long-term 
Contracts in English Law, in: Beatson en Friedman (eds.), Good Faith and Fault in Contract 
Law, 1995, p. 310 e.v. merkt op dat het niet altijd wenselijk is uitvoerige en gedetailleerde 
regelingen te treffen en dat soms meer behoefte bestaat aan flexibiliteit. Hij constateert een 
toenemende neiging om duurovereenkomsten te redigeren in `broad (or rasher vaque) terms'. 
Waartoe dit kan leiden, volgt onder meer uit HR 10 juli 1989, NJ 1989, 786 (FNV/Campina). In 
dit arrest is beslist dat bij een beroep op verandering van omstandigheden rekening moet worden 
gehouden met het dynamisch karakter van de overeenkomst, omdat partijen bij het aangaan van 
de overeenkomst niet een `starre, onwrikbare overeenkomst hebben beoogd', maar `hebben 
geopteerd voor een meer dynamische bena-dering, waarbij de looptijd van de diverse fases 
vooralsnog werd opengelaten'. 

  Problemen kunnen worden voorkomen indien partijen bij een duurover-eenkomst zich 
verplichten op gezette tijden de inhoud van hun contract te toetsen aan de dàn bestaande 
omstandigheden en inzichten en op voorhand afspreken hoe en op welke manier zij 
veranderingen zullen verwerken in hun contract. 
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IV EVALUATIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

52 Van relativering tot aanpassing en wijziging 
 

In de vorige hoofdstukken hebben wij een schets gegeven van de bevoegdheden tot het 
beëindigen of wijzigen van overeenkomsten en van de veranderingen die zich daarin de 
afgelopen decennia hebben voltrokken. De schets laat een ontwikkeling zien waarin meer en 
meer de nadruk is komen te liggen op het zoveel mogelijk en zo nodig in aangepaste vorm 
nakomen en uitvoeren van de overeenkomst in plaats van deze voortijdig te beëindigen. 
 

Het onderwerp van onze studie is als zodanig in de wetgeving, rechtspraak en literatuur 
nagenoeg onbekend. De bevoegdheden tot vernietigen, ontbinden, opzeggen en aanpassen of 
wijzigen van overeenkomsten worden meestal naast, d.w.z. onafhankelijk van elkaar, 
behandeld. Daardoor ontstaat geen samenhangend overzicht en blijft verborgen hoeveel de 
bevoegdheden inmiddels gemeenschappelijk hebben, zowel qua achtergrond als qua inhoud. 
Ook blijft daardoor verborgen dat bepaalde verschillen slechts toevallig zijn en even goed niet 
hadden kunnen bestaan of minder scherp hadden kunnen zijn. In het bijzonder geldt dit voor de 
onderwerpen die wij in de eerste twee paragrafen van hoofdstuk III hebben behandeld 
(termijnen en het inroepen van de bevoegdheden in of buiten rechte) en voor de 
herstelverplichtingen bij vernietiging en ontbinding (nr. 31). Daarnaast zijn onder 
omstandigheden, afhankelijk van de kleuring van de feiten, bevoegdheden soms vérgaand 
inwisselbaar. 

  Het recht maakt een keuze wanneer een overeenkomst vroegtijdig beëindigd of gewijzigd kan 
worden, schreven wij in nr. 6. Wij voegden eraan toe dat die keuze tegemoet dient te komen aan 
een faire afweging van de belangen van partijen en duidelijk en praktisch hanteerbaar moet zijn. 
Voorts dient zij waar mogelijk overlappingen en verschillen te vermijden. Uitgaande hiervan 
consta-teren wij dat veel verbeterd kan worden wanneer de in onze studie besproken 
beëindigings- en wijzigingsbevoegdheden worden ontdaan van nodeloze verschillen en wanneer 
bovendien over de gehele linie bij het beëindigen en wijzigen van overeenkomsten uniforme 
aanpassings- en wijzigings-bevoegd-heden zouden worden erkend. Zie in deze zin onze eerste 
drie conclusies en aanbevelingen, hierna in nr. 53. 

 

De achtergrond van de ontwikkeling wordt gevormd door enkele, elkaar versterkende 
beginselen en gezichtspunten. 

 
  Het is niet moeilijk om in de beschreven ontwikkeling de invloed te onderkennen van de met 

name sedert HR15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Rie-zenkamp) in ons overeenkomsten- 
en verbintenissenrecht breed verankerde eis dat partijen rekening moeten houden met elkaars 
gerechtvaardigde belangen (nr. 13). De eis is tot nu toe het meest uitgewerkt bij de 
totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, maar zij geldt evenzeer voor de fase waarin 
een van de partijen te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen. Niet valt in te zien 
waarom in die fase zou mogen worden teruggegrepen op het eigen belang van, vooral, de 
schuldeiser. Het rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij legt 
verbindingen met de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, met de 
coöperatieplicht van partijen, met de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit en met het 
mede door overwegingen van algemeen belang gedragen streven het aantal nietigheden terug te 
dringen en te vervangen door vernietigbaarheden of door de regels van de niet-nakoming (nr. 4). 

 

De beschreven ontwikkeling heeft consequenties voor de taak van de rechter. 
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  Ook wanneer men mét ons ervan uitgaat dat aanpassing en wijziging van overeenkomsten in 
beginsel de verantwoordelijkheid zijn van partijen, zal de rechter op zeker ogenblik knopen 
moeten doorhakken of beoordelen of partijen zich bij hun (her)onderhandelingen redelijk en fair 
hebben gedragen. Dat vergt een andere opstelling dan veelal gebruikelijk.Toch moet men dit 
ook niet overdrijven. De ervaringen met onvoorziene omstandigheden en met de voortzetting 
van te vroeg afgebroken onderhandelingen wijzen niet op grote problemen. Die zijn ook niet te 
verwachten. Natuurlijk zal de rechter er niet helemaal aan kunnen ontkomen zich - tegen de 
achtergrond van wat partijen zijn overeengekomen en van wat sedertdien is veranderd of bij de 
uitvoering is misgegaan - af te vragen óf en hóe de overeenkomst aangepast kan worden, maar 
dat laat hem nog steeds voldoende speelruimte om zich vooral als bewaker van het 
(her)onderhandelingsproces van partijen op te stellen. Een rechter die, zoals(-) Cox beschreef in 
zijn The Role of the Supreme Court in American Government, 1976, p. 97, zich zo intensief met 
het geschil bemoeide dat hij zelfs de temperatuur van het badwater vaststelde, is in Nederland 
niet goed voorstelbaar en dat moet ook maar zo blijven. Zie over de positie van de rechter bij de 
aanpassing en wijziging van overeenkomsten ook het slot van het artikel van Hartlief, 
Subsidiariteit en proportionaliteit in het contractenrecht?, AA 1997, p. 196-202. Indringend is 
ook Peletier, Rechterlijke vrijheid en partij-autonomie, diss. 1999. Vergelijk voorts de wijze 
waarop het hof te werk is gegaan in de zaak HR 18 januari 2002, NJ 2002, 106 (Ruine-
mans/Heijmeijer) en de kritiek hierop van Bijnen, in: Vranken en Giesen (red.), De Hoge Raad 
binnenstebuiten. Verslag van een experiment, 2003, p. 123-140. 

 

 

 53 Enkele conclusies en aanbevelingen 
 

 

Wij volstaan met de vier volgens ons belangrijkste conclusies en/of aanbevelingen die uit ons 
betoog voortvloeien. 
 
 
I. De in ons recht sedert in ieder geval Baris/Riezenkamp breed en diep verankerde 
plicht om rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij, begint 
ook gestalte te krijgen in de fase van het beëindigen van overeenkomsten. Zij heeft geleid tot 
een, met name door overwegingen van evenredigheid en subsidiariteit gedragen, ontwikkeling 
waarin de nadruk ligt op het zoveel mogelijk en zo nodig in aangepaste vorm nakomen en 
uitvoeren van overeenkomsten in plaats van deze voortijdig te beëindigen. 
 
II. Aanpassings- en wijzigingsbevoegdheden dienen ook bij ontbinding en bij opzegging 
mogelijk te zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor zal primair bij partijen gelegd moeten 
worden. Uit een oogpunt van systematiek zou het fraai zijn wanneer in het algemeen deel van 
het rechtshandelingen- of overeenkomstenrecht één gezamenlijke bepaling van deze inhoud 
en strekking zou worden opgenomen, geldend voor vernietigen, ontbinden, opzeggen en 
imprévision, maar nodig achten wij dit niet. Het huidige recht biedt voldoende 
aanknopingspunten om hetzelfde met behulp van rechterlijke rechtsvorming te bereiken. In 
een dergelijk systeem bestaat geen behoefte meer aan een afzonderlijke 
prijsverminderingsvordering (nr. 43). 
 
III. Verschillen tussen beëindigings- en wijzigingsbevoegdheden zijn soms betrekkelijk 
toevallig en kunnen om die reden worden uitgebannen. Wij denken hierbij vooral aan het 
uniformeren van de verbintenis uit onverschuldigde betaling en die tot ongedaanmaking bij 
ontbinding, aan het openstellen van een aanspraak op schadevergoeding bij vernietiging 
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zonder dat voldaan hoeft te zijn aan de vereisten van onrechtmatige daad of strijd met 
redelijkheid en billijkheid, en aan het gelijktrekken van de verjaringstermijnen en 
vormvoorschriften. 
 
 
IV. Opzegging verdient een plaats in het algemeen deel van het overeenkomstenrecht. De 
desbetreffende regeling zal uitvoeriger en ten dele ook anders moeten zijn dan die welke is 
opgenomen in de PICC en de PECL (nr. 29). 


