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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1 Aanvullend contractenrecht

In de Nederlandse literatuur is tot op heden weinig aandacht besteed aan het
aanvullend contractenrecht. Dat aanvullende rechtsregels gewenst zijn, is natuurlijk
onomstreden. Zolang er geen reden is om de contractsvrijheid van partijen in te
perken, mogen partijen namelijk van het contractenrecht afwijken.' De vraag aan
de hand van welk criterium men de vorm en inhoud van het aanvullend contracten-
recht bepaalt, blijft echter veelal onbesproken.2

Zo is er wel discussie over de vraag of rechtsregels beter uit scherpe of open
normen kunnen bestaan (de vorm), maar de vraag ofpartijen uiteindelijk van deze
normen mogen afwijken, speelt hierbij geen rol.3 Hetzelfde geldt voor de inhoud
van de diverse leerstukken van contractenrecht. Auteurs geven steeds aan welke
oplossing zij de beste vinden, maar bekommeren zich veelal niet om de vraag of
partijen van hun oplossing mogen afwijken: Ook in de juridische opleiding wordt
een dergelijk onderscheid doorgaans niet gemaakt. Studenten krijgen de diverse
leerstukken van contractenrecht immers vaak gepresenteerd als zijnde 'het recht'.
De vraag ofpartijen van deze leerstukken mogen afwijken, komt in het onderwijs
in veel gevallen alleen terloops aan bod:

Naar mijn mening bestaat er echter een fundamenteel verschil tussen

rechtsregels waar partijen wel en niet van mogen afwijken. Al is het maar omdat

partijen waarschijnlijk zullen afwijken van aanvullende rechtsregels die hen niet
bevallen. Hier hangen wellicht ook de klachten uit de praktijk mee samen dat het
aanvullend contractenrecht niet meer voldoet aan de behoeften van moderne
(commerciele) contractspraktijk.6 Hierdoor zijn veel contractspartijen gedwongen

1 Zie over de wenselijkheid van contractsvrijheid hoofdstuk 4.4.
2 Uitzonderingen hierop zijn Loth 2000, p. 23-24, Asser-Scholten  1974, p. 20-23; Kisch  1955, p.

141-145, Van Apeldoorn 1933, p. 94-95. Deze auteurs bespreken echter maar een decl van de
mogelijkheden die aanvullend contractenrechtbiedt. Zieover deze mogelijkheden van aanvullend

contractenrecht (en hoe de opvattingen van deze auteurs hier in passen) verder hoofdstuk 7.
3 Deze discussie is bijvoorbeeld weergegeven door Van den Berg 2000, p. 379-385, 500-506, zie

verder bijvoorbeeld ook Barendrecht 1992, p. 66 e.v.; Barendrecht 1995; Vranken 1990, p. 489,
Van Zaltbommel 1993, p. 23-24.

4       Ik ben in ieder geval geen studie tegengekomen waarin dit het geval was.
5          Zie ook Hesselink 2005, § V.2.c (hij staat hier echter positief tegenover, zie over zijn opvatting

verder hoofdstuk 7.6). Zie voor de Verenigde Staten Ayres & Gertner 1989, p  130, maardaar is
de situatie verbeterd, aldus Ayres 2003, p. 885 e.v.; zie ook Katz 2004, p. 502.

6       Drion & Van Wechem 2004, p. 472.
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Hoofdstuk l

om van het aanvullend contractenrecht af te wijken, hetgeen veelal aanzienlijke
kosten met zich brengt. De tijd lijkt mij daarom rijp voor een fundamenteel
onderzoek naar aanvullend contractenrecht. Een belangrijk aspect dat ik hierbij
aan de orde wil stellen, is hoe het feit dat partijen uiteindelijk van aanvullende
rechtsregels mogen afwijken, de keuze voor deze rechtsregels beYnvloedt.

2           Doel van het onderzoek

Wat beoog ik met een fundamenteel onderzoek naar aanvullend contractenrecht?
Aanvullend contractenrecht komt ten eerste in diverse vormen voor. De wetgever
en rechter hanteren zowel scherpe als open normen om leemten in contracten aan
te vullen. Soms weigert een rechter echter oni leemten aan te vullen. Bijvoorbeeld
wanneerde verbintenissen in een contract onvoldoende bepaalbaarzijn (art. 6:227
BW). Voor die leemte bestaat dan in feite geen aanvullend recht. Een doel van
dit onderzoek is daarom aangeven wanneer een wetgever o f rechter het beste kan
kiezen voor scherpe normen, open normen of geen aanvullend contractenrecht.

Een ander onderscheid dat op de vorm van aanvullend contractenrecht
betrekking heeft, is de manier waarop partijen hiervan kunnen afwijken. Normaliter
kunnen partijen van het aanvullend contractenrecht afwijken door in hun contract
een afwijkende bepaling overeen te komen. Aangezien partijen een contract in
principe vormvrij mogen aangaan, kunnen zij ook vornivrij van het aanvullend
contractenrecht afwijken. Soms stelt de wetgever echter strengere ofjuist lichtere
eisen. Van semi- en driekwart dwingend recht mogen partijen alleen uitdrukkelijk
(semi-dwingend recht) ofna toestemming van een derde (driekwart dwingend recht)
afwijken.7 Van een lichtere eis is sprake wanneer niet alleen partij-afspraken het
aanvullend contractenrecht op zij kunnen zetten, maar wanneer ook andere factoren
dit kunnen. Zo stelt art. 7:400 lid 2 BW dat ook de gewoonte, de aard van de
overeenkomst o f een andere rechtshandeling het aanvullend contractenrecht op
zij kan zetten: Voor dit type rechtsregels introduceer ik de term zwak aanvullend
recht.' Ik stel me tot doel vast te stellen wanneer de wetgever het beste kan kiezen
voor 'gewoon' aanvullend recht, semi- of driekwart dwingend recht of zwak
aanvullend recht.

Tot nu ging ik uit van aanvullend contractenrecht waar partijen van afmoeten
wijken als het ze niet bevalt. Ondernemen partijen geen actie, dan gelden de

7       Zie over semi- en driekwart dwingend recht hoofdstuk 7.5.2
8       Dit zou ook ten dele uit art. 6:248 lid 1 BW voor het gehele aanvullend contractenrecht kunnen

volgen. Er wordt namelijk wei beweerd dat de gewoonte al het aanvullend contractenrecht opzij
kan zetten, zie bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-11, nr. 297-298, Asser-Scholten, p. 105. ik ga hier
in hoofdstuk 9.5.6 nader op in.

9       Zie over zwak aanvullend recht hoofdstuk 7.6.2.
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aanvullende rechtsregels. Er is derhalve sprake van een zogenaamd opt-out regime.
Dit regime komt in het geldend recht het meeste voor. Sommige aanvullende

rechtsregels gelden echter pas wanneer partijen daar voor kiezen. Het aanvullend
recht geldt dan alleen wanneer partijen actie ondernemen. Er is daarom sprake
van een zogenaamd opt-ill regime. Zo geldt art. 6:91 e.v. BW (boetebeding) pas
wanneerpartijen een contractuele boete overeenkomen. Het doel van dit onderzoek
is daarom ook vast te stellen wanneer een wetgever (of rechter) het beste kan kiezen
voor een opt-iii regime en wanneer voor een Opt-Out regime. 10

Een heel ander doel is aangeven hoe de wetgever o f rechter de inhoud van
het aanvullend contractenrecht het beste kan bepalen. Behoort aanvullend
contractenrecht rechtvaardig te zijn? Dient het alleen de rechtszekerheid, zodat
voor een ieder duidelijk is wat er gebeurt als partijen een leemte in hun contract
laten? Kan men het beste aansluiting zoeken bij wat partijen willen en hen zo de
tijd en moeite besparen om zelf de desbetreffende contractuele bepalingen op te
stellen? Kan men een zwakkere partij beschermen door het aanvullend contracten-
recht in diens voordeel  op te stellen?"  Al dit soort vragen zullen beantwoord
moeten worden alvorens men een algemeen criterium kan opstellen waarmee de
inhoud van het aanvullend contractenrecht bepaald kan worden.

Hoewel dit onderzoek primair gericht is op aanvullend contractenrecht kan
ik niet voorbij gaan aan een belangrijke ontwikkeling in het privaatrecht. Er is
namelijk steeds meer sprake van zelfregulering door maatschappelijke partijen.
De algemene voorwaarden die branche- en consumentenorganisaties bijvoorbeeld
(in samenspraak met elkaar) opstellen, hebben effect op de reikwijdte van het
aanvullend contractenrecht.  Hoe meer private partijen immers zelf regelen, hoe
kleiner de invloed van het aanvullend contractenrecht. Vandaar dat het doel van
dit onderzoek ook is om te achterhalen wanneer de overheid beter maarschappelijke
partijen kan aanmoedigen tot zelfregulering in plaats van zelf aanvullend

contractenrecht op te stellen. 12

Nu ik een aantal concrete onderzoeksdoelen heb aangegeven, is het zaak
hieruit 66n overkoepelend onderzoeksdoel te destilleren: Hetdoel van dit onderzoek
is primair aangeven hoe de overheid - d.w.z. wetgever of rechter - aanvullend
contractenrecht het beste vorm en inhoud kan geven. Het secundaire doel is aan
te geven wanneer de overheid in plaats van aanvullend contractenrecht beter

maatschappelijke partijen kan aanmoedigen tot zelfregulering. Voorbeide doelen
wil ik zowel een algemene theorie presenteren die op alle gevallen toepasbaar is,

10     Zie over het onderscheid tussen opt-in en opt-out regimes verder hoofdstuk 4.2 2.
11 Zie hierover hoofdstuk 7, alwaar diverse methoden om inhoud te kunnen geven aan aanvullend

contractenrecht worden behandeld.
12    Het gaat hierbij om zogenaamde aanvullende zelfregulering (zie hierover hfst 421)  Dit is

zelfregulering die de contractsvi-ijheid van pattiJen (conform de onderzoeksvraag) in stand laat
en zodoende normen voortbrengt waar individuele partijen van af mogen wijken.
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als aangeven wat de gevolgen van deze theorie voor de praktijk van het geldend
kunnen recht zijn.

3            De onderzoeksvraag

Nu het onderzoeksdoel is vastgesteld, is het zaak een onderzoeksvraag te formuleren
die bij dit doel aansluit. Bovenstaande doelen impliceren dat ik wil weten hoe de
overheid - de wetgever o f rechter - contracten het beste kan reguleren wanneer
partijen contractsvrijheid hebben. Deze vraagstelling omvat zowel de vraag hoe
men het aanvullend contractenrecht optimaal vorm en inhoud kan geven, alsmede
de vraag wanneer zelfregulering een beter alternatiefis.13 Deze onderzoeksvraag
beantwoordt daarmee aan het hierboven geformuleerde onderzoeksdoel.

Daarnaast bakent deze vraag het onderzoek ook af. Ten eerste is er sprake
van een beperking tot overlieidsingrijpen gericht op contracten. Problemen die
niets met contracten te maken hebben, vallen zo buiten het bereik van dit onderzoek.
Ten tweede beperk ik me tot die vormen van ingrijpen die de contractsvrijheid
van partijen in stand laten. Deze afbakening houdt aanvullend contractenrecht en
het aanmoedigen tot zelfregulering binnen boord, maar sluit overige vormen van
overheidsingrijpen uit. Ook vragen als hoeveel rechtsregels van aanvullend
contractenrecht gewenst zijn en wanneer dwingend recht een betere optie is, vallen
buiten het bereik van dit onderzoek. Deze vraagstelling maakt het derhalve mogelijk
om het hierboven gestelde doel te bereiken, zonder daarbij voor dit doel irrelevante
factoren te betrekken.

Bovenstaande vraagstelling mist echter nog een normatief criterium,  want
wanneer is overheidsingrijpen optimaal? Deze vraag hangt samen met de te hanteren
onderzoeksmethode. In dit onderzoek hanteer ik de rechtseconomische methode.
Het normatieve criterium dat rechtseconomen doorgaans hanteren, is het sociale
(ofmaatschappelijke) welzijn: Rechtsregels zijn optimaal wanneerdeze het sociale

welzijn maximaliseren. Dit alles levert de volgende onderzoeksvraag op: hoe kan

de overheid het sociale welzijn,naximaliseren bij het reguleren van contracten,
zonder de contractsvrijheid van partijen te beperken? Ik werk deze onderzoeks-
vraag verder uit in hoofdstuk 4.

Een antwoord op deze abstracte vraag zal waarschijnlijk theoretisch van aard
zijn. Een nadeel van veel rechtseconomische onderzoeken is mijns inziens dat deze

blijven steken in theoretische modellen en abstracte conclusies. Ik wil echter ook
laten zien welke concrete gevolgen een dergelijke theorie kan hebben voor de
praktijk van het geldend recht. Vandaar dat ik de theoretische uitgangspunten die

13     Het gaat hier alleen om aanvullende zelfregulering, aldus de vorige noot.
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het beantwoorden van de onderzoeksvraag oplevert, toepas op een aantal
leerstukken van aanvullend contractenrecht. Dan blijkt concreet welke delen van
het geldend recht optimaal zijn en voor welke gedeelten een aanpassing is aan te
bevelen. Alle consequenties voor het aanvullend contractenrecht bespreken, is
uiteraard ondoenlijk, zodat ik me zal beperken tot een selectie. Naast het bespreken
van een aantal leerstukken van aanvullend contractenrecht, geef ik ook een concreet
voorbeeld waarbij het aanmoedigen van maatschappelijke partijentot zelfregulering
de voorkeur heeft. De bovenstaande onderzoeksvraag wordt zodoende gevolgd
door een tweede onderzoeksvraag: Welke gevolgen kan het antwoord op de eerste
onderzoeksvraag hebben voor het gelde,id aanvullend contractenrecht en het
overheidsbeleid ten aanzien van zelfregulering?

4            Opzet van het onderzoek

Dit onderzoek bestaat uit drie delen. In deel I van deze studie staat de onderzoeks-

methode centraal. In hoofdstuk 2 ga ik in op de rechtseconomische methode. Ik
verantwoord uitgebreid waarom maximalisatie van het sociale welzijn geschikt
is als normatief criterium voor de evaluatie van rechtsregels. In hoofdstuk 3  ga
ik in op de vraag hoe men in de praktijk die rechtsregel kan achterhalen die het
sociale welzijn maximaliseert. Deze rechtsregel kan men achterhalen aan de hand
van drie vragen: Wat is het probleem? Wat zijn de alternatieve oplossingen? Welke

oplossing is de beste? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zet ik een zes
stappen tellend stappenplan uiteen.

Deel II vormt het theoretische gedeelte van dit onderzoek. In elk hoofdstuk
doorloop ik an van de in hoofdstuk 3 geformuleerde zes stappen. Deze zes stappen
leiden als het goed is tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag: hoe kan de
overheid het sociale welzijn maximaliseren bij het reguleren van contracten, zonder

de contractsvrijheid van partijen te beperken? In hoofdstuk 4 zet ik deze
onderzoeksvraag nader uiteen. Naast de gebruikelijke definities komt aan bod op
welke vooronderstellingen deze onderzoeksvraag berust. Verder geef ik aan welke

gevolgen de onderzoeksvraag heeft voor het verdere verloop van het stappenplan.
In hoofdstuk 5 staan de belangen van contractspartijen centraal. Wanneer

de belangen van partijen maximaal zijn, is namelijk ook het sociale welzijn
maximaal. Ik betoog dat de belangen van partijen maximaal zijn wanneerpartijen
een zogenaamd compleet contract sluiten. Dit is een contract waarin partijen voor
elke mogelijke omstandigheid de meest optimale voorziening hebben getroffen.
Het complete contract komt in de praktijk uiteraard niet voor, maar dient als een

hypothetisch ideaal-model. Ik betoog dat de overheid partijen moethelpen dit ideale
contract te sluiten.

5



Hoofdstuk J

In hoofstuk 6 komt aan bod waarom marktfalen er de oorzaak van is dat
partijen geen complete contracten kunnen sluiten. Wanneerde overheid marktfalen
terugdringt, kan zij partijen dichter bij het gewenste complete contract brengen.
Uit de onderzoeksvraag volgt dat alleen die vormen van marktfalen van belang
zijn die de overheid kan terugdringen zonder de contractsvrijheid van partijen te
beperken. De vormen van marktfalen die de overheid binnen het domein van de
contractsvrijheid kan terugdringen zijn: transactiekosten, informatie-asymmetrie
en irrationaliteit.

Hoofdstuk 7 staat in het teken van de mogelijkheden die de overheid heeft
om deze drie vormen van marktfalen tegen te gaan, zonder daarbij de contractsvrij-
heid van partijen te beperken. Ik bespreek hiertoe een zevental alternatieve
oplossingen. Zes daarvan betreffen methoden van aanvullend contractenrecht en
66n oplossing bestaat uit zelfregulering door middel van algemene voorwaarden.
Naast de potentiele voordelen (het terugdringen van marktfalen) komt ook aan
bod welke nadelen (zogenaamd overheidsfalen) deze zeven vormen van overheids-
ingrijpen met zich kunnen brengen.

In hoofdstuk 8 ga ik voor alle zeven alternatieve oplossingen afzonderlijk
na welke voor- en nadelen deze oplossingen precies met zich kunnen brengen.
Per alternatief wordt aan de hand van een matrix een sterkte- zwakte analyse
geniaakt. In hoofdstuk 9 vergelijk ik de verschillende oplossingen met elkaar. Naar
aanleiding van deze vergelijking probeer ik aan te geven in welke gevallen de
wetgever of rechter het beste voor welke oplossing kan kiezen. Als het goed is,
levert dit het antwoord op de onderzoeksvraag op: hoe kan de overheid het sociale
welzijn maximaliseren bij het reguleren van contracten, zonder de contractsvrijheid
van partijen te beperken?

Deel III behandelt depraktische aspecten van dit onderzoek. De vervolgvraag
staat hier centraal: Welke gevolgen kan het antwoord op de eerste onderzoeksvraag
hebben voor het geldend aanvullend contractenrecht en het overheidsbeleid ten
aanzien van zelfregulering? Zoals gezegd, kan ik niet alle praktische gevolgen
in kaartbrengen en moet ik me beperken tot een selectie. Hoewel de rechtseconomi-
sche invalshoek van dit onderzoek ongetwij feld een andere invalshoek is dan die
bij de totstandkoming van het geldend recht werd gehanteerd, is de conclusie
uiteraard niet dat al het geldend recht onjuist is. In veel gevallen is de rechtsecono-
mische oplossing namelijk dezelfde als die in het geldend recht. Uiteraard zijn
er ook een aantal punten waarop ik wel een wijziging van het geldend recht
aanbeveel.

In hoofdstuk 10 staat de niet-nakoming in de meest brede zin centraal.  Ik
bespreek vanaf welk moment niet-nakoming tot rechtsgevolgen kan leiden.  Het
gaat dan om onderwerpen zoals de opeisbaarheid en de ingebrekestelling. Het
causaal verband tussen niet-nakoming en schade komt daarna aan bod. Ik sluit

6



Inleiding

het hoofdstuk afmet de vraag hoe men in geval van niet-nakoming het beste een
remedie kan selecteren.

Hoofdstuk  11  gaat over de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid.
In eerste instantie komt aan bod hoe de rechter dit leerstuk in het algemeen het
beste kan hanteren. Daarna ga ik in op leerstukken die van de redelijkheid en
billijkheid zijn afgeleid of daarmee samenhangen. Aan bod komen rechts-

verwerking, opzegging en uitleg.
In hoofdstuk 12 komt het opt-in regime aan bod. Ik geefaan waarom vooral

in de pre-contractuele fase en bij garanties behoefte is aan deze zogenaamde veilige
havens. Daarnaast bespreek ik hoe maatschappelijke partijen door middel van een
modelcontract met keuzemenu - zoals bijvoorbeeld de Incoterms - zel fdeze veilige
havens kunnen creeren.

5             Leeswijzer: Voor wie niet alles wil lezen...

Voor wie het boek niet in zijn geheel leest, volgen hier wat aanwijzingen die
wellicht van pas komen bij het grasduinen. De twee centrale hoofdstukken in dit
boek zijn de hoofdstukken 7 en 9. Zoals gezegd bespreek ik in hoofdstuk 7 een
zestal verschillende manieren om aanvullend contractenrecht op te stellen en 66n
manier waarop private partijen tot zelfregulering kunnen overgaan. Hoofdstuk
9 geeft antwoord op de vraag wanneer men het beste voor welke van deze
oplossingen zou kunnen kiezen. Wie deze twee hoofdstukken doorneemt, zou een
globaal beeld moeten krijgen van het antwoord op de eerste onderzoeksvraag.

Wie vooral geYnteresseerd is in de praktische toepassingen, verwijs ik uiteraard
naar de hoofdstukken 10 t/m 12, alwaar de tweede onderzoeksvraag centraal staat.
In deze hoofdstukken pas ik de conclusies uit hoofdstuk 9 toe op een aantal concrete
leerstukken. De hoofdstukken - en zelfs de paragrafen daarbinnen - laten zich
afzonderlijk goed lezen. Het onderwerp waarmee men de meeste affiniteit heeft,
zal daarom wellicht het beste startpunt zijn om grip te krijgen op de consequenties
van dit onderzoek voor de praktijk van het geldend recht.

Wie vooral geinteresseerd is in het waarom van aanvullend contractenrecht,
verwijs ik naar de hoofdstukken 5 en 6. In deze hoofdstukken staan de problemen
en de diepere oorzaken daarachter centraal die ten grondslag liggen aan het
aanvullend contractenrecht. In hoofdstuk 5 komt het complete contract als
hypothetisch ideaal-model aan bod. In een ideale wereld zouden alleen maar
complete contracten tot stand komen, maar in de werkelijkheid komen alleen

incomplete contracten tot stand. In hoofdstuk 6 noem ik de redenen (vormen van
marktfalen) die deze incompleetheid veroorzaken. Aanvullend contractenrecht
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is er naar mijn mening om deze incompleetheid op te heffen en partijen dichter
bij het complete contract te brengen.

Wie vooral geinteresseerd is in de gehanteerde methode, kan terecht in de
hoo fdstukken   2   en 3. Hoofdstuk 2 rechtvaardigt het gebruik   van de rechts-
economische methode. Ik laat zien waarom elk ander criterium dan het sociale
welzijn ertoe kan leiden dat iedereen in een samenleving slechterafis. In hoofdstuk
3 komen de praktische aspecten van de rechtseconomische methode aan bod. Hier
zet ik door middel van een stappenplan uiteen op welke wijze men die rechtsregels
kan achterhalen die het sociale welzijn maximaliseren. Aan de hand van dit
stappenplan beantwoord ik in deel II van dit onderzoek de (eerste) onderzoeksvraag.
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HOOFDSTUK 2

Welzijn als toetsingskader voor rechtsregels

1           Inleiding

In dit hoofdstuk staat 66n van de vragen centraal die rechtsgeleerden al eeuwen

bezig houdt: Wat is een goede rechtsregel?' Intuitie f ben ik van mening dat het
recht bestaat om te faciliteren: mensen datgene geven wat ze belangrijk vinden.
Een goede rechtsregel zorgt er voor dat mensen hun belangen optimaal kunnen

verwezenlijken. Telkens wanneer men voor een bepaald probleem een rechtsregel
in het leven wil roepen, brengt men een aantal alternatieve oplossingen in kaart,
om vervolgens te bepalen welke regel de beste manier is om de belangen van
mensen te verwezenlijken. Mijn intuYtie is uiteraard onvoldoende om rechtsregels
op te baseren, vandaar dat ik in dit hoofdstuk zal trachten deze opvatting
wetenschappelijk te onderbouwen.

Mijn opvatting over recht is een teleologische (doelmatige), welke vooral
wordt gehanteerd door rechtseconomen. In dit hoofdstuk staat de state ofthe art
rechtvaardiging van de rechtseconomische methode centraal; het boek Fairness

versus welfare van Kaplow & Shavell.2 Zij betogen dat een goede rechtsregel het

welzijn van individuen (en daarmee dat van de samenleving) maximaliseert. Welzijn
is het exclusieve criterium waaraan rechtsregels mogen worden getoetst, elk ander
criterium kan er namelijk toe leiden dat iedereen slechter af is. Ik zal in de eerste

plaats bespreken waarom dit het gevalis (§ 2) Daarna geef ik aan op welke wijze
men het welzijn zou kunnen meten (§ 3). Dan komt aan bod waarom concepten
als billijkheid of rechtvaardigheid (/airness) in de ogen van de twee auteurs niet

geschikt zijn om rechtsregels op te baseren (§ 4). Ik ga daarbij ook in op de vraag
waarom mensen zich in de regel dan wel bijzonder sterk tot deze concepten voelen

aangetrokken (§ 5). Tot slot rechtvaardig ik mijn keuze voor Fairness versus

1 Dorff2002, p. 851, nt. 18 t/m 22 geeft een overzicht van literatuuroverdeeeuwenoude tegenstelling
tussen deontologen en teleologen (of consequentialisten, waaronder ook het utilarisme valt).

2      Kaplow & Shavell 2002. Voordien heeft eigenlijk alleen Richard Posner een serieuze poging
ondernomen om de rechtseconomische methode te rechtvaardigen. In Posner 1979 betoogt hij dat
alleen we/vaortsmaximalisatie als normatiefcriterium voor rechtsregels kan dienen. Dit leidde in
1980 tot het Hofstra La i' Review symposium Over Efficiency as a legal concern,8 Hofstra L. Rev.

485 (1980). Hier werd Posner met veel - voor de hand liggende - kritiek geconfronteerd (onder
andere van Dworkin  1980 en Coleman 1980), zodat het na 1980 vrijwel onmogelijk was om nog
vol te houden dat rechtsregels alleen bedoeld zijn om zoveel mogelijk welvaart te genereren, aldus
Hoffman & O'Shea 2002, p. 350 e.v.; Kornhauser 2001, p. 217, nt. 35: zie ook Coleman 2003,
p. 1514 e.v. Een soortgelijke discussie is uiteraard ook al los van de rechtseconomie in het kader
van het utilarisme gevoerd (zie de vorige noot).
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Welfare. Hiertoe bespreek ik (a) een aantal alternatieve economische stromingen
en (b) (een deel van) de kritiek die het boek inmiddels heeft ontvangen, waarbij
ik aangee f waarom deze kritiek in  mijn ogen onvoldoende overtuigend is (§  6).

De rechtvaardiging die Kaplow & Shavell in hun boek geven, is hoogst
theoretisch en diep geworteld in de economische onderzoekstraditie en is daardoor
voor de doorsnee jurist niet altijd even gemakkelijk te volgen: Ik heb daarom
gepoogd deze redenering zo eenvoudig mogelijk weer te geven, maar desondanks
blijft het een uiterst lastig en complex thema - want wat is een goede rechtsregel?
Verder merk ik op dat in dit hoofdstuk alleen de theoretische rechtvaardiging voor
welzijn als normatief criterium aan bod komt. In het volgende hoofdstuk ga ik
uitgebreid in op de vraag hoe men dit criterium in depraktlk zou kunnen toepassen.

2            Welzijn als normatief criterium: Fairness versus Welfare

2.1 Het recht is er om mense,i te helpen hun welzijn te maximaliseren

Het centrale uitgangspunt van Fairness versus  Welfare is dat het recht er - net
als elke andere beleidsmaatregel - is om mensen te helpen hun welzijn te
maximaliseren. Dit kan men realiseren door rechtsregels uitsluitend te selecteren

op basis van het effect dat ze hebben op het welzijn van mensen. Rechtsregels
mogen derhalve niet afhangen van zaken als rechtvaardigheid, billijkheid,
rechtsbeginselen of vergelijkbare begrippen.4 Of zoals de auteurs in de proloog
stellen:5

'In this book we ask what criteria ought to guide social decisionmaking. Our thesis is
that social decisions should be based exclusively on their ejIects on the welfare of
individuals - and, accordingly should not depend on notions offairness, justice orcognate
concepts.'

Onder welzijn verstaan de auteurs alles waar een individu waarde aan hecht.6 Dit
betekent dat naast geld en goederen, ook andere zaken op een positieve manier
meegewogen kunnen worden. Bijvoorbeeld iemands interesse voor het milieu,
iemands normen en waarden en iemands gevoelens voor anderen. Aan de negatieve
kant kunnen naast kosten en inbreuken op lijfen eigendom, bijvoorbeeld ook zaken

als angsten en dingen die iemand afkeuringswaardig acht, in de analyse worden

3       Zie ook mijn boekbespreking van Fairness versus Welfare: van Bijnen 2003, p. 187 e.v
4        Kaplow & Shavell 2002, p. xvii, 3-4.
5        Kaplow & Shavell 2002, p. xvii
6         Kaplow & Shavell 2002, p.  18.
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betrokken: Het recht is er om mensen zoveel mogelijk te helpen om datgene te
bereiken watzu belangrijk vinden: De enige beperking van wat hetbegrip welzijn
kan omvatten, zit daarom in de hoofden van individuen zelfen niet in de hoofden
van onderzoekers: (Rechts)Economen zeggen overigens dat als iemand iets
belangrijk vindt, hij daareenpre»·entie voor heeft. Ik gebruik de termen'belang'
en 'preferentie' dan ook als synoniemen van elkaar.

Zo kan het heel goed zijn dat veel mensen een preferentie hebben voor
rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid komt weliswaar geen zelfstandige betekenis
toe bij de keuze voor een rechtsregel, maar wanneer mensen rechtvaardigheid
belangrijk vinden, is dit van invloed op hun welzijn. Zo is het waarschijnlijk dat
mensen het belangrijk vinden dat een misdadiger zijn strafniet ontloopt, aangezien
men het rechtvaardig vindt dat er vergelding plaatsvindt. Er is dan sprake van een
zogenaamde tastefor a notion offairness diehet welzijn van mensen beYnvloedt.

I 0

Hierdoor is het zaak deze preferentie mee te wegen wanneer men de hiermee
verband houdende (straf)rechtsregels opstelt. Het recht dient mensen immers zoveel
mogelijk te helpen bij  alles wat ze belangrijk vinden."

2.1 Waaro,n is uitsluitend welzijn bepale,id?

Waarom zijn Kaplow & Shavell van mening dat het maximaliseren van welzijn
het enige juiste criterium is bij het opstellen van rechtsregels? Waarom laten zij
naast welzijn bijvoorbeeld geen ruimte voor rechtvaardigheid ofbillijkheid? De
reden hiervoor is eenvoudig: elk ander criterium kan er toe leiden dat iedereen
in de samenleving slechter af is. Met andere woorden, het recht kan het welzijn
van een ieder verminderen wanneer het wordt gebaseerd op concepten als

rechtvaardigheid of billijkheid. Ik zal dit verduidelijken aan de hand van twee
paradigma's. Als eerste bespreek ik de situatie waarbij alle mensen belang hebben

bij dezelfde rechtsregel - de zogenaamde symmetrische context.12 Dit betekent
dat iedereen erbij deze rechtsregel er in welzijn maximaal op vooruit gaat. Daarna
ga ik in op de situatie waar de belangen van mensen uiteenlopen en zij dus een
voorkeur hebben voor verschillende rechtsregels - de zogenaamde asymmetrische
context. Welke rechtsregel men dan ook kiest, er zal altijd iemand in welzijn op
achteruit gaan.

7         Kaplow & Shavell 2002, p. 18.
8       Zie ook Van Zeeland, Kamminga & Barendrecht 2003, p. 818 e.v.
9         Kaplow & Shavell 2002, p. 19.
10     Kaplow & Shavell 2002, p. 21 en 431-436. Zie Hoffman & O'Shea 2002, p. 399 e.v  en de

verwijzingen aldaar voor een concreet voorbeeld van dergelijke preferenties.
11           Ik kom terug op de vraag wat men met perverse preferenties - zoals een preferentie voor pedofilie

of sadisme - moet doen (zie noot 70).
12        Hier versta ik ook de situatie onderdat minimaal 6tn iemand iets wil en datniemand daar iets tegen

heeft. Dit is het verschil tussen het sterke en zwakke Pareto criterium, zie hierover verder noot 20
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2.2.1 De symmetrische context: Pareto efficientie

Wanneer er sprake is van de symmetrische context en iedereen hetzelfde belang
heeft, betekent dit automatisch dat iedereen slechter af is wanneer bijvoorbeeld
op basis van rechtvaardigheid een andere rechtsregel wordt gekozen. Met andere

woorden, als iedereen rechtsregel A wil en de overheid kiest (bijvoorbeeld opbasis
van rechtvaardigheid) rechtsregel B, dan krijgt niema,id wat hij belangrijk vindt. 13

Iedereen gaat er dan in welzijn op achteruit. Kaplow & Shavell stellen zich dan
ook terecht de vraag tegenover wie men in zo'n situatie dan precies rechtvaardig
is? 14 Bovendien, wie is er nu op uit om iedereen in de samenleving slechter af te
maken? De symmetrische context bewijst volgens Kaplow & Shavell waarom men
het beste kan kiezen voor welzijnsmaximalisatie. Anders bestaat het risico dat
iedereen er in welzijn op achteruit gaat.

Een argument dat hier vaak tegenin wordt gebracht, is dat deze symmetrische
context in de praktijk zelden voorkomt. De symmetrische context komt echter vaker
voor dan men denkt. Voor het aanvullend contractenrecht geldt bijvoorbeeld dat
beide partijen in veel gevallen deze#de rechtsregels willen, namelijk die rechtsregels
die de gezamenlijke contractwinst maximaliseren:5 Kaplow & Shavell stellen

daarbij dat Kant en Rawls - pleitbezorgers van de.fairness-benadering - zelf ook
gebruik maken van de symmetrische context. I6

Men kan ook betogen dat de kans vrij klein is dat men met rechtvaardigheid
als normatief criterium tot een keuze komt die niemand wil. Volgens Kaplow &
Shavell komt dit toch voor, 17 maar zelfs als dit niet het geval zou zijn, dan nog
is het theoretische argument voor hen voldoende omfairness als normatiefcriterium
af te wijzen. Metfairness als normatiefcriterium kan men immers ieders welzijn
verminderen. Volgens de auteurs is in de filosofie algemeen geaccepteerd dat een
theorie die in het domein vanhaar toepassing niet voldoet, niet geschikt is. 18 Kaplow
& Shavell verwijzen daarbij naar Rawls die stelt: 19

IAj theory that fails for the fundamental case is of no use at all.

13      Kaplow & Shaveli 2002, p. 8,52 e.v. Ik ga er nu van uit dat datgene wat partijen willen. ook
daadwerkelijk hun welzijn vergroot. Dit wil zeggen dat partijen een rationele keuze maken . In §
3.5 nuanceerik deze vooronderstelling.

14      Kaplow & Shavell 2002, p.54.
15 Zie hierover verder hoofdstuk 5.2.2.
16      Kaplow & Shavell 2002, p. 57,100 e.v.
17      Kaplow & Shavell 2002 werken vier voorbeelden uit (aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht.

procesrecht en strafrecht), waarbij zij teikens laten zien waarom iedereenmetfairness als normatief
criterium slechter af kan zijn

18       Kaplow & Shavell 2002, p. 56 wijzen er op dat met name filosofen deze logische consistentie erg
belangrijk vinden.

19      Kaplow & Shavell 2003. p. 433, verwijzend naar Rawls 1980, p. 546.
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Wanneer er sprake is van deze symmetrische context en alle mensen hetzelfde
willen, is er volgens economen een zogenaamde Pareto verbetering mogelijk door
een ieder te geven wat hij wil. Dit is ook het geval wanneer minimaal adn iemand
iets wil en verder niemand daar wat op tegen heeft.20 Er is sprake van Pareto
efficientie wanneer (verdere) Pareto verbeteringen niet (meer) mogelijk zijn. Het
is dan immers onmogelijk het welzijn van mensen te vergroten zonder het welzijn
van anderen te verkleinen:' Het is zodoende altijd zaak naar Pareto efficientie
te streven. Het is imniers moeilijk voor te stellen dat iemand er bezwaar tegen heeft
dat het welzijn van mensen vergroot wordt, zonder dat dit ten koste gaat van
anderen. 22

2.2.2 De asymmetrische context: Kaldor-Hicks efficientie

In veel gevallen hebben mensen echter verschillende voorkeuren voor de

rechtsregels die in een bepaald geval zouden moeten gelden. De ene groep mensen
wil bijvoorbeeld rechtsregel A, terwijl de andere groep rechtsregel B wil. Dit is
de zogenaamde asymmetrische context. Het is dan niet mogelijk het welzijn van
iemand te vergroten zonder het welzijn van iemand anders te verkleinen. Kiest
men immers voor rechtsregel B, dan verkleint men het welzijn van partijen die
rechtsregel A willen.23 Zo zijn er vaak groepen mensen die tegenovergestelde
belangen hebben. Commerciele contractspartijen hebben bijvoorbeeld voor
hetzelfde probleem veelal behoefte aan een heel ander type normen dan particulie-
ren. Het onvermijdelijke gevolg is dat men een keuze moet maken die slechts 66n
groep zal bevallen.24

Binnen de asymmetrische context kan men derhalve niet zo maar stellen dat
welzijnsmaximalisatie als normatiefcriteriummoet gelden. Welzijnsmaximalisatie
betekent dan namelijk dat voorelke potentiele rechtsregel wordt onderzocht hoeveel
welzijn het de 'winnaars' oplevert en hoeveel weizijn het de 'verliezers' kost. Die

20        Dit is het onderscheid tussen het sterke en het zwakke Pareto criterium. Het sterke Pareto criterium
betekent dat bij een voorgestelde rechtsregel er ntemandop achteruitgaaten ertenminste 66n iemand
in welzijn op vooruit gaat. Het zwakke Pareto criterium houdt daarentegen in dat iedereen er  i n

welzijn op vooruit gaat (iedereen krijgt wat hij  wil), zie bijvoorbeeld  Ng  1979, p.  117 en  120;
Boadway & Bruce 1984, p. 62. Kaplow & Shavel 1 hanteren het zwakke criterium aangezien zij
stellen dat-fairness-theorieen ertoe kunnen leiden dat iedereen slechter a f is. Met de symmetrische
context bedoel ik zowel het zwakke als het sterke Pareto criterium, zie noot 12.

21       Cooter & Ulen 2004, p. 16-17; Posner 2003a, p. 12-13; Kanning & Kerkmeester 2004, p. 28; Van
Velthoven & Van Wijck 2001, p. 25.

22 Een bezwaar dat men zou kunnen opwerpen, is dat het Pareto criterium de bestaande verdeling
van welzijn - de inititle verdeling - als gegeven beschouwd. Deze initiele verdeling kan uiteraard
ook scheef zijn (zie bijvoorbeeld Barnes & Stout 1992, p. 17), maar deze kan worden gecorrigeerd
doorhet welzijn te herverdelen middels de sociale welzijnsfunctie(zie § 2.3). Zie overhetprobleem
van de inititle verdeling verder noot 108.

23        Er van uitgaande dat niets regelen helemaal geen optie is: men moet A of B kiezen.
24     Zie over deze dichotomie hoofdstuk 5.3.4.
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rechtsregel die per saldo het meeste welzijn genereert, geldt dan als optimaal.
Economen spreken van een Kaldor-Hicks verbetering wanneer een rechtsregel
de winnaars meer welzijn oplevert dan het de verliezers kost. Er is sprake van
Kaldor-Hicks ellicientie wanneer er geen enkele Kaldor-Hicks verbetering (meer)
mogelijk is: het welzijn is dan maximaal. 25

Pure welzijnsmaximalisatie leidt in de asymmetrische context echter tot
utilistische praktijken, waarbij het grootste geluk voor het grootste aantal
maatgevend is.26 In de symmetrische context is dit geen probleem, omdat niemand
'verliest', maar in de asymmetrische context is het onvermijdelijke gevolg dat
bepaalde groepen in de samenleving in het geheel niet geholpen worden om hun

belangen te verwezenlijken. Zij zullen structureel ' verliezen' waardoor een scheve

verdeling van welzijn ontstaat. 27

De verdeling van welzijnis echter ook direct het enige bezwaar wat tegen

welzijnsmaximalisatie (Kaldor-Hicks efficientie) kan worden ingebracht. Met
andere woorden: wanneerdit probleem verholpen wordt, staat niets welzijnsmaxi-
malisatie als normatief criterium meer in de weg. Tegen een Pareto verbetering
zijn immers lastig bezwaren aan te voeren, aangezien niemand er op achteruit gaat.
Het enige verschil met een Kaldor-Hicks verbetering is dat er hierbij wel mensen

in welzijn op achteruit gaan. Het enige argument om in beide gevallen niet hetzelfde
criterium te hanteren - de maximalisatie van het totale welzun- is derhalve gelegen
in distributieve argumenten. Anders geformuleerd: De enige reden om niet voor

een rechtsregel te kiezen die tot belangenmaximalisatie (Kaldor-Hicks efficientie)
leidt, is dat die rechtsregel leidt tot een scheve verdeling van welzijn over de
samenleving.

2.3 Van individueel naar sociaal welzijn

Hoe lossen Kaplow & Shavell het distributieprobleem op? Zij stellen immers dat
een goede rechtsregel het welzijn maximaliseert. Kaplow & Shavell verdedigen
echter geen enkele visie betreffende eenjuiste distributie van welzijn.28 Zij menen
dat het prima is om een rechtsregel te creeren waar alleen de armsten in de
samenleving profijt van hebben, ook al levert deze regel de samenleving als geheel
niet het meeste welzijn op.29 Het staat elke samenleving in hun ogen volledig vrij

25      Cooter & Ulen 2004, p. 48, Posner 20032, p. 13,15-16, Kanning & Kerkmeester 2004, p. 28-29;
Van Velthoven & Van Wijck 2001, p. 29-30

26      Kaplow & Shavell 2002, p. 27, Dorff 2002, p. 865.
27 Zie bijvoorbeeld Stiglitz 2000, p. 93 e.v.
28      Kaplow & Shavell 2002, p. 27.
29 Zie Dorff 2002, p. 877-878; dit is de visie over distributie van welzijn die Rawls voorstaat, zie

Rawls 1971, p. 75-80.
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om naar eigen goeddunken het welzijn te verdelen. Hoe past deze visie in hun
theorie dat rechtsregels er zijn om welzijn te maximaliseren?

Kaplow & Shavell willen dat het sociale (of maatschappelijke) welzijn
gemaximaliseerd wordt. Het sociale welzijn is een optelsom van het welzijn van
individuen - een zogenaamde sociale welzijnsfunctie. Wanneermen bij de evaluatie
van een rechtsregel het welzijn van elk individu nu even zwaar meeweegt, leidt
dit tot puur utilisme. Het gaat er dan immers alleen maar om dat de 'winnaars
meer welzijn winnen dan de 'verliezers' verliezen. Ofdit tot een scheve verdeling
van welzijn leidt, is dan niet relevant. Kaplow & Shavell geven echter aan dat het

een samenleving vrij staat ombij de optelsom van individueel naar sociaal welzijn
rekening te houden met deze verdeling. Dit kan men doen door het welzijn van
een bepaalde groep in het geheel niet (ofminderzwaar) mee te tellen.30 Het sociale

welzijn wordt dan nog steeds bepaald aan de hand van individueel welzijn, alleen

wordt bij de keuze voor een rechtsregel gefocust op het welzijn van een specifieke
groep individuen. 3I

Dit klinkt wat vreemd, maar iemands belangen zwaarder meewegen, is in
feite wat altijd gebeurt wanneer men met een bepaalde regel de minder bedeelden

wit helpen. Als de overheid bijvoorbeeld mensen onder een bepaalde inkomensgrens
gratis rechtshulp aanbiedt, dan betrekt zij in haar analyse voornamelijk het welzijn
van deze groep. Zou de overheid namelijk het welzijn van iedereen in de analyse
betrekken, dan zou blijken dat een dergelijke regel de samenleving in de regel per
saldo welzijn kost.32 Wanneer nu het welzijn van de groep die men wil helpen,
zwaarder wordt meegewogen (ofhet welzijn van de rest minder), betekent gratis
rechtshulp toch maximalisatie van het sociale welzijn.

Het is aan elke samenleving zel fom te bepalen ofen hoeveel welzijn ze bereid
is op te offeren voor een eerlijke verdeling van welzijn. Het gaat hier om een
politieke keuze waar Kaplow & Shavell geen mening over hebben.31 Dit komt er

op neer dat een samenleving bij elke rechtsregel zelfkan bepalen van welke groep
individuen zij het welzijn in welke mate wil laten meewegen. De optelsom van

30       Bijvoorbeeld door het welzijn van mensen boven een bepaalde inkomensgrens maar voor de helft
mee te tellen.

31 Zie Kaplow & Shavell 2002, p. 26 e.v. en ook Dorff 2002, p. 865 e.v. Het gebruik van een sociale
welzijnsfunctie is een standaard onderdeel van de welzijnseconomie, zie bijvoorbeeld Ng 1979,
p. 3-4; Boadway & Bruce 1984, p. 4-7; O'Connel 1982. p. 37-39; Van den Doel & Van Velthoven
1998, p. 38-40; Weimer & Vining 1999, p. 135 e.v., Kanning & Kerkmeester 2004, p. 239-241.

32 Uit oogpunt van pure welzijnsmaximalisatie zal een dergelijke regel waarschijnlijk niet worden

aangenomen. Zo is het niet waarschijnlijk dat het welzijn van de groep die men wil helpen, het
welzijnsverlies van de rest die voor de regel mod betalen, zal overtreffen. Is dit wei het geval dan
nog is er geen maximalisatie, omdat de transactiekosten diezijn gemoeid met de transferdeze winst
weer teniet zullen doen. Zie verder noot 37.

33         Kaplow & Shave112002, p. 27. De auteurs stellen echter wei datdedistributie van welzijn van invloed

kan zijn op het welzijn van individuen,bijvoorbeeld omdat mensen een tasteforanotionof.fairness
hebben. Dit is het geval wanneer iemands welzijn groter wordt wanneer hij weet dat van zijn
belastinggeld minder bedeelden worden geholpen, aldus Kaplow & Shavell 2002, p. 30-31.
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die individuen bepalen dan het sociale welzijn en het is dit sociale welzijn dat
Kaplow & Shavell willen maximaliseren. In'rechts' georienteerde samenlevingen
zal ieders welzijn min ofmeer gelijk meetellen, terwijl men in 'links' georienteerde
samenlevingen vooral het welzijn van de zwaksten een rol zal laten spelen.

24 Voorwaarden voor (her)verdeling

Kaplow & Shavell verbinden ecliter wel twee voorwaarden aan (her)verdeling door
middel van rechtsregels. (a) Ten eerste mogen rechtsregels nog steeds uitsluitend
afnankelijk zijn van het effect dat ze hebben op het individuele welzijn. (b) Ten
tweede moeten de rechtsregels het sociale welzijn maximaliseren. Deze twee
voorwaarden lijken gezien de rest van hun theorie voor de hand te liggen, maar
in de praktijk is hier niet altijd even makkelijk aan te voldoen.

(a) Ook bij (her)verdeling is het wenselijk om rechtsregels te baseren op
individueel welzijn, onidat een rechtsregel dan daadwerkelijk het welzijn verhoogt
van de groep die men beoogt te helpen. Met andere woorden: de rechtsregel moet
ook daadwerkelijk tot (her)verdeling leiden. Het probleem is echter dat het met
veel rechtsregels niet mogelijk is om welzijn te (her)verdelen. Zo lijkt er
bij voorbeeld sprake te zijn van verdeling van welzijn, wanneer men huurders die
niet op tijd betalen, beschernit door hun uitzetting te bemoeilijken. Dit suggereert
namelijk dat welzijn van de (rijke) verhuurders getransfereerd wordt naar de (arme)
huurders. Het gevolg zal echter zijn dat verhuurders in het vervolg inkomenseisen
gaan stellen en nog langer weigeren te verhuren aan de armste huurders.34 Het is
derhalve helemaal niet zekerdat de groep die men wildebeschermenerop vooruit
zal gaan. Het is zelfs mogelijk dat deze groep er in welzijn uiteindelijk juist op
achteruit gaat.

Merk op dat de invloed die rechtsregels hebben op het welzijn altijd ex ante

(op voorhand) bekeken wordt. Dit betekent dat men op voorhand onderzoekt welke
effecten een rechtsregel zal hebben. Zou men alleen ex post (achteraf) kijken, dan
neemt men zeer waarschijnlijk niet alle gevolgen mee, die de rechtsregel op het
sociale welzijn heeft. Wie ex post naar bovenstaand voorbeeld kijkt, ziet alleen
een'zielige' huurderdie uit zijn huis gegooid wordt dooreen (meestal) vermogende
verhuurder. Wie echter ex ante kijkt, neemt ook het gevolg dat huurders met lagere
inkomens lastiger aan een huis komen mee in de analyse (zie over ex post/ex ante
verder § 4.3.3).

Eigenlijk geldt voor vrijwel het gehele (aanvullende) contractenrecht dat
(her)verdeling langs die weg onmogelijk is. Een contractant die geconfronteerd

34 Zie vooreen soortgelijk voorbeeld Bernstein 1993, p. 80 (onderandere verwijzend naareen uitspraak
van Richard Posner)  Men zou kunnen betogen dat herverdeling met contractsdwang wei mogelijk
is. Een belastingtransfer (zie sub (b) verderop) is dan echter veelal een goedkopere oplossing.
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wordt met nadelige rechtsregels zal immers zijn prijs verhogen (verkopers), of
minder willenbetalen (kopers).35 Consumentenbescherming bijvoorbeeld lijkt altijd
in het voordeel van de consument. Een producent reageert echter op dergelijke
bescherming door zijnprijs te verhogen. De consument betaalt zodoende voor zijn
eigen bescherming en van (her)verdeling van welzijn is geen sprake. Regulering
van de contractsinhoud op 66n terrein, heeft zijn weerslag op de overige
contractvoorwaarden die partijen als gevolg van hun contractsvrijheid w61 zelf
mogen invullen. 36

(b) Mocht nu wel aan de eerste voorwaarde zijn voldaan en leidt een
rechtsregel daadwerkelijk tot herverdeling, dan is daarmee nog niet automatisch

gezegddatookhetsociale welzijnmaximaal is. Detweede voorwaarde die Kaplow
& Shavell namelijk aan (her)verdeling stellen, is dat er geen beter alternatie f voor

handen mag zijn om het welzijn van de groep die men wil helpen, te verhogen.
(Her)verdeling kost anderen namelijk meestal meer welzijn dan het de groep die
men wil helpen, oplevert.37 Op zich is het gerechtvaardigd dat die kosten gemaakt

worden, maar men moet wel zeker weten dat die kosten optimaal effect sorteren.
Dit betekent dat een rechtsregel die (her)verdeelt wenselijk is, tenzij er een
alternatieve rechtsregelte bedenken valt die tegen minder kosten hetzel fde effect
heeft, of tegen dezelfde kosten juist meer effect sorteert.

Kaplow & Shavell menen daarom dat herverdeling van welzijn door middel
van een belastingtransfer veelal een betere optie is dan verdeling door middel van
concrete rechtsregels.38 Met een belastingtransferbedoel ik alle manieren waarop
de overheid (bij 66n groep) belasting heft om deze vervolgens ten goede te laten
komen aan 66n specifieke (andere) groep. De bijstandsuitkering is hier hdt
voorbeeld van. Met een dergelijke belastingtransfer is het mogelijk om op een
structurele manier en tegen relatieflage kosten die mensen te helpen die dat nodig

35     Craswell 1991 (zie bijvoorbeeld p. 365) gaat uitgebreid in op dit fenomeen. Zie verder Kapiow
& Shavell 2002, p. 33, Bernstein 1993, p. 80 (in voetnoot 73 verwijstzij naar empirisch onderzoek
dat concludeertdatbeschermende maatregelen voor franchisenemers de prijs van een franchisecon-
tract heeft doen stijgen).

36     Ook al regukert de overheid het gehele contract (zoals in het huurrecht voor een groot deel het
geval is), dan hebben partijen altijd nog de vrijheid om niet le contracteren.  Ik gaf eerder al aan
dat dit er toe kan leiden dat bepaalde groepen heel lastig nog een huurcontract aan kunnen gaan
In hoofdstuk 6.6 bespreek ik overigens wei twee uitzonderingen op de regel dat men welzijn niet
kan (her)verdelen door middel van contractenrecht.

37     De redenering hierachter is vrij simpel. Wanneer mensen welzijn moeten afstaan ten gunste van
anderen brengt deze verdeling op zijn minst transactiekosten met zich. Daarbij heeft iemand die
niet de volle vruchten van zijn inspanning plukt minder prikkels om voor zichzelf (en daarmee
voor de samenleving) een maximaal niveau van welzijn te bereiken. Simpel gezegd: in een
communistisch systeem werken mensen minder hard dan in een kapitalistisch systeem. Zie
bilvoorbeeld Okun 1975, p  2: "Wecan 'thave our cake ofmarket e#iciency and share it equally. '
Zie ook Stiglitz 2000, p. 94 e.v.; Patton & Sawicki 1993, p. 204; 7.ie echter ook de kanttekening
die ik maakte in noot 33.

38     Kaplow & Shavell 2002, p. 33-34.

19



Hoofdstuk 2

hebben.39 Verdeling door middel van specifieke regels van contracten- of
aansprakelijkheidsrecht zal namelijk vaak 6 f (a) onmogelijk zijn, 6f (b) slechts
incidenteel mensen helpen.

2.5 Verdellng van welzijn vaak irrelevant

Wanneer men nu een rechtsregel overweegt en aan de twee zojuist besproken
voorwaarden voor herverdeling niet is voldaan, kan men het aspect van de
(her)verdeling buiten beschouwing laten. Wanneer een bepaald type rechtsregels
namelijk (a) niet van invloed is op de verdeling van welzijn - zoals bij contracten
vaak het geval is -, dan zijn er als gevolg van dit type rechtsregels geen verliezers
(mensen die er in welzijn op achteruit gaan). Bestaat er (b) een beter alternatief
voor herverdeling - zoals een belastingsysteem -, dan zijn er eveneens geen
verliezers, aangezien zij doormiddel van die alternatieven adequaat gecompenseerd
kunnen worden. Als ergeen verliezers zijn, hoeft men bij de keuze voorrechtsregels
vanzelfsprekend ook geen rekening te houden met de distributie van welzijn.

Dit betekent dat bij het bepalen van het sociale (maatschappelijke) welzijn,
het welzun van alle individuen even zwaar meeweegt, hetgeen tot pure welzijns-
maximalisatie leidt (Kaldor-Hicks efficientie). Het bezwaar tegen welzijnsmaximali-
satie als normatief criterium valt in die gevallen weg. Er is immers geen relevant
verschil meer tussen de symmetrische en de asymmetrische context. Het enige
verschil tussen de twee contexten was immers de verdeling van welzijn over de
samenleving. Als er geen verliezers zijn, kan voor beide paradigma's hetzelfde
criterium worden aangelegd: het realiseren van het meeste welzijn voor de gehele

samenleving. Zijn er wel verliezers, dan is pure welzijnsmaximalisatie ongewenst
en behoren ook de distributieve gevolgen in de analyse te worden meegewogen.

Als verdeling van welzijn irrelevant is, kan ook binnen de asymmetrische
context iedereen slechter afzijn wanneer men op basis van rechtvaardigheid andere
rechtsregels selecteert dan men op basis van welzijn zou doen.w Dit kan ik het
beste verduidelijken door middel van een voorbeeld. Stel dat er een rechtsregel
te bedenken valt die de rijken nog rijker maakt en de armen nog armer.4, De rijken
worden echter rijker dan de armen armer, zodat de rechtsregel uit oogpunt van
welzijnsmaximalisatie wenselijk is. Vanuit het oogpunt van de verdeling van welzijn
is deze regel echter onwenselijk. Stel nu dat dit bezwaar wordt weggenomen door
de rijken belasting te laten betalen die ten goede komt aan de armen. Deze

39       Zie ook Shavell 2004, p. 649 e.v.
40      Kaplow & Shavell 2002, p.53, nt. 75 geven aan dat zelfs wanneer de verdeling van welzijn wel

relevant is, men in de asymmetrische context iedereen in theorie slechter af kan maken (voor
wiskundig bewijs zie Kaplow & Shavell 2001). Dit argument is echter dermate technisch dat ik
het hier verder buiten beschouwing laat.

41      Voor het gemak ga ik er even van uit dat bij deze rechtsregel alleen financiele belangen spelen.
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belastingtrans fer is zodanig dat de armen beter af zijn dan voor invoering van de
rechtsregel, maar ook zodanig dat de rijken nog steeds beter af zijn na invoering
van de rechtsregel. In wezen compenseren de rijken de armen voor het verlies dat
de rechtsregel bij hen te weeg brengt. Wanneer men nu toch meent op basis van

rechtvaardigheid de rechtsregel niet te moeten invoeren, betekent dit datiedereen
in de samenleving slechter af is. 42

De conclusie is derhalve dat de verdeling van welzijn in veel gevallen
irrelevant is, omdat men (a) niet kan (her)verdelen of (b) er betere alternatieven
bestaan. Voor het contractenrecht geldt helemaal dat (her)verdeling van welzijn
vaak onmogelijk is. Als gevolg van hun contractsvrijheid zullen partijen namelijk
hun prijs of voorwaarden aanpassen, indien de overheid het contract tracht te

reguleren voor (her)verdelingsdoeleinden. In die gevallen waar (her)verdeling toch
mogelijk is, zal een belastingtransfer vaak een veel beter alternatief zijn. Bij mijn
analyse van het aanvullend contractenrecht kan ik (her)verdelingsaspecten derhalve
grotendeels buiten beschouwing laten.43 Dit betekent dat wanneer het welzijn van
alle individuen opgeteld wordt tot 66n sociaal welzijn, het welzijn van alle
individuen even zwaar mag meetellen. Wanneer de distributie van welzijn
daarentegen wel een rol speelt, kan het nodig zijn het welzijn van individuen minder
zwaar, of niet te laten meetellen (zie  §  2.3).

3         Het meten van welzijn

Tot nu toe heb ik verdedigd dat een goede rechtsregel er 66n is die het sociale

welzijn maximaliseert. Alvorens de conclusie te kunnen trekken dat een bepaalde
rechtsregel het sociale welzijn maximaliseert, is het nodig om individueel welzijn
te kunnen meten en te vergelijken (om dit vervolgens samen te voegen tot 66n
niveau van sociaal welzijn). Dit is echter lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt.
In deze paragraafbespreek ik daarom de theoretische basis die economen hanteren

voor het meten van welzijn. In het volgende hoofdstuk komen de praktische
aspecten aan bod.

42      Men kan zich ook afvragen in hoeverre er nog sprake is van een asymmetrische context wanneer

de verdeling van welzijn niet relevant is. Wanneer de 'armen' in het voorbeeld op voorhand zouden
weten dat compensatie zal volgen, zullen ook zij voor de rechtsregel kiezen die de 'rijken' rijker
maakt.

43 Zoals eerder gezegd, kom ik in hoofdstuk 6.6 nog terug op deze materie.

21



Hoofdstuk 2

3.1 Direct meten lastig. vergelijken onmogelijk

Onder welzijn versta ik alles waar een individu waarde aan hecht.44 Om het niveau
van iemands welzijn te kunnen vaststellen, is het nodig te achterhalen hoeveel

waarde een individu precies aan zijn pre ferenties (of belangen) hecht. Dit lijkt
(voorlopig) echter onmogelijk. Ik kan wel aangeven dat ik wijn prefereer boven
bier, maar het is lastig om precies te zeggen hoeveel liever ik wijn drink (2x liever;
1,5x; 1,57x?). Dit is echter wel nodig om mijn niveau van welzijn vast te stellen,
want als ik beiden in de koelkast heb staan, bepaalt die onderlinge verhouding
het niveau van mijn welzijn. Als bier mij immers l 'eenheid' welzijn oplevert,
hoeveel voegt de wijn dan aan mijn welzijn toe? Het weergeven van iemands
welzijn in dergelijke absolute getallen, noemt men het meten van iemands welzijn
op een zogenaamde 'cardinale' schaal.45 Het is niet principieel onmogelijk om
iemands welzijn op een cardinale schaal weer te geven, maar het is wel bijzonder
gecompliceerd.46 Hiervoor is het immers nodig om precies vast te stellen hoe al
iemands belangen zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Het kunnen meten van iemands individuele welzijn op een cardinale schaal
alleen, is echter niet voldoende. Om van individueel welzijn naar sociaal welzijn
te gaan, is het nodig dat het welzijn van alle betrokken individuen opgeteld wordt. 47

Dit is echter pas mogelijk als ieders individuele welzijn is uitgedrukt in dezelfde
'eenheden'. Alleen dan is ieders niveau van welzijnmetelkaar vergelijkbaar. Stel
dat ik uiteindelijk heb kunnen vaststellen dat het bier en de wijn mij samen 2,57
eenheden welzijn oplevert, want wijn heb ik 1,57x liever dan bier en bier levert
mij l 'eenheid' welzijn op. Een ander ontleent 2x zoveel nut aan wijn ten opzichte
van bier, zodat bier en wijn hem samen 3 'eenheden' opleveren. Wil dit nu zeggen
dat de ander nu meer van bier en wijn houdt dan ik? Nee, want wie zegt dat een
nutseenheid van mij gelijk is aan een nutseenheid van een ander?

Deze nutseenheden zeggen alleen iets over de onderlinge verhoudingen tussen

bier en wijn voor Jen persoon. De ander ontleent 2x zoveel welzijn aan wijn in
vergelijking met bier, terwijl dat bij mij op 1,57x ligt. Deze getallen zeggen niets
over de vraag wie van ons tweeen nu meer geniet van bier en wijn.48 Er bestaat
geen universele schaal waarop het welzijn van een ieder gemeten en vergeleken

44            Z i e  §2.1

45      Ng 1979, p. 12-14; Van den Doel & Van Velthoven 1998, p. 32-36, Van Velthoven & Van Wijck,
p. 27; Varian 1996, p. 57.

46       Ng 1979, p. 12-14, Vanden Doel & Van Velthoven 1998,p. 32-36(zij laten ookzien hoc een aantal
(gecompliceerde) methoden om welzijn op een cardinale schaal te meten, werken. De bekendste
en invloedrijkste theorie is die van Von Neumann & Morgenstern 1944).

47       Uiteraard kan wanneer men wit (her)verdelen het welzijn van bepaalde groepen worden uitgesloten
of minder zwaar worden meegewogen (zie § 2.3), maar dit doet niets af aan het probleem.

48      1 nutseenheid bier kan mij immers meer welzijn opleveren, dan 1 nutseenheid bier de ander aan
welzijn oplevert
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kan worden. Met andere woorden, er is geen manier waarop we kunnen vaststellen
hoeveel meer (of minder) ik precies van een bier geniet dan iemand anders.49

Iemands welzijn is zo subjectiefdat zogenaamde interpersoonlijke vergelijkingen
van welzijn onmogelijk zijn. 50

De consequentie van dit alles is dat het weergeven van het welzijn van
individuen op een cardinale schaal bijzonder lastig is. Mocht men deze hobbel
nemen dan blijkt het principieel onmogelijk om het welzijn van individuen met
elkaar vergelijken. Hierdoor is het onmogelijk om alle individuele niveau's van
welzijn bij elkaar op te tellen tot 66n niveau van sociaal welzijn. Aangeven welke
rechtsregel het sociale welzijn maximaliseert, is daarmee automatisch ook
onmogelijk. Het is daarom zaak een methode te vinden die geen gebruik maakt
van interpersoonlijke vergelijkingen van welzijn. Bovendien heeft een methode
waarbij welzijn niet op een cardinale schaal hoeft te worden weergegeven, de
voorkeur.

3.2 Pareto efficientie: Het maken van ranglijsten

Het is voor mij lastig om aan te geven hoeveel ik wijn prefereer boven bier, maar
ik kan wel eenvoudig vaststellen dat ik wijn prefereer boven bier. Zo kan ik voor
alles wat ik belangrijk vind een volgorde aangeven van meest belangrijk naar
onbelangrijk.51 Zo'n ranglijst van preferenties wordt het weergeven van welzijn
op een 'ordinale' schaal genoemd en is de tegenhanger van de eerder besproken
cardinale schaal.

(Rechts)economen gaan er van uit dat mensen rationeel zun wanneer zij hun
belangen door middel van een ranglijst weergeven. Dit betekent dat wanneer zij
aangeven liever rechtsregel A boven rechtsregel B te prefereren, rechtsregel A
ook daadwerkelijk in hun belang is (en dus beter is voor hun welzijn).52 Uiteraard

49      Het geld dat iemand bereid is te betalen zegt overigens helemaal niets over iemands welzijn. Een
miljonair zal immers meer voor een bier willen betalen dan een zwerver, maar dit betekent zeker
niet dat een miljonair veel meer weizijn ontleend aan een biertje dan die zwerver (zie voor een
vergelijkbaar voorbeeld Barnes & Stout 1992, p. 17-20).

50      Ng 1979, p  15, Van den Doel & Van Velthoven 1998, p. 36-38,0'Connell 1982, p. 12; Robbins
1981, p. 5; Rappoport 1988, p. 86; Cooler & Ulen 2004, p. 23; Van Velthoven & Van Wijck 2001,
p. 28, Katz & Rosen 1994, p. 37. Er is overigens in de jaren '30 wei een discussie geweest ofwelzijn
al dan niet direct (op een zogenaamde cardinale schaal) meetbaar is en of interpersoonlijke
vergelijkingen mogelijk zijn. Zie voor een overzicht van dit debat Cooter & Rappoport 1984.

51 Helemaal onderaan de ranglijststaan uiteraard de preferenties voorzaken die iemand wil vermijden,
omdat die zijn welzijn verminderen. Dit loopt dan op tot aan de preferenties die men het
allerbelangrijkst vindt.

52 Men neemt bij een ordinale schaal aan dat mensen in staat zijn om deze voigorde aan te geven voor
al hun preferenties (complete ordening). Bovendien moetde ordening consequent zijn (transitieD:
als ik A prefereer boven B en B boven C, dan volgt automatisch dat ik A ook boven C prefereer
(riflexiviteit). Mensen prefereren ook meer hoven minder· als A hetzelfde bevat als B plus iets extra's,
prefereer ik A boven B. Zie voordezedrie vereisten verder Ng 1979, p. 25-26; Cooter & Ulen 2000,
p. 17, Van Velthoven & Van Wijck 2001, p 12-13; O'Connell 1982, p. 13-14. Zie voor een
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maken mensen ook weI eens vergissingen en willen ze soms zaken die niet
overeenkomen met hun belangen (en dus hun welzijn verminderen). S3 Dit zijn echter

uitzonderingsgevallen. Verderop ga ik nader in op de vraag hoe men het beste met

dergelijke irrationaliteit om kan gaan (§ 3.5). In het algemeen geldt echter dat
mensen wel in staat zijn om aan te geven welke zaken hun welzijn maximaliseren.
Wanneer mensen een ranglijst van preferenties maken, mag men er daarom van
uit gaan dat het belang bovenaan een ranglijst ook daadwerkelijk het welzijn van
die persoon maximaliseert.

Wanneer nu een rechtsregel overwogen wordt, kan iedereen door middel van
een ranglijst aangeven welke van de potentiele rechtsregels hij prefereert (en
derhalve zijn welzijn het meest vergroot). 54 Dit maakt het mogelijk om vast te stellen
ofer sprake is van een symmetrische context. Hier is uiteraard sprake van wanneer
iedereen dezelfde rechtsregel bovenaan zijn ranglijst zet. Deze rechtsregel zal ieders
welzijn vergroten, hetgeen tot een Pareto verbetering leidt. Het niet doorvoeren
van een Pareto verbetering heeft onvermijdelijk tot gevolg dat iedereen slechter
afis. 55

3.3 Kaldor-Hicks efficientie: Hoeveel zijn mensen bereid te betalen voor

hun belangen'?

Hoe kiest men nu een rechtsregel in de veel vaker voorkomende asymmetrische
context? Omdat de belangen dan tegengesteld zijn, is het nodig dat men kan
vaststellen welke belangen het grootst zijn - d.w.z. met wiens belangen het meeste

welzijn gemoeid is. Ranglijsten met individuele preferenties alleen zijn onvoldoende
om te bepalen welke rechtsregel het sociale welzijn maximaliseert. Een ranglijst
vertelt immers alleen maar dat de betrokken individuen een voorkeurhebben voor
verschillende rechtsregels. Wiens belangen het grootst zijn, blijkt hier niet uit.
In deze paragraaf bespreek ik daarom hoe men dan weI kan achterhalen wiens
belangen het grootst zijn en welke rechtsregel zodoende het sociale welzijn

overzichtsartikel overhet verschil tussen 'ordinalisten' en 'cardinalisten' Cooter& Rappoport 1984
53      Merk op dat het hier gaat over de vraag of mensen rationeel in staat zijn hun preferenties weer te

geven.  Een andere vraag is of ze daar ook naar handelen. Dit komt aan bod in hoofdstuk 3.7.3.
54 Zoals gezegd ga ik er vooralsnog van uit dat datgene wat een individu het liefste wil ook

daadwerkelijk zijn welzijn maximaliseert. In § 3.5 bespreek ik in hoeverre deze theorie van de
'rationele keuze' correct is.

55      Zie § 2.2.1. Er is hier sprake van het zwakke Pareto-criterium (zie noot 20). In een symmetrische
context kan ook sprake zijn van het sterke Pareto criterium. Dit betekent dat niemand er bij de
desbetreffende rechtsregel op achteruit gaat (m.a.w. niemand heeft een andere rechtsregel hoger
op zijn ranglijst staan). Het niet doorvoeren van een Pareto verbetering leidt er dan toe dat er
tenminste edn iemand op achteruit gaat, terwijl er niemand op vooruit gaat.
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maximaliseert. Ik neem vooralsnog aan dat de verdeling van welzijn geen rol speelt,
zodat alleen van belang is dat het totale welzijn zo groot mogelijk is. 56

Laat ik starten met een eenvoudig voorbeeld. Er is slechts 66n potentiele
rechtsregel, waarvan een aantal mensen wil dat die ingevoerd wordt en een aantal
anderen wil dit niet. Er is derhalve sprake van een asymmetrische context. Er zijn
verder geen alternatieven, het is of invoeren of de status quo handhaven. Of de
rechtsregel wenselijk is, hangt in dit geval af van de vraag of de rechtsregel  de
winnaars' meer welzijn oplevert dan deze de 'verliezers' kost. Is dit het geval,

dan is het totale welzijn maximaal (Kaldor-Hicks efficientie).
Men kan in zo'n geval de verliezers vragen hoeveel geld zij bereid zijn te

betalen (willingness to pay) om invoering van de rechtsregel tegen te gaan. Aan
de winnaars kan men voorleggen hoeveel zij bereid zijn te betalen om de rechtsregel
in te voeren. Als de rechtsregel de winnaars nu meer welzijn oplevert dan deze
de verliezers kost, dan zijn de winnaars zonder meer bereid het bedrag dat die
verliezers willen hebben, te betalen. Dit is dan immers lager dan het bedrag dat
zij maximaal zouden willen betalen. De rechtsregel vergroot derhalve hun welzijn
ook na betaling.57 De asymmetrische context wordt door de betaling omgevormd
tot een symmetrische. Omdat niemandbij invoering van de rechtsregel meer verliest,
is een Pareto verbetering mogelijk.58 Merk op dat ik in dit hoofdstuk alleen de
theoretische aspecten behandel. In het volgende hoofdstuk ga ik in op praktische
vragen als: hoe kan men concreet achterhalen dat de winnaars meer willen betalen
dan de verliezers?59

Het is uiteraard erg lastig, zo niet ondoenlijk, om bij elke rechtsregel die
verliezers kent, de winnaars een bedrag te laten betalen dat ten goede komt aan
de verliezers. Volgens het Kaldor-Hicks criterium is het dan ook voldoende dat
een betaling mogelijk is, een zogenaamde potentiele Pareto verbetering.60 Of er
nu wel ofgeen compensatieplaatsvindt, maakt voorhettotaal gegenereerde welzijn
namelijk niet uit. Een dergelijke compensatie zou alleen maar welzijn van 66n groep
naar de andere transfereren en niets aan het totale welzijn toevoegen. Omdat ik
er vooralsnog van uit ga dat de verdeling van welzijn over de samenleving irrelevant
is, geldt een rechtsregel als optimaal wanneer deze het totale welzijn maximaliseert.
Ik ga dan ook op zoek naar rechtsregels die voor een Kaldor-Hicks verbetering
zorg dragen. Als hierbij nog sprake is van een Pareto verbetering- omdat niemand

56        In de volgende paragraaflaat ik deze veronderstelling varen. Zie over deze verdelingsproblematiek
verder § 2.3 en 2.4

57     Als dit niet zo zou zijn, is er geen sprake van maximalisatie van het sociale welzijn, omdat de
verliezers blijkbaar meer welzijn verliezen dan de winnaars winnen.

58      Ik ga nu uit van het sterke Pareto criterium, zie hierover noot 20.
59 Zie hierover hoofdstuk 3.8
60      Cooter & Ulen 2004, p. 48.
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verliest of omdat compensatie plaatsvindt - is dit meegenomen, maar het iS niet
noodzakelijk voor de maximalisatie van het sociale welzijn.

Tot nu toe ging ik uit van 66n potentiele rechtsregel en gaf ik aan hoe men
kan vast stellen o f die regel het totale welzijn zal vergroten - een zogenaamde
Kaldor-Hicks verbetering. Vaak zijn er echter meerdere potentiele rechtsregels
en dan wil men niet alleen het alternatie fselecteren dat het totale welzijn vergroot,
men wit dan die rechtsregel die het welzijn marimaliseert. Ook dit kan men bepalen
door individuen te vragen wat zij bereid zijn te betalen. Het enige verschil is dat
dit dan voor elk alternatieve rechtsregel in kaart gebracht moet worden. De
alternatieven zijn vervolgens te vergelijken door voor elk alternatief het verschil
tussen wat de winnaars en verliezers willen betalen, uit te rekenen. Het alternatie f
met het hoogste bedrag genereert dan totaal bezien het meeste welzijn en is daarmee
Kaldor-Hicks efficient:,

Het grote voordeel van het Kaldor-Hicks criterium is dat het weergeven van
welzijn op een cardinale schaal evenals interpersoonlijke vergelijkingen van welzijn
niet nodig ziin. Door betrokkenen te vragen wat ze bereid zijn om te betalen om

een rechtsregel in te voeren ofdeze juistte blokkeren, kan namelijk bepaald worden
o f een rechtsregel het totale welzijn al dan niet maximaliseert. Hoeveel welzijn
exact gegenereerd wordt, blijft weliswaar onbekend, maar deze informatie is niet
nodig voor de beslissing om een rechtsregel al dan niet in te voeren. Hiervoor is
alleen van belang dat een rechtsregel het welzijn maximaliseert.

3.4 Kaldor-Hicks en de verdeling van welzijn

Het is de vraag ofhet Kaldor-Hicks criterium (maximalisatie van het totale welzijn)
ook toepasbaar is wanneer men rekening dient te houden met de distributie van
welzijn. Het pure Kaldor-Hicks criterium is dan niet toepasbaar, omdat de enige
eis daarbij is dat het totale welzijn maximaal is (zodat de winnaars de verliezers
zouden kunnen compenseren). Een eerlijke verdeling van welzijn is hierdoor niet
gewaarborgd. Men kan echter wel dezelfde methode hanteren. Eerderzette ik echter
al wel uiteen waarom de distributie van welzijn bij aanvullend contractenrecht
veelal geen rol speelt (§ 2.4).

Wanneermen rekening wil houden met distributie, wordt het sociale welzijn
over het algemeen bepaald door het welzijn van bepaalde groepen niet of minder
zwaar mee te wegen (zie § 2.3). Men kan dan het sociale welzijn bepalen door
alleen die mensen wiens welzijn wel van belang is, te vragen hoeveel zij bereid

61       Merk op dat dit bedrag alleen zegt dat het desbetreffende alternatiefhet meeste welzijn genereert,
maar niet hoeveel welzijn er exact gewonnen wordt. Hiervoor moet men immers welzijn op een
cardinale schaal kunnen weergeven en dit is onmogelijk, zie § 3.1.
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zijn te betalen om een rechtsregel in te voeren (of te blokkeren).62 Er is sprake

van sociale welzijnsmaximalisatie wanneerhet totale welzijnvan de in de analyse
meegewogen individuen maximaal is. Men hanteert in principe gewoon het Kaldor-
Hicks criterium, maar weegt hierbij het welzijn van sommigen niet (ofbeperkt)
mee.63 Er is dan sprake van een gewogen Kaldor-Hicks criterium.

Als nu mensen verliezen wier welzijn niet in de analyse is betrokken, betekent
dit een directe transfer van hun welzijn naardat van de winnaars. Verliezen mensen
wier welzijn wel is meegewogen, dan vindt de samenleving hetkennelukniet nodig
om die groep te compenseren. Een gedachte die hieraan ten grondslag kan liggen,
is dat iedereen wel eens te maken krijgt met rechtsregels die hem wat minder
bevallen. Hierdoor is er alleen wanneer iemand- alle rechtsregels bij elkaarbezien
- structureel verliest, reden voor compensatie.

3.5 Willen mensen altijd datgene wat goed voor lien is?

Bij het Pareto criterium maken mensen een ranglijst van hun preferenties, terwijl
mensen bij het Kaldor-Hicks criterium aangeven hoeveel ze bereid zijn te betalen
voor hun preferenties. De basis van beide criteria is dat mensenhierbij geen fouten
maken (rationeel zijn), ofwel weten wat goed is voor hun eigen welzijn. Alleen
dan leiden beide criteria tot maximalisatie van het sociale welzijn.

Wanneer mensen iets willen dat hun eigen welzijn juist vermindert -
bijvoorbeeld drugs- of overmatig alcoholgebruik -, dan leidt het maken van
ranglijsten en het opgeven van de bereidheid tot betalenjuist niet tot maximalisatie
van het sociale welzijn. Het sociaal welzijn is direct afhankelijk van het individuele
welzijn en wanneermensen zaken nastreven die niet goed zijn voorhun individuele
welzijn, dan dient hier volgens Kaplow & Shavell in bepaalde gevallen rekening
mee te worden gehouden.

64

Dit is echter lang niet altijd nodig. Mensen leren ten eerste van hun fouten. 65

Bovendien kennen mensen vaak hun eigen beperkingen. Mensen houden hier
rekening mee, bijvoorbeeld door het inwinnen van advies bij een expert.66 Leren
mensen onvoldoende van hun fouten en kennen zij hun beperkingen niet, dan is
het geven van informatie door de overheid soms al voldoende om mensen rationele
keuzes te laten maken.67 Goede voorlichting over de gevaren van drugs kan er
bijvoorbeeld toe leiden dat mensen die eerst (irrationeel) voor legalisering waren,

62 Hetbedragdatmensen wiens welzijn in minderemate van belang wordt geachtbereid zijn tebetalen,
wordt dan als vanzelfsprekend naar rato verminderd en daarna in de analyse meegenomen.

63 Zie bijvoorbeeld Boardman e.a. 2001, p 456 e.v.
64     Kaplow & Shavell 2002, p. 411.
65       Trebilcock 1997, p. 151.
66      Garvin 2004, p. 34,37 e,v., Kaplow & Shavell 2002, p. 411
67     Kaplow & Shavell 2002, p. 411.
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daarna tegen zijn. Indien de voorlichting zodanig is dat iedereen een rationele keuze
maakt, dan kan toch voor het Pareto- ofKaldor-Hicks criterium gekozen worden.

Ten aanzien van sommige zaken zullen mensen echter structureel irrationele
keuzes blijven maken. In deze gevallen kan men niet vertrouwen op ranglijsten
of gegevens over de bereidheid te betalen. Deze zijn immers irrationeel totstandge-
komen en een Pareto- of Kaldor-Hicks analyse hierop baseren is geen garantie
dat het individuele welzijn (en daarmee het sociale welzijn) wordt gemaximaliseerd.
In die gevallenkan de overheid het beste bepalen welke belangen mensen hebben. 68

De handelingsonbekwaamheid van minderjarigen is hier naar mijn mening
bijvoorbeeld een uitvloeisel van.69 Bij dergelijk paternalisme is terughoudend echter
gewenst. De overheid stelt immers beter te weten wat goed voor iemand is dan
die persoon zelf.

70

Merk op dat het nu alleen gaat om de vraag ofmensen weten wat goed voor
hun eigen welzijn  is.  In het volgende hoo fdstuk ga ik  in op de vraag of mensen
zich ook dienovereenkomstig gedragen:' Dat is een stuk minder vaak het geval.
De meeste mensen weten bij voorbeeld wel dat lichamelijk letsel niet bevorderlijk
is voor hun welzijn, maar toch zijn er mensen die nalaten hun autogordel te
dragen.72

4           Notions of fairness

4.1 Introductie

In § 2 heb ik laten zien waarom elk ander criterium dan welzijn er toe kan leiden
dat iedereen in de samenleving slechter af is. Welzijn werd daarbij steeds afgezet
tegen zogenaamde notions offairness, waarvan rechtvaardigheid een sprekend
voorbeeld is. In deze paragraafstaan deze notions offairness centraal. Ik start met
een definitie (§ 4.2), om vervolgens te focussen op een aantal specifieke problemen
die notions offairness met zich brengen (§ 4.3). Het gaat daarbij niet zozeer om
het feit dat iedereen in een samenleving slechter af kan zijn door het gebruik van
notions offairness als normatie f criterium - dit is immers al uitgebreid besproken

68     Kaplow & Shave112002, p. 411-413.
69     Trebilcock 1997, p. 150.
70        Kaplow & Shavell 2002, p. 418-431; Weimer & Vining I 999, p. 143. Kaplow & Shavell gaan ook

uitgebreid in op het meewegen van objectionable preferences. Dit zijn preferenties die iemands
welzijn weliswaar vergroten - en daarmee rationeel te noemen zijn -, maar die om 66n of andere
reden bezwaarlijk zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om preferenties van pedofielen of sadisten.
Kaplow & Shavell geven aan dat het mogelijk is om deze preferenties uit te sluiten, maar dat men
ook daar voorzichtig mee moet zijn, omdat het risico bestaat dat anders iedereen slechter af is.

71 Zie hoofdstuk 3.7.3. Zie voor het verschil bijvoorbeeld Trebilcock 1997, p. 150-154. Vergelijk
bij Kaplow & Shavell 2002, p. 410-413 e.v. met p. 461-463.

72      Voor een soortgelijk voorbeeld zie Trebilcock 1997, p. 153.
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(§ 2.2). Het gaat nu om een aantal additionele problemen die deze notions of
fairness met zich brengen. De reden dat ik deze problemen aanstip, is dat
rechtvaardigheid - een notion offairness - de basis lijkt te zijn voor het geldend
aanvullend contractenrecht (zie hfst. 7.9.4). Het gevolg is dat deze problemen ook
in het geldend aanvullend contractenrecht terug te vinden zijn.

Overigens gebruik ik het Engelse begrip notions offairness in plaats van een
letterlijke vertaling. Een vertaling als opvattingen over rechtvaardigheid/
redelijkheid/billijkheid geeft weliswaar enige richting, maar zou tegelijkertijd bij
de Nederlandse jurist een onjuist beeld kunnen oproepen. Deze Nederlandse

begrippen zijn namelijk bijzonderbreed en worden zodoende ook in tal van andere
contexten gehanteerd. Om misverstanden te vermijden, houd ik vast aan de term
notions  offairness. 73

4.2 Een kenmerk van notions offairness

Kaplow & Shavell menen dat het onmogelijk is om een eenduidige definitie te
geven van notions offairness, omdat er veel definities bestaan die ook nog eens
sterk uiteen lopen. Vandaar dat zij volstaan met het geven van een kenmerk van
notions offairness. Notions offairness hebben volgens hen de eigenschap dat hierop
gebaseerde criteria om rechtsregels te evalueren, niet exclusief- en soms geheel
niet - gebaseerd zijn op het effect dat ze sorteren op het welzijn van individuen. 74

Een voorbeeld kan dit kenmerk wellicht verduidelijken. Laten we het principe
vancorrectivejusticenemen: iemand die een ander ten onrechte schade berokkent,
dient deze te vergoeden. Deze faire schadevergoeding is alleen afhankelijk van
eenbepaalde gebeurtenis en is niet afhankelijk van het welzijn van de betrokkenen.

Natuurlijk kan deze regel welzijn vergroten, omdat het bijvoorbeeld schadeveroor-
zakend gedrag tegengaat, maar of en in welke mate dit het geval is, speelt geen

rol bij het opstellen oftoepassen van de norm. Schade moet daarom op basis van

corrective justice ook vergoed worden wanneer dit het sociale welzijn verkleint.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een dergelijke norm schadeveroorzakend

gedrag niet (of nauwelijks) afschrikt, maar wel hoge proceskosten veroorzaakt,
terwill alle slachtoffers toch al verzekerd waren.75 De norm van correctivejustice
geldt zodoende ongeacht het effect ervan op het welzijn van individuen. Hierdoor
bestaat altijd het risico dat een dergelijke norm ieders welzijn vermindert.

Ook hybride vormen, waar er sprake is van een mix tussen welzijn en fairness,
rekenen Kaplow & Shavell tot notions offairness, omdat ook dergelijke criteria

73        In voorbeelden gebruik ik wei hetbegrip rechtvaardigheid. Notions offairness hanteer ik namelijk
als overkoepelende term voor allefairness-theorieen. Rechtvaardigheid is uiteraard zo'n theot·ie.

74      Kaplow & Shavell 2002, p. 39.
75      Kaplow & Shavell 2002, p. 41.

29



Hoofdstuk 2

niet exclusiefgebaseerd zijn op het effect dat ze hebben op individueel welzijn

(zie ook § 6.2).76 De Kelderluik criteria zijn hier een goed voorbeeld van. Daarin
wordt significant gewicht toegekend aan de consequenties die aansprakelijkheid
met zich brengt, alsmede het effect ervan op het welzijn voor individuen (men
mag gevaarlijke situaties immers laten voortbestaan als de kosten niet opwegen
tegen de risico's). Toch zijn de criteria slechts gezichtspunten, waardoor naast

welzijn ook nog andere factoren, zoals rechtvaardigheid een rol kunnen spelen.
77

Dit betekent dat er geen garantie is dat het sociale welzijn gemaximaliseerd wordt.
Hierdoorbestaat er ook bij hybride vormen nog steeds de kans dat iedereen slechter
af is.78

Notions offairness is derhalve een overkoepelende term die gehanteerd wordt
om alle normatieve criteria mee aan te duiden die niet exclusief gebaseerd zijn
op welzijn.79 Hier vallen ook de in het geldend recht vaak gehanteerde criteria als
rechtvaardigheid en redelijkheid en billijkheid onder. Ik zal dan ook betogen dat
het gebruik van deze criteria in het geldend aanvullend contractenrecht beter
verlaten kan worden. Dit zal overigens niet tot veel wetswijzigingen hoeven leiden,
aangezien er ook binnen het bestaande wettelijke kader voldoende aanknopingspun-
ten bestaan om welzijn te maximaliseren. Zo stel ik in hoofdstuk 12 bijvoorbeeld
een toepassing van art. 6:248 lid 1 BW voor, die - in tegenstelling tot de huidige

toepassing - wel exclusie f gebaseerd is op het welzijn van partijen.
Herinner wel dat mensen een zogenaamde taste.for a notion qffairness kunnen

hebben (§ 2.1). Wanneer mensen voor een bepaald probleem belang hechten aan

een rechtvaardige uitkomst, dan vergroot het hun welzijn wanneer de uitkomst
dan uiteindelijk ook rechtvaardig is. Een goede onderzoeker zal deze preferentie
meewegen bij de uiteindelijke keuze voor een rechtsregel.

80

4.3 Problemen met notions offilirness

Eerder schetste ik al waarom elk ander criterium dan welzijn er toe kan leiden

dat iedereen in een samenleving slechter af is. Dit is uiteraard het grootste bezwaar
tegen het gebruik van notions offair,less als normatief criterium (§ 2.2). Kaplow
& Shavell schetsen echter een aantal additionele problemen die het gebruik van
notions offairness eveneens bemoeilijken:' Alhoewel het feit dat notions of

76      Kaplow & Shavell 2002, p. 40-41.
77       In HR 5 november 1965, NJ 1966/136 (Kelderluik) worden de ornstandigheden van het geval namelijk

altijd beslissend geacht.
78       De kans hierop is wei iswaar kleiner dan wanneer welzijn in het geheel geen rol bij de normstelling

speelt, maar zekerheid is er niet. In de symmetrische context kan men immers nog steeds dat
alternatief kiezen dat ieders welzijn vermindert.

79     Kaplow & Shavell 2002, p. 44.
80       Kaplow & Shave!12002, p. 21; zie bijvoorbeeld hoofdstuk 5.3.2 voor niet-financiele preferenties.
81      Kaplow & Shavell 2002, p. 45-51.
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fairness iedereen slechter af kunnen maken, voldoende is om het gebruik van
dergelijke criteria te verwerpen, bespreek ik deze overige problemen toch. Dit omdat

deze problemen in het geldend recht - en zodoende in het vervolg van deze studie
- zullen terugkeren.

4.3.1 Vage betekenissen

Een groot probleem dat Kaplow & Shavell signaleren bij begrippen als rechtvaardig-
heid en redelijkheid en billijkheid, is dat ze geen richting geven over wat nu precies
rechtvaardig en redelijk en billijk is. Vaak blijft men steken in vage algemeenheden,
zoals dat rechtvaardigheid betekent dat iedereen krijgt wat hij verdient.82 Het grote
probleem hiervan is dat het erg lastig is om objectief vast te stellen dat een

rechtsregel ofeen daarop gebaseerde rechterlijke beslissing al dan niet rechtvaardig
is.

Zo zal in hoofdstuk 7.6.1 en 8.6 bijvoorbeeld blijken dat deze vaagheid een
probleem is bij de invulling van open normen als redelijkheid en billijkheid. Omdat
niet (goed) gedefinieerd is wat dit begrip precies inhoudt, kan de rechter elk gedrag
als (on)redelijk en (on)billijk bestempelen. Hierdoor zijn rechterlijke uitspraken
onvoorspelbaar en moeilijk aan objectieve maatstaven te toetsen. Zo is het lastig
om met een beroep op objectieve criteria aan te tonen dat een rechter een onjuiste
invulling heeft gegeven aan het begrip redelijkheid en billijkheid, aangezien hij
ook degene is die inhoud aan het begrip geeft.

4.3.2 Non-consequentialistisch karakter

Een ander probleem dat Kaplow & Shavell aanstippen is dat notions offair,iess
vaak niet gericht zijn op de consequenties die de hiervan afgeleide normen met

zich brengen. Wie de consequenties van een rechtsregel echter negeert, negeert
ook de mate vanfairness die een rechtsregel teweeg brengt. Wie bijvoorbeeld de

consequenties van een vergaande consumentenbescherming negeert, negeert dat
consumenten zel f voor die bescherming betalen. Wanneer dit er toe leidt dat de
consumenten meer voor die bescherming betalen dan het hen eigenlijk waard is,
rijst de vraag ten opzichte van wie de beschermende rechtsregels dan precies

rechtvaardig zijn. 83

In hoofdstuk 8.6 zal blijken dat bij het opstellen van aanvullend recht veelal

geen rekening is gehouden met het feit dat het partijen vrij staat om bij contract

82    Kaplow & Shavell 2002, p. 46 noemen verder nog als probleem dat notions of fairness vaak

incompleet zijn, hijvoorheeld omdat onduidelijk is welk toepassingsbereik ze hebben. Ook zijn
er veelal geen normen die een conflict tussen twee notions offairness kunnen beslissen.

83      Kaplow & Shavell 2002, p. 47.

31



Hoofdstuk 2

van deze aanvullende regels afte wijken. Wanneermen nu op basis van rechtvaar-
digheid aanvullende rechtsregels opstelt, bestaat het risico dat partijen niet zitten
te wachten op deze 'rechtvaardige' rechtsregels. Het gevolg zal zijn dat partijen
afwijken van het aanvullend contractenrecht en zelfde wel gewenste bepalingen
in hun contract opnemen. Wanneer men hiermee rekening houdt, komt men
waarschijnlijk uitbij rechtsregels van aanvullend contractenrecht die partijen wel
willen.

4.3.3 De ex post benadering van fairness

Het laatste probleem dat notions offairness volgens Kaplow & Shavell met zich
brengen, is dat deze zich in het algemeen alleen richten op datgene wat is gebeurd
en geen rekening houden met wat hadkunnen gebeuren. Een begrip als rechtvaar-
digheid richt zich meestal op de situatie die is ontstaan (ex post) en houdt geen
rekening met alle andere situaties die zich, voorafbezien (ex ante), hadden kunnen
voordoen. 84

Zo bespreek ik in hoofdstuk 5.2.2 bijvoorbeeld dat een exoneratieclausule
niet per definitie alleen in het voordeel is van degene die zijn aansprakelijkheid
beperkt. Zijn wederpartij betaalt namelijk in ruil voor deze exoneratie waarschijnlijk
een lagere contractprijs. Deze wederpartij ontvangt zodoende een compensatie
voor het risico dat hij loopt Wanneer dit risico zich nu verwezenlijkt en de rechter
gevraagd wordt de exoneratieclausule te beoordelen, focussenfairness-theorieen
veelal op de situatie (ex post) die is ontstaan. Men ziet dan alleen een partij die
een fout heeft gemaakt en daardoor de ander schade heeft berokkend. Het inroepen
van een exoneratieclausule krijgt dan direct een negatieve lading. Kijkt men echter
naar wat er ex ante is gebeurd, dan ziet men een wederpartij die in ruil voor
compensatie een bepaald (klein) risico op zich heeft genomen. Dit plaatst de
exoneratie direct in een ander daglicht.85 Hiermee is uiteraard nog niet meteen

gezegd dat een exoneratie ook altijd wenselijk is.

5 Sociale normen

Door de problemen die ik signaleerde bij notions offairness, rijst de vraag hoe
het dan kan dat mensen zich al eeuwen lang zo aangetrokken voelen tot deze
concepten. Het zou toch vreemd zijn als mensen er al eeuwen bewust mee bezig

84       Kaplow & Shavell 2002, p. 48-51.
85       Zie voor een arrest waarin de Hoge Raad wei (onbewust) prachtig de ex ante benadering hanteert:

HR 31 0ktober 1986, NJ 1987,270 (Blom/Skol), zie overditarrestook: Verbintenissenrecht (Valk),
art. 6:258, aant. 19.2.
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zijn om zichzelfslechter afte maken. Kaplow & Shavell geven als reden dat notions

offairness grote overeenkomst vertonen met tal van sociale normen, waarvan vele
al vanafkinds af aan zijn bijgebracht. 86

Kaplow & Shavell betwisten uiteraard niet het nut van sociale normen. Zij
stellen juist dat dit uiterst effectieve mechanismen zijn om tal van alledaagse
problemen op te lossen. Zo voorkomen sociale normen tegen liegen, diefstal en
het op straat gooien van afval dat mensen zich op een onwenselijke, zelfzuchtige
manier gaan gedragen.87 Mensen gehoorzamen aan sociale normen omdat ze zich
anders over het algemeen schuldig voelen en ze er daarbij nog eens door anderen

op kunnen worden aangekeken ofaangesproken. Hierdoor spelen sociale normen

een belangrijke rol bij het kanaliseren van menselijk gedrag op een sociaal
wenselijke manier. 88 In hoofdstuk 5.4.2 bespreek ik daarom ook de positieve
effecten die sociale normen hebben op contracten en het contractenrecht.

Sociale normen zijn volgens Kaplow & Shavell echter ongeschikt om 66n
op 66n om te zetten in rechtsregels. In het dagelijks leven doen sociale normen
weliswaar nuttig werk, maar men kan ze niet zomaar analoog doortrekken naar
rechtsregels, daarvoor bestaan nu eenmaal te veel verschillen. Zo zijn sociale
normen voor totaal andere problemen bedoeld dan het recht. Sociale normen zijn
over het algemeen simpel van aard en op een groot aantal standaard situaties
toepasbaar. Dit maakt ze niet direct nuttig voor de gecompliceerde problematiek
waar het recht op ziet. Kaplow & Shavell vergelijken dit met de norm die
consumenten vertelt dat ze nooit een elektrisch apparaat moeten openschroeven.
Dit is voor een consument een goede norm, maar niet voor een reparateur die het
apparaat moet maken. Hij heeft voor de uitvoering van zijn taak juist behoefte aan
hele andere (complexe) normen. 89

Daarbij hanteert het recht andere sancties dan sociale normen (bijvoorbeeld
schadevergoeding versus afkeuring van de omgeving). Daar komt ook nog eens
bij dat het recht juist bestaat omdat sociale normen alleen niet genoeg zijn om
ongewenst (opportunistisch) gedrag tegen te gaan. Hierdoor kan men niet
verwachten dat sociale normen geschikt zijn om in het juridische domein het sociale

welzijn te maximaliseren.90 Sociale normen vervullen derhalve een zeer nuttige
functie in het leven van alledag, maar dat maakt ze nog niet automatisch geschikt
om ook complexe juridische problemen op te lossen. Zo zullen we in hoofdstuk

86      Kaplow & Shavell 2002, p. 62-68.
87       Kaplow & Shavell 2002, p. 64-65.
88     Kaplow & Shavell 2002, p. 65. Zie over de werking van sociale normen in het algemeen verder

nog Ellickson 1991; Panther 1999; Sunstein 1996; Elster 1989; Posner 2000a en hoofdstuk 5.4.2.
89      Kaplow & Shavell 2002, p. 77.
90      Kaplow & Shavell 2002, p. 75. Kaplow & Shavell geven aan dat sociale normen vanwege hun

welzijnsmaximaliserende karakter wei als vuistregels (of als eerste indicator) kunnen dienen voor
de vraag welke rechtsregels het sociale welzijn maximaliseren, aldus Kaplow & Shavell 2002, p.
69-69.
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10.4 zien dat de sociale norm dat men afspraken moet nakomen bijzonder nuttig
is voor het leven van alledag, maar dat deze norm voor beide partijen ronduit
schadelijk kan zijn in (juridisch gereguleerde) contractuele relaties.

6           De waarde van Fairness versus Welfare

De kritiek op de thesis vaii Kaplow & Shavell is niet van de lucht." Dit is natuurlijk
niet verwonderlijk als men bedenkt wat de doelstelling van hun boek is: afrekenen
met deontologisch denken bij beleidsbeslissingen en het exclusief gebruik van
welzijn als normatief criterium. ledereen die welzijn niet als exclusief criterium
hanteert, wordt (vriendelijk doch dringend) gesommeerd daarmee te stoppen, omdat
hij of zij bezig is iedereen slechter af te maken.

In deze paragraaf verantwoord ik Illijn keuze voor de theorie van Kaplow
& Shavell als grondslag voor dit onderzoek. In principe zijn er twee soorten van
kritiek mogelijk. (a) De door Kaplow & Shavell gehanteerde methode leidt niet
tot maximalisatie van het sociale welzijn. (b) Maximalisatie van het sociale welzijn
als enig normatie f criterium is onwenselijk:2 Met het uiteenzetten van Kaplow
& Shavells theorie hierboven, heb ik in principe al laten zien dat beide punten van
kritiek geen hout snijden. Toch zal ik de voomaamste kritiek in kaart brengen en
recapituleren waarom deze niet opgaat. Ik kan hier overigens niet alle kritiek
bespreken. Het onderwerp is daarvoor te complex en de hoeveelheid reacties te
talrijk. Datgene dat wel aan bod komt, zal kort en bondig zijn.

6.1 Welfare economics: Dd methode om welzijn te maximaliseren

Leidt de methode die Kaplow & Shavell hanteren wel tot maximalisatie van het
sociale welzijn? Kritiek op deze methode is geen specifieke kritiek op Kaplow
& Shavell. De methode die zij hanteren - welfare economics -, is namelijk de
standaard methode die al decennia lang in de economische wetenschap wordt
gehanteerd 0111 te onderzoeken onder welke voorwaarden het sociale welzijn
maximaal is. De weizijnseconomie hanteert het Pareto- o fKaldor-Hicks criterium
in combinatie met een sociale welzijnsfunctie. Dit zorgt volgens aanhangers van

91 Een aantal van de mij bekende reacties: Coleman 2003, Dorff 2002 ; Singer 2002, Hoffman & O'Shea
2002, Farnsworth 2002; Dolinko 2002, McDonnell 2003; Dari-Mattiacci 2004; Craswell 2003.
Waldron 2003, Kornhauser 2003, de auteurs zelf in reactie op deze laatstedrie· Kaplow & Shavell
2003. Andere reacties van hen zijn Kaplow & Shavell 2000 (op ('hang 2000 en Changs reactie:
Chang 20008); Kaplow & Shavell 2004 (op Fleurbaey e.a. 2003) en Kaplow & Shavell 2004a (op
Ripstein 2004). Op www.ssm.com kunnen ook nog niet gepubliceerde reacties worden gevonden.
zie bijvoorbeeld: D'Amato 2003 en Dan-Mattiacci &Garoupa 2004. Zie ook mijn boekbespreking
Van Bijnen 2003, aismede die van Kanning & Kanning 2003 en die van Van Aaken 2004.

92      Hier valt ook de kritiek onder dat het criterium praktisch onwerkbaar is.
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de wdfare economics voor een maximaal sociaal welzijn. Waarom dit het geval
is, heb ik hierboven uitgebreid uiteengezet. Ik zal nu kort nagaan welke kritiek
er op deze methode is.

Welfare economics is een onderdeel van de neo-klassieke benadering, welke
benadering algemeen gezien wordt als de zogenaamde mainstream eco,zomics. 93

Er bestaat consensus dat welzijnseconomie d6 methode is om het sociale welzijn
te maximaliseren. Hier zijn een aantal aanwijzingen voor. Ten eerste besteedt geen
van de handboeken over rechtseconomie aandacht aan rivaliserende scholen. 94

Hetzelfde geldt voor de handboeken die de welzijnseconomie behandelen.95 Ten
tweede is de vele kritiek die op Kaplow & Shavell is geuit, niet gericht tegen de
methode van de welzijnseconomie, maar op de claim dat welzijn het exclusieve
normatieve criterium voorrechtsregels is. Deze kritiek komt vooral uit dejuridische
en filosofische hoek (zie § 6.2), maar ook van bijvoorbeeld de economen van de
Institutionele School.96 Ten derde wordt in alle rechtseconomische artikelen over
aanvullend contractenrecht die ik in het kader van deze studie ben tegengekomen,
gewerkt met de neo-klassieke benadering. Nergens verdedigt men zich tegen een
eventuele concurrerende economische benadering. Uiteraard is er wel kritiek op
deze stukken,97 maar deze valt niet de methode van de welzijnseconomie aan. Ook

zij  richt haar pijlen op het gebruik van welzijn als exclusief normatief criterium
(zie § 6.2).

Toch bestaan erbinnen de (rechts)economie scholen die afwijken van de neo-
klassieke benadering.98 Een aantal van deze scholen stelt echter niet de methode
van de welzijnseconomie terdiscussie. Zij bestrijden derhalve niet dat deze methode

tot een maximaal sociaal welzijn leidt. Zo stelt de Chicago school of law and
economics dat overheidsingrijpen tot een minimum beperkt moet blijven.99 De
New Haven school wil daarentegen meer overheidsinterventie.'" Beide scholen

93       De Geest 1994, p. 497, zie ook Mercuro & Medema 1997, p. 173 en 176 (zij spreken overigens
over de Chicago School en bedoelen daar ook de neo-klassieke benadering mee).

94 Zie Shavell 2004, Cfooter & Ulen 2004, Posner 2003a; Kanning & Kerkmeester 2004; Velthoven
& Van Wijck 2001 De encyclopedea of law and economics (eds.: Bouckaert & De Geest 1999)
besteedt wei aandacht aan rivaliserende scholen (bij de bespreking hienan verderop put ik ook
voornamelijk uit deze bron), maar dit werk is zoomvangrijk en allesomvattend dat het bezwaarlijk

een handboek genoemd kan worden
95       Ng 1979; Stiglitz 2000, Milgrom & Roberts 1992, Van den Doel & Van Velthoven 1998, Boadway

& Bruce 1984
96 Zie bijvoorbeeld Mercuro & Medema 1995, p. 103, Samuels 1981, p. 136-139; Medema, Mercuro

& Samuels 1999, p. 439-443.
97 Zie hoofdstuk 7.9.2 en 9.3.
98       Zie over het begrip school Mackaay 1999.
99       Teul & Hoizhauer 1990, p. 623-5; zie over deze benadering als geheel: Mercuro & Medema 1995,

p. 67 e.v.; Teijl & Holzhauer 1997, p. 87-11 ; De Geest 1994, p. 460-463. Een van de belangrijkste
claims van de Chicago school of law and economics is dat de common law efficient is. Ik laat dit
descriptieve aspect verder buiten beschouwing, aangezien ik me alleen he7ig houdt met de claim
van de neo-klassieken dat hun methode het sociale welzijn maximaliseert

100 Zie Mackaay 1999, p. 412, Minda  1989, p 111-112.
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hebben echteralleen een andere opvattingover de vraag wanneerhet sociale welzijn
maximaal is. De methode om te bepalen dat het sociaal welzijn maximaal is, staat
niet ter discussie. Beide scholen hanteren dezelfde methode als de neo-klassieken,
maar komen tot verschillende uitkomsten. 101

Uiteraard zijn er ook scholen die wel kritiek hebben geuit op de neo-klassieke
methode. Op een groot aantal punten heeft de neo-klassieke benadering zich deze
kritiek van rivaliserende scholen aangetrokken en heeft zij deze in haar eigen
methode verwerkt.'02 Aanhangers van de neo-klassieke benadering zien (terechte)
kritiek op hun methode dan ook meer als puzzels die men moet oplossen. Kritische
noten worden daarom in overeenstemming gebracht met de neo-klassieke methode
(waaronder  de  welzijnseconomie  valt):03  Het  gevolg  is  dat 66n mainstream

104benadering is ontstaan, waar de meeste (rechts)economen zich in kunnen vinden.
Een mooi voorbeeld hien'an is de traditionele opvatting in de neo-klassieke

benadering dat mensen rationeel zijn (zie § 3.2). Dankzij de behavioral law &
economics - welke inzichten uit de psychologie hanteert - en de Nieuwe

105

Institutionele school'06 houdt men tegenwoordig wel rekening met irrationeel gedrag

(zie § 3.5). Waar mensen niet die keuzes maken die hun eigen welzijn maximalise-
ren, ziet men een (paternalistische) rol voorde overheid. Dit leidt immers totmeer
sociaal welzijn dan wanneer mensen hun eigen keuzes mogen maken. 107

Hetzelfde geldt naar mijn mening voor de kritiek van de Institutionalisten
op het feit dat toepassing van het Kaldor-Hicks criterium voorbij gaat aan de
verdeling van welzijn over de samenleving.'08 Kaplow & Shavell geven daarom
aan dat een samenleving door middel van een sociale welzijnsfunctie zoveel kan
herverdelen als zij maar wil. De welzijnseconomie leidt daarom wel degelijk tot
maximalisatie van het sociale welzijn. De Institutionalisten erkennen ook dat de

101 Zo past ook de Public Choice School binnen het neo-klassieke systeem, aldus Teill & Holzhauer

1990, p. 21 en Mercuro & Medema 1997, p. 86. Zie over de Public Choice School verder Rowley
1989; Mercuro & Medema 1995, p. 84-95; Van den Hauwe 1999

102 De Geest 1994, p. 467, Duxbury 1995, p. 406 e.v.
103 Zie Posner 1998 en Mackaay 1999, p. 413.
104 De Geest 1994, p. 467
105    Zie over deze stroming bijvoorbeeld Sunstein 2000; Korobkin & Ulen 2000.
106   De Nieuwe Institutionalisten gaan uit van bounded rationality, aldus De Geest 1994, p. 465-6,

zte over bounded rationality Simon 1957; zie voordebenaderingals geheel: Klein 1999 en Medema
1998, zie ook hoofdstuk 3.7,3.

107    Zie over irrationaliteit als reden voor overheidsingrijpen verder hoofdstuk 6.4.
108 Institutionalisten hebben vooral problemen met het feit dat het Kaldor-Hicks criteriumde verdeling

van welzijn zoals dieop dat moment bestaat, als gegeven beschouwd. Wanneerdeze vanafhet begin
af aan al scheef is, dan zal dit waarschijnlijk zo blijven wanneer men het totale welzijn gaat
maximaliseren. Zie over de institutionalisten in het algemeen: Medema, Mercuro & Samuels 1999;
Schmid 1989; Samuels& Schmid 1981 Een anderaspectdatsamenhangtmetdeinitiele verdeling
van welzijn is de zogenaamde Scitovski paradox, welke vaak wordt opgeworpen tegen het Kaldor-
Hicks criterium. Kaplow & Shavell 2002. p. 459 stellen echterdat welzijnseconomie rekening kan
houden met de verdeling van welzijn, dus ook met de initiele verdeling ervan (zie ook De Geest
1994, p. 483), zie ook verderop noot 127.
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welzijnseconomie hun kritiek ter harte heeft genomen.'e Voorhetoverige bestrijden
zij niet dat de welzijnseconomie niet tot een maximaal sociaal welzijn leidt. 110

De Oostenrijkse Schoollijkt tot slot de enige school wiens kritiek niet direct
in overeenstemming met de neo-klassieke benadering valt te brengen."' Veel van
hun kritiekpunten zijn overigens wel in de mainstream neo-klassieke economie
geYntegreerd.'12 Alvorens de kritiek die niet compatibel is, te bespreken, merk ik

op dat de Oostenrijkse school zich nauwelijks met rechtseconomie heeft
beziggehouden. 113  Veelzeggend  is  ook  dat  in de internationale literatuur  over
rivaliserende rechtseconomische scholen deze benadering nietaan de orde komt.

/14

Het is daarom de vraag of men voor wat de rechtseconomie betreft wel van een

Oostenrijkse School kan spreken.
115

Oostenrijkse economen gaan er van uit dat iemands welzijn zo subjectief is,
dat het zel fs niet mogelijk is om objectief vast te stellen hoeveel iemand bereid
is te betalen (willingness-to-pay):'6 De Oostenrijkse School kiest dit uitgangspunt,
omdat mensen volgens hen keuzes maken op basis van hun eigen subjectieve
ervaringen en kennis. Mensen handelen derhalve naar het beeld dat zij van de
werkelijkheid hebben. Wat iemand zegt te willen betalen, is daardoor puur

subjectiefen niet te vergelijken met de willingness-to-payvaneenander.117 Zoals
bekend is een dergelijke vergelijking een essentieel vereiste voor toepassing van
het Kaldor-Hicks criterium (zie § 3.3) en dus voortoepassing van de welzijnsecono-
mie. Anders is niet te zeggen welke rechtsregel meer 'winnaars' kent dan
'verliezers'.

109 Schmid 1989, p. 70.

110     Teijl & Holzhauer 1990, p. 630. De Institutionalisten besteden daarentegen wei aandacht aan het
collectivisme. Waarbij alle andere methoden het individualisme vooropstaat, isdithiernietaltijd
hetgeval. In deze benadering staan de Institutionalisten echter alleen. De Geest 1994, p. 468 meent

dat ook dit probleem binnen de welzijnseconomie opgelost kan worden. Verder heb ik de Property
Rights Approachnogniet genoemd. Hiervoor geldteveneens dat deze ook binnen hetneo-klassieke
systeem past, aldus De Geest 1994, p. 466; zie over deze school in het algemeen De Alessi & Staaf

1989.

111 De Geest 1994, p. 485-488 bespreekt nog de kritiek van sommige Institutionalisten dat economen

zich niet bezig moeten houden met beleidsvragen (Samuels & Schmid 1981). De Geest geeft
uitgebreid aan waarom ook deze onderzoekers niet aan een Kaldor-Hicks analyse ontkomen.

112 De Geest  1994, p. 489. Zie voor de Oostenrijkse benadering in het algemeen Teijl & Holzhauer
1997, p. 119-168; Teijl & Holzhauer 1990, p. 627-629 en verder de verwijzingen bij De Geest.

113 De Geest 1994, p. 468 en 494.
114 Zie bijvoorbeeld Mercuro 1989; Mercuro & Medema 1995, het meest veelzeggend is naar mijn

mening dat in de Encyclopedea of law and economics (eds.: Bouckaert & De Geest 1999) de meeste
rivaliserende scholen tot in detail uitgewerkt zijn, terwijl van de Oostenrijkse School alleen maar

een bibliografie is opgenomen (nr. 0510).
115 De Geest  1994,  p.  468  en  494.  In de economie  is het uiteraard onomstreden  dat er van  een

Oostenrijkse School sprake is, zie bijvoorbeeld de verwijzingen bij De Geest, p. 489.
116 Dit wordt radicaal subjectivisme genoemd, zie Teijl & Holzhauer 1990, p. 627.
117     Teijl & Holzhauer 1997, p. 129; Teijl & Holzhauer  1990, p 627-628; De Geest 1994, p  490.
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Het gevolg van de Oostenrijkse benadering is datmen geen enkele normatieve
uitspraak kan doen.' 18 Zelfs de constatering dat het 's nachts maken van herrie
niet is toegestaan, omdat het welzijn dat dit de buren kost, niet opweegt tegen het
welzijn dat dit de veroorzaker oplevert, kan volgens de Oostenrijkse School niet.
Welzijn is volgens hen zo subjectie f, dat een dergelijke uitspraak onmogelijk is. 119

Hoe komt de Oostenrijkse School dan tot aanbevelingen? Zij nemen steeds maar
66n factor die het welzijn beYnvloedt - hierdoor zijn vergelijkingen van welzijn
immers niet nodig - en maximaliseren alleen die factor. 120 Die factormaximaliseert
echterniet het sociale welzijn, aangezien ermaarzelden 66n factor is die het welzijn
van iemand bepaalt.

6.2 Kritiekop maximalisatie vansociaal welzijn als enig normatiefcriterium

Zoals gezegd, is bovenstaande kritiek op de methode van de welzijnseconomie
niet direct gericht tegen Kaplow & Shavell. Er is echter ook veel kritiek op het
centrale thema van Kaplow & Shavell: maximalisatie van het sociale welzijn is
het enigejuiste normatieve criterium bij de evaluatie van rechtsregels.12' De meest

overtuigende en fundamentele kritiek die ik hierop ben tegengekomen, is die van
Coleman. Hij stelt dat de redenering van Kaplow & Shavell- wie rechtvaardigheid
als normatief criterium hanteert, vermindert ieders welzijn - even simpel
omgedraaid kan worden: Wie welzijn als normatiefcriterium hanteert, vermindert
de rechtvaardigheid in de samenleving. 112 De manier waarop Kaplow & Shavell
welzijn enfairness definieren, maakt beide redeneringen een tautologie.'23 Kaplow
& Shavell geven toe dat hun redenering een tautologie is,1 34 maar vragen zich naar

mijn mening terecht aftegenover wie men dan rechtvaardig is als iedereen er door
een rechtsregel in welzijn op achteruit gaat'?125 Er bestaat inderdaad geen
'supercriterium' om te beslissen ofwelzijn ofrechtvaardigheid nu beter is:26 maar
het Pareto criterium is zoiets vanzelfsprekends dat het lastig is voor te stellen dat

118 De Geest  1994, p. 490. De Geest geeft overigens uitgebreid aan waarom de benadering van de
Oostenrijkse School in zijn ogen onwenselijk is. Ook Telll & Holzhauer 1997, p. 167-168 menen
dat de Oostenrijkse School niet op de ingeslagen weg verder kan. Als oplossing noemen zij onder
andere een hereniging met de neo-klassieke benadering.

119 De Geest 1994, p. 490-491.
120 De Geest 1994, p. 497.
121 Zie noot 91 voor een uitgebreid overzicht van deze kn ziek.

122   Coleman 2003, p. 1524-1525,1532.
123    Coleman 2003, p. 1524. Een tweede punt dat Coleman maakt (p  1525 e.v ), richt zich tegen de

verklaring die Kaplow & Shavell geven voor het kit dat mensen zich zo aangetrokken voelen tot
fairness-theorieen, ook als deze iedereen slechter af kunnen maken.

124    Kaplow & Shavell 2002, p. 7,58.
125    Kaplow & Shavell 2002, p  54.
126   Coleman 2003, p. 1521.
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iemand hier bezwaar tegen maakt. Want wie is er nu op uit om iedereen slechter

af te maken?127
Craswell en Chang zijnhet- in afzonderlijke publicaties- daarommet Kaplow

& Shavell eens dat een rechtsregel die ieders welzijn vermindert, onwenselijk is.
Toch willen zij rechtsregels op fairness kunnen baseren. Zij stellen daarom een
hybride normatieve theorie voor. In beginsel baseert men daarbij rechtsregels op
fairness, maar wanneer eenfaire rechtsregel iedereen slechter afmaakt, dan kiest
men voor de rechtsregel gebaseerd op weofare.

128 Kaplow & Shavell stellen echter
dat wanneer fairness bij zo'n fundamenteel en simpel paradigma als de
symmetrische context, tot onwenselijke resultaten kan leiden, dit als normatieve
theorie ongeschikt is. In de filosofie is volgens hen algemeen geaccepteerd dat
een theorie die in het domein van haar toepassing niet voldoet, ongeschikt is (zie
ook §  2.2.1).  Zij  vragen zich daarom af waarom menfairness Oberhaupt in een

theorie zou meewegen.
129

Kaplow & Shavelllaten in een reactie op Craswell en Chang ook zien waarom

specifiek een hybride theorie ongeschikt is. Ten eerste is het onwenselijk dat een
minieme verschuiving al kan leiden tot een ander normatief criterium. Stel dat
rechtsregel A rechtvaardig is, terwijl rechtsregel B onrechtvaardig is. Bij regel
A gaan ereen aantal mensen in welzijn op vooruit, maar een aantal ook niet. Onder

rechtsregel B gaat iedereen er op vooruit, behalve 1 persoon die er 1 cent op
achteruit gaat. Onder de hybride theorie negeert men in dit geval de welzijnseffecten
en kiest men voor de rechtvaardige rechtsregel A. Stel nu dat onder rechtsregel
B die ene persoon er geen 1 cent op achteruit gaat, maar 2 op vooruit. In dat geval
gaat iedereen er op vooruit en heeft de rechtvaardigheid geen enkele betekenis
meer en kiest men voor welzijn als normatief criterium. Een verschil van 3  cent
betekent dat ineens een heel ander normatiefcriterium de inhoud van rechtsregels
bepaalt.

Ten tweede is deze theorie volgens Kaplow & Shavell in strijd met de eisen
van logische consistentie:3' Stel er zijn drie potentiele rechtsregels: A is

127     Men kan uiteraard bezwaar hebben tegen de inititle verdeling van welzijn die het Pareto criterium
als gegeven beschouwd (zie bijvoorbeeld de kritiek van de Institutionele School genoemd in noot
108), maar ik liet al eerder zien dat met de verdeling van welzijn rekening kan worden gehouden.
Zodoende kan ook een eventuele initiele verdeling van welzijn worden gecorrigeerd indien deze

onwenselijk is (dit kan m.b.v. de in § 2.3 besproken sociale welzijnsfunctie). Hierboven toonde
ik aan dat aanvaarding van het Pareto criterium ook aanvaarding van het Kaldor-Hicks criterium
inhoudt, mits men middels de sociale welzijnsfunctie oog houdt voorde verdeling van welzijn over
de samenleving (zie § 2.5).

128    Craswell 2003; Chang 2000 en Chang 200Oa.

129     Kaplow & Shavell 2003, p. 344. In Fairness versus Welfare maken zij dit punt ook al, zie Kaplow
& Shavell 2002, p. 56-58.

130 Zie Kaplow& Shavell 2003,p. 346-7, Kaplow& Shave112000.p. 243-5 Kaplow& Shaveli stellen
dat niet name in de filosotte er steeds weer op gehamerd wordt dat een theorie logisch consistent
dient te ziln, Kaplow & Shavell 2002, p. 56, met name nt. 78 en Kaplow & Shavell 2000, p. 244
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rechtvaardig, B is een beetje onrechtvaardig en C is geheel onrechtvaardig. Onder
eenfairness-theorie zou A de beste rechtsregel zijn, daarna B en dan C. Stel nu
dat het welzijn van iedereen onder rechtsregel C wat groter zou zijn dan bij
rechtsregel A.131 Volgens de hybride theorie gaat rechtsregel C dan boven
rechtsregel A. Het probleem is echter dat diezelfde hybride theorie stelt dat regel
A superieur is aan regel B en dat regel B weer superieur is aan regel C.132 Volgens
de eisen van de logische consistentie volgt hieruit automatisch dat regel A superieur
is aan regel C. Zojuist zagen we echter dat dit exact andersom is. Het gevolg is
dat onder de hybride theorie rechtsregel A superieur is aan B, B aan C, maar C
weer aan A. Welke rechtsregel moet men dan kiezen? Op grond van de hybride
theorie kan men geen keuze maken. Een theorie die pretendeert rechtsregels aan
te kunnen wijzen, maar dit niet altijd kan, lijkt me ongeschikt.

Singer heeft heel andere kritiek. Hij noemt als voorbeeld een onderzoek dat
na 11 september 49% van de mensen iii de Verenigde Staten het een goed idee
vond wanneer mensen van Arabische afkomst verplicht zouden worden een speciale
identiteitskaart te dragen. Volgens Singer bewijst dit dat met welzijn als normatief
criterium een dergelijke maatregel wel eens waarheid zou kunnen worden. 133

Kaplow & Shavell stellen echter dat mensen in principe rationele keuzes maken
- d.w.z. keuzes die hun welzijn maximaliseren -, maar dat dit niet altijd zo hoeft
te zijn. Wanneer mensen irrationele keuzes maken, zal een op die keuzes gebaseerde
rechtsregel hun welzijn niet maximaliseren. Kaplow & Shavell menen daarom dat

dergelijke irrationele preferenties, zoals in bovenstaand onderzoek, niet mogen
worden meegewogen (zie § 3.5).114 Wanneer men preferenties wel en niet mag
meewegen, is uiteraard een lastig probleem.

135

Dan zijn er nog een flink aantal auteurs die naar mijn mening eigenlijk niet
principieel van mening verschillen met Kaplow & Shavell. E6n ervan is Dorffdie
stelt dat de wijze waarop het welzijn van individuen opgeteld wordt tot 66n sociaal
welzijn (zie § 2.3), toch weer afhankelijk is van.fairness. Hoe men het welzijn

131 Bijvoorbeeld omdat degenen die onder C onrechtvaardig behandeld worden, een ander aspect van

de regeling wei aantrekkelijk vinden.
132    Ik ga er hierbij uiteraard van uit dat sommige mensen B willen en anderen C. Hierdoor is er geen

Pareto verbetering mogelijk en moet men volgens de hybride theoriehetfairness critenum toepassen.
133 Singer 2002, p. 112-113

134     Kaplow & Shavell 2003,p. 359; Kaplow & Shave112002, p. 409-436. Hetzel fde geldt voor Singers
argument dat er onderzoekers zijn die beweren dat mensen niet beter af zijn wanneer ze hun eigen
doelen mogen kiezen en nastreven (Singer 2002, p. 114-115 en 122-123). Als dit waar is, maken
mensen structureel irrationele keuzes en dan dient de overheid volgens Kaplow & Shavell deze
keuzes voor mensen te maken. Ook hier bestaat derhalve geen verschil van mening met Kaplow
& Shavell. Onderscheid maken tussen wanneer een preferentie rationeel en irrationeel is, is natuurlijk
nieteenvoudig. Dit doet echterniets a f aan de theorie van Kaplow & Shavell, aangezien zij 'slechts'
betogen dat wanneereen rechtsregel nietexclusiefgebaseerd wordt op welzijn,dit iedereen slechter
af kan maken.

135 Ziehieroverbijvoorbeeld Sunstein & Thaler 2003. Hetbetreft hierechterzulke uitzonderingsgevallen
die ook nog eens losstaan van mijn probleemstelling, dat ik het onderwerp verder laat rusten.
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over de samenleving wil verdelen, is volgens hem grotendeels afhanketijk van
hoe men denkt over rechtvaardigheid:36 Kaplow & Shavell zijn het hier niet mee
oneens. Zij geven toe dat het verdelen van welzijn een politieke keuze is, waar
zij niets aan toe te voegen hebben.137 Het enige wat zij zeggen, is dat wanneer men
kiest voor herverdeling, deze rechtsregel uitsluitend afhankelijk mag zijn van
welzijn. Doet men dit niet, dan bestaat het risico dat iedereen - dus ook degenen
die men wilde helpen - slechter af is. 138

Hoffman & O'Shea zijn het eveneens niet principieel oneens met Kaplow
& Shavell, maar zij menen dat hetpraktisch onmogelijk is om steeds die rechtsregel
te achterhalen die het meeste sociale welzijn genereert. Singer maakt een139

vergelijkbaarpunt wanneer hij stelt dat niet alles te vangen is in een kwantitatieve
analyse.'40 Ik ben het met hen eens dat dit niet altijd even eenvoudig is. In het

volgende hoofdstuk laat ik echter zien hoe men in de praktijk die rechtsregels kan
achterhalen die het sociale welzijn maximaliseren. Ik geef toe dat in latere
hoofdstukken zal blijken dat in een aantal gevallen de empirische gegevens
ontbreken om harde conclusies te trekken:41 Hier ligt naar mijn mening een rol

voortoekomstig onderzoek, zodat daarna metmeerzekerheid gesteld kan worden
welke rechtsregel het sociale welzijn maximaliseert. Tot die tijd is er echter geen
betere methode voor handen en zal men moeten roeien met de riemen die men heeft.

Hierbij haal ik graag een vergelijking aan die Adler en Posner maken: 142

'One way to understand this argument is to imagine that a person is lost in the woods. Having
no theory about how to get out of the woods, he walks around randomly. A method that does not
tell the person how to get out of the woods may still be helpful. It is apparently the case that M,hen

people are lost, they tend to walk in circles. Whatever the true path out of the woods, walking
in circles is inferior to walking in a straight line. So a method that enabled a person to avoici
walking in circles (forexample walking toward some landmark) is superior to no method at all.

7             Conclusie

In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de vraag hoe men kan bepalen wat een goede
rechtsregel is. Hiertoe heb ik aansluiting gezocht bij het boek Fairness versus

If/el/are van Kaplow & Shavell. Zij stellen dat het recht er is om het welzijn van

136    Dorff 2002, p. 862-865 en 898-899.
137     Kaplow & Shavell 2002, p. 28-38; ook Waldron 2003 maakt een aantal punten over de distributie

van welzijn. Ook hier bestaat om vrijweI dezel fde redenen geen verschil van mening met Kaplow
& Shavell, zie Kaplow & Shavell 2003, p. 351-355

138    Kaplow & Shavell 2002, p. 52.
139    Hoffman & O'Shea 2002, p. 365-373.
140     Singer 2002, p. 103-108 en 116-119.
141 Zie bijvoorheeld de conclusies in hoofdstuk 9.5 en 9.6.

142    Adler & Posner 1999, p. 194.
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mensen te maximaliseren. De keuze voor een rechtsregel hangt daarom exclusief
af van het effect dat deze heeft op het welzijn van individuen. Onder welzijn
verstaan zij alles waar een individu waarde aan hecht. Dit omvat ook het belang
dat mensen aan bijvoorbeeld rechtvaardigheid hechten - zogenaamde notions of
fairness (§ 2.1)

Kaplow & wijzen Shavell rechtsregels gebaseerd opfairness-theorieen wais
bijvoorbeeld rechtvaardigheid af, omdat deze iedereen slechter afkunnen maken.
Wanneer iedereen namelijk 66n bepaalde rechtsregel wil (de zogenaamde
symmetrische context) en men kiest bijvoorbeeld op basis van rechtvaardigheid
toch een andere rechtsregel, dan vermindert men ieders welzijn. Niemand krijgt
dan namelijk wat hij of zij belangrijk vindt (§ 2.2.1).

Volgens Kaplow & Shavell maximaliseert een goede rechtsregel het sociale
(o fmaatschappelijke) welzijn. Dit is de optelsom van het welzijn van alle betrokken
individuen. Wanneerniet alle mensen dezelfde rechtsregel willen (de zogenaamde
asymmetrische context), zal het simpelweg optellen van individueel welzijn (de
zogenaamde sociale welzijnsfunctie) ecliter tot een utilistische maatschappij leiden,
waar het grootste geluk voor het grootste aantal telt. Dit kan leiden tot een scheve

verdeling van welzijn, hetgeen veelal als onwenselijk wordt gezien. De enige reden
om niet voor welzijnsmaximalisatie te kiezen is derlialve gelegen in distributieve
argunienten (§ 2.2.2)

Kaplow & Shavell geven aan dat de welzijnseconomie rekeningkan houden
met de verdeling van welzijn over de samenleving. Om het sociale welzon te
achterhalen, tell men het welzijn van alle betrokken individuen op. Bij deze
optelsom kan men het welzijn van degene die men wil beschermen. zwaarder
meewegen. Rechtsregels die de zwakkeren welgevallig zijn, krijgen zo voorrang.
Hoeveel een samenleving wil herverdelen - d.w.z. hoeveel ieders welzijn bij het
optellen meetelt - is echter een politieke keuze, waar Kaplow & Shavell niets over
willen zeggen (§ 2.3-2.4). Wanneerde distributie van welzijn wordt meegewogen
bij het vaststellen van het sociale welzijn, is maximalisatie van het sociale welzijn
een adequaat criterium. Bij veel rechtsregels (van contractenrecht) is het echter
niet mogelijk om te (her)verdelen ofzijn belastingmaatregelen een beter alternatie f.

Men hoeft bij het vaststellen van het sociale welzijn die deze rechtsregels genereren
dan ook geen rekening te houden met de verdeling van welzijn (§ 2.5).

Het meten van iemands welzijn is lastig. Hiervoor is het nodig dat ieniand
precies aangeeft hoeveel welzijn hij ergens aan ontleent. Het vergelijken van
iemands welzijn met dat van een ander - interpersoonlijke nutsvergelijkingen -
is zelfs onmogelijk. De welzijnseconomie ontloopt dit probleem door mensen
ranglijsten te laten maken van hun preferenties en mensen aan te laten geven
hoeveel ze bereid zijn te betalen -willingness to pay - voor hun preferenties. Met
een ranglijst kan men vaststellen dat iedereen hetzelfde wil (zogenaamde Pareto
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verbetering), aangezien iedereen dan dezelfde rechtsregel bovenaan zet. Met de
bereidheid te betalen kan men vaststellen dat een rechtsregel het sociale welzijn
vergroot, aangezien de voorstanders van deze rechtsregel dan meer bereid zijn
te betalen dan de tegenstanders (zogenaamde Kaldor-Hicks verbetering). Overigens
kan bij het maken van ranglijsten en de bereidheid te betalen ook rekening worden
gehouden met vergissingen (irrationaliteit) van mensen (§ 3).

Behalve dat notions offairness er toe kunnen leiden dat iedereen er in welzijn
op achteruit gaat, noemen Kaplow & Shavell nog een aantal nadelen. Concepten
als rechtvaardigheid zijn vaak zo vaag dat men er lastig concrete rechtsregels op
kan baseren. Verder houden deze theorieen veelal geen rekening met de consequen-
ties van rechtsregels. Tot slot is voor deze theorieen vaak alleen beslissend wat
er achteraf (expost) bezien is gebeurd, in plaats van wat er vooraf (ex ante) bezien
had kunnen gebeuren (§ 4). De reden dat mensen zich toch zo aangetrokken voelen
tot deze notions offairness is dat deze vaak overeenkomen met sociale normen.
Sociale normen zijn volgens Kaplow & Shavell geschikt voor het oplossen van
alledaagse problemen, maar niet voor het oplossen van complexe juridische
problemen (§ 5).

Erzijn twee vormen van kritiek mogelijk op de theorie van Kaplow & Shavell.
Ten eerste kan men stellen dat de door hen gehanteerde methode niet tot een
maximaal welzijn leidt. Het is echter vrij algemeen geaccepteerd dat de welzijnseco-
nomie (een onderdeel van de neo-klassieke benadering) hiervoorde juiste methode
is. Kritiek van andere scholen is grotendeels in de welzijnseconomie geYntegreerd,
zodat van een mainstream benadering gesproken wordt (§ 6.1).

Een tweede vorm van kritiek is dat maximalisatie van het sociale welzijn geen
goed criterium is om rechtsregels (exclusief) op te baseren. Coleman stelt dat de

redenering van Kaplow & Shavell - baseert men rechtsregels op fairness, dan
bestaat het risico dat iedereen slechterafis - ook omgedraaid kan worden. Baseert
men rechtsregels op welzijn dan bestaat het risico op onrechtvaardige rechtsregels.
Er is inderdaad geen supercriterium om een keuze te maken, maar wie is er op
uit om iedereen slechter af te maken? Andere kritiek op Kaplow & Shavell blijkt
niet overtuigend, is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van hun theorie of
is gericht op de praktische aspecten, welke in het volgende hoofdstuk centraal staan

(§ 6.2).
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HOOFDSTUK 3

De onderzoeksmethode: Welzijn in de praktijk

1           Inleiding

In het vorige hoofdstuk heb ik verdedigd dat rechtsregels die het sociale welzijn
maximaliseren, als optimaal gelden. In dit hoofdstuk bespreek ik de methode
waarmee men deze optimale rechtsregels in de praktijk kan achterhalen. In essentie
komt de methode neer op een drietal simpele vragen: (1) Wat is het probleem?
(2) Wat zijn de alternatieve oplossingen? (3) Welke oplossing is de beste? Deze
drie fases worden daarom ook wel aangeduid als de probleemanalyse, de analyse
van de alternatieven en de oplossingsanalyse.

De kern van de zogenaamde multi-criteriamethodeis dat men op een gestruc-
tureerde manier onderzoekt welke oplossing maximaal voldoet aan een vooraf
gesteld doel.' Natuurlijk is het doel in dit geval het maximaliseren van het sociale
welzijn. Omdat het te gecompliceerd is om ineens vast te stellen welke oplossing
het welzijn maximaliseert, wordt het welzijn opgedeeld in een aantal afzonderlijke
evaluatiecriteria. Alle alternatieve oplossingen worden getoetst aan deze criteria
en vervolgens systematisch met elkaar vergeleken. Het alternatie f dat per saldo
aan de meeste evaluatiecriteria voldoet, maximaliseert het sociale welzijn. De multi-
criteria methode is praktisch het best hanteerbaar wanneer men een stappenplan
doorloopt. Voor het onderzoek naar rechtsregels ziet dit er als volgt uit:

Probleemanalyse:
(1)   Wat is de onderzoeksvraag? (§ 3/hfst. 4)
(2) Welke belangen zijn relevant voor het sociale welzijn? (§ 4/hfst. 5)
(3) Door welke vormen van marktfalen is er geen sprake van spontane belangen-

maximalisatie? (§ 5/hfst. 6)
Analyse van de alternatieven.

(4)  Op welke manieren zou de overheid kunnen ingrijpen en welke vormen van
overheidsfalen brengen deze alternatieve oplossingen met zich? (§ 6/ hfst. 7)

(5) Welke invloed heeft elke alternatieve oplossing op alle evaluatiecriteria?
(§ 7/hfst. 8)

Oplossingsanalyse:
(6) Welke oplossing genereert het meeste sociaal welzijn? (§ 8/hfst. 9)

1            In § 8 komen nog twee andere methoden aan bod waarmee men deze drie vragen kan beantwoorden
(de kosten-baten analyse en de kwalitatieve kosten-baten analyse). Deze methoden zijn echter
vereenvoudigde versies van de multi-criteria analyse die dezelide uitgangspunten kennen (aldus
Weinier & Vining 1999, p. 274). De behandeling van deze methoden kan derhalve wachten.
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Ik start dit hoofdstuk met een verantwoording en nadere uitleg van het zojuist

gepresenteerde stappenplan (§ 2). Vervolgens zal ik in elke volgende paragraaf
steeds 66n stap uit het stappenplan lichten en deze uitgebreid bespreken. Hoewel

het stappenplan op zichzelf al vrij duidelijk is, licht ik voor een goed begrip nu
toch al een viertal begrippen toe. Marktfalen is de overkoepelende term voor
factoren die er de oorzaak van zijn dat geen spontane belangenmaximalisatie
plaatsvindt, ofwel: de redenen waaromhet sociale welzijn zonderoverheidsingrijpen
niet maximaal is. Alternatieve oplossingen zijn de potentiele rechtsregels ofandere
beleidsmaatregelen die mogelijkerwijs het probleem van marktfalen tegengaan

en dus het sociale welzijn zouden kunnen maximaliseren. Overheidsfalen is de
overkoepelende term voor alle negatieve neveneffecten die een vorm van
overheidsingrijpen op het sociale welzijn kan hebben. Evaluatiecriteria zijn de
relevante vormen van markt- en overheids falen tezamen. De evaluatiecriteria zijn
geformuleerd als concrete doelen die men met de in te voeren rechtsregel of
beleidsmaatregel wil bereiken. Als het goed is, is het sociale welzijn maximaal
wanneer een oplossing aan alle evaluatiecriteria maximaal voldoet.

2          De herkomst en waarde van het stappenplan

2.1 De inhoud

Hoewel dit stappenplan, voortvloeiend uit de multi-criteria methode, haar oorsprong
vindt in de welzijnseconomie zoals besproken in het vorige hoofdstuk, is het de
literatuur over beleidsanalyse (policy analysis) waaraan ik het ontleen.2 Economen
houden zich namelijk vooral bezig met theoretische aspecten, terwijl beleidsmakers
- die dagelijks concrete aanbevelingen moeten doen - ook allerlei praktische vragen
trachten te beantwoorden: De literatuur over de beleidsanalyse hanteert uiteraard
wel de welzijnseconomie als theoretische basis: De multi-criteria methode is
zodoende niets meer dan een praktische methode om die oplossing die het sociale
welzijn maximaliseert, te kunnen achterhalen.

2       Weimer & Vining 1999, p. 56 e.v., Patton & Sawicki 1993, p. 52 e.v.. Hogwood & Gunn 1984,
p. 4 e.v., Dunn 2004, p. 55 e.v.; Dery 1984, p. 14.

3 Vergelijk bijvoorbeeld Stiglitz 2000 (een economisch textbook) met Weimer & Vining 1999 (een
policy analysis textbook).

4         Zie bijvoorbeeld Weimer & Vining  1999, p. 58-252  waar  zel fs de gehele welzijnseconomie
uiteengezet wordt. Zie ook Patton & Sawicki  1993, p.  188-207.
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2.2 De volgorde en het aantal stappen

Het zojuist gepresenteerde stappenplan is afkomstig uit de literatuur over
beleidsanalyse, maar in elk handboek wordt het stappenplan op een iets andere
manier gepresenteerd. Zowel het aantal stappen als de volgorde verschilt namelijk
per studie.5 De multi-criteria methode is in essentie echter steeds dezelfde. Men
vraagt zich af: (a) wat is het probleem?, (b) wat zijn mogelijke oplossingen? en
(c) welke oplossing is de beste.96

De bestaande verschillen lijken dan ook meer ingegeven te zun vanuit
praktische overwegingen. Het stappenplan wordt namelijk telkens opgesteld aan
de hand van het doel waarvoor het gebruikt wordt. Hoewel het methodologisch
bezien niet uitmaakt of men de mogelijke aanleg van een stuwdam of een aantal
mogelijke rechtsregels analyseert, bestaan hiertussen uiteraard wel de nodige
praktische verschillen. Zodoende voldoet het bovenstaande stappenplan enerzijds
aan alle formele vereisten van de multi-criteria analyse, maar anderzijds zijn de
volgorde en het aantal stappen wel specifiek z6 gekozen dat rechtsregels er
eenvoudig mee geanalyseerd kunnen worden. Waarom is de door mij gekozen
volgorde dan een goede volgorde? Ofwel, waarom volgen deze zes stappen logisch
op elkaar?

Problee,nanalyse. (1) Dat men een onderzoek start met het formuleren van
een onderzoeksvraag is onomstreden: (2) Ik heb in het vorige hoofdstuk uitgelegd
dat het sociale welzijn afhankelijk is van het welzijn van individuen. Als men het
sociale welzijnen daarmee dat van individuen wil maximaliseren, is hetals eerste
nodig te weten uit welke belangen het welzijn van de betrokken individuen bestaat.
Daarnaast wil men weten wanneer deze belangen maximaal zijn. (3) Pas als
duidelijk is welke belangen relevant zijn en wanneer deze zijn gemaximaliseerd,
kan men onderzoeken waarom deze belangen zonder overheidsingrijpen niet
maximaal zijn. Factoren die ervoorzorgen dat er geen spontane belangenmaximali-
satie plaatsvindt, noemt men marktfalen. Pas als men heeft uitgezocht waarom
de relevante belangen zonderoverheidsingrijpen niet maximaal zijn, is het mogelijk
om hiervoor een oplossing te zoeken.

5       Zie de studies genoemd in noot 2.
6 Deze specifieke driedeling is van mijn hand (zie wei Weimer 1993, p. 110), maar deze driedeling

is in de literatuur wei duidelijk te herkennen. Zie deliteratuurin noot 2. Beleidsanalisten besteden
ovengens naast deze drie stappen ook nog aandacht aan het monitoren van beleid. Ditlaatik echter
buiten beschouwing, omdat dit niet van invloed is op de keuze voor een bepaalde oplossing. Ook
in de welzijnseconomie kiest men min of meer voor deze methode, maar is deze niet zo expliciet,
omdat de alternatieve oplossingen vaak als een gegeven worden beschouwd, zie bijvoorbeeld Kaplow
& Shavell 2002, p. 15-17.

7        Zie Patton & Sawicki 1993,p. 54-56; Weimer& Vining 1999, p. 258-263; Dunn 2004, p. 71 e.v.,
Dery  1984,  p. 14; Hogwood  &  Gunn  1984,  p.  108  e.v. Zie bijvoorbeeld ook literatuur over
onderzoeksmethoden uit de sociale wetenschappen: Verschuren 2002, p. 1 e.v.; Swanborn 2002,
p. 59 e.v.; 't Hart e.a. 2003, p. 68 e.v.
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Analyse van de alternatieven. (4) Als de oorzaken van het probleem bekend
zijn, kan men gaan zoeken naar mogelijkeoplossingen hiervoor. Het lijkt me logisch
om dan ook direct na te gaan welke nadelen deze oplossingen met zich kunnen
brengen.8 De aan overheidsingrijpen verbonden nadelennoemt men overheidsfalen.

Aan het eind van deze stap zijn dan drie lijsten bekend: Edn met problemen, 66n
met mogelijke oplossingen en 66n met de mogelijke nadelen van deze oplossingen.
(5) Pas wanneer deze drie lijsten bekend zijn, kan men voor elke alternatieve

oplossing nagaan in hoeverre deze de gesignaleerde probleem oplost en hoeveel
nadelen deze oplossing met zich brengt. Dit levert een overzicht op van alle voor-
en nadelen die aan elke voorgestelde oplossing zijn verbonden.

Oplossingsanalyse. (6) Pas na het maken van een dergelijk overzicht is het
mogelijk de alternatieve oplossingen systematisch met elkaar te vergelijken. Een

dergelijke vergelijking van de alternatieven maakt het uiteindelijk mogelijk om
aan te geven welke alternatieve oplossing het sociale welzijn maximaliseert.

2.3 Voortdurende interactie tussen de verschillende stappen

De uitkomsten van het onderzoek worden in latere hoofdstukken uiteraard in de
statische volgorde van het stappenplan gepresenteerd. Dit is daarvoor de meest

logische volgorde. Dit betekent echter niet dat het onderzoek ook daadwerkelijk
statisch en strikt volgens deze stappen verloopt. Er is juist sprake van een dynamisch
proces dat zich kenmerkt dooreen voortdurende interactie tussen de verschillende

stappen:
Zo wordt er vooral voortdurend heen en weer geschakeld tussen de

probleemanalyse en de analyse van de alternatieven. Het vinden van een nieuwe
alternatieve oplossing kan bijvoorbeeld weereen nieuw belang naar voren brengen.
Dit belang kan weer een nieuwe vorm van marktfalen aan het licht brengen etc.
De uiteindelijke presentatie zal echter een statische zijn die het stappenplan strikt
volgt, ook al is er sprake geweest van een dynamische proces. Dit betekent dat
de in een later stadium gevonden belangen en marktfalen gewoon vanaf de start
van het stappenplan in de analyse worden betrokken.

Het omgekeerde komt eveneens veelvuldig voor. Men kan bijvoorbeeld een
belang in kaart brengen en daarna achterhalen door welke vorm van marktfalen

8    Het in kaart brengen van de vormen van overheidsfalen en het daarna weergeven van de
evaluatiecriteria had ook in een aparte stap gekund. Aan de andere kant had men ook de volgende
stap bij deze stap kunnen betrekken . Men zou dan in 651 stap aangegeven wat een bepaaldeoplossing
inhoudt, alsmede wat de hieraan verbonden voor- en nadelen zijn. De door mij gemaakte keuze
is derhalve een praktische en geen principiele. De analyse van de alternatieven in 1 stap doen, leek
mij een te gecompliceerdestap. Ditin 3 stappen doen (d.w.z. overheidsfalen en deevaluatiecriteria
in een apartestapopnemen),zou hetstappenplan mijns inziens te langen teonoverzichtelijk maken.

9       Patton & Sawicki 1993, p. 52 e.v., 151,228; zie ook het schema bij Dunn 2004, p. 56.
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er geen sprake is van belangenmaximalisatie. Vervolgens kan echter blijken dat
het belang en bijbehorende marktfalen voor het onderzoek niet relevant zijn. Dit
is bijvoorbeeld het geval bij de belangen van derden bij contracten. Deze zijn vaak
niet maximaal als gevolg van zogenaamde externaliteiten (een vorm van
marktfalen). Aanvullend contractenrecht kan echter niets uitrichten tegen deze
externaliteiten. Externaliteiten kunnen namelijk het beste tegengegaan worden
met dwingend contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht. Wanneer men juist
onderzoek doet naar aanvullend contractenrecht is het onlogisch om deze belangen
van derden en externaliteiten uitvoerig te behandelen. In plaats daarvan wordt bij

stap (2) en (3) uitgelegd waarom respectievelijk de belangen van derden en
externaliteiten voor het te onderzoeken probleem niet van belang zijn.

2.4 Toepassingsbereik van het stappenplan

De zes vragen uit het stappenplan zijn zeker niet beperkt tot het aanvullend

contractenrecht,'toevallig' het onderwerp van deze studie. Naar mijn mening zou
iedereen die aanbevelingen doet voor de inhoud van het recht er goed aan doen
de multi-criteria methode te hanteren. Het doel van deze methode is namelijk tot

die rechtsregels te komen die het sociale welzijn maximaliseren. Hoewel de
voorbeelden die ik in dit hoofdstuk hanteer voornamelijk afkomstig zijn uit het
contractenrecht, bespreek ik de methode zo abstract mogelijk. Zodoende probeer
ik ook de toepassingsmogelijkheden op andere terreinen zichtbaar te maken.

Juristen die afwijzendtegenoverde rechtseconomische methode staan, kunnen

naarmijn mening eveneens goed uit de voeten met deze methode. De essentie van

de methode is namelijk dat op een structurele manier onderzocht wordt of een

oplossing aan van te voren gekozen doelstellingen beantwoordt. De doelstelling
is in dit onderzoek maximalisatie van sociaal welzijn, maar het stappenplan zou
ook goed in termen van bijvoorbeeld rechtvaardigheid geformuleerd kunnen
worden. Het volgen van het (aangepaste) stappenplan leidt dan tot rechtsregels
die maximale rechtvaardigheid realiseren.

3          De onderzoeksvraag

Na het bespreken van het stappenplan in zijn algemeen, zal ik nu in elke paragraaf
toelichten hoe men elke afzonderlijke stap kan zetten. Ik start met de onderzoeks-

vraag. Een waarschuwing die beleidsanalisten bij de start van een onderzoek
steevast afgeven, is dat bij veel onderzoekers de neiging bestaat om een probleem
direct op te willen lossen, zonder eerst uitgebreid stil te staan bij de aard van het
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probleem." Dit kan ertoe leiden dat men het verkeerde probleeni gaat oplossen."
In dat geval bestaat er geen enkele garantie dat de uitkonisten het sociale welzijn
daadwerkelijk maximaliseren. 12 Het doel van een probleemanalyse is daarom
duidelijk aan te geven voor welke problemen de alternatieven uiteindelijk een
oplossing zullen moeten bieden.

Een goede probleemanalyse start daarom met het formuleren van de
onderzoeksvraag. In hoofdstuk 4 start ik de studie naar het aanvullend contracten-
recht daarom met een verdere bespreking van de in hoofdstuk 1 opgestelde
onderzoeksvraag. Bij elke onderzoeksvraag is het zaak deze goed te definieren. 13

Dit betekent een zo concreet en sober mogelijke vraagstelling, die het te
onderzoeken domein afbakent en aangeeft welke variabelen onderzocht gaan
worden.14 Mijn onderzoeksvraag luidt bijvoorbeeld: hoe kan de overheid het sociale
welzijn maximaliseren bij het reguleren van contacten, zonder de contractsvrijheid
van partijen te beperken? Het te onderzoeken doniein is 'contracten' en de te
onderzoeken variabelen zijn alle vormen van overheidsingrijpen die de contractsvrij-
heid van partijen in stand laten. Ik zal daarom goed moeten definieren wat ik onder
een contract en onder contractsvrijheid versta.

Verder is het onmogelijk om alle problemen ineens te analyseren. Een
probleemanalyse start daaroni bij een goede afbakening van de onderzoeksvraag.

I 5

Wanneer men gaat afbakenen, ontkomt men vaak niet aan het doen van bepaalde
aannames:6 Wie bijvoorbeeld een aspect van het aansprakelijkheidsrecht
onderzoekt, gaat voorbij aan de vraag of een verzekeringsstelsel niet een beter
alternatief voor het aansprakelijkheidsrecht is. De wenselijkheid van het
aansprakelijkheidsrecht als zodanig wordt dan verondersteld. Zonder dergelijke
aannames is men immers gedwongen alle problemen rondom een bepaald thema
op te lossen en is het onmogelijk om op specifieke problemen te focussen. 17 Het
is echter wel belangrijk om uiteen te zetten op welke vooronderstellingen de
onderzoeksvraag precies steunt, dit om te voorkomen dat de uitgangspunten onjuist
zij 11.

18

10       Weimer & Vining 1999, p. 258 e. v., Dunn 2004, p. 71 e.v., Patton & Sawickil 993, p. 252 Ongeveer
hetzel fdepunt wordt gemaakt in de literatuuroveronderzoeksmethoden uitde sociale wetenschappen
(al verschilt hun aanpak incidenteel van de door mij gevolgde methode uit de policy analysis),zie
bijvoorbeeld Verschuren 2002, p. 19 e.v.; Swanborn 2002, p. 65.

11      Dunn 2004, p. 85-86, zie ook de onderzoeksmethoden uit de sociale .·etenschappen: Swanborn
2002, p. 65.

12      Patton & Sawicki 1993, p. 252.
13 Patton&Sawicki 1993, p. 153.
14 Deze aanbevelingkomt uit de sociale wetenschappen. ziebijvoorbeeld Swanborn 2002, p. 65 e.v.
15      Patton & Sawicki 1993, p. 152.
16    Het stuk over vooronderstellingen ontleen ik aan de sociale wetenschappen, zie bijvoorbeeld

Verschuren 2002, p. 58 e.v.
17     Zie ook het voorbeeld van Verschuren 2002, p  59
18 Zie bijvoorbeeld literatuur over onderzoeksmethoden uit de sociale wetenschappen Verschuren

2002, p. 72-73; 't Hart e.a. 2003, p. 83.
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4 Welke belangen zijn relevant voor het sociale welzijn?

De tweede stap uit het stappenplan vereist dat de relevante belangen in kaart worden

gebracht. In deze paragraaf ga ik daarom in op de vraag hoe men deze belangen
kan achterhalen. Welke belangen het onderzoek relevant zijn, wordt in eerste

instantie bepaald door de onderzoeksvraag. De wijze waarop deze is afgebakend,
bepaalt voor een groot deel wiens belangen een rol spelen en welke daarvan relevant
zijn.

Inhet vorige hoofdstuk kwamreeds naar voren dat onder welzijn alles wordt
verstaan wat individuen belangrijk vinden.'9 Omgekeerd is een belang dus een
factor die het welzijn van een individu beYnvloedt. Hoe zijn deze factoren te
achterhalen? Economen veronderstellen de belangen meestal als bekend en richten

zich vooral op de vraag waarom deze niet maximaal zijn Beleidsanalisten worstelen
daarentegen dagelijks met de vraag hoe de relevante belangen te achterhalen. Zij
doen daarvoor dan ook een aantal praktische aanbevelingen.

20

In de eerste plaats gaat het mensen vaak om meer dan geld alleen. In andere

sociale wetenschappen dan de economie is doorgaans veel meer aandacht voor
de vraag hoe mensen tot de belangen (ofpreferenties) komen die ze hebben.21 In

hoofdstuk 5.3.2 blijkt bijvoorbeeld dat mensen bij contracten - naast het doel dat
ze ermee willen bereiken - de relatie met de wederpartij belangrijk vinden. Dit
inzicht is voor een groot deel afkomstig uit de psychologie, sociologie,
onderhandelings- en mediation literatuur en uit de behavioral law & economics.
Ook de eerder genoemde tastes for notions offairness kunnen op dit punt in de
analyse worden meegewogen.22

Het is derhalve zaak goed te onderzoeken welke belangen naast geld een rol
spelen. Er bestaat echter geen theoretische methode die men mechanisch kan volgen,
waarmee alle belangen automatisch naar voren komen. Creativiteit, open staan

voor alle soorten belangen en logisch redeneren zijn de sleutelwoorden bij het
achterhalen van de relevante belangen. Een rondje langs de sociaal wetenschappelij-
ke velden lijkt daarom onvermijdelijk. Indien mogelijk dient men ook empirisch
bewijs in de analyse mee te nemen.23 Een extra mogelijkheid die juristen hebben
om belangen te signaleren, is de analyse van jurisprudentie.

Voor het sociale welzijn is niet alleen het individuele welzijn van belang,
maar ook de distributie van welzijn. Een (sociaal) belang dat daarom continu

opduikt in de literatuur over beleidsanalyse, is de verdeling van welzijn over de

19 Zie hoofdstuk 2.2.1.
20      Weimer & Vining 1999, p  259.
21     Weimer & Vining 1999, p. 259.
22 Zie hoofdstuk 2.2.1 en 2.4.2
23        Hogwood & Gunn  1984, p. 80
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samenleving.24 Bij veel beleidsanalyses speelt dit inderdaad een rol, maar in het
contractenrecht is dit niet vaak het geval. In het vorige hoofdstuk zette ik immers
al uiteen waarom men met het aanvullend contractenrecht welzijn veelal niet kan
(her)verdelen. Daar kwam ook aan bod dat een directe belastingtransfer veelal
efficienter is. 25

5 Door welke vormen van marktfalen is ergeen sprake van spontane
belangenmaximalisatie?

5.1 Maximaal welzijn bij een perfecte markt

Wanneer alle relevante belangen in kaart zijn gebracht, is het zaak uit te zoeken
waarom deze belangen zonder overheidsingrijpen niet maximaal zijn. Worden
alle relevante belangen namelijk zonder ingrijpen gemaximaliseerd, dan is er sprake
van zogenaamdepe,fecte marknverking. In een perfecte markt zullen mensen net
zo lang wederzijds voordelige transacties aangaan tot er geen Pareto verbetering
meer mogelijk is. De perfecte markt geldt daarom als ideaal model: meer welzijn
kan een samenleving simpelweg niet genereren.

26

Waarom de perfecte markt een ideaal-model is, wordt eigenlijk pas goed
duidelijk wanneer hierna de diverse vormen van,narktfalen worden geYntroduceerd
(§ 5.3). Marktfalen is de overkoepelende term voor alle redenen waarom de markt
niet perfect werkt, ofwel de redenen waarom er geen sprake is van een spontane
maximalisatie van het welzijn.27 Het bespreken van de vormen van marktfalen laat
zien waarom het welzijn bij marktfalen niet maximaal is en waarom dit bij een
perfecte markt wel het geval zou zijn. Het is overigens niet alleen van belang om
vast te stellen dAt er sprake is van marktfalen, het is ook van belang vast te stellen
van wat voor soort marktfalen er sprake is. Alleen dan kunnen verderop in de
analyse gerichte alternatieve oplossingen worden bedacht die het probleem optimaal
wegnemen.

Is er overigens geen sprake van marktfalen - en dus van een perfecte markt
- dan dient te overheid zich niet met de markt te bemoeien.28 Elke vorm van

24     Weimer & Vining 1999, p. 266, Sawicki & Paton 1993, p. 204-207
25 Zie hoofdstuk 2.2.3 Um 2.2.5
26 Dit wordt ook weI het eerste welvaartstheorema genoemd: Cooter & Ulen 2004, p. 43-44. Van den

Doel & Van Velthoven 1998, p. 43-44; Stiglitz 2000, p. 60; Boadway & Bruce 1984, p  64. Zie
overde vraag waarom perfecte markten tot welzijnsmaximalisatie leiden: Stiglitz 2000, p. 55 e.v.;
Weimer & Vining 1999, p. 58 e.v.; Patton & Sawicki  1993, p.  192. Er is dan bovendien sprake
van Pareto efficientie, aldus Stiglitz 2000, p. 60,77, Patton & Sawicki 1993, p. 192.

27      Stiglitz 2000, p. 77 e.v., Weimer & Vining 1999, p. 74; Patton & Sawicki 1993, p. 192-193; Van
den Doel & Van Velthoven 1998, p. 43-44.

28     Weimer & Vining 1999, p. 260-261.
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overheidsingrijpen brengt namelijk nadelen met zich (zogenaamd overheidsfalen,
zie § 6). Deze nadelen zullen het sociale welzijn verminderen, terwijl hier geen
voordelen tegenover staan, het welzijn was immers al maximaal. Ingrijpen in een
perfecte markt leidt daarom tot vermindering van het sociale welzijn.

5.2 Hoe marktfalen te achterhalen?

Hoe zijn de relevante vormen van marktfalen te achterhalen? Economen hebben
veel onderzoek gedaan naar de redenen waarom markten niet perfect werken en
wanneer overheidsingrijpen derhalve gepast is. Traditioneel worden imperfecte
competitie, externaliteiten, publieke goederen en informatie-asymmetrie als
marktfalen aangeduid.29 Tegenwoordig scharen economen en beleidsanalisten onder
marktfalen ook transactiekosten,30 incomplete marktenM en macro-economische
verstoringen.32 Dankzij de behavioral law &economicsweten we dat irrationaliteit
eveneens een reden tot overheidsingrijpen is.33 Naar mijn mening is dit een
uitputtende lijst van redenen voor overheidsingrijpen,34 al kan ik niet uitsluiten
dat toekomstig onderzoek nieuwe vormen van marktfalen aan het licht brengt.

Uiteraard zijn niet al deze vormen van marktfalen voor elk onderzoek relevant.
Het is zaak de relevante belangen uit de vorige stap (2) naast de vormen van
marktfalen te leggen en dan te beredeneren welke vormen van marktfalen er de

oorzaak van zijn dat deze belangen niet maximaal zijn. Indien beschikbaar kan
men dit staven met empirisch bewijs.35 Dan nog hangt het van de afbakening van

29 Soms worden deze vormen alle vier genoemd: Cooter & Ulen 2004, p. 44-47; Weimer & Vining
1999, p. 74-115, Teijl & Holzhauer 1997, p. 44-47; Stiglitz 2000, p. 77 e.v.; Van Velthoven &
Van Wijck 2001, p. 52-63; Boadway & Bruce 1984, p. 107-129. in oudere publicaties wordt
informatie-asymmetrie ook nog weI eens achterwege gelaten: O'Connel 1982; Rhoads  1985, p
66-67. Het afdwingen van contracten en de bescherming van eigendom worden overigens als zo'n
basisvoorwaarde van een vrije markteconomie gezien dat ze niet onder marktfalen worden geschaard,
zie bijvoorbeeld Stiglitz 2000, p. 77.

30     Patton & Sawicki 1993, p. 193; Stiglitz 2000, p. 82; Cooter & Ulen 2004, p. 218 en 220 e.v.
Uiteraard is er al sinds het Coase theorema (Coase 1960, zie hierover Medema & Zerbe 1999; zie
ook hoofdstuk 5.2.2, noot 6) aandacht voor transactiekosten. Cooter & Ulen 2004, p. 214 scharen
transactiekosten bijvoorbeeld niet onder marktfalen, maar vinden het wei iets waar de overheid
tegen kan optreden.

31     Stiglitz 2000, p 81-3.
32      Stiglitz 2000, p. 85, Teijl & Holzhauer 1997, p. 47.
33 Irrationaliteit wordt pas sinds kort als een reden voor overheidsingrijpen en daarmee als vorm van

marktfalen gezien. Zie Hanson & Kysar 1999 en Hanson & Kysar 1999a die expliciet van marktfalen
spreken. Zie ook Jolls & Sunstein 2004; Garvin 2004, p. 21, Garvin 1998, p. 394-397; Sunstein
2000; Korobkin & Ulen 2000, zie ook Cooter & Ulen 2004, p. 218-219.

34        Boadway & Bruce 1984, p. 104 noemen tot slot nog zogenaamde non-convexities als marktfaten.
Dit is een zeer technisch en hoog theoretisch begrip dat samenhangt met de Scitovski paradox (zie
hoofdstuk 2.6.1, noot 108). Hetis voorditonderzoek in·elevanten ik laathetdaarom verder rusten.

35 Voor contractenrecht is dit lang niet altijd beschikbaar. Irrationaliteit wordt overigens wei vaak

aangetoond met empirisch bewijs. Zie bijvoorbeeld Korobkin 1998, Schwab 1988; Hanson & Kysar
1999, Sunstein 2000; Korobkin & Ulen 2000.

53



Hoofdstuk 3

de onderzoeksvraag af, of al deze vormen van marktfalen voor het onderzoek
relevant zijn. Zo zal lang niet elke vorm van marktfalen die een rol speelt bij
contracten, bestreden kunnen worden doormiddel van aanvullend contractenrecht.
Monopolies kunnen bijvoorbeeld beter met behulp van het publiekrecht worden
aangepakt dan doormiddel van het aanvullend contractenrecht.

5.3 Vormen van marktfalen

Ik zal nu de zojuist genoemde vormen van marktfalen toelichten. Enerzijds levert
dit een goed begrip op van het concept marktfalen, anderzijds put ik in hoofdstuk
6 uit deze lijst bij het beantwoorden van de vraag welke vormen van marktfalen
relevant zijn voor het aanvullend contractenrecht.

Imperfecte competitie. Voor een perfecte markt is het nodig dat er sprake
is van perfecte competitie. Dit betekent zowel voldoende vraag als aanbod, anders
bestaat het risico dat partijen teveel marktmacht krijgen.36 Door marktmacht kan
een partij bijvoorbeeld zodanig hoge prijzen vragen dat mensen het product niet
meer kopen, ook al willen zij meer betalen dan het kost om het product te maken.
Een monopolist vindt dit niet erg, omdat de hoge prijzen hem ruimschoots voor
dit verlies compenseren. Het sociale welzijn is ecliternietmaximaal, omdat ernog
transacties mogelijk waren geweest die dit welzijn hadden kunnen vergroten.

37

Externaliteiten. Soms veroorzaakt een vrije markt negatieve effecten voor
derden. Wanneer de partijen die dit veroorzaken hiervoor niet verantwoordelijk
worden gehouden, zullen zij geen rekening met deze derden houden. Dit is een
probleem wanneer door deze effecten het sociale welzijn niet maximaal is. 38

Wanneer een fabriek chemisch afval in het water loost waardoor mensen ziek
worden, zal het sociale welzijn zeer waarschijnlijk niet maximaal zijn. Externalitei-
ten zijn daarom de raison d 'Jtre vanhet aansprakelijkheidsrecht.39 Het (extreme)
standaard contractenrechtvoorbeeld van externaliteiten is A die huurmoordenaar
B inschakelt om C te vermoorden.40

Publiekegoederen. Sommige zaken die positiefzijn voorhet sociale welzijn,
worden niet door de vrije markt geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn het leger,

36      Ik schaar het probleem van thin markets (weinig aanbod of vraag, aldus Weimer & Vining 1999,
p.  116-7) voor het gemak ook onder monopolies, het probleem is immers hetzeifde

37       Er ontstaat dan een zogenaamd deadweight loss. Zie Cooter & Ulen 2004, p. 35-37; Stiglitz 2000,
p. 77-79, Kanning& Kerkmeester 2004, p. 74-83; Van Velthoven & Van Wijck 2001, p 250-267.

38      Trebilcock 1997, p. 58 e.v.; Stiglitz 2000, p. 80-1, Weimer & Vining 1999, p. 94 e.v., Cooter &
Ulen 2004, p. 44-46; Van den Doel & Van Velthoven  1998, p. 44-46.

39     Cooter & Ulen 2004, p. 310.
40      frebilcock 1997, p. 74-5.
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de brandweer en (grote) infrastructurele projecten. Private partijen zullen dergelijke
goederen niet produceren, vandaar dat de overheid hiervoor zorg moet dragen.

41

Informatie-asymmetrie. Wanneer verschillende spelers op een markt
verschillende informatie hebben, kan dit er toe leiden dat het sociale welzijn niet
maximaal is. Dit is het geval wanneertln partij het sociale welzijn kan vergroten
door private informatie te openbaren, maar dit niet doet, omdat dit ten koste van
zijn eigen welzijn gaat.42 Zo zal een producentbijvoorbeeld lieverniet de aan een
product verbonden gevaren willen mededelen, omdat dit onvermijdelijk de prijs
en het aantal verkopen zal drukken. Toch ontstaat meer sociaal welzijn wanneer
een producent dit wel doet, aangezien afnemers dan gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen nemen, waardoor zich minder ongevallen zullen voordoen. 43

Transactiekosten. Iedere transactie kost geld. Men moet een geschikte partner
zoeken, over de transactie onderhandelen, een contract opstellen en ertot slot voor
zorgen dat de transactie correct wordt uitgevoerd. Deze kosten kunnen zo hoog

zijn dat bepaalde transacties die welzijn opleveren niet (optimaal) tot stand komen.
Hierdoor genereren deze transacties voorpartijen minder welzijn dan (theoretisch)
mogelijk is. Het sociale welzijn is zodoende als gevolg van transactiekosten ook
niet maximaal. 44

Incomplete markten. Soms komen markten niet tot stand, terwijl dit theoretisch
gesproken wel zou kunnen.45 Zo is (commerciele) rechtspraak een dienst die prima
door de vrije markt geleverd kan worden. Toch is overheidsinterventie op dit terrein
gewenst. Het opzetten van een dergelijke markt vergt namelijk bijzonder veel
coordinatie-investeringen. Hierdoor is commerciele rechtspraak niet voor elk geschil
haalbaar.46 Het verschil met publieke goederen - zoals defensie - is dat publieke
goederen theoretisch gezien niet tot stand kunnen komen, terwijl een incomplete
markt theoretisch wel tot stand kan komen.

41     Er is sprake van een publiek wanneer aan minimaal ten van twee voorwaarden is voldaan: (1 )
Niemand is van het gebruik van een publiek goed uit te sluiten. (2) Er is geen rivaliserende
consumptie, d.w.z. als een iemands belangen door het leger worden gediend, dit niet betekent dat
de belangen van een ander niet meer kunnen worden gediend. Zie Weimer & Vining 1999, p. 75,
Stiglitz 2000, p. 80,132 e.v., Cooter & Ulen 2004, p. 46-47; Van den Doel & Van Velthoven  1998,
p. 46-49; Kanning & Kerkmeester 2004, p. 18.

42     Stiglitz 2000, p. 834, Weimer&Vining 1999, p. 107 e.v., Ayres&Gertner 1989, p. 99-100; Cooter
& Ulen 2004, p. 47.

43     Cooter & Ulen 2004, p. 284-285.
44       Zie over transactiekosten als marktfalen: Patton & Sawicki  1993, p 193; Stiglitz 2000, p. 81-3,

Zie over transactiekosten in het algemeen: Cooter & Ulen 2004, p. 220-225; De Geest 1994, p
42 e.v.

45      Stiglitz 2000, p. 81-83, zieook Weimer & Vining 1999, p. 122 e.v.
46     Uiteraard kan ook de (her)verdeling van welzijn een rol spelen bij door de overheid geleverde

rechtspraak. Zou alleen commerciele rechtspraak bestaan, dan zouden immers veel mensen geen
toegang tot de rechter hebben.
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Macro-econonzischeverstoringen. Werkloosheid en inflatie zijn voorbeelden
van macro-economische verstoringen. Bij macro-economische verstoringen kan
de perfecte markt in theorie eveneens tot stand komen, maar verhinderen macro-
economische factoren zoals werkloosheid en inflatie de totstandkoming van
wederzijds voordelige transacties. 47

Irrationaliteit. Economen gaan er van uit dat mensen in staat zijn om rationele
beslissingen te nemen: die beslissingen die hun eigen welzijn maximaliseren.
Wanneer mensen irrationele beslissingen nemen, nemen mensen derhalve
beslissingen die hun eigen welzijn - en daarmee het sociale welzijn - niet
maximaliseren.48 Irrationaliteit kan zowel een gevolg zijn van cognitieve
beperkingen49 als van het ontbreken van een vrije keuze (bedreiging bij voorbeeld).50

Distributie van welztjn. Marktfalen heb ik hierboven gedefinieerd als elke
reden waarom het sociale welzijn niet spontaan maximaal is. In het vorige hoofdstuk
(2.2.3) ga f ik aan dat de distributie van welzijn een onderdeel uitmaakt van het
sociale welzijn. Daarkwam ook aan bod dat de gewenste mate van distributie van
welzijn zelden spontaan ontstaat. Het sociale welzijn is daarmee eveneens niet
maximaal, waardooroverheidsingrijpen noodzakelijk wordt geacht. Volgens mijn
definitie is erderhalve sprake van een marktfalen. In de literatuur wordt distributie
van welzijn doorgaans apart behandeld van marktfalen,5' maardit lijkt me slechts
een kwestie van etiketteren.52 Overigens gaf ik al eerder aan dat de distributie van
welzijn bij aanvullend contractenrecht niet van groot belang is.,3

47     Stiglitz 2000, p. 85; Teijl & Holzhauer 1997, p. 47.
48 Zoals gezegd wordt irrationaliteit pas sinds kort als marktfalen erkend. zie Hanson & Kysar 1999

en Hanson & Kysar 19992 die expliciet van markttalen spreken. Zie ook Jolls & Sunstein 2004.
Garvin 2004, p. 21, Garvin 1998, p. 394-397, Sunstein 2000, Korobkin & Ljlen 2000, zie ook Cooter
& Ulen 2004, p. 218-219.

49     Zie over cognitieve beperkingen en het recht Korobkin & Ulen 2000, Sunstein 2000; zie over
cognitieve beperkingen in het algemeen Baron 2000.

50     Cooter & Ulen 2004, p. 219, Trebilcock 1997, p. 78 e.v.
51 Zie bijvoorbeeld: Stiglitz 2000, p. 93 e.v., Weimer & Vining 1999, p. 134 e.v. Patton & Sawicki

1993, p. 204 e.v.
52      De reden voor deze aparte status is dat economen al van een perfecte markt spreken wanneer er

voliedige efficientie bestaat. Er is dan sprake van welzijnsmaximalisatie. omdat het voor de
samenleving niet mogelijk is om nog meer welzijn te genereren, De verdeling van welzijn is in een
perfecte markt echter veelal scheef, waardoor het soci(tie welzijn niet maximaal is. Economen
erkennen dit, maar houden de distributie van welzijn buiten de definitie van marktfalen.

53 Zie hoofdstuk 2.2 3 t/m 2.2.5 en § 4 van dit hoofdstuk.
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6          Op welke manieren zou de overheid kunnen ingrijpen en welke
vormen van overheidsfalenbrengen deze alternatieveoplossingen
met zich?

6.1 Het selecteren van de alternatieve oplossingen

Wanneer bekend is welke vormen van marktfalen een rol spelen, is het zaak de
mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Dit is een belangrijke stap in het geheel,
want laat men na die oplossing te selecteren die het sociale welzijn maximaliseert,
dan is een sub-optimale oplossing het maximaal haalbare.54 Net als bij het in kaart

brengen van de belangen (stap 2) en de vormen van marktfalen (stap 3), is er ook
bij het selecteren van alternatieven geen waterdichte methode die garandeert dat
alle relevante oplossingen gevonden worden. Het selecteren van alternatieve

oplossingen vereist derhalve weer analytisch vermogen en een portie creativiteit. 55

Er zijn in de policy analysis literatuur echter wel een aantal vuistregels ontwikkeld
die erg behulpzaam zijn bij het selecteren van de relevante alternatieven. 56

In de eerste plaats verdient het aanbeveling de bestaande oplossing - de status

quo - als alternatief mee te wegen. Deze oplossing werd immers ooit als de meest

wenselijke gezien. Bovendien betekent het niet meewegen van de status quo
onherroepelijkeen verandering van beleid. Men merkt immers altijd een alternatief
als beste aan dat afwijkt van de bestaande oplossing. Dit is een vooroordeel dat
men kan vermijden door de status quo als alternatief te hanteren.57 Voorjuridisch
onderzoek verdient het daarom aanbeveling de oplossing die het geldend recht
biedt, in de analyse te betrekken.

Verder kan men niet om oplossingen heen die anderen reeds hebben
aangedragen,9 tenzij deze achterhaald zijn ofevident onjuist blijken. Rechtsverge-

lijking kan bijvoorbeeld een nuttige functie vervullen bij het zoeken naar
alternatieven.59 Dit wil echter niet zeggen dat die oplossingen van anderen altijd
daadwerkelijk als alternatief moeten worden meegewogen. Deze oplossingen
kunnen ook prima fungeren als startpunt van waaruit naar betere alternatieven
gezocht wordt, bijvoorbeeld door alternatieve oplossingen met elkaar te
combineren:0 Creativiteit is hierbij van groot belang. Dit geldt helemaal als men

tot oplossingen wil komen die los staan van wat iemand ooit heeft voorgesteld.

54     Patton & Sawicki 1993, p. 227,252.
55 Weimer&Vining 1999, p.278 0.v., Weimer 1993; May 1981, p. 227 e.v., Hogwood& Gunn 1984,

p. 172, Patton & Sawicki 1993, p. 227 e.v.
56 Zie Weimer & Vining 1999, p. 278 e.v.; Weimer 1993; May 1981,p. 227 e.v., Patton & Sawicki

1993, p. 227 e.v.
57 Weimer& Vining 1999, p. 278,281, Patton & Sawicki 1993, p. 231,235-7.
58      Weimer 1993, p. 115; Weimer & Vining 1999, p. 278-279.
59     Weimer & Vining 1999, p. 279 verwijzend naar Schneider & Ingram 1988.
60       Weimer & Vining 1999, p. 278-9; Patton & Sawicki  1993, p. 231 e.v.; Weimer 1993, p. 115-117.
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Voorjuristen geldt dat ook oplossingen buiten het recht vaak de moeite van
het overwegen waard zijn. Zo kan een verzekeringsstelsel een alternatie fzijn voor
het aansprakelijkheidsrecht.61 Verderop zal ikzelf bijvoorbeeld betogen dat de
overheid transactiekosten kan terugdringen door branche- en consumenten-
organisaties te stimuleren samen algemene voorwaarden op te stellen. 62

Hoe meer alternatieve oplossingen van overheidsingrijpen bedacht worden,
hoe groter de kans dat de optimale oplossing er bij zit.63 Hoe meer alternatieve
oplossingen in eerste instantie overwogen worden, hoe beter. Het is echter zinloos
om deze alleniaal naar de volgende stap mee te nemen. Dit maakt de analyse
namelijk veel te complex. Uit (o.a. psychologisch) onderzoek blijkt dat 3 tot 7
alternatieve oplossingen ideaal zijn.64 Dergelijke aantallen zijn in een analyse
menselijkerwijs te bevatten, zowel voor de onderzoeker als voor degene tot wie
de aanbevelingen zich uiteindelijk richten. Alleen de meest veelbelovende
oplossingen en de status quo komen zodoende in de verslaggeving van het
onderzoek terecht.

"Policy analysis is the art ofthepossible.'45 Ditbetekentdat devoorgestelde
alternatieven haalbaar moeten zijn. Bij 'pure' beleidsbeslissingen spelen het
beschikbare budget of politieke haalbaarheid vaak een rol. Bij rechtsregels is dit
uiteraard een stuk minder het geval.66 Wat bij rechtsregels voor de mate van
haalbaarheid wel vaak speelt, is de vraag of een wetswijziging al dan niet
noodzakelijk is.

Een fout die voortkomt uit een premature voorkeur voor een bepaalde
oplossing, is het gebruik van zogenaamde dummv 's. Hier is sprake van wanneer
men de geprefereerde oplossing alleen maarafzet tegen een aantal onaantrekkelijke
alternatieven (dummy's). Het geprefereerde alternatief komt dan weliswaar als
beste uit de bus, maar er is allesbehalve zekerheid dat dit alternatief het sociale
welzijn maximaliseert. Bovendien zullen anderen snel door de analyse heen prikken
en betere alternatieven voorstellen.67 Het advies aan de onderzoeker is derhalve:
probeer geen voorkeur voor een alternatieve oplossing te hebben tot dat de analyse
volledig is afgerond.

68

Concluderend kan ik stellen dat het zoeken naar alternatieven een praktisch
proces is vol valkuilen. Een waterdichte methode van rationeel mechanisch denken

61 Zie bijvoorbeeld Faure & Hartlief 2002, p. 12 e.v.
62     Zie de hoofdstukken 6.2.3,7.8,8.8.9.8 en 12.7.
63     Patton & Sawicki 1993, p. 229.
64    Weimer & Vining 1999, p. 281 verwijzend naar Miller 1994, Patton & Sawicki 1993, p. 229

verwijzend naar Brightman  1980, p.  136.
65      Weimer & Vining 1999, p. 267.
66 Toch kunnen de kosten van een rechtsregel voor de overheid ook een rol spelen, zie bijvoorbeeld

Ayres & Gertner  1989, p. 95-97 en verder hoofdstuk 7.10.3 over maatschappelijke kosten.
67     Weimer & Vining 1999, p. 281, Patton & Sawicki 1993, p. 228-229.
68 Weimer& Vining 1999, p. 281.
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bestaat niet.69 Creativiteit en gezond verstand zijn de belangrijkste ingredienten
om tot een (beperkte) lijst van relevante alternatieven te komen. Daarbij kunnen
de zojuist besproken vuistregels een onderzoeker zowel op weg helpen als behoeden
voor veel gemaakte fouten.

6.2 Overheidsfalen

Bijna elke vorm van overheidsingrijpen heeft naastpositieve, ooknegatieve effecten
op het sociale welzijn. Al is het alleen maar omdat met overheidsingrijpen kosten
gemoeid zijn. Deze negatieve effecten tezamen worden overheidsfalen genoemd.
Aan de ene kant dringt correct overheidsingrijpen marktfalen terug, maar aan de
andere kant kost elk overheidsingrijpen ook sociaal welzijn.10 Het is daarom zaak
vast te stellen of de positieve effecten van een oplossing wel opwegen tegen de
negatieve effecten ervan. Doet men dit niet, dan bestaat het gevaar dat het medicun
erger is dan de kwaal, ofwel een vermindering van het sociale welzijn in plaats
van maximalisatie ervan.

Edn van de belangrijkste vormen van overheidsfalen die aanvullend
contractenrecht bijvoorbeeld met zich brengt, is dat dit fouten van rechters in de
hand kan werken, hetgeen totrechtsonzekerheid leidt. In sommige gevallen is deze
rechtsonzekerheid zodanig, dat dit de voordelen van aanvullend contractenrecht
- bijvoorbeeld het besparen van transactiekosten - weer te niet doet.

Hoe kan men nu voor alle geselecteerde alternatieve oplossingen de vormen
van overheidsfalen achterhalen? Voor veel vol:men van overheidsingrijpen is -
net als bij de vormen van marktfalen - door vooronderzoek het nodige bekend
over de nadelen. Kan men niet uit vooronderzoek putten, dan zal men zelf de
vormen van overheidsfalen moeten voorspellen. Dit kan aan de hand van de
zogenaamde rationele keuze theorie, welke ik in de volgende paragraafbehandel.

Tot slot is het verstandig om ook altijd "niet ingrijpen" als alternatieve
oplossing mee te nemen. Hiermee voorkomt men dat een oplossing de voorkeur
krijgt waarvan de negatieve effecten de positieve overheersen. Niet ingrijpen
'genereert' immers meer sociaal welzijn dan elk ander alternatief indien de
negatieve effecten de positieve steeds overheersen. Bij juridisch onderzoek staat
"niet ingrijpen" uiteraard gelijk aan geen enkele rechtsregel.

69     Hogwood & Gunn 1984, p. 172 verwijzend naar Simon 1976, p. 263-265.
70     Zie over overheidsfalen: Weimer & Vining 1999, p. 159 e.v., Stiglitz 2000, p. 89, Kanning &

Kerkmeester 2004, 236-237.
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6.3 De evaluatiecriteria

Wie het stappenplan tot zover heeft doorlopen, heeft de beschikking over een aantal

gegevens. Ten eerste is bekend door welke vormen van marktfalen het sociale
welzijn niet spontaan maximaal is. Dit zijn de problemen waarvoor een oplossing
wordt gezocht. Ten tweede zijn er een aantal alternatieve oplossingen die dit
marktfalen zouden kunnen terugdringen. Ten derde is bekend welke vormen van
overheidsfalen deze oplossingen met zicli kunnen brengen. Simpel gezegd is het
terugdringen van marktfalen een potentieel voordeel van elke oplossing en
overheidsfalen een potentieel nadeel. Beleidsanalisten noemen deze potentiele
voor- en nadelen tezamen de evaluatiecriteria (of beleidsdoelen).

7l

Als men geen relevante vormen van markt- en overheidsfalen vergeten is,
zal de oplossing die de meeste van deze voordelen en de minste van deze nadelen
met zich brengt, het sociale welzijn maximaliseren. Daarom toetst men elke
alternatieve oplossing aan elk van de voor- en nadelen afzonderlijk. Dit verklaart
de naam evaluatiecriteria. Het vaststellen van de evaluatiecriteria is echter meer
dan alleen het samenvoegen van de lijsten met de relevante vormen van markt-
en overheidsfalen. Beleidsanalisten stellen steevast dat het belangrijk is om de
criteria waar men potentiele oplossingen aan toetst, helder te formuleren.72 Dit
betekent dat men de gevonden voordelen (terugdringen van marktfalen) en nadelen

(overheidsfalen) als heldere criteria dient te formuleren. Bij voorkeur formuleert
men een evaluatiecriterium als een duidelijk doel.73 Deze doelen tezamen geven
aan wat men wil bereiken met de alternatieve oplossingen. Met een duidelijk
omlijnd doel kan men bovendien ook makkelijker nagaan in hoeverre een
voorgestelde oplossing aan het bijbehorende evaluatiecriterium voldoet.
Transactiekosten zijn bijvoorbeeld een vorm van marktfalen. Het bijbehorende
evaluatiecriterium luidt dan: het minimaliseren van transactiekosten. 74

Een ander voordeel van het formuleren van concrete evaluatiecriteria is dat
men kan controleren of deze niet samenlopen met de alternatieve oplossingen.
Het onderscheid tussen evaluatiecriteria en alternatieve oplossingen is namelijk
belangrijk.8 Een evaluatiecriterium is een abstracte weergave van een doel dat

71      Patton & Sawicki 1993, p. 186, Weimer & Vining 1999, p. 264-270.
72       In debeleidsanalyse moetmen dan nogde zogenaamde beperkingen (constraints) vasts telien, zoals

het beschikbarebudget, politieke haalbaarheid etc Weimer& Vining 1999, p. 267, Patton & Sawicki
1993, p. 207 e.v. Bij een analyse van rechtsregels spelen deze factoren nauwelijks een rol.

73 Zie Patton & Sawicki 1993, p. 186 e. v., Weimer & Vining 1999, p. 264-270. Zie ook Hogwood
& Gunn 1984, p. 150 e.v.

74 Bij beleidsanalisten is het opstellen van evaluatiecriteria een veel belangrijker punt dan voor juristen.
Bij hen gaat het vaak om concrete vragen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een autosnelweg. Dan
is het mogelijk om concrete doelen als: hoeveelheid verkeer, veiligheid, milieuvervuiling en kosten
mee te wegen. Zoals in hoofdstuk 7 zal blijken, gaat het in deze studie om heel watabstracteredoelen
zoals het terugdringen van transactiekosten of fouten van rechters.

75     Weimer & Vining 1999, p. 269-70, Patton & Sawicki 1993. p. 11-2.
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men wil bereiken. Een alternatieve oplossing houdt daarentegen een concrete actie
in waarmee aan de diverse evaluatiecriteria kan worden voldaan. Het is daarom
zaak ervoor te waken dat men potentiele oplossingen te vaag formuleert en
andersom de evaluatiecriteria te concreet.

Dit laatste komt nog wel eens voor wanneer een onderzoeker op voorhand
al een voorkeur heeft voor een bepaald alternatief. Men formuleert een evaluatiecri-
terium dan in de vorm van een oplossing.76 Dit gebeurtbijvoorbeeld wanneermen
als evaluatiecriterium voor het probleem van niet-nakoming zou kiezen: zorgen
dat mensen hun afspraken nakomen. Dit criterium - ge formuleerd als een concrete
actie - leidt onherroepelijk tot de conclusie dat de remedie nakoming optimaal
is en negeert automatisch alternatieven als ontbinding en schadevergoeding. Een
juist en onbevooroordeeld criterium zoubijvoorbeeld kunnen zijn: hetbeschermen
van (relatie-specifieke) investeringen.

77

7 Welke invloed hebben deze alternatieven op alle evaluatiecriteria?

7.1 De theorie van de rationele keuze

Alvorens de alternatieve oplossingen met elkaar te kunnen vergelijken, is het nodig
voor elke alternatieve oplossing te voorspellen welke invloed het op alle

evaluatiecriteria heeft. Dit betekent dat men per alternatief zo precies mogelijk
aangeeft wat de gevolgen ervan zullen zijn. Vervolgens is het zaak per criterium
aan te geven in hoeverre de gevolgen van elke oplossing wenselijk zijn. Ofwel,
men probeert aan te geven in hoeverre elke oplossing het marktfalen terugdringt
en in hoeverre elke oplossing onderhevig is aan overheidsfalen. Alleen dan is het

mogelijk de alternatieven - bij de volgende stap - systematisch te vergelijken.
Er zijn door beleidsanalisten verschillende methoden ontwikkeld om de

gevolgen van beleid te voorspellen. Vele daarvan bestaan uit het voorspellen van
macro-economische effecten door middel van het extrapoleren van empirische
data.78 Voor een analyse van het recht ontbreken in veel gevallen de empirische

gegevens, waardoor men met theoretische voorspellingen zal moeten volstaan.
De standaard methode die rechtseconomen hiervoor hanteren is de zogenaamde
micro-economische theorie. 79

76     Weimer & Vining 1999, p. 282.
77         In hoofdstuk 5.4.1  komtaan bod dathet nakomen van afspraken gewenst is, aangezien men hierdoor

relatie-specifieke invetseringen kan beschermen.
78      Dunn 2004, p. 129 e.v., Hogwood & Gunn 1984, p. 128 e.v.; Patton & Sawicki 1993, p. 258 e v
79     Cooter & Ulen 2004, p. 13 e.v. analyseren met behulp van de micro-economie bijvoorbeeld het

eigendoms-, contracten-, aansprakelijkheids-, proces- en strafrecht. Zie ook Van Velthoven & Van
Wijck 2001, p. 9 e.v.; Kanning & Kerkmeester 2004, p. 22 e.v.
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In de (micro-)economie - een onderdeel van de neo-klassieke benadering
- voorspelt men gedrag van mensen (en organisaties) aan de hand van de theorie
van de rationele keuze (rational choice theory). Deze theorie houdt in dat mensen
altijd die keuzes maken die hunwelzijn maximaliseren:' Eris sprake vanrationele
keuze omdat economen er doorgaans van uit gaan dat mensen geen fouten maken
bij deze keuzes.8, Ik kom terug op de vraag in hoeverre dit laatstejuist is (§ 7.3).82

Wat betekent deze theorie voor het gedrag van mensen? De prijstheorie -
de wet van vraag en aanbod - voorspelt dat mensen meer van een goed willen kopen
als de prijs laag is, maar dat het aanbod dan tegelijkertijd laag zal zijn.83 Is de prijs
daarentegen hoog, dan is ook het aanbod hoog, maar de vraag daarentegen weer
laag. Uiteindelijk zal de prijs zich stabiliseren en ontstaat een zogenaamd
equilibrium. 84

Mensen reageren op sancties hetzel fde als op prijzen.85 Gedrag dat gesanctio-
neerd is, zal niet, of in mindere mate vertoond worden.86 Hierdoor is het mogelijk
ommet het recht diverse vormen van marktfalen (gedeeltelijk) weg te nemen. Recht
bestaat immers vooreen groot deel uit (de dreiging) van sancties.87 Wie zijn contract
bijvoorbeeld niet nakomt, kan gedwongen worden tot nakoming oftot het betalen
van schadevergoeding. Met behulp van de theorie van de rationele keuze kan men
het gedrag van mensen op dergelijke sancties voorspellen. Ook hier bestaat geen
methode die men mechanisch kan volgen ten einde alle gevolgen van een rechtsregel
boven water te krijgen.88 Wederom is analytisch vermogen en creativiteit vereist.

Ik zal trachten 66n en ander uit te leggen aan de hand van een simpel
voorbeeld. Stel dat er twee alternatieve oplossingen zijn voor de uitleg van
contracten: de tekstuele (grammaticale) en de contextuele (Haviltex) methode.
Er zijn eveneens twee evaluatiecriteria: minimalisatie van transactiekosten

80 Dit betekent uiteraard niet dat mensen alleen aan zichzelf denken, aangezien onder welzijn ook
het belang dat mensen hechten aan het weizijn van anderen wordt meegewogen, zie hfst. 2.2.1

81      Ulen 1999, p. 791 e.v.; Cooter& Ulen 2004, p. 15, Varian 1996, p. 73 e.v.; Barnes & Stout 1992,
p. 1 e.v.; Stiglitz 2000, p. 55 e.v.

82       In hoofdstuk 2.3.5 stipte ik deze materie ook al aan. Daar vroeg ik me echter af of mensen rationeel
in staat zijn om aan te geven welke factoren hun weizijn beinvloeden (i.v.m. het maken van
ranglijsten en beantwoorden van vragen over hun willingness to pay). Nu gaat het om de vraag
of mensen daar ook naar handelen.

83       Zie over de prijstheorie Friedman  19623.
84      Ulen 1999, p. 792-3; Cooler & Ulen 2004,33-35. Stiglitz 2000, p. 61-2; Varian 1996, p. 283 e.v.

Uitzondering op de prijstheorie zijn inferieure (zogenaamde Gi ffen) goederen die men juist meer
koopt wanneer deprijs ervan stijgt, zie Katz& Rosen 1994, p. 101; Varian 1996, p. 103-105.
Hetzel fde geldt voor goederen met een 'snob' effect, zie Ulen 1999, p. 793-4.

85      Cooter & Ulen 2004, p. 3, Ulen 1999, p. 797.
86 Het tegenovergestelde van een sanctie is overigens een subsidie, hetgeen een bepaald gedragjuist

zal stimuleren, aldus Weimer & Vining 1999, p. 205 e.v.
87 Zie Shavell 2004, p. 572-574; Cooter & Ulen 2004, p. 3
88    Ik bespreek nu voorspellingen op basis van de rationele keuze theorie. Doet men daarentegen

voorspellingen op basis van empirisch onderzoek dan gelden voor dit empirisch onderzoek enkele
spelregels, zie hierover (toegespitst op onderzoek naar contractenrecht) Korobkin 2002.
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(marktfalen) en minimalisatie van fouten van rechters (overheidsfalen).89 Hoe is
nu te voorspellen welke invloed de beide alternatieven op de twee evaluatiecriteria
zullen hebben? Ik heb de manieren waarop partijen waarschijnlijk zullen reageren,
gecursiveerd.

Bij de tekstuele uitlegmethode mag de rechteralleen het schriftelijke contract
gebruiken om te achterhalen wat partijen zijn overeengekomen. Partijen zullen
op de tekstuele uitlegmethode reageren door een zeer uitgebreid contract op te

stellen. Immers, alles wat er niet in staat, geldt ook niet. Veel transactiekosten zijn
het negatieve gevolg. Het positieve gevolg is dat rechters weinig fouten kunnen
maken. Zij hoeven 'alleen maar' naar algemeen spraakgebruik vast te stellen wat
het schriftelijke contract betekent.

Bij de contextuele (Haviltex) methode zijn de gevolgen exact omgekeerd.
Partijen hebben nu niet nieer de behoefte alles in hun contract op te nemen. De
rechter mag namelijk elk type bewijs gebruiken om de partijbedoelingen te
achterhalen. Hij kan bijvoorbeeld kijken naar zaken als pre-contractuele
onderhandelingen, branche-gebruik en eerdere transacties tussen partijen. Niet
elke omissie in het contract heeft daarom direct negatieve gevolgen. Hierdoor maken

partijen weinig transactiekosten. De kans op rechterlijke fouten is daarentegen
groot. Aangezien de rechter naast het contract alle omstandigheden mag meewegen,
zullen partijen in geval van een geschil allerlei omstandigheden in hun voordeel
aandragen.De rechter ontvangt hierdoor tegengestelde in formatie over de manier
waarop hij het contract dient uit te leggen. Hierdoor is de kans aanwezig dat hij
het contract onjuist uitlegt, hetgeen rechtsonzekerheid met zich brengt.

Het gedrag van partijen wordt in dit voorbeeld steeds voorspeld op basis van
de rationele keuze theorie. De keuzes die partijen maken, zijn steeds gericht op
het vergroten van het eigen welzijn. Het betreft hier overigens een zeer beknopte
analyse van het uitlegprobleem. Het gaat me dan ook niet om de volledigheid van
de analyse, maar om het (simpel) uitleggen van de rationele keuze theorie. 90

Een tendens die men in de rechtseconomische literatuur overigens ziet, is
dat een onderzoekereen nieuw thema aansnijdt en daarbij op basis van de rationele
keuze theorie enkele gevolgen van de diverse alternatieven in ogenschouw neemt.

Vervolgens breiden andere onderzoekers het model (stap voor stap) uit door te
laten zien dat er ook andere gevolgen zijn waar rekening mee moet worden

89     Ik kom later nog uitgebreid terug op beide evaluatiecriteria, zie voor transactiekosten hoofdstuk
6 2 en voor fouten van rechters hoofdstuk 7.10.1.

90    Zo dient in een volledige analyse bijvoorbeeld strategisch gedrag als gevolg van informatie-
asymmetrie te worden meegewogen·  Hoe te handelen wanneer de opsteller  van een contract  de
bepalingen bewust vaag houdt, in de hoop daar zijn voordeci mee te doen? Contra proferentem-
uitleg kan dit bilvoorbeeld tegengaan. Zie hierover verder hoofdstuk 11.5.
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gehouden:'De reden hiervoor is dat er geen methode bestaat die garandeert dat
alle gevolgen van een alternatieve oplossing in kaart zijn gebracht. Dit is wederom
een proces van logisch en creatief redeneren en verder te kijken dan datgene wat
voor de hand ligt.92

7.2 De matrix

Een simpele methode waarmee deels kan worden voorkomen dat bepaalde gevolgen
over het hoofd worden gezien, is het gebruik van een matrix.93 Hierin zet men alle
evaluatiecriteria uit tegenover alle alternatieve oplossingen, waarna alle gevolgen
van de alternatieve oplossingen op een structurele manier voorspeld kunnen worden.
Ik zal dit uitleggen aan de hand van het zojuist gegeven voorbeeld over uitleg.
De matrix komt er bij dat voorbeeld als volgt uit te zien:

alternatieve oplossingen/ tekstuele uitleg contextuele uitleg (Havilter)
evaluatiecriteria

mimmaliseren van transactie-
kosten

mininialiseren van fouten van                                                        (11
rechters

Vervolgens geeft men aan de hand van de rationele keuze theorie in alle lege cellen
aan welke invloed het desbetreffende alternatie fop het bijbehorende evaluatiecrite-
rium heeft. In de cel met een (*) komt bij voorbeeld te staan in hoeverre contextuele
uitleg fouten van rechters in de hand werkt. Het voordeel van deze methode is dat
op systematische wijze geanalyseerd kan worden wat nu precies de gevolgen van
elke alternatieve oplossing zijn. Bovendien kan men controleren ofhet effect van
elk alternatief op elk criterium is bepaald. Een lege cel betekent immers een
onvolledige analyse. Hierdoor kan deels worden voorkomen dat bepaalde gevolgen
niet in de analyse worden meegewogen.

Het kan echterook voorkomen dat men op basis van de rationele keuze theorie
een bepaald gevolg voorspelt, maar dat dit gevolg los staat van alle evaluatiecriteria.
Dit is een aanwijzing dat de gekozen criteria niet volledig zijn en uitbreiding ervan
gewenst is.94 Wat zich ook kan voordoen, is dat tan alternatief op elk criterium

91 Zie bijvoorbeeld Craswell 1988 die een aantal aanvullingen op de tot dan toe bestaande literatuur
overde efficient breach (remedies bij niet-nakoming)geeft, zie vooreen ander voorbeeld Johnston
1990 en Adler 1999 die een analyse van Ayres & Gertner 1989 verfijnen (zie ook hfst.  10.3).

92     Weimer & Vining 1999, p. 283.
93 Zie Weimer & Vining 1999, p. 282 e.v., Patton & Sawicki 339 e.v.
94 Weimer& Vining 1999, p. 2834. dit is overigens een mooi voorbeeld van dedynamische toepassing

van het stappenplan (zie § 2.3).
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maximaal scoort. Een oplossing die geen nadelen kent, is echter zeer zeldzaam. 95

Een maximale score op alle evaluatiecriteria is daarom eveneens een aanwijzing
dat de criteria te beperkt zijn gekozen, maar het kan ook betekenen dat te weinig
relevante alternatieve oplossingen zijn gespecificeerd.96 Een ander voordeel van
de matrix, is dat men op eenvoudige wijze de alternatieven kan vergelijken. Hoe
dit in zijn werk gaat, bespreek ik in de volgende paragraaf.

Tot slot nog een paar opmerkingen over de wijze waarop de invloed van de
alternatieven kan worden aangegeven. Hiervoor geldt: hoe preciezer, hoe beter.
In een 'typische' beleidsanalyse kan men vaak behoorlijk precies zijn, doordat
de invloed in cij fers kan worden aangegeven. Bijvoorbeeld: het heffen van tol op
snelweg X zal leiden tot 3 miljoen euro per jaar aan inkomsten. Het aanleggen
van een extra baan op Schiphol levert Y decibel extra geluidshinder op en 20%
meer luchtvervuiling.

Bij juridisch onderzoek ontbreken dergelijke (empirische) gegevens echter
in de meeste gevallen. Vandaar dat de invloed die een alternatieve oplossing op
een evaluatiecriterium heeft vaak zal worden uitgedrukt in vage(re) termen.
Bijvoorbeeld: de invloed van alternatiefX op het minimaliseren van transactiekosten
is: 'positief", 'negatief, 'groot', 'zeer groot', 'neutraal' etc.97 In de volgende

paragraafbespreek ik waarom ook dergelijke vage tern'len nog steeds behulpzaam
kunnen zijn bij het vergelijken van de alternatieven. Hieronder staat de matrix,
zoals deze er in het (versimpelde) voorbeeld van contractsuitleg uit zou komen
te zien. 98

alternatieve oplossingen/ tekstuele uitleg contextuele uitleg (Haviltex)
evaluatiecriteria

minimaliseren van transactie- negatief positief
kosten

minimaliseren van rechterlij- positief negatief
kefouten

7.3 Irrationeel gedrag

Alvorens de oplossingsanalyse te bespreken, ga ik in op de vraag in hoeverre
mensen zich daadwerkelijk rationeel gedragen. Op grond van de zojuistbesproken

95      Weimer & Vining 1999, p. 280.
96       Bijvoorbeeld door het gebruik van dummy's, zie § 6.1.
97         Weimer & Vining 1999, p. 278. Mocht er twijfel bestaan over de mate van invloed, dan moet men

dit uiteraard ook laten zien, aldus Weimer & Vining, p. 284.
98      Zie § 7.1 hierboven voor de vraag waarom tekstuele uitleg veel transactiekosten met zich brengt

(hetgeen negatief is), tcrwijl Haviltex juist weinigtransactiekosten veroorzaakt. Idem voorde vraag
waarom dit voor rechterlijke fouten precies andersom is.
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theorie van de rationele keuze (rational choice theory) voorspelt men dat mensen
altijd die keuzes zullen maken die hun eigen welzijn maximaliseren. Men
veronderstelt daarmee dat partijen altijd (op rechtsregels) reageren op die wijze
die het meest hun welzijn maximaliseert." Het is echter maar de vraag of, en in
hoeverre mensen zich rationeel gedragen. Als dit namelijk niet het geval is, gaat
de voorspellende kracht van de rationele keuze theorie verloren. In hoofdstuk 2.3.5
ging ik ook al in op irrationaliteit. Daar ging het echter om de vraag of mensen
weten welke factoren hun welzijn beinvloeden. Nu gaat het om de vraag ofmensen
daar ook naar handelen.

In veel gevallen gedragen mensen zich - door de bank genomen - rationeel.
Natuurlijk maken mensen wel eens fouten, maar uit empirisch onderzoek blijkt
steeds weer dat mensen zich over het algemeen rationeel gedragen:- Dit komt
omdat het aantal mensen dat fouten maakt klein is, de fouten slechts minimaal
afwijken van de rationele keuze of omdat verschillende fouten elkaar
uitbalanceren."' Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld wanneer een iemand teveel

voorzorgsmaatregelen neemt en een ander te weinig. 102 Bovendien leren mensen
van hun fouten:0-1 Wie zich irrationeel gedraagt, komt er vaak achter dat dit niet

bevorderlijk is voor het eigen welzijn en laat dergelijk gedrag daarna achterwege.
Wanneermen dan uiteindelijk het gedrag van de bevolking als geheel onderzoekt,
blijkt dat mensen zich doorgaans (nagenoeg) rationeel gedragen.'04 Zelfs

onderzoekers die kritisch tegenover de rationalchoice theory staan, geven dit toe.
105

Er bestaat echter ook empirisch onderzoek waaruit blijkt dat mensen zich
in bepaalde situaties wel structureel irrationeel gedragen. '06 Zo schatten mensen
kansen structureel verkeerd in,'07 hebben ze een afkeer van verandering'08 en geven
ze meer om het welzijn van anderen dan de theorie van de rationele keuze

voorspelt.'09 Dergelijke irrationaliteit maakt het voorspellen van gedrag op basis
van de rationele keuze theorie lastig.

99      Zie over definities van de rationele keuze theorie Ulen 1999, p. 791-793.
100     Ziehet overzichtsartikel van Ulen  1999, p. 793-794. Ook voorstanders vande behavioral law &

economics geven toe dat mensen doorgaans rationeel zijn, zie Korobkin & Ulen 2000. p. 1144.
101 Ulen 1999, p. 793-794: zie ook (alhoewel kritisch) Garvin 1998, p. 393 en 395-6.
102     Er van uitgaande uiteraard dat beide fouten even veel afwijken van het optimale voorzorgsniveau
103     Ulen  1999, p. 793-4; Garvin 2004. p. 34,37 e.v. en 46 e.v.
104 Zie noot 100.

105    Korobkin & Ulen 2000, p. 1144; Ulen 1999, p. 816.
106 Zie l.flen 1999, p. 800 e.v.. Korobkin & Ulen 2000, p. 1075 e.v., Sunstein 2000. Zie over

irrationaliteit in het algemeen Baron 2000.
107 Zie bijvoorbeeld Van Boom 2003a, p. 9 e.v., Ulen 1999, p. 806-9, Jolls, Sunstein & Thaler 2000.

p. 47; Sunstein 2001, p. 229 e.v.
108     Korobkin 1998; Ulen  1999, p. 804-6, Kahneman, Knetsch & Thaler 2000; Schwab 1988.
109   Ulen 1999, p. 801-6. Zie verder ook het zogenaamde ultimatum en dictator game. bijvoorbeeld

Camerer & Thaler  1995
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Betekent dit dat het rationele keuze model overboord moet? Zeker niet. 110

Uiteraard moet met deze structurele afwijkingen rekening worden gehouden, maar
in het gros van de gevallen zal men op basis van de rationele keuze theorie de
relevante belangen kunnen bepalen en adequate voorspellingen kunnen doen.
Mensen lijken veel vaker rationeel dan irrationeel te reageren. 1 1 1 Mensen kennen
hun eigen belangen en reageren veelal op sancties zoals wordt voorspeld.

112

Wanneer nu blijkt dat mensen wel structureel irrationeel gedrag vertonen, dan is
het rationele keuze model alleen onvoldoende om de effecten van rechtsregels
te voorspellen. Men kan dan inzichten uit de psychologie, behavioral law &
economics, of andere sociale wetenschappen gebruiken om menselijk gedrag te
voorspellen.

113

Zo betekent het feit dat mensen een afkeer hebben van verandering (status
quo bias) dat mensen in bepaalde gevallen niet graag afwijken van het aanvullend
contractenrecht, ook al zou dat hun welzijn bevorderen. ' 14 Bij het voorspellen van
de effecten van de diverse methoden van aanvullend contractenrecht, mag men
er derhalve niet zomaar van uitgaan dat mensen makkelijk van het aanvullend
contractenrecht afwijken.

115

8              Welkalternatieve oplossing genereert het meeste sociale welzijn?

8.1 Start van de oplossingsanalyse

De laatste stap in de gehele analyse is vaststellen welke alternatieve oplossing het
meeste sociale welzijn genereert. Na at'loop van de vorige stap uit het stappenplan
is het duidelijk welke invloed elke alternatieve oplossing op alle evaluatiecriteria
heeft. Hoe alle alternatieven zich onderling verhouden, is echter nog niet bekend.
Om de alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken is het nodig het welzijn dat
elk altematief genereert op enige manier te meten. In het vorige hoofdstuk besprak

ik al uitvoerig dat het direct meten en vergelijken van welzijn problematisch is.
Om dit probleem te omzeilen, werden het zogenaamde Pareto- en Kaldor-Hicks
criterium geYntroduceerd.

110 Uien 1999, p. 797 e.v.

111 Zie het overzichtsartikel van Ulen  1999. Zoals gezegd geven ook auteurs die kritisch tegenover

de rational choice theory staan dit toe, zie Korobkin & Ulen 2000, p. 1144.
112 Ulen 1999, p. 797.

113      Kaplow & Shavell 2002, p.462; Ulen 1999, p. 816 spreektovereen synthese van derationele keuze
theorie uit de economie met de ovenge sociale wetenschappen.

114 Korobkin 1998; Schwab 1988.

115    Zie over de status quo bias verder hoofdstuk 7.10.2.
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Inhet vorige hoofdstuk gafik ook aan waaromhet sociale welzijn maximaal
is   indien er sprake   is   van een (gewogen) Kaldor-Hicks efficientie.' 16  Een
alternatieve oplossing geldt als Kaldor-Hicks efficient wanneer de voorstanders
de verliezers kunnen compenseren 6n het verschil tussen wat de winnaars en
verliezers willen betalen, ten opzichte van alle andere alternatieven maximaal is. 117

Bij een gewogen Kaldor-Hicks analyse houdt men ook rekening met de verdeling
van welzijn over de samenleving. De methode is echterdezelfde. In deze paragraaf
richt ik me daarom op de vraag hoe men praktisch vast kan stellen welke
alternatieve oplossing nu Kaldor-Hicks efficient is.

8.2 Het selecteren van een methode om de alternatieve oplossingen te

vergelijken

Er zijn in de policy analvsts-literatuur diverse methoden ontwikkeld om vast te
kunnen stellen welk alternatieve oplossing het meeste sociale welzijn oplevert. 118

Al deze methoden zijn gebaseerd op hetzelfde, zojuist doorlopen stappenplan. Het
enige verschil bestaat in de wijze waarop men de alternatieven vergelijkt en daarna
vaststelt welk alternatiefKaldor-Hicks ofPareto efficient is. Alle methoden hebben
zodoende tot doel die oplossing te vinden die het sociale welzijn maximaliseert.
De multi-criteria methode geldt hierbij als de basismethode, de overige methoden
zijn vereenvoudigde versies van deze multi-criteria analyse.

119

Welke methode optimaal is om vast te stellen ofsprake is van Kaldor-Hicks
e fficientie, wordt bepaald door de mate waarin de relevante belangen in geld kunnen
worden uitgedrukt. Als men alle belangen in geld kan uitdrukken volstaat een
kosten-baten analyse. Zijn de belangen puur financieel, maar is de grootte ervan
onbekend dan is een kwalitatieve kosten-baten analyse ideaal. Iser(onderandere)

116 Men hanteert het normale Kaldor-Hickscriterium indien dedistributie van welziJn geen rol speek
en een 'gewogen' versie wanneer dit wei het geval is (zie hoofdstuk 2.3.3 en 2.3.4).

117 In hoofdstuk 2.2.2. I gafik aan dat indien er sprake is van een symmetrische context(alle betrokken
hebben een voorkeur voor dezel fde rechtsregel) er sprake is van Pareto-efficientie Wanneer men
echter onderzoekt of er sprake is van Kaldor-Hicks efficientie komt ook deze Pareto-efficientie

direct aan het licht, aangezien alle betrokken het meeste willen betalen voor dezelfde rechtsregel.
Er zijn derhalve geen verliezers die gecompenseerd hoeven te worden Pareto en Kaldor-Hicks lopen
dan  samen.

118 Zoals eerder gezegd is de beleidsanalyse een wetenschap die (onder andere) aangeeft hoe men de
theorie van de welzijnseconomie praktisch kan hanteren om die oplossing te achterhalen die het
sociale welzijn maximaliseert. Handboeken over policy analysis sluiten dan ook aan bij de in het
vorigehoofdstuk uiteengezette welzijnseconomie. Ziebijvoorbeeld Weimer& Vining 1999, p. 58-252
waar zelfs de gehele welzijnseconomie uiteengezet wordt. Zie ook Patton & Sawicki 1993, p. 188-
207.

119 Weimer& Vining 1999, p. 274.
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sprake van niet-financiele belangen en kan men deze niet in geld uitdrukken, dan
is een zogenaamde multi-criteria analyse optimaal. 120

Kan men grootte van de relevante belangen (stap 2, § 4) in geld uitdrukken,
dan kan men ook alle effecten die de alternatieve oplossingen hebben op de
evaluatiecriteria in geld uitdrukken. Deze effecten geven immers aan in hoeverre
een alternatieve oplossing aan een bepaald belang tegemoet komt. Als het belang
kwantificeerbaar is, dan is een effect erop dat ook. Deze bedragen kan men
vervolgens in de matrix invullen. Het enige wat dan nog moet gebeuren, is het
optellen van de bedragen. Het alternatief waarvoor men het meeste wil betalen,

genereert het meeste sociale welzijn. Dit is in essentie een kosten-baten analyse.
Het 'enige' probleem is het vaststellen van de juiste bedragen. Ik kom verderop
terug op de praktische aspecten van elke methode.

Het komt regelmatig voor dat de relevante belangen allemaal financieel van

aard zijn. De evaluatiecriteria zijn daarmee ook puur financieel van aard. 121

Empirische gegevens over de grootte van de precieze effecten van elk alternatief

op de diverse criteria ontbreken echter veelal. Het is dan onmogelijk om exacte
bedragen in de matrix in te vullen en een kosten-baten analyse uit te voeren. Zo

zagen we in het voorbeeld over uitleg (§ 7.1) dat hetbesparen van transactiekosten
een evaluatiecriterium is. Dit is een puur financieel criterium, maar er bestaat geen
enkele empirische studie naar de hoeveelheid transactiekosten die elke uitlegmetho-
de (al dan niet) kan besparen. Een kwalitatieve kosten-baten analyse kan dan
uitkomst brengen. Dit betekent dat men op basis van theoretische argumenten een
schatting probeert te geven van de zwaarte van alle belangen. 122 Het is vaak al

voldoende om een relatieve schatting te geven. Zo is het in het voorbeeld van uitleg
voldoende om te weten ofpartijen over het algemeen meer waarde aan transactie-
kosten hechten ofaan het voorkomen van rechterlijke fouten. Hoeveel meer waarde

partij en precies aan het 66n of het ander hechten is dan niet relevant.
Wanneer niet-financiele belangen een rol spelen en deze kunnen niet

gekwantificeerd worden, is een multi-criteria analyse het meest geschikt. Ook
hierbij zal men op basis van theoretische argumenten een schatting proberen te

geven van de zwaarte van alle belangen. Wanneer de belangen echter niet louter

120 Weimer& Vining 1999, p. 270e.v. Eristheoretischnogdemogelijkheiddatmen deniet-financiele
belangen wel, maar de financiele belangen niet in geld kan uitdrukken (omdat men niet weet hoe
groot ze zijn). Ook dan is de multi-criteria analyse optimaal. Weiner & Vining noemen verder nog
de kosten-effectiviteit analyse en de gemodificeerde kosten-baten analyse. Deze methoden zijn
echter alleen geschikt als men de evaluatiecriteria kan kwantificeren. Zoals verderop zal blijken
is dit bij contracten zelden het geval. Zie over de verschillende methoden ook Patton & Sawicki

1993, p. 337 e.v., Boardman e.a. 2001, p. 29-45 (vooral p. 39-45).
121 Het onderscheid tussen financieleen niet-financielebelangen isgeen principieel onderscheid, maar

ziet meer op de mate waarin een belang eenvoudig in geld is om te zetten. Financiele belangen zijn
vooral de belangen waarvoor een marktprijs bestaat (Boardman e.a. 2001, p. 67 e.v. noemen dit

belangen waarvoor een primary market bestaat).
122    Weimer & Vining 1999, p. 272-3; Boardman e.a. 2001, p. 40.
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financieel zijn, is een schatting alleen niet voldoende om te stellen dat 66n belang
groter is dan het andere. De schattingen zijn immers uitgedrukt in verschillende
grootheden. Het is daarom ook nodig te schatten hoe de verschillende grootheden
zich tot elkaar verhouden. Doordat de multi-criteria methode werkt met afzonderlij-
ke evaluatiecriteria wordt het schatten vergemakkelijkt en is het mogelijk de
verschillende grootheden systematisch met elkaar te vergelijken. 123 Hierdoor kan
men ook bij een gebrek aan empirischbewijs aangeven welke alternatieve oplossing
het meeste sociale welzijn genereert.

Concluderend kan gesteld worden dat de keuze tussen de verschillende
methoden een puur praktische is. Elke methode is immers gericht op het
maximaliseren van het sociale welzijn. Hierdoorkan men in principe elke methode
voor de analyse van het recht hanteren. Voor elke methode kan men ook de in de

vorige paragraaf geYntroduceerde matrix hanteren. De kosten-baten analyse is
uiteraard het meest accuraat, maar deze is - zoals nog zal blijken - praktisch erg
lastig te hanteren. De kwalitatieve kosten-baten analyse is wat eenvoudiger, maar
bij de analyse van het recht spelen ook regelmatig niet-financiele belangen. In dat
geval is de multi-criteria methode voor de analyse van reclitsregels het meest

geschikt.

8.3 Het vergeli'ken van de alternatieve oplossingen iii de praktijk

8.3.1 Kosten-baten analyse in de praktijk

Een kosten-baten analyse is mogelijk wanneer alle relevante belangen op geld
waardeerbaar zijn. Om de grootte van een - zowel financieel als niet-financieel
- belang in geld uit te drukken is empirisch onderzoek nodig. Men onderzoekt

dan hoeveel iemand bereid is voor dit belang te betalen lwillingness to pay). 124

Dit is lastig, maar zeker niet onniogelijk. In de cost-benefit analysis literatuur
verschijnen aan de lopende band studies over de waarde, uitgedrukt in geld, die
mensen hechten aan bijvoorbeeld (vrije) tijd, kwaliteit van water en lucht en
geluidsoverlast. 125 Zo wordt voor grote infrastructurele projecten als de Hogesnel-
heidslijn standaard een kosten-baten analyse gemaakt.

126

123     Weimer & Vining 1999, p. 275. Zie ook Patton & Sawicki  1993. p. 337 e.v.
124 Zie overde kosten-baten analyse in het algemeen Boardman e.a. 2001 (zie aldaarp. 32-34 specifiek

voor willingness topay)  Zie ook Weimer& Vining 1999, p. 271-272. Zie voor een onderzoek naar

de fundamenten van de kosten-baten analyse ook Adler & Posner 2001 en Adler & Posner 1999
125    Boardman e.a. 2001. p. 401 e.v. Voor positieve zaken zoals vrije tijd is het uiteraard van belang

hoeveel mensen bereid zijn te betalen om het te krijgen, terwijl het er bij negatieve zaken zoals
geluidsoverlast om gaat hoeveel mensen bereid zijn te betalen om het te voorkomen. Zie Overlgens

Boardman e.a 2001, p. 376-377 over de vraag waarom men niet onderzoekt hoeveel men wil
ontvangen om een negatieve rechtsregel doorgang te laten vinden (willingness to accept)

126   Hellendoom 2001, p. 31 e.v
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Zelfs voor een aantal controversiele onderwerpen zoals de waarde van een

(statistisch) mensenteven ofeen misdaad, hebben onderzoekers een prijs kunnen

bepalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag hoeveel mensen bereid zijn te
betalen voor hun eigen leven o f om een misdaad tegen zichzel f te voorkomen o f
om  de vraag hoeveel de overheid  hier voor over heeft.127 Het blijkt derhalve

mogelijk omaan elkbelang een prijs te koppelen die mensenbereid zijn omervoor
te betalen. Als er naartal van controversiele onderwerpen onderzoek gedaan wordt
en empirisch bewijs het resultaat is, dan moet empirisch onderzoek naar zoiets

alledaags als wat mensen belangrijk vinden bij contracten ook absoluut mogelijk
zijn.

Het probleem is echter dat dergelijke studies voor contracten nagenoeg
ontbreken:28 Hierligt absoluut een rol voortoekomstig onderzoek, aangezien betere

data betekent dat nauwkeuriger aangegeven kan worden welke oplossingen het
sociale welzijn maxinialiseren. Dit betekent echter wel dat ik moet terugvallen

op de kwalitatieve kosten-baten analyse of de multi-criteria analyse.

8.3.2 Kwalitatieve kosten-baten analyse in de praktijk

Wanneer alleen financiele belangen een rol spelen, maar men weet niet exact hoe

groot deze zijn, dan kiestmen voor de kwalitatieve kosten-baten analyse - overigens
ook de methode die de meeste rechtseconomen hanteren. Hoe dit in zijn werk gaat
kan ik het beste verduidelijken met een voorbeeld. Wanneer twee partijen een
contract sluiten, worden zij daar doorgaans beiden beter van en daardoor genereren
zij welzijn. Dit welzijn wordt het contractuele surplus genoemd. Het sociale welzijn
is derhalve maximaal wanneer het surplus dat het contract genereert, maximaal
iS. 129 Rechtsregels die dit surplus maximaliseren, gelden daarom als wenselijk.
Het is daarom voldoende dat men aantoont dat een bepaalde rechtsregel het
contractuele surplus maximaliseert, zonder dat men precies in geld uitdrukt hoe

groot dit surplus is.

127     Zie voor een overzicht van hoeveel diverse Amerikaanse regels kosten per statistisch leven dat die
regel redt: Sunstein 2001, p. 226. Zie Boardmane.a. 2001, p.392 e.v. vooreen overzicht van studies
naarde waarde van een mensenleven. Zie ook Sunstein 2004 overde vraag waaromeen mensenleven
in rijke landen meer 'waard' is dan in arme landen. Kaplow & Shavell 2002, p. 450 e.v. geven ook
een mooi voorbeeld: Is (het redden van) een (statistisch) mensenleven 1 euro waard? Ja, natuurlijk.
Is dit het halvenationale inkomen waard? Nee (anders zou men wei allerhandedure veiligheidsmaat-
regelen doorvoeren). Dit betekent dat er ergens een omslagpunt moet zijn dat men kan berekenen.

128 Waarschijnlijk omdat het voor empirische theoristen veel aantrekkelijker is om onderzoek te doen

naar controversiele onderwerpen. Er zijn echter weI uitzonderingen. Zie voor aanvullend
contractenrechtbijvoorbeeld Korobkin 1998; Schwab 1988 en Sunstein 2002. Zieovereen onderzoek
naar empirisch onderzoek naar contractenrecht in het algemeen Korobkin 2002. Op p. 1064-1066

geeft Korobkin een overzicht van alledoor hem gevonden empirische studies naar het contractenrecht
129     Er van uitgaandedatdebelangen vanderdenniet van belangzijn (zie hfst. 5.2.5)en datde verdeling

van welzijn geen rol speelt (zie hfst. 2.2.3 en 6.6).
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Een goed voorbeeld hiervan is iemand die een waardevol pakketje wil
versturen. Deze klant vormt een groot risico voorde vervoerder, aangezien er altijd
het risico bestaat dat het pakketje kwijtraakt. De klant zal echter liever niet
mededelen dat het pakketje waardevol is, aangezien de vervoerderhemdan vanwege
het risico meer in rekening zal brengen. Het contractuele surplus is echter groter
wanneer de klant de waarde wel mededeelt. De vervoerder kan dan bijvoorbeeld
(meer) voorzorgsmaatregelen nemen. De kans op schade wordt hierdoor kleiner
en het welzijn dat het contract genereert, is groter. Een rechtsregel die de klant
tot openheid dwingt, is daarom wenselijk. 130

Deze conclusie kan worden getrokken zonder dat bekend is hoe groot de
belangen van beide partijen precies zijn. Het geven van relatieve schattingen is
voldoende. Nu betreft het nog een vrij eenvoudig probleem, maar doorgaans zijn
er veel meer evaluatiecriteria en alternatieve oplossingen van belang. Is dit het
geval, dan kan men het beste gebruik maken van een matrix zoals beschreven in
§ 7.2. Het gebruik van de matrix is hetzelfde als hierna bij de multi-criteria analyse.

8.3.3 Multi-criteria analyse in de praktijk

De multi-criteria analyse start met de eerder gemaakte matrix. Als het goed is kan

men per evaluatiecriterium aangeven welk alternatiefvoordie doelstelling het beste
is en welke het slechtste. Uit de matrix volgt dan voor elk evaluatiecriterium een
ranglijst van alternatieven. 111 Wanneer er slechts 6611 evaluatiecriterium is, is direct
duidelijk welk alternatief optimaal is. Hetzel fde geldt wanneer 66n alternatieve
oplossing bij alle evaluatiecriteria als beste uit de bus komt. De werkelijkheid is
echter vrijwel nooit zo aardig. 132 Vaak ontstaat een matrix waarbij  voor  elk
evaluatiecriterium steeds een andere alternatieve oplossing de beste is. Een
dergelijke matrix zou er als volgt uit kunnen zien: 133

alternatieven/ alternatieve alternatieve alternatieve alternatieve
criteria oplossing A oplossing B oplossing C oplossing D

evaluatiecriterium 1   1                2                 3               4

evaluatiecriterium 2    4                       2                        3                       1

evaluatiecriterium 3    2                       3                         1                       4

evaluatiecriterium 4    3                        1                         4                       2

130 Zie verder uitgebreid hoofdstuk 10.3.
131 Zie Patton & Sawicki  1993, p. 349 over geavanceerde multi-criteria methoden. Zie hierover ook

Hellendoorn 2001, p. 55 e.v. en Arrow & Raynaud  1986.
132 Weimer& Vining 1999, p. 287.
133    Voor een echte, volledig ingevulde matrix zle hoofdstuk 9.2
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De cu fers in de matrix geven alleen de relatieve verhoudingen weer- een ranglijst
derhalve. De alternatieve oplossing A scoort het beste op evaluatiecriterium  1,
maar weer het slechtste op criterium 2. Merk op dat het optellen van de cijfers
zinloos is. Dit zou tot alternatief B leiden (2+2+3+1=8, is het laagste). De cij fers
geven echter alleen maar de volgorde aan en zeggen niets over de grootte van het
verschil of over de zwaarte van het criterium. Het is immers goed mogelijk dat
het verschil met alternatiefA bij de criteria 1 en 3 heel groot is, terwijl dit verschil
bij de criteria 2 en 4 juist heel klein is. Alternatie f A lijkt dan een betere optie.
Hetzelfde is mogelijk als criterium 1 veruit het belangrijkste van de vier is.

Wat wel uit deze matrix duidelijk wordt, zijn de zogenaamde trade-ofs tussen
de verschillende evaluatiecriteria.134 Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om zowel
maximaal aan criterium 1 als aan criterium 2 te voldoen. Kiezen voor criterium
1 (alternatiefA) betekent de slechtste score op criterium 2 en vice versa (alternatief
D). Hetzelfde gold in het voorbeeld van contractsuitleg (§ 7.2). Het kiezen voor
het besparen van transactiekosten betekende veel rechterlijke fouten en vice versa.

De volgende stap is bepalen welke criteria het belangrijkste zijn (zwaarte)
en hoe groot de verschillen tussen de alternatieven zijn. Dit kan op basis van

135(economische) theorie, empirisch bewijs en (beargumenteerde) schattingen.
Hierna kan men de alternatieve oplossingen vergelijken en een keuze maken.

Meestal komt dit neer op de keuze voor een alternatiefdat (vrijwel) maximaal aan
een evaluatiecriterium tegemoet konit of een compromis: een alternatief dat
meerdere belangen in zich verenigd weet.

9             Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik besproken op welke wijze men in de praktijk die rechtsregel
kan achterhalen die het sociale welzijn maximaliseert. Dit gaat aan de hand van
een drietal vragen: (1) Wat is het probleem? (2) Wat zijn de mogelijke oplossingen?
(3) Welke oplossing is de beste? Om deze drie vragen gestructureerd te kunnen
beantwoorden, heb ik een zes stappen tellend plan opgesteld. Voor het opstellen
van dit stappenplan heb ik aansluiting gezocht bij de literatuur over policy analysis.
In tegenstelling tot de economische literatuur, is in deze literatuur namelijk veel
aandacht voor de praktische aspecten die komen kijken bij het toepassen van de
methode van de welzijnseconomie.

De zes stappen komen er op neer dat men: (1) de onderzoeksvraag opstelt;
(2) de voor het sociale welzijn relevante belangen in kaart brengt; (3) aangeeft

134 Weimer& Vining 1999, p. 287.
135   Wanneer het empirisch bewijs volledig is, kan men uiteraard een kosten-baten analyse maken,

aangezien men de gehele matrix dan kan invullen met cij fers gebaseerd op willingness to pay.
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als gevolg van welk marktfalen deze belangen niet maximaal zijn: (4) aangeeft
welke alternatieve oplossingen dit marktfalen kunnen verhelpen en welke vormen
van overheids falen deze oplossingen dan met zich kunnen brengen; (5) onderzoekt
welke invloed elke alternatieve oplossing op alle evaluatiecriteria (= markt- en
overheidsfalen tezamen) heeft en (6) de alternatieve oplossingen vergelijkt en
aangeeft welke oplossing het meeste sociaal welzijn genereert. Het doorlopen van
deze zes stappen is een dynamisch proces, waarbij er sprake is van een voortdurende
interactie tussen de stappen.

In dit hoofdstuk heb ik tal van adviezen van beleidsanalisten weergegeven
die van pas komen bij het doorlopen van deze zes stappen. In grote lijnen komt
het advies er telkens op neer dat een onderzoeker open moet staan voor van alles.
Zo is het bij het in kaart brengen van de belangen bijvoorbeeld belangrijk dat de
onderzoeker zich op allerlei sociale wetenschappen orienteert (stap 2). Bij het
zoeken naar alternatieve oplossingen is creativiteit van groot belang (stap 4).
Wanneer men de effecten van de alternatieve oplossingen probeert te voorspellen,
is het van belang dat men ook gevolgen die niet direct voor de hand liggen, probeert
te achterhalen (stap 5). Ook dient een onderzoeker gedurende het doorlopen van
het volledige stappenplan onbevooroordeeld te zijn en geen voorkeur te hebben
voor een bepaalde oplossing tot de gehele analyse is afgerond. Een onderzoeker
die deze adviezen in de wind slaat loopt het risico bij een oplossing uit te komen
die het sociale welzijn juist niet maximaliseert.

Het voorspellen van de gevolgen van alle alternatieve oplossingen (stap 5)
kan aan de hand van een matrix. Men zet dan alle evaluatiecriteria (de potentiele
voor- en nadelen van elke oplossing) uit tegen de alternatieve oplossingen. In de
lege cellen geeft men dan de effecten aan die elke oplossing op alle evaluatiecriteria
heeft. Dit vormt een extra controle of wel alle gevolgen van een voorgestelde
oplossing zijn meegewogen. Bovendien maakt een dergelijke matrix een
systematische vergelijking van de alternatieven mogelijk (stap 6).

Men kan de alternatieve oplossingen aan de hand van drie methoden met elkaar

vergelijken: de kosten-baten analyse, de kwalitatieve kosten-baten analyse en de
multi-criteria analyse. De laatste is de basismethode, terwijl de twee anderen
methoden hier vereenvoudigde versies van zijn. De kosten-baten analyse hanteert
men wanneeralle belangen in geld zijn uit te drukken. De kwalitatieve kosten-baten
analyse wordt gebruikt wanneer alle belangen financieel zijn, maar men niet weet
hoe groot deze precies zijn. De multi-criteria analyse hanteert men tot slot wanneer
er zowel financiele als niet-financiele belangen een rol spelen, die niet op geld
waardeerbaar zijn. Bij de analyse van rechtsregels zijn veelal niet alle belangen
in geld uit te drukken, zodat de kwalitatieve kosten-baten analyse en de multi-
criteria analyse doorgaans het meest geschikt zijn.
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HOOFDSTUK 4

Stap 1: De onderzoeksvraag

1           Inleiding

In dit hoofdstuk zet ik de eerste stap uit het stappenplan dat ik in het vorige
hoofdstuk heb geYntroduceerd. Dit betekent dat de onderzoeksvraag in dit hoofdstuk
centraal staat. De door mij in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvraag luidt:
hoe kan de overheid het sociale welzijn maximaliseren bij het reguleren van
contracten, zonder de contractsvrijheid van partijen te beperken?

Ik start dit hoofdstuk met het geven van een aantal noodzakelijke definities
(§ 2). Het gevolg van de afbakening tot het domein van de contractsvrijheid, is
dat niet alle belangen en vormen van marktfalen die samenhangen met contracten,
voor dit onderzoek relevant zijn. Welke consequenties dit heeft voor het stappenplan
bespreek ik in § 3. Zoals vrijwel elke onderzoeksvraag, vertrekt ook mijn onder-
zoeksvraag vanuit een aantal vooronderstellingen. Zo vooronderstelt deze onder-
zoeksvraag de wenselijkheid van contractsvrijheid (§ 4), alsmede de wenselijkheid
van overheidsbemoeienis met afspraken van mensen (§ 5).

2          De onderzoeksvraag

2.1 Definities

De onderzoeksvraag luidt: hoe kan de overheid hetsociale welzijn maximaliseren
bij het reguleren van contracten, zonder de contractsvrijheid van partijen te
beperken 7 Het doel van deze (abstracte) onderzoeksvraag is om uiteindelijk
antwoord te kunnen geven op (concrete) vragen als: kan aanvullend contractenrecht
beter bestaan uit scherpe of open normen? Hoe kan men aanvullende normen het
beste vaststellen: aan de hand van rechtvaardigheid ofjuist aan de hand van wat
partijen zouden willen? Is aanvullend contractenrecht altijd wenselijk of is het
soms beter om private partijen aan te moedigen tot zelfregulering?' Deze en andere

vragen komen ruimschoots aan bod wanneer ik in de hoofdstukken 7 t/m 9 in ga
op concrete oplossingen die het sociale welzijn kunnen maximaliseren. Alvorens
men echter kan kijken naar alternatieve oplossingen, is het zaak een goede
probleemanalyse te maken.

1 Zie ook hoofdstuk 1.2 waar ik het doel van dit onderzoek nader heb toegelicht.
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Een goede definitie van de onderzoeksvraag is het startpunt van elke
probleemanalyse.2 Het is daarom noodzakelijk goed te definieren wat ik precies
onder een contract en onder contractsvrijheid versta. Een contract is een afspraak
tussen partijen over bepaalde acties die zij op gezette tijden moeten ondernemen,
waarbij de inhoud van die acties bepaald wordt door voonvaarden: Een contract
is bijvoorbeeld de afspraak dat A aan B op 1 maart goed X moet leveren en dat
B hiervoor voor 1 mei € 100,- moet betalen (de acties), maar A hoeft niet te leveren

als hij ziek wordt en B mag de opdracht voor 1 februari annuleren (de voorwaar-

den) Acties en voorwaarden tezamen noem ik de (contractuele) bedingen,
bepalingen of afspraken. De bepalingen in een contract hebben juridische
consequenties en worden zo nodig afgedwongen door een rechter.4 In juridische
termen is een contract een meerzijdige rechtshandeling gericht op het teweeg
brengen van 66n of meerdere verbintenissen.5

Onder contractsvrijheid versta ik de vrijheid van een partij om een contract
aan te gaan met wie zij wil en daarbij elke afspraak te maken die zij wenst.6 In

beginsel is er steeds sprake van contractsvrijheid, tenzij de overheid deze vrijheid
heeft beteugeld: Rechtsregels die de contractsvrijheid van partijen beperken, zijn
van divingend reclit. Elke rechtsregel die deze vrijheid niet beperkt, is van
aanvullend recht.8 Hetis daarom het aanvullend contractenrecht dat in deze studie
centraal staat.

Ik ga echterook in op andere mogelijkheden (dan rechtsregels) die de overheid

heeft. Het gaat dan om het aanmoedigen van branche- en consumentenorganisaties
om tot zelfregulering over te gaan. Zelfregulering houdt in dat maatschappelijke
partijen zelf regels opstellen: Dit aanmoedigen van particuliere organisaties tot

2       Zie over de onderzoeksvraag in het algemeen hoofdstuk 3.3.
3      Shavell 2004, p. 291.
4       Zie over het onderscheid tussen afspraken die wel en niet juridisch afdwingbaar zijn § 5.
5          Zie voor uitgebreidere juridische definities van een overeenkomst bij voorbeeld Asser-liartkamp

4-II. nr. 8 e.v.; Hijma e.a. 2004, nr. 8. Ik ga ervan uit dat partijen het bestaan van een overeenkomst

niet betwisten. Zie over pre-contractuele problemen en de vraag of al dan niet een overeenkomst
tot stand is gekomen hoofdstuk 12.5

6         Asser-Hartkamp 4-11, nr. 34. Deze definitie omvat uiteraard ook de ,·rijheid om zich van het maken
van afspraken teonthouden. aldus Nieuwenhuis 1999, p. 24. Deze vrijheid kan weI aan voorwaarden
gebonden zijn, bijvoorbeeld de voorwaarde dat men een bepaald beding alleen schriftelijk mag
maken. Zie oversemi- en driekwart dwingend recht verderhoofdstuk 7 5.2. Er is volgens de definitie
echter nog steeds sprake van contractsvrijheid, omdat het partijen niet verboden is om bepaaide
afspraken te maken.

7       Zie verder § 4 over het primaat van de contractsvrijheid.
8           Loth 2000, p. 1  e.v. Een rechtsregel waarvan men alleen in het voordeel van 6tn partij mag afwijken

(zie bijvoorbeeld art. 7:468 BW) is derhaive aanvullend voor zover afwijken is toegestaan en
dwingend voor zover dit niet het geval is (zie in deze zin ook Asser-Scholten. p. 231. Zie over
dergelijk 'eenzijdig dwingend recht' Snijders 1999, p. 162.

9 Deze definitieis afgeleid van die van Baarsma e.a. 2003, p. 13. Doorgaans wordt ook de handhaving
van de regels in de definitie betrokken (zie naast Baarsma e a. 2003, p. 13 ook Eijlander 1994,
p. 93-96, Eijlander 2005, p. 2-3), maar voor dit onderzoek is dat niet relevant. Omwille van de
eenvoud heb ik dit aspect derhalve uit de definitie weggelaten
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zelfregulering kan in allerlei vornien geschieden. Men zou kunnen denken aan
zaken als coOrdinatie tussen de betrokken organisaties, het geven van subsidies
en zel fs het actief(helpen) opstellen van regels is mogelijk.'0 Een goed voorbeeld
hiervan is de Co6rdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER, onder wiens
auspicien maatschappelijke partijen gezamenlijk algemene voorwaarden opstellen."
Hoewel deze coordinatiegroep zich momenteel vooral richt op consumentenzaken,
kan ik me goed voorstellen dat deze (of een vergelijkbare) organisatie zich in de
toekomst ook richt op de zelfregulering van andere typen contracten.

Bij zelfregulering gaat het ook vaak om bindende normstelling.12 Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer de overheid voorwaarden verbindt aan de
zelfregulering. 13 Dergelijke vormen van zelfregulering beperken echter de
contractsvrijheid van partijen, waarmee ze buiten het bereik van dit onderzoek
vallen. Ik richtme daarom op die vormen van zelfregulering die de contractsvrijheid
van individuele contractspartijen in stand laten. Het gaat hierbij vooral om algemene
voorwaarden, maar in theorie zijn ook niet-bindende regels mogelijk. Om
misverstanden met andere vormen van zelfregulering te voorkomen, spreek ik in
het vervolg over aanvullende zelfregulering. Hiermee bedoel ik die vormen van
zelfregulering die de contractsvrijheid van partijen in stand laten.

2.2 Opt-out en opt-in regimes

Er zijntwee manieren om (rechts)regels op te stellen die de contractsvrijheid van
partijen in stand laten. Men kan enerzijds kiezen voor een regel die voor iedereen
geldt, tenzij partijen aangeven dit niet te willen Copt-out regime). Anderzijds kan
men kiezen voor een regel die pas geldt wanneerpartijen expliciet hebben aangeven
dit te willen (opt-iii regime). In beide gevallen is er sprake van contractsvrijheid,
aangezien partijen kunnen kiezen of het desbetreffende regime voor hen moet

10 Zie Eijlander 1994, p. 100, die dit zelfregulering onder aandrang van de overheid noemt, zie ook
Eijlander 2005, p. 4. Zie verder Baarsma e.a. 2003, p. 14.

11 Zie Vranken 2004, p.  10, nt. 52 die hiernaar verwijst. Op www.ser.nl/publicaties is een lijst te vinden
met in overleg tot stand gebrachte algemene voorwaarden. Zie ook Baarsma e.a. 2003, p. 129-131.
Zie over de relatie tussen zelfregulering en algemene voorwaarden ook al Sluyter 1972.

12 Zie bijvoorbeeld de definitie van Geelhoed genoemd bij Eijlander 1994, p. 94 en zie ook Eijlander
2005, p. 2-3. Zie verder de 22 instrumenten van zelfregulering die Baarsma e.a. 2003, p. 23 e.v.
noemen. Bij dehieruit voorvloeiende normen is het veelal niet de bedoelingdatindividuele partijen
ervan afwijken.

13        Zie over geconditioneerde zelfregulering Eijlander 1994, p. 101. Theoretisch is het mogelijk dat
de overheid private partijen dwingt tot zelfregulering, maardat individuele partijen weer van deze
normen mogen afwijken, waardoor er toch sprake is van contractsvrijheid. ik kan echter geen reden
bedenken waarom de overheid partijen dan in de eerste plaats zou dwingen tot zelfregulering als
individuelepartijen doormiddel van een contract toch weerbuiten deze bandbreedtes mogen komen.
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gelden:4 Ik bespreek zowel voor aanvullend contractenrecht als voor aanvullende

zelfregulering hoe beide regimes er concreet uit zien.
De meeste aanvullende reclitsregels in het geldend recht vullen zogenaamde

leenites op. Er is sprake van een leemte wanneer partijen ten aanzien van een
bepaalde situatie hun rechtsverhouding niet volledig hebben geregeld. 1 5 Op dit

punt hebben partijen geen gebruik gemaakt van hun contractsvrijheid en
aanvullende rechtsregels bepalen dan welke acties partijen moeten uitvoeren en
welke voorwaarden ertussen hen gelden. Een voorbeeld van een aanvullende actie

is het betalen van een redelijke prijs (art. 7:4 BW). Een voorbeeld van een
aanvullende voorwaarde is dat men in geval van overmacht niet hoeft na te komen

(art. 6:75 BW). Het staat partijen vrij om van dit soort aanvullende regels af te
wijken.16 Partijen kunnen immers voorkomen dat een leemte in hun contract

ontstaat, doorzel feen expliciete bepalingin hun contract opnemen. Eris derhalve

sprake van een opt-out regime.
Een bijzondere vorm van aanvullendcontractenrecht is de zogenaamde veilige

haven (safe harbor). De meeste aanvullende rechtsregels gelden wanneer partijen

zel f niets geregeld hebben (Opt-Ollt regime). Een veilige haven geldt echter pas
wanneerpartijenerexplicietvoorkiezen Coptin regime).17 Een voorbeeld hiervan

is hetboetebeding (art. 6:91 e.v. BW). Pas wanneer partijen expliciet kiezen voor

een contractuele boete geldt de wettelijke regeling. Niet elk opt-in regime is
overigens van aanvullend recht. Voor het concurrentiebeding bestaat bijvoorbeeld
ook een opt-in regime (art. 7:653 BW). Ditregimeisdwingend van aard, waarmee
het buiten het bereik van deze studie valt. 18

Bij aanvullend contractenrecht komt het opt-outregime het meeste voor, maar

bij aanvullende zelfregulering is ditjuist andersom.19 Brancheorganisaties stellen

(in samenwerking met consumentenorganisaties) veelvuldig algemene voorwaarden
op.20 Er is sprake van een opt-in regime, onidat individuele partijen de algemene
voorwaarden steeds op hun individuele overeenkomst van toepassing moeten
verklaren. Ik schaaronder een opt-in regime overigens ook algemene voorwaarden

14      Zie voor een mooi artikel over het verschil tussen dergelijke regimes: Sunstein 2002.
15       Asser-Hartkamp 4-11, nr. 297. Loth 2000. p. 1 e.v. Ofer sprake is van een leemte, wordt vastgesteld

door uitleg. Zie over uitleg verder hoofdstuk 11.5
16     1.oth 2000, p. 1.
17     Zie over veilige havens verder hoofdstuk 7.7 en de literatuurverwijzingen aldaar.
18      Voor het boetebeding geldtderhalve dat alleen art, 6:94 lid 1 BW niet van aanvullend rechtis. Op

grond van art. 6:94 lid 3 BW mogen partijen hier immers niet van afwijken.
19      Uiteraard  gaat  het  hier  alleen om aanvullende zelfregulering, ofwel zelfregulering  die  de

contractsvrijheid van partijen in stand laat. Bij veel zelfregulering is er sprake van bindende
normstelling(zienoot 12), zodat ernoch van een opt-in regime, noch van een opt-out regime sprake
Is.

20       Zie noot  11  over de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER.
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bestaande uit een (modelcontract met een) keuzemenu, zoals bijvoorbeeld de
Incoterms. 21

Zoals gezegd komt een Opt-Out regime minder vaak voor bij aanvullende
zelfregulering. Private partijen (zoals een brancheorganisatie) kunnen zelfregels
opstellen, waar hun leden zich aan dienen te houden. Er is dan sprake van soft law.
Het onderscheid met hard law is namelijk dat er geen directe wettelijke verplich-
tingen uit deze regels voortvloeien.22 Vranken noemt als voorbeelden ziekenhuispro-

tocollen en het Reglement voorde handel op de optiebeurs (RHO). Bij overtreding
hien'an werd in de rechtspraak de contractuele aansprakelijkheid (mede) gebaseerd

op dergelijke soft law.23 Dergelijke private regelgeving is echter dwingend van
aard. Het is immers niet de bedoeling dat individuele partijen er van afwijken. 24

Zodoende is er geen sprake van aanvullende zelfregulering.
Voor dit onderzoek is alleen Soft law relevant dat de contractsvrijheid van

partijen in stand laat. Dit is bij voorbeeld het geval bij de zogenaamde normalisatie
van technische specificaties van producten, waarpartijen zich vrijwillig aan kunnen
houden.25 Wanneer een rechter nu een leemte aanvult met normen ontleend aan

dergelijke soft law is er sprake van een indirect opt-out regime. Voor partijen die
zel f niets overeenkomen, gelden deze normen immers indirect. 26

3 Alleen relevante belangen en vormen van marktfalen in de analyse

Bij het bespreken van de multi-criteria analyse in het vorige hoofdstuk gaf ik aan
dat het stappenplan weliswaar statisch gepresenteerd wordt, maar feitelijk een
dynamisch proces is. Dit betekent dat om de verslaglegging van het onderzoek
eenvoudig te houden, 'vooruitgeblikt' kan worden naar latere stappen uit het

stappenplan. Het voordeel hiervan is dat men factoren die irrelevant zijn voor het
onderzoek, in een vroeg stadium aan de analyse kan onttrekken.

Volgens het stappenplan is het in stap (2) zaak alle relevante belangen te

identificeren en in stap (3) alle relevante vormen van marktfalen. Relevant zijn
alleen die belangen en vormen van marktfalen die kunnen worden gemaximaliseerd,

21       Zie over modelcontracten verder hoofdstuk 8.8 en 12 7.
22 Zie Senden 2003, p. 103-104; Senden 2005, p. 23, Vranken 2004, p  10. Zie over algemene

voorwaarden en zelfregulering ook al Sluyter 1972. Soft law omvat overigens veel meer dan alleen
maar zeifregulering, zie bijvoorbeeld Senden 2005, p. 23-25.

23     Vranken 2004, p. 6-8.
24        Ik neem aan dat men er in ieder geval niet ten nadele van de patient of (particuliere) optiehandelaar

van af mag wijken. Er is derhalve sprake van 'eenzijdig' dwingende normen, zie over eenzijdig
dwingend recht Snijders 1999, p. 162.

25      Zie over normalisatie Baarsma e.a. 2003, p. 69-72.
26      In hoofdstuk 7.9.3 betoog ik dat directe werking van soft /ciw niet wenselijk is. In hoofdstuk 7.3

laat ik wei zien hoe een rechter soft law kan toepassen bij het opvullen van open normen.
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respectievelijk kunnen worden geminimaliseerd, zonder aan de contractsvrijheid
van partijen te tornen. Met andere woorden, belangen en marktfalen die men alleen
met dwingend recht kan maximaliseren, respectievelijk minimaliseren, zijn voor
het onderzoek niet van belang. Het stappenplan werkt hier dynamisch omdat
'
vooruitgeblikt' wordt naar de stappen 4 t/m 6, alwaar de alternatieve oplossingen

worden geanalyseerd.
Het zou immers onzinnig zijn om allerlei belangen en vormen van marktfalen

uitgebreid te bespreken, waarvoor dan later blijkt het aanvullend contractenrecht
ofaanvullende zelfregulering toch geen oplossing is. Omwille van de helderheid
van de analyse is het zaak deze irrelevante belangen en marktfalen er zo snel
mogelijk uit te filteren. Zo zal bijvoorbeeld blijken dat de belangen van derden
niet van belang zijn, omdat deze alleen met dwingend recht kunnen worden
beschermd. Hierdoor zal ik slechts kort op deze belangen ingaan en vooral
motiveren waarom deze belangen van derden niet relevant zijn.

Zo zal bijvoorbeeld ook blijken dat de enige vormen van marktfalen die
aanvullend contractenrecht kan terugdringen transactiekosten, informatie-
asymmetrie en irrationaliteit zijn.27 Tegen alle andere vormen van marktfalen helpt
alleen dwingend recht. Oni de analyse eenvoudig te houden, zullen deze irrelevante
vormen slechts summier aan bod komen. Ik zal voornamelijk 'vooruitblikken' en
aangeven waarom aanvullend contractenrecht en aanvullende zelfregulering voor
deze vormen van marktfalen geen oplossing kunnen bieden.

4           Vooronderstelling I: De „enselijkheid van contractsvrijheid

Zoals elke onderzoeksvraag vertrekt ook mijn onderzoeksvraag vanuit een aantal
vooronderstellingen.28 De onderzoeksvraag beperkt het onderzoek tot het domein
van de contractsvrijheid. Deze insteek vooronderstelt zodoende de wenselijkheid
van contractsvrijheid. Met andere woorden, de onderzoeksvraag vooronderstelt
dat het primaat van contractsvrijheid het sociale welzijn maximaliseert. 29 Is dit
het geval? Dat partijen in principe vrij behoren te zijn om met iedereen contracten
aan te gaan met elke willekeurige inhoud, is vrij algemeen geaccepteerd.30 De

27 Hetzelfde geldt voor aanvullende zelfregulering.
28 Zie hoofdstuk 3.3 over de onderzoeksvraag in het algemeen.
29     Maximalisatie van het sociale welzijn is immers het normatieve criterium dat ik in hoofdstuk 2

formuleerde om de wenselijkheid van rechtsregels te toetsen.
30        Contractsvrijheid is in ieder geval geaccepteerd bij iedereen die uitgaat van de vrije markteconomie.

Een beweging die dit betwist is de Critical Legal Studies-beweging (CLS). Dit is natuurlijk niet
zo vreemd wanneer men bedenkt dat(een decl van) de wortels van deze beweging in het Marxisme
liggen, aldus Mercuro&Medema 1997, p. 160-161 Zieoverdezebewegingin hetalgemeen Mercuro
& Medema 1997, p. 157-170 en toegespitst op het contractenrecht: Hillman 1997, p. 190-208  Er
wordt echter ook beweerd dat contractsvrijheid en bescherming van de zwakkere contractspartij
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redenen die juristen en (rechts)economen hiervoor aanvoeren, lopen zelfs

grotendeels parallel. Juristen willen contractsvrijheid om mensen in staat te stellen
ziclizelf te ontplooien:' Daarbij hanteren juristen echter ook het economische

argument dat onze samenleving ondenkbaar is zonder de vrijheid contracten al
dan niet aan te gaan.32 Rechtseconomen pleiten ongeveer om dezelfde reden voor

contractsvrijheid. In het vorige hoo fdstuk zette ik uiteen dat in een perfecte markt
het sociale welzijn maximaal is. In een perfecte markt gaan mensen immers net

zolang wederzijds voordelige transacties aan tot het niet meermogelijk is om nog
welzijn te genereren. Een perfecte markt vooronderstelt contractsvrijheid.
Rechtseconomen pleiten voor contractsvrijheid, omdat dit mensen in staat stelt
hun eigen welzijn door het aangaan van contracten te maximaliseren.11 Partijen
in deze vrijheid beperken, betekent dat zij bepaalde transacties die hun welzijn
vergroten niet kunnen aangaan.

Het is echter ook vrij algemeen geaccepteerd dat er grenzen aan de
contractsvrijheid zijn.34 Omdat contractsvrijheid het uitgangspunt is, is wel een
goede reden nodig voor een dergelijke begrenzing.35 Ook hier lopen de argumenten

vanjuristen en rechtseconomen grotendeels parallel. Juristen menen dat begrenzing
wenselijk is om de zwakkere partij, derden of de maatschappij als zodanig te
beschermen:6 Contractsvrijheid is volgens rechtseconomen wenselijk wanneer

partijen rationeel en in vrijheid het contract aangaan en daarbij over voldoende
informatie beschikken.37 Een irrationeel, gedwongen ofzonder dejuiste informatie
aangegaan contract zal iemands welzijn doorgaans niet maxinialiseren. Hierdoor
is bescherming van de zwakkere partij gewenst. Bovendien kan een contract
negatieve effecten voor derden (externaliteiten) veroorzaken.1  In sommige gevallen
is het dan wenselijk deze derden hiertegen te beschermen.

Zoals gezegd zijn regels die de contractsvrijheid van partijen beperken van
dwingend recht. De vraag onder welke voorwaarden dwingend recht precies
gewenst is, laat ik rusten. Voor mijn probleemstelling is het voldoende vast te
stellen dat contractsvrijheid gewenst is en dat deze vrijheid op enig moment

begrensd wordt. Mijn onderzoek richt zich op het domein waar contractsvrijheid

twee paradigma's zijn die naast elkaar bestaan (zie bijvoorbeeld Hartlief 1999, p. 2 verwijzend
naar Hondius). Toch gaat deze opvatting ervan uit dat er een gegronde reden moet zijn voor deze

bescherming. Is deze reden er niet, dan geldt de contractsvrijheid. In die zin is er ook in deze

opvatting sprake van het primaat van de contractsvrijheid.
31 Zie bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-11, nr. 45a, Nieuwenhuis 1979, p. 6,53-54; Alkema 1999, p.

33 e.v.; Hartlief 1999, p. 9.
32 Zie bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-Il, nr. 34; Hartlief 1999, p.  1.
33 Zie bijvoorbeeld Trebilcock 1997, p. 7, Shavell 2004, p. 295.
34       Zie voor een mooi overzicht Trebilcock 1997.
35     Loth 2000, nr. 16.
36      Loth 2000, nr. 16-18; Asser-Hartkamp 4-II, nr. 43 en 247, Hartlief 1999, p. 1 1.
37 Zie bijvoorbeeld Cooter & Ulen 2004, p  2 17 e.v.
38      Zie over externaliteiten hoofdstuk 3.5.3 en de aldaar genoemde literatuur.
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bestaat. De vraag hoe groot dit domein precies zou moeten zijn, is zeker interessant,
maar blijft in dit onderzoek buiten beschouwing:9 Wel is duidelijk dat men in
principe voor aanvullend contractenrecht kiest, tenzij er een goede reden is om
voor dwingend contractenrecht te kiezen.

Dit alles heeft tot gevolg dat vragen over bescherming van (zwakkere) partijen
vrijwel niet aan bod komen. Ik weet dat er in veel contracten niets te kiezen valt
(take it or leave it-contracten), veel partijen een informatie-achterstand hebben
en irrationeel zijn. Ik onderken daarom volledig dat bescherming van bijvoorbeeld
consumenten ofkleine commerciele partijen vaak meer dan noodzakelijk is. Wie
echter wil beschermen, zal hiervoor doorgaans de contractsvrijheid van partijen
moeten beperken door middel van dwingend recht. Ik ben hier (binnen grenzen)
zeker een voorstander van, maar het gaat het onderwerp van deze studie te buiten.
Ik richt me alleen op die (onderdelen van) contracten waar contractsvrijheid wel
gewenst is.

In hoofdstuk 6 en 7 zal overigens wel blijken, dat men in uitzonderingsgevallen
een zwakkere partij naast dwingend recht ook met aanvullend contractenrecht kan
beschermen. Uit het primaat van de contractsvrijheid volgt dan dat aanvullend
contractenrecht de voorkeur krijgt. Men beschermt dan enerzijds de zwakkere partij,
niaar anderzijds laat men wel de contractsvrijheid in stand. Dit heeft de voorkeur
boven dwingend recht. Partijen kunnen bij volledige contractsvrijheid immers het
contract aangaan dat hun welzijn maximaliseert. Bij beperkte contractsvrijheid
kan dit uiteraard niet altijd.40 Zolang er daarom geen reden is om voor dwingend
contractenrecht te kiezen, heeft aanvullend contractenrecht daarom de voorkeur.

5               Vooronderstelling II: Overheidsbemoeienis met contracten gewenst

Er is echter nog een vooronderstelling die aan dit alles vooraf gaat. De wenselijk-
heid van contractsvrijheid veronderstelt namelijk dat partijen uberhaupt willen
dat de afspraken die ze als gevolg van hun contractsvrijheid mogen maken, door
de overheid worden afgedwongen. Deze vooronderstelling dat het gewenst is dat
de overheid contracten afdwingt, lijkt mij uiteraard verantwoord. Niemand die

39     Zie voor een soortgelijke afbakening Hesselink 2005, § II.7.
40 Zie bijvoorbeeld Ayres & Gertner 1989, p. 89 noot 15 (zie aldaar voor literatuurverwijzingen) die

stellen dat (rechts)economen lang en hard hebben gevochten om aan te tonen dat aanvullend recht
veelal geschikter is dan dwingend recht
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de principes van de vrije markteconomie, zoals wij die kennen, omarmt,4 i zal de
noodzaak van contractuele gebondenheid betwisten. 42

Waarom is dit dan een belangrijke veronderstelling? Dit is om twee redenen

het geval. Ten eerste is het afdwingen van contracten onderhevig aan overheidsfa-
len. Dat wil zeggen dat ingrijpen door de overheid naast voordelen, ook nadelen
met zich brengt.43 Afspraken waarvan een rechter namelijk niet objectief kan
verifieren ofze zijn nagekomen, kan hij niet o f lastig afdwingen. Zo is een contract
waarbij partijen afspreken dat niet gepresteerd hoeft te worden als de prestant
hoofdpijn heeft, lastig te verifieren wanneer partijen elkaar het bestaan van de

hoofdpijn betwisten. De kans dat de rechter het contract ten onrechte afdwingt
of dit ten onrechte niet doet, is dan reeel. Partijen zullen dergelijke voorwaarden
daarom veelal achterwege laten.44 Waarom is dit belangrijk voor aanvullend
contractenrecht? De belangen vanpartijen welke in stap (2) centraal staan, worden

op een andere wijze gemaximaliseerd al naar gelang er sprake is van overheidsfalen.

Wanneerpartijen zel fproblematisch te verifieren voorwaarden achterwege zouden
laten, dan is dit een argument om contracten ook alleen aan te vullen met eenvoudig
te verifieren voorwaarden.45 In hoofdstuk 5.5 ga ik in op de vraag welke gevolgen
dit overheidsfalen voor de belangen van contractspartijen heeft.

Ten tweede willenpartijen in bepaalde gevallen helemaal niet dat elke afspraak
beheerst wordt door het recht. Soms willen partijen volledig vertrouwen op
informele (afdwing)mechanismen - zoals reputatie en sociale normen - en willen
zij geen inmenging van het recht. Een simpel voorbeeld hiervan is de sociale
afspraak» Vrienden die afspreken uit eten te gaan, willen waarschijnlijk niet dat
de rechter die afspraak kan afdwingen. Het is belangrijk om te weten wanneer
partijen geen inmenging van het recht wensen. Wanneer het recht geen rol speelt,
is die rol er automatisch ook niet voor aanvullend contractenrecht.47 In hoofdstuk
5.5 kom ik eveneens op dit aspect terug.

41      Zie noot 30 voor de CLS-beweging die de wenselijkheid van de vrije markteconomie betwist.
42      Zie over de wenselijkheid van contractuele gebondenheid bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-Il, nr.

34. Zie hoofdstuk 5.4 voorderechtseconomische rechtvaardiging voorcontractuelegebondenheid.
Over de grondslag van contractuele gebondenheid verschillen de meningen uiteraard wei. Er is
zowel verschil van inzicht binnen de traditioneel juridische opvatting (zie bijvoorbeeld Asser-
liartkamp 4-11, nr. 97 e.v. die de wils-, verklarings- en vertrouwenstheorie noemt). Daarnaast is
er ook verschil van inzicht tussen rechtseconomen en de traditioneel juridische opvatting (zie
bijvoorbeeld Craswell 1999, p. 16-20). De grondslag van gebondenheid is echterniet zobelangrijk
voor mijn onderzoek. Het belangrijkste is dat onomstreden is dat gebondenheid gewenst is.

43 Zie hoofdstuk 3.6.2 over overheidsfalen in het algemeen en hoofdstuk 7.10 voor vormen van
overheidsfalen die voortvloeien uit aanvullend contractenrecht.

44 Zie bijvoorbeeld Shavell 2004, p. 300, Schwartz 1992, p. 282 en zie over dit onderwerp verder
hoofdstuk 5.5.

45 Zie hierover verder hoofdstuk 5.6.
46 Zie hierover bijvoorbeeld Nieskens 1987; Rudden  1999 en Grosheide  1998. Zie ook hoofdstuk

5.5.4 e.v.

47 Ook aanvullende zelfregulering lijkt me dan veelal ongewenst.
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6            Conclusie

In dit hoofdstuk staat de onderzoeksvraag centraal: hoe ka,i de overheid het sociale

welzijn maximaliseren bij het reguleren van contracten, zonder de contractsvrijheid
van partijen te beperken? Uit de onderzoeksvraag volgt dat alleen oplossingen
die de contractsvrijheid van partijen ongemoeid laten, relevant zijn voor dit
onderzoek. Dit betekent dat ik me focus op aanvullend contractenrecht en op die
vormen van zelfregulering waar geen bindende normen uit voortvloeien (zogenaam-
de aanvullende zelfregulering). Dwingend recht is zodoende niet van belang voor
dit onderzoek, als gevolg waarvan ook de bescherming van de zwakkere
contractspartij voor een groot deel buiten het bereik van dit onderzoek valt.

Zowel bij aanvullend contractenrecht als bij aanvullende zelfregulering kan
men kiezen vooreen opt-iii ofeen opt-out regime. Een opt-out regime geldt wanneer

partijen een leemte hebben gelaten in hun contract. Partijen kumien derhalve onder
een opt-out regime uit door aan te geven dat het regime voor hen niet geldt. Een
opt-in regime geldt daarentegen pas wanneer partijen aangeven dit te willen. Bij
aanvullend contractenrecht komt vooral het opt-in regime voor, bij aanvullende
zelfregulering is dit net andersom.

In de volgende twee hoofdstukken breng ik voorcontracten in kaart uit welke
belangen het sociale welzijn bestaat en door welke vonnen van marktfalen dit
sociale welzijn bij contracten niet maximaal is. In dit hoofdstuk heb ik aangegeven
welke invloed de onderzoeksvraag op deze twee hoofdstukken heeft. Het gevolg
van de beperking tot het domein van de contractsvrijheid, is dat alleen die belangen
en vormen van marktfalen relevant zijn, die binnen het domein van de contractsvrij-
heid gemaximaliseerd, respectievelijk geminimaliseerd kunnen worden. Om dit
te kunnen vaststellen, zal ik ' vooruitblikken' naar latere stappen uit het stappenplan.
Hierdoor kunnen irrelevante factoren in een vroeg stadium aan de analyse worden
onttrokken.

Zoals elke onderzoeksvraag vertrekt ook mijn onderzoeksvraag vanuit een
aantal vooronderstellingen. De eerste vooronderstelling is dat contractsvrijheid
wenselijk is. Dit uitgangspunt is zowel onder juristen als (rechts)economen zo
goed als onomstreden. Een tweede vooronderstelling is dat het wenselijk is dat
afspraken tussen partijen worden afgedwongen door de overheid. De noodzaak
van deze contractuele gebondenheid is evenmin omstreden.
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Stap 2: De belangen van contractspartijen

1           Inleiding

In dit hoofdstuk zet ik de tweede stap uit het in hoofdstuk 3 gepresenteerde
stappenplan uiteen. Om uiteindelijk het sociale welzijn in het domein van de
contractsvrijheid te kunnen maximaliseren, is het nodig te weten uit welke belangen
dit sociale welzijn is opgebouwd. Hiertoe ga ik in dit hoofdstuk na welke belangen
een rol spelen als partijen een contract sluiten en daarbij binnen de grenzen van
hun contractsvrijheid blijven.

Ik start in § 2 met de presentatie van een hypothetisch ideaal-model. Een
zogenaamd compleet contract is een overeenkomst waar partijen voor elke
(toekomstige) omstandigheid de meest optimale voorziening hebben getroffen.
Bij dit complete contract zijn de belangen van partijen gemaximaliseerd en is ook
het sociale welzijn maximaal. Naast het abstract weergeven van de belangen van
partijen door middel van het complete contract, tracht ik in § 3 aan te geven welke
belangen contractspartijen concreet hebben. Ik bespreek waarom mensen contracten

sluiten en ik ga in op het relationele aspect dat bij veel contracten een rol speelt.
In het vorige hoofdstuk gaf ik aan dat contractsvrijheid vooronderstelt dat

het wenselijk is dat contracten rechtens afdwingbaar zijn. In § 4 werk ik deze
vooronderstelling verder uit. Ik bespreek meer in detail waarom afdwingbaarheid
wenselijk is. In § 5 komt aan de orde dat het nadeel van dergelijke overheidsbemoei-
enis is dat de overheid niet alle partij-afspraken objectiefkan verifieren. Problemen
bij de verificatie kunnen er toe leiden dat partijen een incompleet in plaats van
een compleet contract willen. Soms willen partijen als gevolg van deze problemati-
sche verifieerbaarheid zel fs dat de overheid zich helemaal niet met hun afspraken
bemoeit.

2                 Het complete contract: Belangenmaximalisatie, waterook gebeurt

2.1 Het complete contract

In hoofdstuk 3.5.1 kwam aan de orde dat het sociale welzijn maximaal is wanneer
er geen sprake is van marktfalen. Wanneer er geen marktfalen is spreekt men van
een perfecte markt. Wat vooreen contract sluiten partijen dan in een perfecte markt?
In een perfecte markt komen alleen maar zogenaamde complete contracten tot stand.
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Een compleet contract is een contract waarin voorelke (toekomstige) omstandigheid
de meest optimale voorziening is getroffen.' Met andere woorden:  wat  er ook
gebeurt, de afspraken van partijen zijn zodanigdat geen enkel potentieel voordeel
van de contractuele samenwerking onbenut is gelaten.2 Een compleet contract
bestaat derhalve uit twee elementen. Ten eerste is voor elke mogelijke (toekomstige)
omstandigheid een voorziening getroffen. Wat er ook gebeurt, in het contract staat
hoe te handelen. Een compleet contract bevat derhalve geen leemtes. Ten tweede
zijn alle voorzieningen in het contract ook de meest optimale. Een voorziening
die meer gezamenlijk welzijn genereert, is er niet.3

Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, is het welzijn dat het contract
als gevolg van de samenwerking genereert, maximaal. Met andere woorden, de
gezamenluke winst, het contractuele surplus, is maximaal. Bij een compleetcontract
is sprake van Pareto efficientie, omdat beide partijen er op vooruit gaan en het
niet mogelijk is om door middel van de contractuele samenwerking nog meer
welzijn te genereren. Omdat de belangen van derden nu geen rol spelen (zie § 2.5),
is het sociale welzijn bij een compleet contract eveneens maximaal.

Er is sprake van een zogenaamd incompleet contract wanneer minimaal 66n
van de twee zojuist genoemde elementen ontbreekt. Het sociale welzijn is bij een
incompleet contract uiteraard niet maximaal. Een compleet contract komt tot stand
in een perfecte markt, een incompleet contract ontstaat juist als gevolg van
markgalen.4 In het volgende hoofdstuk laat ik zien waarom vrijwel elk contract
onderhevig is aan marktfalen. Complete contracten zijn dan ook een ideaal-model
waar partijen naar streven: in de praktijk komen ze zelden voor.

2.2 Maximalisatie van de gezamenlijke winst

Waarom willen partijen een compleet contract sluiten? Partuen willen dit, omdat
er bij een compleet contract sprake is van maximalisatie van de gezamenlijke
contractuele winst. Het aandeel dat elke partij in deze winst krijgt - de verdeling
van het surplus (zie § 2.4) - is  voor de vraag of er sprake is van een compleet
contract niet relevant. Waarom zouden partijen in de ideale situatie het liefst het

1 Ayres & Gertner 1992,p. 729-32; Eggleston e a. 2000, p. 100-3, Schwartz 1998. p. 277 e.v., Shavell
2004, p. 292, Cooter & Ulen 2004, p. 217-218; De incomplete contract theogis echter ontwikkeld
door economen (bijv. Hart & Moore 1988), zie voor overzichten van deze literatuur Hart & Moore
1999; Tirole 1999. Zie voorhet (inmiddels vervaagde) verschil tussen deeconomische en juridische
benadering van incomplete contracten noot 3.

2        Shavell 2004, p. 293.
3          Economen richtten zich vooral op het tweede element, terwijl juristen zich traditioneel veel meer

bezig hielden met de leemten, zie Eggleston e.a. 2000, p.  100 e.v; Ayres & Gertner 1992, p. 729
e.v.; Schwartz 1998, p. 277 e.v. De twee opvattingen lijken echter naar elkaar toe te groeien. Zie
bijvoorbeeld de definitie van Shavell 2004, p. 292.

4        Zie over voor diverse vormen van marktfalen hoofdstuk 3.5.3.
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gezamenlijke surplus willen maximaliseren? Men zou intuitiefjuist denken dat
partijen hun eigen welzijn willen maximaliseren. Ook de rational choice theory
voorspelt dat partijen juist hun eigen welzijn met een contract willen vergroten.5
Dit is zeer zeker het geval, maar het paradoxale is dat hoe groter de gezamenlijke
winst is, hoe groterhet aandeel is dat partijen hierin krijgen.6 Partijen maximaliseren
in een compleet contract de gezamenlijke winst derhalve uit eigenbelang. Ik zal
dit nader toelichten.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen twee soorten bepalingen in
een contract: voorwaarden die het surplus genereren envoorwaarden die het surplus
tussen de partijen verdelen: De bepaling dat A zijn auto aan B levert, genereert
surplus: de auto levert B meer welzijn op dan A, hierdoor wordt het gezamenlijke
welzijn vergroot. De bepaling dat B bedrag X moet betalen, verdeelt dit surplus
over de beide partuen. Stel dat de koopprijs € 10.000 is en A vindt de auto € 7.000
waard, terwijl B er een waarde van € 12.000 aan verbindt. Door de levering van
de auto ontstaat een gezamenlijke winst van € 5.000, waarvan A € 3.000 krijgt
en B € 2.000.

Wanneer de gezamenlijke winst nu maximaal is, ontvangen beide partijen
hiermeer van dan wanneer het surplus niet maximaal is. De onderhandelingsmacht
die de verdeling van het surplus bepaalt, staat namelijk los van de grootte van het
surplus. De onderhandelingsstrategie bepaalt alleen de verdeling van de gezamenlij-
ke winst en niet de hoogte ervan: Een partij die er slechts 1 % van de gezamenlijke
winst uit weet te onderhandelen, wil toch een compleet contract, omdat een grotere
gezamenlijke winst ook zijn aandeel zal vergroten. Aan de andere kant wil ook
een monopolist een compleet contract, dit om de simpele reden dat hij dan nog
nneer geld verdient.

Partijen zoeken in een compleet contract daarom naar die bepalingen die in
hun beider voordeel zijn. Ik beweer uiteraard niet dat partijen bij contractsonderhan-
delingen een strikte scheiding maken door eerst de gezamenlijke winst te
maximaliseren om deze daarna pas te verdelen. Partijen trachten uiteraard alleen

5         Zie over de rationele keuze theorie hoofdstuk 3.7.1  en 3.7.3.
6           Trebilcock  1997, p. 7 verwijzend naar Friedman  1962, p. 13; Cooter  1982, p. 17; Craswell  1988,

p  633;Milgrom & Roberts 1992, p. 38, Posner 2003a, p. 96. Deze laatste twee koppelen dit verschil
in typen bepalingen aan het befaamde Coase-theorema, dat stelt dat partijen in een wereld zonder
transactiekosten net zolang wederzijds voordelige transacties aangaan tot er geen surplus meer
gegenereerd kan worden. Het theorema is afgeleid van Coase 1960. Zie over het Coase-theorema
in het algemeen bijvoorbeeld: Medema & Zerbe 1999; Cooter & Ulen 2004, p. 85-91; Kanning
& Kerkmeester 2004, p. 153 e.v., Van Velthoven & Van Wijck 2001, p. 91 e.v. Het Coase-theorema
heeft uiteraard veel meer implicaties, maar deze zijn hier verder niet van belang.

7        Zie over dit onderscheid en voor een soortgelijk voorbeeld Cooter & Ulen 2004, p. 78-79.
8          Milgrom & Roberts 1992, p. 38; Cooter 1982, p. 17; Posner 2003a, p. 96. In het volgende hoofdstuk

laat ik zien dat bij sommige vormen van marktfalen deze koppeling juist weI bestaat (bijvoorbeeld
bij informatie-asymmetrie). Partijen kiezen daii voor een kleiner surplus, omdat dit hun aandeel
in het surplus vergroot (bijvoorbeeld door een in formatie-achterstand van de wederpartij uit te buiten).
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hun eigen welzijn te maximaliseren. In het onderhandelingsproces zal een partij
daarom op bepaalde punten toegeven als hij in ruil hiervoor iets krijgt wat hij veel
belangrijker vindt. Partijen gaan hier mee door tot een dergelijke afruil niet meer
mogelijk is; de gezamenlijke winst is dan maximaal. Bij take-it-or-leave-it
contracten bestaan dergelijke onderhandelingen weliswaar niet, maar ook dan is
de gezamenlijke winst veelal maximaal. De kosten gemoeid met onderhandelingen
(transactiekosten) wegen namelijk bij dit soort contracten doorgaans niet op tegen
de extra winst die deze onderhandelingen kunnen genereren. Een dergelijk contract
levert derhalve een maximale gezamenlijke winst op, juist omdat het niet
onderhandelbaar is.

Vel contractsbepalingen genereren gezamenlijke winst, terwijl dit op het eerste

gezicht niet zo lijkt te zijn. Een exoneratieclausule bijvoorbeeld lijkt in het voordeel
van de partij die zijn aansprakelijkheid beperkt, maar dit is lang niet altijd het geval.
Stel dat A een dienst levert aan B en dat bij de uitvoering van die dienst schade
aan het eigendom van B kan ontstaan. Partijen zullen nu alleen een exoneratie
overeenkomen wanneer B zich goedkoper tegen dit risico kan verzekeren dan A.

Op die manier dekken partijen het risico op de goedkoopst mogelijke wijze afen
is degezamenli/ke winst maximaal.' Kan A zelfdaarentegenhet risico goedkoper

dragen, dan is hij beter af zonder exoneratie. B zal dan namelijk bereid zijn een
hogere prijs te betalen. B is echter ook beter af, omdat zel f het risico dragen hem
nog veel meer zou kosten.10 Beide partijen willen daarom alle kosten die met het
contract zijn gemoeid zo laag mogelijk houden, aangezien er dan nieer overblijft
om onderling te verdelen."

9        Partijen leggen het risico doorgaans bij de superior risk bearer. Dit is de partij die het risico het
goedkoopst kan verzekeren. of als er geen verzekering beschikbaar is, de partij die het risico het
goedkoopst zelfkan dragen (meestal de meest vermogende partij of de partij die het intreden van
het risico kan beinvloeden). Zie hierover verder De Geest 1994. p. 59-62 en 218-219 verwijzend
naar Posner & Rosenfield  1977 en Bruce 1982. Wanneer partijen even goed in staat zijn om het
risico te dragen zijn er geen efficiency voordelen te behalen door het risico bij de ene of de andere
partij weg te leggen. In dat geval kunnen partijen geen gezamenlijke winst genereren met behulp
van een exoneratie. De vraag wie het risico moet dragen, is dan onderdeel van de ve,·deling van
het surplus. De onderhandelingen over wie het risico draagt, hebben dan hetzelfde kenmerk als
de onderhandelingen over de prijs ((le den wil een hoge prijs en de andereen lage). De Hn wil dan
dat de ander het risico draagt en andersom

10      Duyvensz 2003 , p. 60 e.v., Korobkin 2003,p. 13-14,24-25, Scott 1990, p. 604. Een getallenvoor-
beeld kan dit verduidelijken. De prestatie kost A 10, terwijl deze B 14 oplevert. Daarbij is er een
risico. waartegen dEn van de partijen zich moet verzekeren. A kan dit voor 1, terwijl het B 2 zou
kosten Partijen zullen nu afzien van een exoneratie en A zal zich verzekeren. Dit levert immers
een gezamenlijke winst op van 14-10-1=3. Als partijen die winst gelijk verdelen, wordt de prijs
12,5 en verdienen beiden 1,5. Een exoneratie daarentegen zou een gezamenlijke winstvan 14-10-2=2
opleveren en leiden tot een prijs van 13 en een winst voor beiden van 1. Geen exoneratie is derhalve
voor beiden voordeliger.

11        Zie over de minimalisatie van de uitvoeringskosten ook Goetz & Scott  1983; De Geest 1994, p
211-212.
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Merk op dat ik nu uitga van een compleet contract: de ideale situatie waarbij
er geen sprake is van marktfalen. In het volgende hoofdstuk laat ik zien waarom
als gevolg van marktfalen het eigenbelang van partijen vaak ook niet samenloopt
met het gezamenlijke belang. Wanneer een consument bijvoorbeeld geen weet
heeft van een exoneratieclausule, kan de producent deze informatie-asymmetrie
uitbuiten door deze exoneratie in het contract op te nemen dn een hoge prijs te
vragen.  0 f de exoneratie nu de gezamenlijke winst maximaliseert (en daarmee
het sociale welzijn), is onzeker, aangezien de producent alleen zijn eigen winst
wil maximaliseren.

2.3 Partijen willen alle mogelijkheden benutten

Hierboven liet ik zien dat wanneer partijen een contract sluiten, ze willen dat dit
compleet is. Daarnaast willen partijen ook elke mogelijkheid benutten om een
compleet contract te sluiten. Vanuit de theorie van de rationele keuze is dit
eenvoudig te verklaren. Mensenproberen hun welzijn te maximaliseren en zullen
derhalve net zo lang willen contracteren, totdat geen enkele contractuele
samenwerking hen nog extra welzijn oplevert:2 Ik spreek derhalve ook van een
incompleet contract wanneer partijen geen contract sluiten, terwijl een contract

dat gezamenlijke winst zou genereren, mogelijk was geweest. 11 Partijen zouden
die winst dan onderling hebben kunnen verdelen, waardoor hun beider welzijn
zou zijn vergroot (een zogenaamde Pareto verbetering).

2.4 De verdeling van het surplus

Partijen willen een compleet contract, omdat dit hun gezamenlijke welzijn
maximaliseert. Daarnaast hebben contractspartijen natuurlijk ook belang bij de
wijze waarop deze gezamenlijke winst - het surplus - tussen hen wordt verdeeld.
De rationele keuze theorie voorspelt dat mensen zoveel mogelijk van dit surplus
voor zichzelfwillen houden:4 Hoe meer surplus, hoe groter hun welzijn immers
zal zijn. De relatieve onderhandelingsmacht van partijen bepaalt de verdeling van
het surplus. Wie wil het liefst? Wie kan het langst wachten? Wie heeft de beste
strategie?15 Toch zijn mensen niet altijd zelfzuchtig in de onderhandelingen. Uit

12        Dit is een noodzakelijke vooronderstelling van het Coase-theorema (zie noot 6), datsteltdat partijen
net zo lang transacties aangaan tot geen wederzijds ruilvoordeel meer mogelijk is, zie bijvoorbeeld
Cooter 1982, p. 16

13 Het contract is immers zodanig incompleet dat het geheel niet tot stand komt.
14 Zie bijvoorbeeld Cooter  1982, p. 17; Cooter & Ulen 2004, p. 78-80; Milgrom & Roberts  1992,

p. 140-141 die stellen dat dit er toe kan leiden dat er in het geheel geen contract tot stand komt.
Zie hierover verder hoofdstuk 6.4.1.

15        Zie bij vourbeeld Schwab  1988, p. 257 (en de door hem in noot 45 geciteerde literatuur), Cooter
& Ulen 2004, p. 78-80.
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empirisch onderzoek blijkt dat veel mensen het bijvoorbeeld belangrijk vinden
dat er sprake is van een billijke verdeling van het surplus. 16 Dangaathetookom
vragen als: wie draagt wat bij? Wie heeft wat nodig? Ik kom terug op de vraag
wat mensen billijk vinden wanneer ik de concrete belangen van partijen bespreek
(§ 3.2).

In een perfecte markt is er geen reden voor de overheid om zich met deze
onderhandelingen te bemoeien. In een perfecte markt kunnen partijen immers
rationeel en met voldoende informatie kiezen en bovendien is er geen sprake van
een scheve verdeling van het surplus over partijen. 17 In het volgende hoofdstuk
zal echter blijken dat marktfalen een goede reden kan zijn voor de overheid om
zich w61 met de onderhandelingen over het surplus te bemoeien. Wanneer eenpartij
bijvoorbeeld gedwongen wordt een contract te sluiten is er geen sprake van een
rationele keuze en zodoende geen garantie dat dit contract zijn welzijn vergroot.
Leerstukken als bedreiging en misbruik van omstandigheden zijn er daarom om
de contractsvrijheid van partijen te waarborgen.18 Een ander voorbeeld is de
maximale huurprijs, die een al te scheve verdeling van het surplus voorkomt. 19

Dit type bescherming is echter bijna altijd dwingend van aard - de zwakke partij
zou anders gedwongen worden van de beschermende bepaling af te wijken - en
derhalve is de verdeling van het surplus voor dit onderzoek niet van belang. In
hoofdstuk 6.6 bespreek ik echter wel een uitzondering op dit uitgangspunt.

2.5 Belangen van derden relevant?

Wanneerpartijen een compleet contract sluiten, willen zij hun gezamenlijke welzijn
maximaliseren. Dit kan echterten koste gaan van de belangen van derden, waardoor
het sociale welzijn niet maximaal is. Het contract veroorzaakt dan zogenaamde
externaliteiten:0 Wanneer een producent om zijn contract met een leverancier na
te komen, afval in een rivier loost, waardoor iedereen in de omgeving ziek wordt,
zal het contract het sociale welzijn waarschijnlijk niet maximaliseren.21 Hoewel
de belangen van derden een rol spelen bij contracten, zijn ze voor dit onderzoek
naar aanvullend contractenrecht niet relevant. Externaliteiten worden namelijk
veelal niet tegengegaan met het contractenrecht, maar met het aansprakelijkheids-

16      Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat zo'n 20 tot 30% van de mensen steeds egoTstisch is
en tussen de 40 en 60% van de mensen steeds kiest voor een billijkeverdeling, aldus het overzicht
van Fehr & Gachter 2000, p.  162

17 Zie hoofdstuk 3.5.
18     Shavell 2004, p. 335-7, Cooter & Ulen 2004, p. 219.
19      Men zal dan echter ook de voorwaarden van het contract moeten reguleren (aldus Sunstein 2002.

p. 126), anders compenseren verhuurders de lage prijs door voor de huurders zeer ongunstige
voorwaarden te bedingen.

20 Zie hoofdstuk 3.5.3 en de literatuurverwijzingen over externaliteiten aldaar.
21     Trebilcock 1997, p. 75.
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recht. Deze derde heeft immers geen contractuele relatie met de partijen en kan
zich daarom doorgaans niet op het contractenrecht beroepen.22 Het contractenrecht
dat derden wel beschermt,23 is dwingend van aard en valt daarom ook buiten het
bereik van deze studie. Bescherming door middel aanvullend contractenrecht of
aanvullende zelfregulering zal doorgaans weinig zin hebben, omdat partijen van
deze beschermende bepalingen af zullen wijken.

3          De concrete belangen

Zojuist heb ik de belangen van partijen (en derden) zeer abstract weergegeven.
Voor de analyse van het aanvullend contractenrecht is het voldoende om te weten

dat partijen hun gezamenlijke winst willen maximaliseren door middel van een
compleet contract.24 Toch bespreek ik ook welke belangen partijen concreet hebben
en wel om twee redenen. Ten eerste is dit een goede methode om te achterhalen
of wel alle relevante belangen zijn meegewogen in het ideaal-model van het
complete contract. Het niet-meewegen van relevante belangen betekent immers
dat niet met voldoende zekerheid gezegd kan worden of de voorgestelde
rechtsregels zorg dragen voor belangen- en daarmee sociale welzijnsmaximalisatie.
Ten tweede is kennis van de concrete belangen wenselijk wanneer ik in deel III
een aantal concrete leerstukken van aanvullend contractenrecht bespreek.25

Ten aanzien van de belangen van partijen maak ik onderscheid tussen

inhoudelijke en relationele belangen. Dit onderscheid is meer praktisch dan
principieel en derhalve is enige overloop tussen beide categorieen goed mogelijk.
Inhoudelijke belangen zijn alle belangen die voortkomen uit het doel van het
contract, ofwel alle belangen die samenhangen met de reden waarom partijen het
contract zijn aangegaan. Daarnaast zijn errelationele belangen welke voortkomen
uit de sociale relatie die de contractspartijen met elkaar onderhouden. 26

22     Cooter & Ulen 2004, p. 220
23        Meestal is er dan overheidsbeleid gederogeerd aan het contractenrecht, aldus Cooter& Ulen 2004,

p. 220-221. Art. 3:40 lid  1  BWdat de openbare orde en goede zeden beschermt (hetgeen voor een
groot deel de belangen van derden betreft), is hier een goed voorbeeld van.

24 Hetzelfde geldt uiteraard ook voor aanvullende zelfregulering.
25     Zie de hoofdstukken 10-12.
26      Zie voor een zel fde onderscheid in de psychologie bijvoorbeeld: Bennis e.a. 1968, p. 512. Zie ook

uit de managementliteratuur: Lax & Sebenius 1986, p. 72-73.
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3.1 Inhoudelijke belangen: Waarom mensen contracten sluiten

Mensen gaan contracten aan om hun welzijn te vergroten.27 Door samen te werken
ontstaat meer welzijn dan partijen afzonderlijk van elkaar hadden kunnen realiseren.
Hoe creeren partijen dan welzijn met contracten? Waarom sluiten mensen
contracten'? 0 fwel: waarom maken mensen a fspraken overde toekomst? Hiervoor
zijn vier redenen aan te wijzen.

Ten eerste worden geld, goederen en diensten get-uild, omdat partijen er een
verschillend niveau van welzijn aan ontlenen. De meeste contracten vallen onder
deze categorie. Het eenvoudigste voorbeeld hierbij is de verkoop van goederen.
Ook wanneer 66n partij tegen lagere kosten een goed o f dienst kan produceren,

is er sprake van een verschillend niveau van welzijn. Een stoel kopen kost mij
niinder welzijn (geld)dan wanneer ikerzelf66nmoetmakenen deproducent kost
het vervaardigen van de stoel minder geld dan dat ik heni ervoor betaal.28 Door
de transactie gaan wij er dan beiden in welzijn op vooruit.

Dit verklaart echter nog niet waarom partijen afspraken willen maken over
dergelijke transacties. Partijen maken afspraken, onidat zij zekerheid willen over
het doorgaan van een dergelijke transactie in de toekomst. Als die zekerheid er
is, hoeven de prestaties namelijk niet simultaan plaats te vinden.29 Het scheelt in
hethandelsverkeerveel transactiekosten als erniet telkens 'boterbij de vis' hoeft.
Bovendien kan dan worden geanticipeerd op een toegezegde prestatie.3  Wie een
showroom bouwt speciaal voor producten van zijn leverancier, doet dit in de
wetenschap dat er in toekomst leveringen zullen plaatsvinden." Zijn de goederen
van de leverancier ook nog eens uniek, dan is zelfs sprake van relatie-specifieke
investeringen. Dergelijke investeringen zijn zonder het contract nutteloos en daaroni
wil men zekerheid over het doorgaan van de transactie in de toekomst. 32

Een tweede reden dat partijen contracten aangaan - ofwel afspraken maken
overde toekomst-, is dat zij risico's willen afdekken. Partijen maken de afspraak
met de verzekeringsmaatschappij dat zij in ruil voor een maandelijkse premie de
waarde van hun huis vergoed krijgen in geval van brand. Een derde reden is dat

27         Barnes & Stout 1992, p. 3.Datdit zois. #·olgtuit de,·ationalchoice theon· (mensen proberen altijd
hun welzijn te maximaliseren, zie h fst. 3.7.1). Dit is zo'n basisgedachte in de rechtseconomie dat
het meestal niet zo expliciet gesteld wordt. Wei wordt veelal duidelijk gemaakt dat iemand die een
contract aangaat zonder dat dit zijn welzijn vergroot bescherming nodig heeft (bijvoorbeeld
minderjarigen). Zie bijvoorbeeld Cooter & Ulen 2004, p. 268, Shavell 2004. p. 321, Barnes & Stout
1992, p. 5.

28      De Geest 1994. p. 51 e.v., Shavell 2004, p. 296.
29     De Geest 1994, p. 98 e v ; Cooter & Ulen 2004. p  196 e.v
30     Goetz & Scott 1980, p. 1266 e.v.
31       Shavell 2004, p. 296, Barnes & Stout 1992, p. 24-25.
32 Het voorbeeld is afkomstig van HR 21 juni 1991, NJ 1991/742 (Mattel/Borka). Zie over relatie-

specifieke investeringenbijvoorbeeld: De Geest 1994, p. 103,111 -112; Shave112004, p. 298, Barnes
& Stout 1992, p. 27.
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partijen verschillend denken over de uitkomst van onzekere gebeurtenissen. Dit
betreft kansovereenkomsten zoals optiecontracten ofweddenschappen. Tot slot
sluiten partijen contracten omdat ze op verschillende momenten geld nodig hebben.

Een partij die geld uitleent, doet dit omdat hij nu geld heeft, dat hij zelf pas later
nodig heeft. Wie daarentegen geld leent, heeft nu geld nodig, maar beschikt hier
zelf pas op een later tijdstip over. 33

3.2 Relationele belangen

3.2.1 Een relationeel belang is een belang als elk ander

Naast het doel dat partijen met het contract willen bereiken, wordt hun welzijn
ook bepaald door de sociale relatie die ze met de wederpartij onderhouden. Het
gaat hierbij enerzijds om de sociale interactie tussen partijen en anderzijds om
de wijze waarop partijen het contractuele surplus onderling verdelen. Vertrouwen
neemt bij dit alles een bijzondere positie in. Alvorens deze drie onderdelen van
de contractuele relatie te bespreken, maak ik eerst een aantal algemene opmerkingen
over relationele belangen.

Uit de sociale psychologie valt op te maken dat menselijke relaties zich
uitstekend laten beschrijven binnen het model van de welzijnseconomie. De
zogenaannde social exchange theory dieinde sociale psychologie wordt gehanteerd

om relaties te beschrijven, vertoont namelijk grote overeenkomsten met de rational
choice theory uit de economie.34 De social exchange theory stelt namelijk dat
mensen relaties aangaan en onderhouden om hun welzijn te maximaliseren. 35

Mensen gaan volgens deze theorie alleen een relatie aan als deze welzijn oplevert
en mensen zullen een relatie verbreken wanneer ze een andere, soortgelijke relatie
kunnen aangaan die hen meer welzijn oplevert:6 Mensen streven derhalve ook
ten aanzien van hun relaties welzijnsmaximalisatie na.

33 Zie voordeze laatste drie redenen Shave112004, p. 296-297. Zie overderisicotrans ferook De Geest
2004. p. 56.

34        De socialexchange theory (ontwikkeld door Thibaut & Kelley 1959; zie verderook Homans 1961;
Blau 1964, p. 88 e.v.; Altman & Taylor 1973; Swensen 1973; Hinde 1979; Burgess & Huston 1979)
is in de psychologie algemeen geaccepteerd om relaties mee te beschrijven. Zie bijvoorbeeld
handboeken oversocialepsychologie Kenricke.a. 1999, p. 260 e.v.; Smith&Mackie 1995, p. 458
e.v., een overzicht van de literatuur overrelaties: Wright 1999, p. 44 e.v. en specifiek over task-based
relationships. Gabarro  1990,  p.  91.  Ook  in  de  sociologie  wordt deze  theorie gehanteerd,  zie
bijvoorbeeld- Cook 1987.

35 De social exchange theory hanteert overigens niet het begrip welzijn, maar spreekt over het
maximaliseren van 'costs' en het minimaliseren van 'rewards.' Gezien de definities hiervan (zie
hiervoor bijvoorbeeld Wright  1999, p. 46, Hinde  1979, p. 210-211; Swensen  1973, p 220-221,
Altman & Taylor 1973, p. 30-31) wordt met deze twee begrippen het welziin van mensen bedoeld

36         Swensen  1973, p. 228; Wright 1999, p. 46; Hinde 1979, p. 215; Altman & Taylor 1973, p. 36, Smith
& Mackie 1995, p. 469-470
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3.2.2 De sociale interactie tussen partijen en hun welzijn

Ik zal nu bespreken op welke wijze de sociale interactie rondom een contract het
welzijn van partijen kan beinvloeden. Het is ten eerste zeer waarschijnlijk dat
partilen een werkbare relatiemet elkaar willen.37 Respect lijkt hierbij een bepalende
factor te zijn. Onder respect versta ik de mate waarin een persoon zich houdt aan
de in een samenleving geldende sociale omgangsvormen.38 Mensen lijken respect
te willen omdat dit een signaal is dat men door de ander gewaardeerd wordt en
men erbij hoort, hetgeen volgens de sociale psychologie van fundamenteel belang
is voor iemands welzijn:9 Het lijkt overigens niet zo te zijn dat mensen zo veel
mogelijk respect van een ander willen, het is meer dat mensen disrespect willen
vermijden.40 Disrespect kan er daarom bijvoorbeeld toe leiden dat een partij een
winstgevende relatie (in termen van inhoudelijke belangen) wil beeindigen:' Denk
bijvoorbeeld aan een werknemer die zijn werk goed doet, maar wegens ernstige
beledigingen op staande voet wordt ontslagen.42 Men offert dan welzijn op om
disrespectvol gedrag dat welzijn vermindert in de toekomst te vermijden.

Ten tweede willen sommige partijen een zogenaamde affectieve relatie met
elkaar. Psychologen spreken van affectie wanneer de pure sociale interactie iemands
welzijn vergroot.43 Wanneerdit in een contractuele relatie het geval is, krijgt deze
relatie eenzelfde soort karakter als een vriendschap.44 De ene contractspartij zal
hier meer behoefte aan hebben dan de ander. In bepaalde gevallen zal men het

37     Zie het empirisch psychologisch onderzoek waarnaar De Cremer 2003, p. 369 verwijst Verder
zijn er nog tai van andere aanwijzingen in de literatuur, zie bijvoorbeeld de psychologie: Bies &
Moag 1986 (interactionaljustice), Gabarro 1990 (over task based relationships), Bennise.a. 1968,

p  5 1 2 (die aansluiting zoekt bij literatuur over leiderschap). zie ook de zeer uitgebreide literatuur
over relationele contracten, bijvoorbeeld: Hillman 1997, p. 241 e.v., Speidel 2000, Macneil 2000,
Macneil 1983; zie ook de managementliteratuur: bijvoorbeeld Greenhalgh 2001, Levine 2002 en
Lax & Sebenius 1986, p. 72-73; de sociologie: Macaulay 1963, de mediation literatuur: Lewicki
e.a. 2003, p. 277 e.v.

38     Greenhalgh 2001, p. 32; Rubin 1973. p. 27; Lewicki e.a. 2003, p. 94; De Cremer 2003, p. 370
definieert respect als sociale informatie over iemands relationele waarde voor een groep,
gecommuniceerd door de manier waarop mensen met die persoon omgaan. Voor psychologisch
onderzoek is dit ongetwijfeld een betere definitie. Voor dit onderzoek voidoet naar mijn mening
de bovenstaande eenvoudigere definitie.

39       De Cremer & Tyler 2005; De Cremer 2003, p 369-370. De auteurs geven ook aan dat 'erbij horen'
(belongingness) 66n van de fundamentele factoren is die iemands welzijn bepalen.

40     Bies & Moag 1986, p. 48-49.
41 Zie voorempirischonderzoek waardit uitafte leiden is De Cremer& Tyler 2005, De Cremer 2003,

p. 374-375.
42 Zie bijvoorbeeld art. 7:678 lid 2 sub e BW.
43     Zie over affection: Smith & Mackie 1995, p. 449 e.v.; Rubin 1973, p. 26 e.v., Newcomb 1961.
44 Zie bijvoorbeeld Posner 2000, p. 757, zie ook Lax & Sebenius 1986, p. 72 verwijzend naar Kotter

1985, p. 40, die stelt dat een goede manager altijd enige vriendschap nodig heeft om dingen van
zijn medewerkers gedaan te krijgen.
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zel fs ongepast vinden wanneer een wederpartij in een zakelijke relatie vriendschap-
pelijke toenaderingspogingen doet. 45

3.2.3 De verdeling van het contractuele surplus en welzijn

De verdeling van het contractuele surplus bepaalt uiteraard in hoeverre een partij
zijn inhoudelijke belangenkanverwezenlijken. Men zou verwachten dat hier geldt:
hoe meer iemand aan een contract verdient, hoe beter. Toch is dit lang niet altijd
het geval. Ten eerste hebben veel partijen behoefte aan een billijke verdeling van
het gegenereerde welzijn. Voor de vraag wat billijk is, vergelijken veel mensen
zichzelf met anderen en proberen ze ongelijkheid te voorkomen.46 Over het
algemeen beschouwt men daarom een verdeling naar rato van ieders bijdrage aan
het surplus als billijk.47 Er bestaat veel empirisch bewijs dat mensen zowel bereid

zijn om welzijn op te offeren en zo een billijke verdeling te realiseren, als om een
onbillijke verdeling te verhinderen.48 Dit betekent voorcontracten dat mensen niet
altijd het onderste uit de kan willen halen49 en dat mensen een winstgevend contract
soms laten schieten wanneer ze menen dat de ander er ten onrechte veel meer aan
verdient. Ook hier offeren mensen derhalve welzijn op, in ruil voor een relatie
die hen blijkbaar meer welzijn oplevert.

Ten tweede hebben mensen behoefte aan wederkerigheid. Uit empirisch
onderzoek blijkt dat mensen zowel bereid zijn om welzijn op te offeren en zo
positiefgedrag van anderen met positieve acties te beantwoorden, als om negatief
gedrag van anderen met negatieve acties te beantwoorden:' Als mensen dankzij
een ander hun welzijn vergroten (ofverkleinen), willen zij veelal ook het welzijn
van de ander vergroten (ofverkleinen). Veel langdurige contractuele relaties zijn
op wederkerigheid gebaseerd.51 De ene keer doet de 66n iets voor de ander, zonder

45       Gabarro 1990, p. 94 (en zie ook de daar genoemde literatuur). Zie ook het experiment van Rubin
1973, p 163-168 over hoe vreemden afwijzend reageren op al te persoonlijke onthullingen.

46      Baron 1993, p. 134; Fehr & Schmidt 2000, p. 1062 e.v.; Fehr Schmidt 2001, p. 15 en 26; Fehr &
Schmidt 1999, p. 820 e.v.; Lewicki e.a. 2003, p. 94.

47 Jolls, Sunstein & Thaler 2000, p. 26; Baron 2000, p. 412, zie ook Kenrick e.a. 1999, p. 461.
48     Bijvoorbeeld het zogenaamde dictator-game en het ultimatum game. Zie hierover Baron 2000,

p. 411-412; Fehr & Schmidt 2001, p. 27 e.v., Camerer & Thaler 1995, p. 210 e.v.; Fehr & Gachter
2000, p. 161.

49 Zie bijvoorbeeld empirisch onderzoek dat aantoont dat lonen op een krappe arbeidsmarkt vaak
hoger zijn dan strikt noodzakelijk is, omdat men dit billijk vindt: Falk, Fehr & Fischbacher 2003,
p. 20 verwijzend naar Bewley  1999 en Campbell and Kamlani  1997.

50         Fehr & Gachter 2000, p. 159-161(gip erchangegame), Fehr& Gitchter 1998, p. 338; Berg, Dickhaut
& McCabe 1995, p. 138-139 (trust experiment); Baron 1998, p. 412; Fehr & Schmidt 2001, p
7, Fehr & Falk 2002, p 689 e.v.

51      Fehr & Gachter 2000, p. 168 e.v.
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dat dit contractueel verplicht is.52 De andere keer wordt dit beloond met een
wederdienst, wederom zonder dat hiervoor een contractuele verplichting bestaat. 53

Uit empirische experimenten blijkt echter dat ook totale vreemden zich vaak aan
deze norm houden.S4 Mensen verkrijgen derhalve welzijn puur door zich aan de
norm van wederkerigheid te houden, want anders zou men hier geen welzijn voor
opofferen.

3.2.4 Vertrouwen

Tot slot hebben partijen er behoefte aan elkaar te kunnen vertrouwen. Vertrouwen
is in wezen niets meer daii de verwachting dat de wederpartij in de toekomst een
bepaald  (gewe,ist)  gedrag zal  gaan vertonen:s Vertrouwen is daarmee de basis
van elke succesvolle (contractuele) relatie.56 Zonder vertrouwen ishet immersniet
mogelijk om afspraken over de toekonist te maken. Er zijn twee soorten vertrouwen
te onderscheiden.57 Calculus based trust is aanwezig wanneer men weet dat de
ander gewenst gedrag zal gaan vertonen, omdat ongewenst gedrag bestraft zal
worden.58 Bijvoorbeeld onidat de rechter het contract bij niet-nakoming zal
afdwingen (institutionele sanctie), ofonidat de wederpartij weet dat de samenwer-
kingsrelatie verbroken zal worden (marktsanctie).5'Knowledge basedtrust bestaat
wanneer men kan voorspellen dat de ander gewenst gedrag zal gaan vertonen, louter
orndat men de anderkent.6"Uit experimenten blijkt echter dat ook vreemden elkaar

52 Zie Fehr & Gkhter 2000,  p.  169 verwijzend naar Bewky  1995  en  1999 die empirisch heeft
vastgesteld dat managers verplichtingen van werknemers vaak niet vastleggen, omdat er toch zo
veel manieren zijn waarop werknemers de boel kunnen bedonderen. Het is daarom beter om op
normen van rectprocttelt te vertrouwen.

53 Zie bijvoorbeeld de studie van Ellickson 1991 naar een kleine dorpsgemeenschap
54      Bij het experiment san Berg. Dickhaut & Mc('abe 1995 konden de deelnemers elkaar zelfs niet

zien. Zie ook Baron 1998, p 412.
55      De definities in de literatuur komen hier ongeveer op neer (voor miln doeleinden is deze definitic

scherp genoeg), zie: Mosch & Verhoeven 2003, p. 5, Lewicki & Bunker 1996, p. 116-117, McAllister
1995, p.25, Blair & Stout 2001, p. 1739-1740, Gambetta 1988, p. 33,50-51,197; Baron 2000.
p. 451.

56     Lewicki & Bunker 1996. p. 114; Lewicki e.a. 2003, p. 289 e.v.; Shapiro e.a. 1992. McAllistar.
p. 24 e.v., Greenhalgh 2001, p. 25.

57     Zie voor dit onderscheid: Lewicki & Bunker, p. 119 e.v. (zij onderscheiden ook nog een andere
vorm van trust. maardie is voordit onderzoek niet van belang), McAllister 1995, p. 25-26 maakt
een zelide soort onderscheid tussen cognition-en affection-based trust. Ik hanteer dit onderscheid
omdat het nuttig is voor het beschrijven van vertrouwen bij contracten. Andere typen onderscheid
bestaan natuurlijk ook, zie bijvoorbeeld Mosch & Verhoeven 2003. Gambetta 1988.

58       Lewicki & Bunker 1996, p. 119-121,McAllister 1995, p. 25-26.
59      Zie over het onderscheidtussen een marksanctie en een institutionele sanctie: Blair & Stout 2001.

p. 1747-1750, Mosch & Verhoeven 2003, p. 27-30.
60       Lewicki & Bunker 1996, p, 121-122; McAllister  1995, p. 26; Blair & Stout 2001. p.  1750 e.v ;

Mosch & Verhoeven 2003, p. 13 e. v.
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soms, ook zonder de dreiging van een sanctie, vertrouwen.61 Wellicht omdat in
elke samenleving een soort 'basisvertrouwen' tussen mensen aanwezig is. 62

Het gewenste gedrag waarop geanticipeerd wordt, kan alle belangen van een
partij betreffen. Juist daarom neemt vertrouwen een aparte positie in. Wanneer
men een contractuele relatie aangaat, vertrouwt men er doorgaans op dat de
wederpartij zijn afspraken zal nakomen. Daarnaast verwacht men echter ook dat
de ander zich in de toekomst respectvol zal (blijven) gedragen. Men verwacht
eveneens dat wanneer men de ander een keer een dienst bewijst, deze eens
geretourneerd wordt (wederkerigheid). Vertrouwen ziet derhalve zowel op
inhoudelijke als op relationele belangen. Daarbij is vertrouwen ook zelf een
relationeel belang. Mensen ontlenen welzijn alleen aan het feit dat ze anderen
kunnen vertrouwen. Wie zou willen leven in een samenleving waar niemand te
vertrouwen is en wantrouwen de sociale norm is? En kan iemand door het leven
gaan zonder ooit iemand te vertrouwen761

3.2.5 Relationele belangen passen in het model van het complete contract

Hierboven stelde ik dat de belangen van partijen maximaal zijn bij een compleet
contract. De vraag is nu of alle zojuist beschreven concrete belangen te vangen
zijn in dit complete contract. Waarom dit geldt voor inhoudelijke belangen van
partijen valt eenvoudig in te zien, maar zijn hun relationele belangen wel maximaal

bij een compleet contract? Ofwel: houdt dit ideaal-model wel rekening met
relationele belangen? Rechtseconomen houden hier traditioneel gezien geen
rekening mee. Alleen de relationele belangen over de verdeling van het surplus
(wederkerigheid enbillijke verdeling) zijn afkomstig uit experimenteel economisch
onderzoek en vinden nu langzaam hun weg naar rechtseconomische analyses.

64

De relationele belangen betreffende interactie (werkbare en affectieve relatie) en
vertrouwen zijn afkomstig uit eigen onderzoek naar vooral psychologische bronnen.

Toch zie ik niet in waarom relationele belangen niet in het model van het

complete contract zouden passen. Een compleet contract maximaliseert de

gezamenlijke belangen van partijen, wat er ook gebeurt. Wanneer het maken van
afspraken voor de toekomst nodig is om relationele belangen te verwezenlijken,
dan zal dat in een compleet contract gebeuren. Uiteraard komen afspraken over
relaties zelden voor in contracten, maar naar mijn mening zouden partijen in een

61        Zie het eerder aangehaalde experiment (het zgn. trust game) van Berg, Dickhaut & McCabe 1995.
62     Mosch & Verhoeven 2003, p. 13.
63        Baron  1998, p. 411, Stark  1978, p. 562,  deze laatste noemt ook dat kinderen om een gezonde

persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen, in de eerste twee levensjaren ten minste 6dn persoon moeten
Ieren vertrouwen. Dit wijst eveneens op een pure preferentie voor vertrouwen. Zie hierover ook
Mosch & Vcrhoeven 2003, p. 13.

64 Zie bijvoorbeeld Scott 2003, p. 1689 e.v., Jolls, Sunstein & Thaler 2000, p. 21 e.v.
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compleet contract (de ideale wereld zonder marktfalen) wel degelijk afspraken
maken over hun relationele belangen. Markt- en overheidsfalen zijn er naar mijn
mening de oorzaak van dat partijen hun relationele belangen niet door middel van
hun contract beschermen. Zo zal ik verderop laten zien dat partijen geen afspraken
over hun relationele belangen maken als gevolg van de beperkingen die het
afdwingen van contracten door een rechter kent (overheidsfalen). In het volgende
hoofdstuk bespreek ik waarom marktfalen een oorzaak is van het niet opnemen
van relationele belangen in contracten. In een compleet contract zouden partijen
daarom ook bepalingen over hun relatie opnemen. Er is daarom geen reden
relationele belangen van partijen anders te behandelen dan hun inhoudelijke
belangen.

3.3 Bestaan er nog andere belangen?

In hoofdstuk 3 heb ik benadrukt dat het belangrijk is om alle relevante belangen
mee te wegen. Het' vergeten' van belangen leidt er immers toe dat niet alle factoren
die het welzijn van individuen bepalen in de analyse worden betrokken. De vraag
is derhalve of de zojuist in kaart gebrachte belangen compleet zijn. Zoals bekend
bestaat er geen waterdichte methode om deze vraag met zekerheid te
beantwoorden. 65

In de literatuur overbeleidsanalyse wordt steevast aangegeven dat het mensen
om meer gaat dan geld alleen.66 Hierdoor is het verstandig ook naar andere sociale
wetenschappen dan de economie te kijken. Ik meen dit voldoende te hebben gedaan,
doorhet meewegen van relationele belangen. Dit inzicht is ontleend aan de sociale
psychologie en de behavioral (law &) economics. De door mij besproken relationele
belangen omvatten waarschijnlijk ook de tastesfornotio,is offairness die mensen
kunnen hebben.67 Bij de besproken preferenties voor wederkerigheid en een billijke
verdeling is dit niet moeilijk in te zien. Maar ook wanneer iemand het bijvoorbeeld
moreel verwerpelijk vindt dat zijn wederpartij zijn afspraken niet nakomt,68 kost
hem dit welzijn (bovenop het feit dat als het contract niet wordt nagekomen, dit
sowieso al welzijn kost). Dit verlies in welzijn kan dan worden meegewogen bij
de relationele belangen.

65 Zie hoofdstuk 3.4.
66 Zie hoofdstuk 3.4.
67     Zie over tastes for a notion offairness de hoofdstukken 2.2.1,2.4 en 3.4.
68 Zie Kaplow & Shavell 2002, p. 211; zij twij felen erechteraan ofmensen echteen preferentie hebben

voor het nakomen van afspraken. Volgens hen vinden mensen het ook prima wanneer ze in geval
van niet-nakoming schadeloos gesteld worden. M.a.w. hetgaatmensen volgens hen bij hetnakomen
van contracten vooral om hun inhoudelijke belangen en niet zozeer om een relationeel belang als
een belofte
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Naar mijn mening heb ik daarom alle relevante belangen die samenhangen
met contracten besproken. Al deze belangen zijn te vangen in het abstracte ideaal-
model van het complete contract. Uiteraard kan ik niet uitsluiten dat toekomstig
onderzoek nieuwe contractuele belangen zal blootleggen.

69

3.4 De dichotomie van kleine en grote contractspartijen

Aan het slot van deze paragraaf ga ik in op de verschillende belangen die kleine
en grote partijen kunnen hebben wanneer ze contracten sluiten. Onder kleine
contractspartijen versta ik particulieren en kleine ondernemers. Onder grote
contractspartijen versta ik grote commerciele partijen.70 Ik ga ervan uit dat
middelgrote contractspartijen zich soms zoals grote partijen gedragen en soms
zoals kleine partijen. Ik hanteer deze dichotomie alleen bij binaire keuzes. Dat

wil zeggen dat er slechts een keuze is uit twee (soorten) oplossingen. Hieruit volgt
logischerwijs dat middelgrote contractspartijen zich ofals grote ofals kleine partijen

gedragen.

Ik maak dit onderscheid tussen grote en kleine partijen, omdat de wensen

van grote en kleine contractspartijen veelvuldig tegenovergesteld zijn. Het gevolg
is dat beide groepen partijen vaak een andere voorkeur zullen hebben voor de
inhoud van het aanvullend contractenrecht. In hoofdstuk 9 is dit verschil van belang
wanneer ik keuzes maak tussen de verschillende methoden om aanvullend

contractenrecht op te stellen. Het betreft hier de tegenstelling in belangen van twee
kleine partijen die samen contracteren tegenover de belangen van twee grote partijen
die samen een contract sluiten. Hoe het met hun belangen staat wanneer een kleine

partij met een grote partij een contract sluit, bespreek ik aan het eind van deze sub-
paragraaf.

De belangen van kleine en grote partijen lopen doorgaans als gevolg van drie
redenen uit elkaar.71 (a) Grote partijen zijn doorgaans financieel vermogend en
hebben daardooreen neutralere houding ten opzichte van risico dan kleine partijen,
die risico's doorgaans zoveel mogelijk willen vermijden. Contracten verdelen
veelvuldig bepaalde risico's tussen partijen.72 Omdat grote en kleine partijen

69        De belangen van derden heb ik uiteraard ook bezien (§ 2.5). De verdeling van welzijn is doorgaans
ook een belang (zie hoofdstuk 3.4), maar bij de analyse van aanvullend contractenrecht speelt dit
slechts een marginale rol. Ik zal dit aspect om de analyse eenvoudig te houden derhalve alleen
behandelen wanneer het een rol speelt.

70 Deze definitie is niet heel precies, maar precies genoeg voor mijn doeleinden Ik hanteer het
onderscheid namelijk niet om er verschillende rechtsgevolgen aan te verbinden (dus geen rechtsregels
als: een kleine partij valt onder regime A en een grote onderregime B). Zoals even verderop blijkt,
hanteer ik het onderscheid namelijk alleen om op macro-niveau keuzes te maken.

71 Zie Garvin 2004, p. 9 e.v. en de aldaar geciteerde literatuur. Vergelijk ook Tjittes 1994 dievanuit
juridisch perspectief onderscheid maakt tussen 'de hoedanigheid van contractspartijen'.

72 Zie Garvin 2004, p. 10-14 en de aldaar aangehaalde literatuur.
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verschillende belangen hebben als het op risico's aankomt, willen zij op dit punt
naar alle waarschijnlijkheid ook andere rechtsregels van aanvullend contractenrecht.
Een voorbeeld waarbij dit speelt, is de regeling voor onvoorziene omstandigheden.
Grote partijen willen doorgaans een striktere risicoverdelingdan de huidige regeling
van art. 6:258 BW. Kleine partijen vinden het geldend recht daarentegen
waarschijnlijk wel geschikt. 73

(b) Kleine partijen hebben doorgaans minder informatie tot hun beschikking
dan grote partijen. Grote partijen zijn vaak zogenaamde repeat players, terwij 1
kleine partijen over het algemeen veel minder transacties sluiten. Dit heeft tot
gevolg dat grote partijen over veel meerinformatie beschikken dan kleine partijen.
Grote partijen zijn (mede) hierdoor veel beter in staat om gedetailleerde contracten
op te stellen. Een mogelijk gevolghiervan is dat grote partijen lievereen tekstuele
(grammaticale) uitleg van hun contract wensen, terwijl kleine partijen een
contextuele (Haviltex) uitleg prefereren. Contracten van kleine partijen zijn immers
veel incompleter. De Haviltex-uitleg maakt het mogelijk om naar de ware
bedoelingen van partijen te kijken en eventuele fouten te herstellen. Grote partijen
hechten daarentegen doorgaans meer waarde aan de zekerheid die tekstuele uitleg
biedt.,4

(c) Grote partijen liebben doorgaans veel minder last van cognitieve
beperkingen en zijn daardoor beter in staat rationele beslissingen te nemen, ofwel
beslissingen die hun eigen welzijn maximaliseren.75 Bij kleine partijen willen
onderhandelingen nog wel eens vastlopen als gevolg van 'overconfidence'. Grote
partijen zijn over het algemeen rationeler in onderhandelingen en laten deze
daardoor minder snel mislukken wanneer een wederzijds voordelige overeenkomst
mogelijk is:6 Grote partijen hebben daardoor wellicht minderbehoefte dan kleine
partijen aan rechtsregels die vastgelopen onderhandelingen vlot trekken.77

Contracteert een grote partij nu met een kleine partij dan willen beide partijen
in principe dezel fde voorwaarden, namelijk die van het complete contract waarbij
de gezamenlijke winst maximaal is (zie § 2.1). Dit wil echter niet zeggen dat de
bovenstaande dichotomie niet bestaat. Het kan namelijk gebeuren dat een grote
partij de informatie-achterstand o f irrationaliteit van de kleine wederpartij uitbuit.
Deze grote partij kiest dan liever vooreenincompleetcontract, aangezien dit hem
meer oplevert dan een wederzijds voordelig compleet contract. In het volgende

73 Zie hierover Van Bijnen 2004. p. 2086.
74      Zie over uitleg verder hoofdstuk 11.5.
75 Garvin 2004, p. 21 e.v. (zieook deliteratuur aldaar); zie overirrationaliteit verder hoofdstuk 3.7.3

en 6.4.

76     Garvin 2004, p. 37 (en zie ook de door hem aangehaalde literatuur)
77     Zie over dit punt verder hoofdstuk 6.4.1.
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hoofdstuk ga ik nader in op deze problematiek en bespreek ik waarom dit een reden
is voor overheidsingrijpen.

78

4             De voordelen van het juridisch afdwingen van contracten

De conclusie tot zover is dat partijen streven naar een compleet contract. In het
vorige hoofdstuk besprak ik al kort dat ik uitga van de vooronderstelling dat het
afdwingen van contracten wenselijk is. Het probleem is echter dat er bij het
afdwingen van contracten sprake is van overheidsfalen. Hierdoor willen partijen
soms juist een incompleet contract. Dit is een nadeel van het juridisch afdwingen
van contracten. In de volgende paragraaf laat ik zien waarom dit het geval is. In
deze paragraaf bespreek ik eerst de voordelen van het a fdwingen van contracten
door de overheid.

4.1 De noodzaak van het nakomen van afspraken

Wanneer partijen een contract sluiten, is het altijd maar de vraag ofde wederpartij
zijn afspraken zal nakomen. Dit bemoeilijkt het maken van afspraken voor de
toekomst op drie manieren.79 Ten eerste is het verrichten van de wederzijdse

prestaties op verschillende tijdstippen problematisch. Wie nu goederen levert, moet
maar afwachten of ze in de toekomst betaald worden. Daarbij geldt bijvoorbeeld
voor verzekeringen, geldleningen en optiecontracten dat de prestaties per definitie
niet simultaan kunnen plaatsvinden. Voor het sluiten van dergelijke contracten
is het noodzakelijk dat men ervan op aan kan dat de wederpartij zal nakomen. Wie
betaalt immers verzekeringspremie als men er niet zeker van kan zijn dat de
verzekeringsmaatschappij zal uitkeren als het huis daadwerkelijk afbrandt? 80

Ten tweede is het altijd maar de vraag of iemand een toegezegde prestatie
zal leveren, ook al is de uitwisseling van de prestaties in de toekomst gelijktijdig
gepland.w Zo kan het gebeuren·dat de prijzen nahet sluiten van het contract stijgen.
Een aannemer zal niet zondermeer tegen de overeengekomen prijs willen presteren
wanneer in de tussentijd de prijzen van bouwmaterialen excessief stijgen. Het is
ook mogelijk dat een derde meer voor het contract wil betalen. Bijvoorbeeld een
andere partij die na de verkoop van een huis een hoger bedrag biedt.82 Zonder

garantie dat contracten nagelee fd worden, is het onwaarschijnlijk dat partijen zich

78 Zie hoofdstuk 6.3 over informatie-asymmetrie en hoofdstuk 6.4 over ir'rationaliteit.
79 Zie Shavell 2004, p. 297-99, De Geest 1994, p. 101-103.
80      Shavell 2004, p. 297; De Geest 1994, p. 101-102.
81      Shavell 2004, p  297-8.
82      Shavell 2004, p. 298.
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in deze situaties aan het contract zullen houden. Men zal ofwel de onderhandelingen
heropenen,83 ofwel uberhaupt weigeren nog na te komen. De wederpartij zal hierop
anticiperen door een dergelijk contract niet te sluiten.

Tot slot wordt iemand die relatie-specifieke investeringen doet kwetsbaar
voor opportunistisch gedrag. Relatie-specifieke investeringen zijn investeringen
gedaan in anticipatie op het nakomen van de contractuele afspraak. De investeringen
heten relatie-specifiek omdat ze verloren gaan als de contractuele afspraak niet
wordt nagekomen.84 Stel ik laat een kostuum op maat maken voor prijs X. Bij
aflevering kan ik de onderhandelingen heropenen en een lagere prijs eisen.
Dergelijk opportunistisch gedrag wordt ook wel contractual hold-up genoemd.

85

De kleermaker heeft nu geen keus, want de investering is relatie-specifiek,
aangezien hij het kostuum alleen aan mij kan verkopen. Een kleermaker zal hier
waarschijnlijk op anticiperen door geen relatie-specifieke investeringen meer te
doen86 en bij voorbeeld alleen nog maar confectiematen te produceren.87 Wanneer
een maatpak mij meer welzijn oplevert, is er echter sprake van een incompleet
contract. De gezamenlijke contractuele winst zou bij een maatpak immers groter
zijn dan bij een confectiepak.88

Ook ten aanzien van relationele belangen (zie § 3.2) willen partuen naarmijn
mening zekerheid over de toekomst. Partijen willen bijvoorbeeld dat er sprake

blijft van een werkbare relatie en zij willen ook dat de wederpartij na de
contractsluiting wederkerig gedrag vertoont. Zou dit niet het geval zijn, dan gaat
dit ten koste van de relationele belangen en derhalve van hun welzijn. In een
compleet contract zullen partijen daarom naar mijn mening ook afspraken over
deze relationele belangen maken. 89

Concluderend betekent dit alles dat om afspraken voor de toekomst te kunnen
maken, het noodzakelijk is dat men eropkan vertrouwen dat deze ook daadwerke-
lijk worden nagekomen. Is dit vertrouwen er niet, dan zullen vooral incomplete
contracten het gevolg zijn. Ik zal nu onderzoeken ofhet afdwingen van contracten
door de overheid noodzakelijk is om dit vertrouwen te bewerkstelligen.

90

83    De Geest 1994, p. 102.
84        Barnes & Stout 1992, p. 27. De Geest 1994, p. 103,111-112, Williamson 1985, Milgrom & Roberts

1992, p. 134-136 (delaatste twee noemen relatie-specifieke investeringen asset specific invesiments)
85      Shavell 2004, p. 298, Cooter & Ulen 2004, p. 271: De Geest 1994, p. 100; Masten 1999, p. 27,

Milgrom & Roberts 1992, p 136-137.
86     Masten 1999, p. 26.
87 Voora fbetalen is (zonderhet afdwingen van contracten) ook geen optic, want dan loop ik het risico

dat de kleermaker er met mijn geld vandoor gaat, aldus Shavell 2004, p. 298.
88       Zie het getallenvoorbeeld bij Shavell 2004, p. 298. Een alternatief voor de ( formele en in formele)

naleving van contracten is overigens verticale integratie, zie De Geest 1994, p. 112: Richman 2004,
p. 2348 e.v.

89 Als gevolg van overheids- en marktfalen komt echter geen compleet contract lot stand en laten
partijen afspraken over de relationele belangen veelal achterwege (zie § 3.2.5)

90       Of dit nu knoit,ledgeofcalculus basedtrust is (zie § 3.2.4), maakt niet uit, ziede volgende paragraaf
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4.2 Nakoming door informele mechanismen?

Vaak wordt het afdwingen van contracten door de overheid als basis van een vrije
markteconomie gezien." Toch maakte men ook in vroegere samenlevingen waar
contracten niet (altijd even goed) werden afgedwongen, afspraken voor de
toekomst.92 Zogenaamde informele reguleringsmechanismen zorgden daar voor
de nodige zekerheid. Deze mechanismen spelen echter ook in de hedendaagse
samenleving nog steeds een belangrijke rol.93 In deze paragraaf onderzoek ik
daarom in hoeverre deze mechanismen bovengenoemd opportunistisch gedrag
kunnen tegengaan en er voor zorgen dat afspraken worden nagekomen.

Ten eerste bestaan er sociale normen. Sociale normen zijn in een samenleving
geldende opvattingen over welk gedrag wel en welk gedrag niet behoort.94 In vrijwel
alle samenlevingen bestaat de sociale norm dat men afspraken en beloften moet
nakomen. 95

Deze norm zorgt er voor dat afspraken ook zonder juridisch ingrijpen worden
nagekomen. Enerzijds omdat sociale normen geDiternaliseerd kunnen zijn. Een
individu voelt zich dan bij het overtreden ervan ongemakkelijk.'6 Hierdoor wordt
zijn welzijn verminderd wanneer hij een afspraak niet nakomt.9 Anderzijds kan
het overtreden van sociale normen bij anderen uitingen van afkeuring oproepen.

98

Vooral wanneer met die anderen een sociale relatie bestaat, vermindert afkeuring
het welzijn, waardoor dit afschrikwekkend werkt.99

Met dit laatste hangt het aspect van reputatienauwsamen.'00 Wanneer derden
van iemand weten dat hij zijn afspraken vaak niet nakomt, zullen zij niet snel meer

91     Stiglitz 2000, p. 28,77.
92      Ellickson 1991, p. 191 e.v. (walvisindustrie), Panther 1999. p. 1011(zie de verwijzingen aldaar).

Zie ook Posner 2003a, p. 94.
93     Macaulay 1963; Bernstein 1992; Bernstein 2001, p  1746 e.v., Ellickson 1991; Charny 1990, p.

392 e.v.; Panther 1999, p 1012-3 (en verwijzingen aldaar).
94        In deliteratuur wordt doorgaans een zel fde type definitie gehanteerd Sunstein 1996, p.914; Elster

1989, p. 99; Elster 1989a, p. 98; Kaplow & Shavell 2002, p. 63 e.v., Ellickson 1991, p.  126.
95      Kaplow & Shavell 2002, p. 157 e.v. (zie aldaar voor verdere verwijzingen)
96     Elster 1989, p. 100, Elster 19893, p 99-100; Panther 1999, p. 1001; Sunstein 1996, p. 915.
97     Panther 1999, p. 1008-1009, Ellickson 1991, p. 126.
98 Ellickson 1991,p. 123 e.v.; Panther 1999, p. 1001. Elster 1989a, p. 99, 130-131, Sunstein 1996,

p. 914. Naast de externe en interne sociale normen bestaan er ook nog zogenaamde conventies.
Het beste voorbeeld hiervan is de afspraak om op de Nederlandse weg rechts te rijden. Conventies
zijn echter bedoeld om coordinatieproblemen op te lossen en niet om sociaal ongewenst gedrag
- zoals het niet nakomen van afspraken - tegen te gaan. Ik laat conventies derhalve buiten
beschouwing, zie hierover verder: Sugden 1989; Young 1996, Young 1998; Panther 1999, p. 1002.

99 Ellickson 1991, p. 167 e.v., 177-178; McMillan & Woodruff2000, p. 2422.
100 Zie Klein & Leffler 1981; McMillan & Woodruff2000, Cooter & Ulen 2004, p. 226. Posner 200Oa,

p. 12-3, Panther 1999, p. 1006 e.v.; Charny 1990, p. 393,409 e.v., Milgrom & Roberts 1992, p.
139; Bernstein 2001, p. 1745 e.v.
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een contract met die persoon aangaan. Mensen willen daarom graag bij anderen
te boek staan als iemand die betrouwbaar is en zijn afspraken nakomt. 101

Tot slot kan ieniand die geconfronteerd wordt met een wederpartij die zijn
afspraken niet nakomt natuurlijk zelfactie ondernemen (seLfhelp).'02 Als iemand
niet doet wat hij belooft, is de kans klein dat de ander nog een keer zaken met hem

doet. Partijen die een langlopende winstgevende relatie in het verschiet hebben,
zullen wel uitkijken om hun relatie op het spel te zetten door afspraken niet na
te komen:03 Een andere methode van se/fhelp is bijvoorbeeld het vragen van een
voorschot ofonderpand:04 In kleine gemeenschappen wil ook roddelen nog wet
eens effectief zijn.'05 Relationele belangen lijken mij 66n van de redenen waarom
partijen, alvorens een contract aan te gaan, de relatie testen. 106

Door al deze informele reguleringsmechanismen komenpartijen hun afspraken
ook zonder overheidsingrijpen na. Wat wellicht nog belangrijker is, is dat door
deze mechanismen vertrouwen bij de wederpartij ontstaat dat de afspraak
daadwerkelijk nagekomen gaat worden:07 Toch zijn deze informele mechanismen
niet voldoende om hetnakomen van elke afspraak te garanderen. Lang niet iedereen
heeft 'last' van geinternaliseerde sociale normen. Signalen van afkeuring werken

meestal alleen in kleine hechte groepen met veel sociale controle (close-knit
groups). 108 Reputaties hebben alleen effect als derden er op simpele wijze achter
kunnen komen dat iemand zijn afspraken niet nakomt. 109

Veel contracten zijn eenmalig waardoorhet risico dat de wederpartij weigert
om een winstgevende langdurige relatie voort te zetten geen afschrikkende werking
heeft. Bovendien slaan winstgevende relaties nog wel eens om naar verliesgevende.
Hierdoor wil iemand de relatie juist zel fbeeindigen en is er zeker geen vrees dat

101 Posner 20003. p.2 1.

102   Ellickson 1991, p 143-144,211 e.v.; Charny 1990, p. 392-393, p. 420 e.v.
103   Economen noemen dit een zogenaamd repeated game. Waar individuen in bepaalde eenmalige

relaties (het zgn. prisoner's dilemma) er goed aan doen niet samen te werken (door bijv. hun
afsprakennietnatekomen), wordtdit in een langdurigerelatieanders. Zie Ullmann-Margalit 1977;
Cooter & Ulen 2004. p. 225 e.v., Panther 1999. p. 1004 e.v., Axelrod 1984; Ellickson 1991. p
164-168.

104 De Geest 1994, p. 113, Chamy 1990, p. 392-393. Een strategie die ook vaak wordt genoemd
(afkomstig van Williamson 1983), is het uitwisselen van zogenaamde 'gijzelaars'. Een 'gijzelaar'
lijkt op een onderpand, maar verschilt daarvan in de zin dat de 'gijzelaar' (net als bij een echte
gijzelaar) vrijwel niets waard is voorde 'gijzelnemer'. Wanneer iemand zijn trouwring als onderpand
geeft. weet de ontvanger dat de ander z'n afspraak (een veelvoud van de waarde van de ring) zal
nakomen. De eigenaar van de ring hoeft daarentegen niet bang te zijn dat de ring wordt verkocht,
aangezien de ring nooit datgene opbrengt wat het nakomen van de afspraak waard is. Zie hierover
verder De Geest 1994, p. 110-111, Cooter & Ulen 2004, p. 233

105 Ellickson 1991,p. 143.214-215, Bernstein 2001,p. 1751-1752,1765.
106 Zie voordeze mogelijkheid bijvoorbeeld impliciet Bohnete.a. 2001, p.  132 dieditin verband brengen

met het probleem van crowding out (zie hierover verderop § 5.4)
107     Cooter & Ulen 2004, p. 199 geven aan dat een belofte geloofwaardig wordt wanneer de ander weet

dat er enige sanctie volgt indien de belofte wordt gebroken.
108    Ellickson 1991, p. 167 e.v.,177-178; McMillan & Woodruff 2000, p. 2422-2423.
109 Ellickson 1991,p. 180-181; Charny 1990, p 418 e.v., McMillan& Woodruff2000, p. 2435 e.v.
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de wederpartij dit zal doen. Tot slot verplaatst het vragen van een voorschot of
onderpand het probleem veelal alleen maar: er bestaat nu onzekerheid of de
ontvanger van het voorschot ofonderpand zijn afspraak wel zal kan nakomen. 110

4.3 De voordelen van het.formeel afdwingen van contracten

Het niet optimaal functioneren van informele mechanismen verklaart waarom
contracten door de overheid worden afgedwongen. Er kan namelijk sociaal welzijn
gegenereerd worden door informele mechanismen aan te vullen met formele
sancties."' Doordat het niet-nakonien van contracten op enige wijze gesanctioneerd
wordt, kunnen mensen er immers van op aan dat de afspraken die ze voor de
toekomst hebben gemaakt ook worden nagekomen wanneer de informele
mechanismen falen. Wanneer mensen zich niet uit zichzelf conformeren aan112

informele mechanismen en hun afspraken niet nakomen, dan kan de overheid hen
daartoe dwingen: 13 Dit verstevigt het vertrouwen dat afspraken voor de toekomst
worden nagekomen, waardoor mensen hierop willen anticiperen.  In §  3.1  gaf ik
aan dat de mogelijkheid om op nakoming te anticiperen een groot voordeel van
contractuele samenwerking is. Dit alles neemt overigens niet weg dat informele
mechanismen een zeer nuttige functie hebben, want zoals in de volgende paragraaf
zal blijken, kleven er ook nadelen aan overheidsbemoeienis met contracten.

5              Nadelen van het juridisch afdwingen van contracten

5.1 Overheidsfalen bij het afdivingen van contracten. Verifieerbaarheid

Lost het formeel afdwingen van contracten dan alle problemen op die bestaan als

gevolg van de onzekerheid over het nakonien van afspraken? Helaas niet. Zoals
bij vrijwel elk overheidsingrijpen het geval is, zijn er ook nadelen verbonden aan
het afdwingen van contracten (overheids falen).1 14 Het grootste nadeel  is dat de

110     Shavell 2004, p. 298. 'Gijzelaars' (zienoot 104)kennen dit probleem niet, maarhet gebruikervan
is veelal niet mogelijk of erg kostbaar.

111 Vreemd genoeg wordt de argumentatie in de literatuur omgedraaid en ziet men informele

mechanismen als goede substituten voor een falend juridisch systeem, zie bijvoorbeeld: Charny
1990. p. 394; McMillan & Woodruff 2000 geven dit in hun titel zel fs al aan: 'Private order under
disfunctional public order ',  zie  ook p. 2425. Zie in het algemeen over de vraag wanneer
overheidsoptreden naast informele mechanismen gewenst is Shaveli 2002.

112 De rechter zal het contract dan immers op enige manier afdwingen. Zie over remedies verder

hoofdstuk 10.4.
113 Hetafdwingenvanoverheidswegemaaktdeinformele mechanismen overigens verre van nutteloos

(dit zou theoretisch kunnen, aldus Shavell 2002, p. 251 e.v.), zie immers § 5 over relationele
contracten.

114 Zie over overheidsfalen hoofdstuk 3.6.2.
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overheid (de rechter) alleen maar die afspraken kan afdwingen, die hij kan
verifieren. Wanneer een rechter niet objectie fkan nagaan ofaan de in het contract
gespecificeerde acties en voorwaarden is voldaan, kan hij deze afspraken ook niet
afdwingen.' 15 Dit is vaakhet geval bij zogenaamde private informatie. In hoofdstuk
4.5 noemde ik als voorbeeld een contract waarin staat dat iemand niet hoeft na
te komen als hij hoofdpijn heeft. Dit zal een rechter veel problemen opleveren
wanneerpartijen het bestaan van de hoofdpijn betwisten.' 16 De kans dat de rechter
een fuute beslissing neemt is dan groot.' 17 Een foute beslissing betekent dat de
rechter het contract ten onrechte afdwingt (er is wel hoofdpijn), ofjuist ten onrechte

niet afdwingt (er is geen hoofdpijn). Merk overigens op dat de rechter weinig aan
deze fout kan doen. Partijen hebben immers zelf voor de oncontroleerbare norm
gekozen.

Een ander nadeel van het afdwingen van contracten is dat er kosten aan de
verificatie verbonden zijn. Denk hierbij aan kosten om te bewijzen dat er sprake
is van niet-nakoming. Dit omvat bijvoorbeeld advocaatkosten of de kosten van
een deskundige die - tegen een royale vergoeding - verklaart of het contract al
dan niet naar behoren is nagekomen. Als deze kosten (te) hoog zijn, bemoeilijkt
dit eveneens het formeel afdwingen van afspraken door de rechter. 118

5.2 Een incompleet verifieerbaar contract als oplossing

Hierboven onderscheidde ik twee kenmerken van een compleet contract. Een
compleet contract geeft (a) voor elke mogelijke (toekomstige) situatie aan welke
verplichtingen partijen hebben (er zijn geen leemtes) en bestaat (b) uit die
bepalingen die de gezamenlijke winst maximaliseren (zie § 2.1). Wanneer lastig
te verifieren factoren nodig zijn oni aan deze twee voorwaarden van het complete
contract te voldoen, laten partijen doorgaans 66n van de twee voorwaarden vallen.
Ze kiezen dan voor wel te verifieren factoren die niet de maximale gezamenlijke
winst genereren (incompleet verifieerbaar contract), of partijen kiezen voor
bepalingen die wei een maximale gezamenlijke winst genereren, maar zij laten
dan lastig te verifieren factoren uit het contract, zodat een leemte ontstaat
(relationeel contract). Ik bespreek nu het incomplete verifieerbare contract, in
§ 5.3 komt het relationele contract aan bod.

115   Shavell 2004, p. 300; Eggleston e.a. 2000, p. 100 e.v; Posner 2000. p. 752, Schwartz 1992, p. 282;
Schwartz 1998, p. 280,282. Schwartz & Scott 2003, p. 605-8; Hadfield 1994, p  162, Hart 1995.
p. 37-8.

116    Sharell 2004, p. 300.
117    Zie over rechterlijke fouten hoofdstuk 7.10.1 en de literatuurverwijzingen aldaar
118    Shavell 2004, p. 300, De Geest 1994, p. 87, Charny 1990. p. 405-407.
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In principe willen partijen altijd een compleet contract."9 Wanneer de acties
en voorwaarden in een compleet contract echter niet ofkostbaarte verifieren zijn,
reageren veel partijen hier op door voor wel te verifieren voorwaarden te kiezen. 120

Dit is nadelig wanneer juist niet te verifieren afspraken de gezamenlijke winst
zouden maximaliseren.12' Een wel te verifieren contract is dan niet optimaal en
dus  incompleet. 122 Partijen zullen  hier voor kiezen wanneer de voordelen  van
eenvoudige verifieerbaarheid opwegen tegen de nadelen van sub-optimale
bepalingen.

Zo zal een werkgever zijn werknemers vaak naar prestatie willen betalen
(aangezien de werknemer dan een prikkel heeft om goed werk af te leveren).
Wanneer deze prestatie niet direct meetbaar is, zal hij echter kiezen voor een
uurloon. 123 Daarbij zou ook geen enkele werknemer akkoord gaan met een salaris
gebaseerd op de mate waarin hij die maand zijn best heeft gedaan (terbeoordeling
aan de werkgever), als dit niet objectief is vast te stellen. 124

Een ander voorbeeld van een factor die doorgaans lastig, zo niet onmogelijk
objectiefte verifieren valt, zijn de kosten die eenpartij moet maken om een prestatie
te leveren. In veel gevallen zouden partijen op voorhand best willen afspreken
dat het contract aangepast wordt wanneer onvoorziene omstandigheden tot een
(op voorhand vastgesteld niveau van) excessieve kostenstijging leiden. Waarom
de partij die moet presteren dit zou willen is duidelijk, maar ook de wederpartij
zal vaak dergelijke voorwaarden willen, omdat dit de prijs drukt. Hierdoor is de
gezamenlijke contractuele winst groter.125 Het probleem is echter dat kosten bijna
nooit objectief te verifieren zijn, waardoor het gevaar van manipulatie bestaat. 126

Partijen kiezen hierdoor voor sub-optimale, wel te verifieren mechanismen zoals

119     Zie het experiment beschreven bij Fehr & Gachter 2000, p. 1 73. Als er geen marktfalen is en alle
in formatie kosteloos verifieerbaar is (in een laboratorium-setting kan dit), kiezen mensen doorgaans
voor een compleet contract.

120     Shavell 2004, p. 300; Egglestone.a. 2000, p. 100 e.v; Posner 2000, p. 752; Schwartz 1992, p. 282,
Schwartz 1998, p. 280,282; Schwartz& Scott 2003, p. 605-8, Hadfield 1994, p. 162, Hart 1995,
p. 37-8. Zie ook de experimenten van Fehr & Schmidt 2001, p. 42-43.

121 De literatuur over complete contracting voorspelt dat partijen een zodanig complex contract -

gebaseerd op verifieerbare factoren - zullen schrijven dat dit alsnog maximaai welzijn oplevert.
Dit blijkt echter niet de praktijk, zie Eggleston e.a. 2000, Masten  1999, p.  28-29 en verdere
verwijzingen aldaar.

122     Shavell 2004, p. 300; Eggleston e.a. 2000, p 100-101.
123 Zie vooreen soortgelijk voorbeeld Hart 1995, p. 37-8, Triantis 2002, p. 1069. Wanneereen werkgever

slechts een aantal relevante factoren kan meten, doet hij er toch goed aan een uurloon te hanteren.
Een prestatieloon zou er immers alleen maar toe leiden dat de werknemer zich focust op die taken
waarvan zijn beloning afhankelijk is en de niet meetbare taken verwaarloost, aldus HolmstrOm &
Milgrom 1991; Fehr, Klein & Schmidt 2001, p. 4.

124     Als het omgekeerd ter beoordeling aan de werknemer zel f zou zijn, zou uiteraard geen enkele
werkgever akkoord gaan.

125     Zie in het algemeen over het doorwerken van voorwaarden in de prijs Craswell 1991.
126      Schwartz 1992, p. 282-3,292-3; Triantis  1999, p. 111, Baird  1990, p. 592; Scott 1990, p. 613-4;

Shavell 1980, p. 469.
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bijvoorbeeld een prijsindex.127 Of partijen laten elk mechanisme achterwege en

spreken gewoon een vaste prijs af. Partijen hebben zodoende duidelijkheid, want
er bestaat geen leemte in het contract, maar het gevolg hiervan is dat niet alle
mogelijkheden van de contractuele samenwerking worden benut.

Problemen met de verifieerbaarheid zijn mijns inziens ook deels de verklaring
waarom partijen bepaalde relationele belangen niet in hun contracten opnemen.

128

Stel dat partijen bijvoorbeeld - naast de inhoudelijke belangen - een affectieve
relatie met elkaar belangrijk vinden. Het is volgens mij voor een rechter erg lastig
om na te gaan of partijen zich ook daadwerkelijk aan deze afspraak houden.
Hierdoor laten partijen dergelijke afspraken in hun contracten achterwege. Partijen
vertrouwen dan waarschijnlijk liever op de hierboven beschreven informele
mechanismen (zie § 4.2).

5.3 Een relationeel contract als oplossing

Een andere manier waarop partijen met problematische verifieerbaarheid omgaan,
is een zogenaamd relationeel contract.129 Bij een relationeel contract kiezen de

partijen juist wel voor een contract met een maximale gezamenlijke winst, maar
de lastig te verifieren factoren nemen zij niet in het contract op. Er bestaat derhalve
een leenite bij deze contracten. Partijen vertrouwen voor de naleving van deze
leemten niet zozeer op het recht, maar juist op informele mechanismen (en dan

130

vooral op de onderlinge relatie). - Het voordeel van een relationeel contract is
dat men - ondanks de leemten - toch die voorwaarden kan opnemen die de
gezamenlijke winst maximaliseren. Partijen zullen liiervoor kiezen wanneer
voordelen (maximale gezamenlijke winst) opwegen tegen de nadelen (een leemte).
Hierniee is het relationele contract het tegenovergestelde van het eenvoudig te
verifieren incomplete contract.

Relationele contracten komen veelvuldig voor. Hoeveel werknemers hebben
niet de afspraak met hun baas dat als ze naar behoren functioneren, ze elk jaar

127 Schwartz 1992,p. 285,288-90; Schwartz& Scott 2003, p. 604,607. Zie over(objectiefteverifieren)
prijs-aanpassingsmethoden: Triantis 1999, p. 102 e.v., Goldberg 1985, p. 533 e.v.; Baird 1990,
p. 595.

128 Een andere reden komt verderop in § 5 aan bod (crowding out) en in het volgende hoofdstuk komt
bilvoorbeeld aan bod waarom relationele belangen als gevolg van transactiekosten niet worden
opgenomen In contracten.

129 Ik hanteer de term relationeel contract in de betekenis die (rechts)economen er aan geven, zie
bijvoorbeeld Goetz & Scott 1981, p. 1090, Craswell 1993, p. 91. De relational contract theor\·
hanteert hetzelfde begrip, maar dan met een wat andere betekenis. Op deze theorie kom ik terug
in hoofdstuk 7 9.2.

130      Milgrom & Roberts 1992, p. 131-132; Goetz & Scott 1981 ; Schwartz 1992; Scott 1990; Scott 2000;
Bernstein 1996, p. 1791 e.v. Zie ook de experimenten beschrevenbij Fehr & Gachter 2000, p. 176-
177; Fehr & Schmidt 2001, p. 43-44. Zie ook de empirische studie van Bernstein 2001, p. 1745
e.v. In hoofdstuk 6.2.3 zal ik laten zien waarom ook transactiekosten er de reden van kunnen zijn
dat partilen hun toevlucht zoeken in een relationeel contract.
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opslag  of een periodiek krijgen? iii In hoeveel contracten staat  wel  niet  dat  de

prestant naar beste kunnen (best efbrts) moet presteren?132 Vaak gehanteerde

hardship clausules houden in dat in geval van onvoorziene omstandigheden partijen
in redelijkheid tot een oplossing moeten komen (agreement to agree).

1

13   Wat

behoorlijk functioneren, naar beste kunnen en redelijkheid is, is onduidelijk. In
het contract staat derhalve niet altijd hoe te handelen, vandaar dat er sprake is van
een leemte. Partijen vertrouwen voor die onderdelen van het contract dan ook niet
zozeer op de rechter, maarjuist op tal van informele mechanismen. Partijen gaan
er van uit dat de ander zich vrijwillig aan het contract zal houden, ook al is dit
voor een rechter (en soms ook voor de wederpartij) als gevolg van de leemte niet
goed te controleren.134 Het spreekt voor zich dat vooralin langlopende contractuele
relaties van het relationele contract gebruik wordt gemaakt.

135

5.4 Problemen bij het afdwingen van relatio,tele contracten: Crowding out

Kiezen partijen voor een relationeel contract, dan doemt een nieuw probleem op.
In het vorige hoofdstuk liet ik kort zien dat partijen bij sommige afspraken geen
overheidsbemoeienis wensen. Als voorbeeld hierbij noemde ik de sociale
afspraak.'36 Men kaneen vriend die heeft beloofd te helpen verhuizen niet in rechte
om nakoming vragen. De reden hiervoor is dat toen partijen deze afspraak maakten,
zij geen rechtens a fdwingbaar contract wilden sluiten. Of partijen een rechtens
afdwingbaar contract hebben willen sluiten, is een (lastige) uitlegvraag.

Als partijen een relationeel contract sluiten, is het naarmijn mening eveneens
de vraag ofpartijen wel rechterlijke inmenging wensen. De reden hiervoor is dat
partijen voor de naleving van een dergelijke afspraak vertrouwen op informele
mechanismen. Het kan zijn dat zij geen formele inmenging willen, omdat dit het
informele karakter van de afspraak te niet kan doen. 137 Willen partijen niet dat
de overheid zich methun relationele contract bemoeit, dan is er uiteraard ook geen
rol voorhet aanvullend contractenrecht ofaanvullende zelfregulering weggelegd.

Wanneer het formaliseren van gedrag er toe leidt dat mensen dit gedrag niet
meer uit zichzel f vertonen, is er volgens economen en psychologen sprake van

131 Zieookhetexperimentbeschreven door Fehr & Gachter 2000, p. 176-178 en Fehr& Schmidt 2001,

p. 43-44 over een relationeel bonus-contract,
132 Goetz& Scott 1981, p. 1093; Triantis 2002, p. 1067
133    Goldberg 1985, p. 534, Van Dunnt 1985, p. 118 e.v., zie Scott 2003 overeen speciale categorie

agreements to agree.
134    Cooter & Ulen 2004, p 225-226.
135    Cooter & Ulen 2004, p. 225 e.v.
136 Zieoverde sociale afspraak bijvoorbeeld Nieskens 1987, p. 69-71; Rudden 1999; Grosheide 1998,

p. 91-114; zic ook impliciet Charny 1990, p. 380-382.
137     Zie ook Scott 2003, p. 1691; Scott 1990, p. 615.
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crowding out.138 De formele normen ontnemen informele normen dan hun
(krachtige) werking. Dit gaat ten koste van het welzijn wanneer de informele
normen meer welzijn genereren dan de formele normen. Een mooi voorbeeld
hiervan vind ik dat het aantal bloeddonoren terugloopt wanneer men voor de donatie
zou betalen. 139 Zo blijkt ook dat het veelvuldig controleren (monuoren) van
werknemers er toe leidt dat zij minder hard werken. '40 Het aantal ouders dat hun
kinderen te laat ophaalde van het kinderdagverblij fbleek te verdubbelen toen hierop
een boete kwam te staan. 14' Het formaliseren van het gedrag (betaling, controle
ofboete) ontneemt mensen de prikkel om uit zichzelfte conformeren aan informele
normen en zodoende gewenst gedrag te vertonen.

Als dit ook het geval is bij relationele contracten, willen partijen niet altijd
dat de rechter zich met (het relationele deel van) hun contract bemoeit. Het nadeel

van afdwingen is crowding out, maar het voordeel van afdwingen is dat een partij
die zich niet aan sociale normen houdt, hiertoe alsnog gedwongen kan worden.
Dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, is als gevolg van de leemte echter niet zeker.

Partijen vertrouwenbij liet relationele contract immers op informele nornien, omdat
de formele normen niet optimaal functioneren. Er bestaat altijd een kans dat de
rechter de leemte niet goed opvult, 142 metals gevolg dat het ene contract wel correct
afgedwongen wordt en het andere niet. Partijen zullen deze twee negatieve effecten

-crowdi,igouteneen leemte - daarom tegen elkaar afwegen, wanneer zij bepalen
o f rechterlijke inmenging gewenst is.  Ik zal dit verduidelijken aan de hand van
een voorbeeld.

Stel dat er zonder formele normen een kans van 80% bestaat dat mensen zich
- dankzij informele mechanismen - aan hun afspraken houden. Zonder formele
normen worden derhalve   8   van  de 10 'contracten' nagekomen.   Stel  dat  de
introductie van formele normen zorgt voor crowding out, waardoor nog maar 40%
van de mensen nakomt. Stel verder dat de kans dat de rechter een leemte juist
opvult,  50%  is.  In dit geval komen slechts 4 van de 10 mensen (40%) spontaan
na. De overige 6 contracten worden niet nagekomen, waarop de rechter gevraagd
wordt de schuldenaar hiertoe te dwingen. Als gevolg van de onjuiste opvulling
van de leemte zullen slechts 3 van 6 mensen (50%) tot nakoming worden
gedwongen. In totaal worden derhalve slechts 7 contracten nagekomen (70%).
Onder deze voorwaarden willen partijen niet dat hun contract formeel wordt
afgedwongen. De kans dat de wederpartij nakomt is immers 80% zonder een
formele norm, tegen 70% met een formele norm.

138 Zieoverdit fenomeen bij contracten bijvoorbeeld Frey 1997, Frey 1998; Frey & Jegen 2001; Bohnet
e.a. 2001; en een overzichtsartikel uit de psychologie: Pittman & Heller 1987.

139    Frey 1997, p. 82-85.
140    Frey 1993; Frey 1997, p. 88 e.v.; Frey 19973.
141    Gneezy & Rustichini 2000; Fehr & Falk 2002. p. 708-9.
142    Zie over rechterlijke fouten verder uitgebreid hoofdstuk 7.10.1
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Uiteraard zijn dergelijke gegevens vrijwel nooit bekend en is het voor een

rechter bij de uitleg van de partijbedoelingen lastig om te achterhalen ofpartijen
nu wel of geen rechterlijke inmenging hebben gewild. Bij een sociale afspraak
is een dergelijke uitlegvraag niet zo lastig, al zullen er ongetwij feld grensgevallen
zijn. Bij een complex commercieel relationeel contract is deze vraag een stuk
lastiger te beantwoorden. Partijen kunnen uiteraard problemen voorkomen door
in hun contract uitdrukkelijk aan te geven of (en voor welke delen) rechterlijke
inmenging gewenst is.143 Zijn er geen aanwijzingen over watpartijen hebben gewild
dan bestaat er een leemte. In hoofdstuk 10.4.7.2 komt aan de orde hoe de rechter
deze leemte kan opvullen.

De gevolgen van crowding out lijken mij overigens ook een reden datpartijen

weinig tot geen (afdwingbare) afspraken maken over hun relationele belangen.
Wie zet er nu in een contract dat partijen zich naast de prestaties ook verplichten
om een affectieve relatie met elkaar aangaan? Gecombineerd met het feit dat een

rechterniet-nakoming van die afspraak zelden zal kunnen verifieren, zullen partijen
liever vertrouwen op informele mechanismen om bepaalde relationele belangen
te verwezenlijken. Zo blijkt dat partijen in veel partnering contracten expliciete
afspraken maken over de relatie. Partijen verklaren echter uitdrukkelijk dat deze
afspraken niet  rechtens  afdwingbaar  zijn. 144 Crowding out zou hier een goede
verklaring voor kunnen zijn.

6           Wat zijn de belangen van contractspartijen?

Waar brengt deze analyse ons? Wat zijn de belangen van partijen wanneer zij
afspraken maken voor de toekomst? Soms betreft dit een sociale afspraak waar
het recht niets mee te maken heeft. Deze afspraken laat ik verder buiten beschou-
wing.145 Wanneer partijen een contract sluiten en alle relevante factoren zijn

eenvoudig verifieerbaar, dan sluiten partijen het liefst een compleet contract. Dit
levert immers het meeste sociale welzijn op. 146 Zijn erproblemen bij de verificatie
dan kiezen partijen doorgaans voor een incompleet contract. Dit is ofwel een

eenvoudig te verifieren contract waarbij de gezamenlijke winst niet maximaal is.

143 Zie overde mogelijkheid om hetcontractenrecht bij explicieteafspraak buiten spel te zetten, Rudden

1999, p. 200 e.v.
144     Dergelijke in formele afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde charter,zie Stephenson 1996,

p. 128: "3 partenring charter is essentially a document prepared by the project stakeholders and
containing a project mission and a set of informal objectives and guidelines to successful

performance in the execution of noncontract project matters.-
145 Deze vailen immers buiten het domein van de contractsvrijheid. Partijen zijn weliswaar volledig

vrij om sociale afspraken te maken, maar deze afspraken zijn geen (rechtens afdwingbare) contracten
146     Fr is ook empirisch bewijs dat partijen het licfst een compleet contract willen, zie Fehr & Gachter

2000, p. 173.
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Ofwel een relationeel contract waarbij de gezamenlijke winst wel maximaal is,
maar waarbij het contract leemten bevat. Wanneer er sprake is van crowding out
willen partijen soms niet dat hun relationele 'contract' door de rechter wordt
afgedwongen. Er is dan eigenlijk geen sprake meer van een echt contract. De
rechtsgevolgen zijn dan hetzelfde als bij de sociale afspraak: geen rechterlijke
inmenging. Edn en ander laat zich samenvatten in onderstaand schema.

-t sociale afspraak

cen oudig - -   complect contract

;erlfieet·baai·held

....3,   incompleet verificerbaar contract----

(incompleet) relationeel contract
problematisch  1

nict-afdwingbaar (incompleet) relationeel 'contract'

1
sociale afspraak

Merk op dat partijen in hun contracten verschillende van deze vormen kunnen
combineren. Zonoemde ik hetarbeidscontract als voorbeeld vooreen inconipleet
verifieerbaar contract (de beloning per uur, § 5.1), maar ook als voorbeeld voor
een relationeel contract (opslag bij goede prestaties, § 5.2). Voor een deel van het
contract vertrouwen partijen dan op eenvoudig te verifieren factoren en voor een
ander deel vertrouwen zij vooral op hun relatie. 147

Welke gevolgen heeft dit schema voor de analyse van het aanvullend
contractenrecht en de aanvullende zelfregulering? De belangrijkste consequentie
is dat men niet simpelweg naar complete contracten kan streven. De reden hiervoor
is eenvoudig: wanneerpartijen in een perfecte markt zelfgeen rechtens afdwingbaar
compleet contract willen sluiten, is het onlogisch als men dat met aanvullend
contractenreclit of aanvullende zelfregulering wel probeert. Willen partijen een
incompleet contract, dan maximaliseert dit incomplete contract het sociale welzijn.
Het is dan wenselijk wanneer ook het aanvullend contractenrecht hier naar streeft.
Willen partijen geen rechtens afdwingbaar contract, dan kan het aanvullend
contractenrecht zich het beste geheel afzijdig houden. 148

Tot slot moet ik nog iets opmerken over de wenselijkheid van het complete
contract. In het volgende hoofdstuk zal ik telkens aangeven waarom marktfalen
ervoor zorgt dat partijen het complete contract niet kunnen bereiken. Vervolgens
geef ik aan of aanvullend contractenrecht of aanvullende zelfregulering partijen
kan helpen dit complete contract te benaderen. In dit hoofstuk heb ik echter
uitvoerig betoogd dat partijen soms juist een incompleet contract wensen. Ook

147   Scott 2003, p. 1691.
148 Hetzelfde geldt voor aanvullende zelfregulering
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al willen partijen een incompleet contract, dan zorgt marktfalen ervoor dat het
contract nog incompleter is. Wanneer ik spreek over een incompleet contract bedoel
ik daar derhalve een incompleter contract mee dan partijen zouden willen mee.
Heb ik het over een compleet contract, dan is dit contract zo compleet als partijen
zouden willen.

7             Conclusie

Welke belangen hebben partijen wanneer zij een contract sluiten? Partijen willen
het liefst dat hun contract compleet is. Een compleet contract kent geen leemtes
en levert partijen een maximale gezamenlijke winst op. Het sociale welzijn is
hiermee ook maximaal. Overheidsingrijpen dient daarom gericht te zijn op dit
complete contract. Een contract dat niet aan beide voorwaarden voldoet, is
incompleet. De relatieve onderhandelingsmacht van partijen bepaalt wie welk
gedeelte van de gezamenlijke winst (het contractuele surplus) krijgt. Ook al krijgt
een partij slechts  1 % van dit surplus, dan nog wil hij een compleet contract, omdat

geldt: hoe groter de gezamenlijke winst, hoe groter zijn aandeel daarin.

Partijen sluiten contracten vooral omdat ze aan een goed of dienst een
verschillend niveau van welzijn ontlenen. Dit verklaart de verkoop van de meeste

goederen en diensten: iemand hecht meer waarde aan een goed of dienst dan de

verkoper ofdienstverlener, waardoor een wederzijds voordelige transactie tot stand

kan komen. Andere redenen om contracten te sluiten zijn het afdekken van risico's

(verzekeringsovereenkomst), verschillende toekomstverwachtingen (optiecontract,
weddenschap), ofhet op verschillende momenten nodig hebben van geld (geldleen-
overeenkomst).

Naast deze zogenaamde inhoudelijke belangen, is het welzijn van partijen
ook afhankelijk van hun zogenaamde relationele belangen. Hierbij gaat het in de
eerste plaats om de sociale interactie tussen partijen. Vooral een werkbare relatie
vinden partijen belangrijk. Respect speelt hierbij een belangrijke rol. Sommige
partijen willen daarbij ook een affectieve relatie (vriendschap) met de wederpartij.
Veel partijen vinden het ook belangrijk dat de gezamenlijke winst op een billijke
wijze wordt verdeeld. Bovendien vinden zij wederkerig gedrag (het retourneren
van positie fofnegatiefgedrag) belangrijk. Ook vertrouwen speelt een belangrijke
rol. In een wereld zonder markt- en overheidsfalen zouden partijen zowel hun

inhoudelijke als hun relationele belangen in een compleet contract neerleggen.
Verder ben ik ook ingegaan op het verschil in belangen van grote en kleine
contractspartijen. Tussen deze twee groepen partijen blijkt namelijk vaak een
tegenstelling te bestaan.

115



Hoofdstuk 5

In dit hoofdstuk is ook aan bod gekomen waarom het nakomen van afspraken
noodzakelijk is. Daarna heb ik aangegeven hoe informele mechanismen zoals
sociale normen en reputatie vaak voor het nakomen van afspraken zorg kunnen
dragen. Toch werken dergelijke informele mechanismen niet altijd perfect en is
het afdwingen van contracten door de overheid gewenst.

Het afdwingen van contracten door de overheid is echter onderhevig aan
overheidsfalen, omdat een rechter niet altijd alle benodigde informatie objectief
kan verifieren. Hierdoor bestaat het gevaar dat een rechter ten onrechte meent dat
het contract (niet) is nagekomen. Partijen reageren doorgaans op twee manieren
op problematische verifieerbaarheid. Ofze hanteren alleen eenvoudig te verifieren
bepalingen, met als nadeel dat de gezamenlijke winst niet maximaal is. Ofpartijen
hanteren eenrelationeel contract, waar de gezamenlijke winst weliswaarmaximaal
is, maar waar partijen voor leemtes kiezen in plaats van voor lastig te verifieren
factoren. Voor de opvulling van deze leemtes vertrouwen partijen vooral op
informele mechanismen zoals sociale normen. In beide gevallen is het contract
incompleet, omdat aan 66n van de twee voorwaarden van een compleet contract
niet is voldaan (maximale gezamenlijke winst en geen leemtes). Wanneerpartijen
een incompleet contract willen, dient een eventueel overheidsingrijpen ook gericht
te zijn op het bereiken van dit incomplete contract en niet op een compleet contract.

Een extra probleem dat het relationele contract met zich brengt, is dat het
onderhevig kan zijn aan crowding out. Dit betekent dat de voor relationele
contracten belangrijke informele mechanismen zoals sociale normen minder
effectiefzijn wanneer deze formeel (juridisch) worden afgedwongen. De formele
norm ontneemt de informele norm dan haar werking. Dit kan er toe leiden dat
partijen helemaal geen overheidsbemoeienis met (een deel van) hun relationele
contract willen.  In die gevallen  is elke overheidsbemoeienis af te raden.
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Stap 3: Door welkmarktfalen komen complete contracten
niet tot stand?

1           Inleiding

In dit hoofdstuk ga ik op zoek naar de voor dit onderzoek relevante vormen van
marktfalen. Een vorm van marktfalen is relevant wanneer deze aan drie voorwaar-
den voldoet. Het gaat (a) om die vormen van marktfalen die incomplete contracten
veroorzaken. In het vorige hoofdstuk bleek namelijk dat partijen belang hebben

bij een compleet contract. Ik ga daarom op zoek naar die vormen van marktfalen
die het totstandkomen van een compleet contract verhinderen.

Het gaat (b) om marktfalen dat kan worden teruggedrongen zonder de
contractsvrijheid van partijen te beperken. In hoofdstuk 4 heb ik dit onderzoek
namelijk beperkt tot het domein van de contractsvrijheid. Alleen oplossingen die
de contractsvrijheid van partijen in stand laten, komen in aanmerking. Marktfalen
dat de overheid niet kan terugdringen door middel van aanvullend contractenrecht
o f aanvullende zelfregulering, is daarom eveneens niet relevant. Het gaat (c) tot
slot om marktfalen dat niet door private partijen zelf kan worden weggenomen.
Private partijen trachten namelijk ook zelf marktfalen terug te dringen. Wanneer
zij hier voldoende in slagen, is er uiteraard geen rol voor de overheid weggelegd.

Om te testen o f aan deze drie voorwaarden is voldaan, stel ik bij  elke vorm
van marktfalen een drietal vragen: (a) Leidt deze vorm van marktfalen tot een
incompleet contract? Zo ja, waarom? (b) Kan deze vorm van marktfalen worden
teruggedrongen zonder de contractsvrijheid van partijen te beperken? (c) Nemen
private partijen deze vorm van marktfalen zel f volledig weg? Bij vraag (a) ga ik
ook op zoek naar de oorzaak van het marktfalen, omdat dit inzicht van belang is
wanneer ik in het volgende hoofdstuk verschillende soorten oplossingen voor de
diverse vormen van marktfalen in kaart breng.

Er blijken drie vormen van marktfalen aan deze drie voorwaarden te voldoen:
transactiekosten, informatie-asymmetrie en irrationaliteit. Voor deze drie vormen
van marktfalen geef ik een uitgebreid antwoord op de zojuist genoemde drie vragen
(§ 2-4). Vormen van marktfalen die niet aan alle drie de voorwaarden voldoen,
zijn zoals gezegd niet van belang voor dit onderzoek. Ik zal voor deze vormen
slechts summier aangeven aan welke van de drie voorwaarden niet is voldaan
(§ 5). Tot slot ga ik wel iets uitgebreider in op de vraag in hoeverre de (her)ver-
deling van welzijn relevant is voor dit onderzoek (§ 6).
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2              Transactiekosten

2.1 Waarom transactiekosten leiden lot incomplete contracten

Edn van de belangrijkste oorzaken dat contracten niet compleet zijn,' is de
aanwezigheid van transactiekosten bij vrijwel elk contract. Onder transactiekosten
versta ik de kosten die gemaakt worden bij het zoeken naar mogelijke contractpart-
ners en de kosten voor het tot stand brengen en het afdwingen van overeenkomsten. 2
Het kost immers tijd en moeite om een partij te vinden waarmee een contract kan
worden gesloten met een maximale gezamenlijke winst. Vervolgens kunnen
onderhandelingen - zeker bij complexe contracten - langdurig zijn en moeizaam
verlopen.3 Voor het contractenrecht is vooral van belang dat na de onderhandelingen

alle afspraken van partijen nog eens moeten worden vastgelegd in een schriftelijk
contract. Tot slot willen partijen er op kunnen toezien dat een eenmaal gesloten
overeenkomst ook door de wederpartij wordt nageleefd: Dit kan varieren van een
manager die zijn werknemers controleert, tot een koper die geleverde goederen

inspecteert. Al deze kosten kunnen leiden tot een incompleet contract, omdat de
hoogte van deze kosten op een gegeven moment niet meer opwegen tegen de
voordelen van een compleet contract.5

Een bijzondere vorm van transactiekosten zijn kosten voortkomend uit de
zogenaamde signalling-problematiek: Partijen zullen soms niet tot een compleet
contract komen, omdat het voorstellen van de bijbehorende voorwaarden een
verkeerd signaal aan de ander geeft. Wie het contract helemaal dicht wil timmeren,
kan de indruk wekken op voorhand meer bezig te zijn met zijn juridische positie,

1 Inhoofdstuk 5.51iet ik ziendatpartilen alsgevolg van problematische verifieerbaarheid soms een
incompleet contract willen. In hoofdstuk 5.6 gaf ik daarom aan dat ik met een compleet contract
een zo compleet contract bedoel als partijen willen. Een incompleet contract is derhalve een
incompleter contract dan parti.len zouden willen.

2           Cooter & Ulen 2004, p. 91-92. Voor mijn doeleinden is deze omschrijving van het begrip voldoende
Er bestaan echter vele definities van transactiekosten, zie bijvoorbeeld het overzichtsartikel van
Allen 1999; zie ook Medema & Zerbe 1999, p. 855-856; De Geest 1994, p. 42-45.

3 Partijen kunnen, omdat zezo veel mogelijkvan het contractuele surplus voorzichzel fwillen houden,
dwarsliggen in de onderhandelingen. Het 'overvragen' is hierbij ook een probleem, aldus Cooter
& Ulen 2004, p. 92-93; Babcock & Loewenstein 2000; zie hierover verder § 4.1.

4         Cooler & Ulen 2004, p. 92-94. Er is overigens een punt waarop de transactiekosten (een vorm van
marktfalen)overgaan in verificatiekosten (een vorm van overheidsfalen, zie hoofdstuk 5.5). Wanneer
dit precies is, is een kwestie van etiketteren. Relevant is ditomslagpunt niet, aangezien beide soorten
kosten tot een incompleet contract leiden.

5       Ayres & Gertner 1989, p 92. Shavell 1980, p. 468, Williamson 1985, p. 70.
6          De Geest  1994, p. 84-85 plaatst deze kosten onder de noemer communicatiekosten en daarmee

onderde transactiekosten. Zie over signallingin het algemeen Spence 1974, het concept signalling
hangtnatuurlijk ook samen methetin hoofdstuk 5.4.2 besproken informele mechanisme reputatie.
Zie bijvoorbeeld Klein & Leffler 1981
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dan met het nakomen van het contract: Mensen willen over het algemeen bekend
staan als iemand die coOperatiefis: Wie voorstelt in het contract op te nemen dat
beide partijen zich over en weer respectvol moeten gedragen, zal veelal de indruk
wekken de wederpartij op dit punt niet te vertrouwen. Partijen zullen hierop

anticiperen en voorstellen die mogelijkerwijs als een negatief signaal opgevat
kunnen worden, achterwege laten. Dit kan weer leiden tot een incompleet contract.

Herinnerdat een compleet contract (a) geen leemteskenten (b) de gezamenlij-
ke winst maximaliseert: Transactiekosten zijn er veelal de oorzaak van dat aan
66n, ofzelfs aan beiden voorwaarden niet is voldaan. Zo kunnenpartijen als gevolg
van transactiekosten kiezen voor een simpel contract dat alleen de hoofdlijnen
regelt (relationeel contract).10 Het nadeel hiervan is dat een leemte in het contract

ontstaat. Het contract dat stelt dat A aan B goed X moet leveren voor prijs Y wat
er ookgebeurt, kent daarentegen geen leemte." Hetnadeel is echterdat dit contract
de gezamenlijke winst waarschijnlijk niet maximaliseert, omdat het een groot risico
voor A in het leven roept. A moet immers altijd leveren, ongeacht welke
omstandigheden zich in de toekomst voordoen:2 In beide gevallen is sprake van
een incompleet contract. De transactiekosten kunnen overigens ook zodanig hoog
zijn, dat in het geheel geen contract tot stand komt.

2.2 Transactiekosten verminderen zonder de contractsvrijheid te beperken

Wanneer de overheid er in slaagt om transactiekosten voor partijen (gedeeltelijk)
weg te nemen, helpt zij partijen het complete contract dichter te benaderen. Dit
betekent dat het sociale welzijn wordt vergroot. In deze paragraaf laat ik zien hoe
de overheid transactiekosten kan terugdringen zonder de contractsvrijheid van
partijen te beperken. In hoofdstuk 4.2 kwam aan de orde dat aanvullend contracten-
recht de meest voor de hand liggende vorm van ingrijpen is, maar dat ook
aanmoediging tot zelfregulering een optie is. Ikbespreek eerst vij fmanieren waarop
de overheid partijen door middel van aanvullend contractenrecht kan helpen

7          Bernstein 1993, p. 70-73, Triantis 2002,p. 1071. Erbestaan echterook positievesignallingeffecten.
Een partij die bijvoorbeeld voorstelt om in geval van een conflict een mediator in te schakelen,
presenteert zichzelf immers als iemand die problemen graagcooperatiefoplost, zie Bernstein 1993,
p. 86.

8 Posner 2000a, p 21.
9      Zie hoofdstuk 5.2.1.
10      Zie over relationele contracten hoofdstuk 5.5.3 en zie § 2.3 verderop over relationele contracten

als gevolg van transactiekosten.
11      Hier is sprake van een eenvoudig verifieerbaar incompleet contract, zie hoofdstuk 5.5 2.
12      Ik ga er voor het gemak van uit dat een dergelijk contract ook de onvoorziene omstandigheden-

regeling van art. 6:258 BW opzij zet. In het geldend recht is deze bepaling van dwingend recht
(art. 6.250 BW). Ik betoogde echter al eerder dat art. 6:258 beter van aanvullend recht kan zijn,
zie Van Bijnen 2004, p. 2086.
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transactiekosten te besparen. Daarna geef ik kort aan hoe de overheid dit ook door
aanvullende zelfregulering zou kunnen bewerkstelligen.

In de eerste plaats kan aanvullend contractenrecht die zaken voor partijen
regelen die zij zel fde moeite van het regelen niet waard vinden. Zo zullen partijen
risico's, waarvan de kans erg klein is dat ze zich verwezenlijken, vaak niet in het
contract benoemen:3 Het kost immers tijd en moeite omhier over te onderhandelen
en het daarna goed te verwoorden in een schriftelijk contract. Een aanvullende
overmachtregelingbij voorbeeld kan de allocatie van deze risico's dan voorpartijen
verzorgen.

In de tweede plaats kan aanvullend recht zaken voor partijen regelen die zij

bij afwezigheid van aanvullend recht wel zelfgeregeld zouden hebben. Het voordeel
hiervan is dat partijen zich de tijd en de moeite kunnen besparen die nodig zijn
om zelf een regeling te treffen. 14 Zo zal elke partij een remedie in geval van

niet-nakoming wensen. Wanneer het aanvullend recht dit nu voorpartijen oplost,
hoeven zij zel f geen regeling meer te treffen.

Ten derde maken partijen fouten bij het opstellen van hun contracten.
Aanvullend recht kan die fouten voorpartijen herstellen: 5 Door de Haviltex-norm
is het bijvoorbeeld mogelijk om eventuele fouten in een schriftelijk contract te
herstellen door te kijken naar de achterliggende bedoelingen van partijen.16 Dit
bespaart partijen transactiekosten, omdat zij niet meer nodeloos secuur hoeven
te zijn bij het opstellen van hun contract.

Ten vierde kan men met aanvullend contractenrecht die hierboven besproken
signallingproblementegengaan. 17 Partijen regelen bepaalde zaken soms niet, omdat

het aansnijden van het onderwerp een verkeerd signaal kan afgeven. Wanneer het
aanvullend contractenrecht dergelijke zaken voor partijen regelt, voorkomt dit dat
een partij dergelijke onderwerpen moet naar voren moet brengen. Doordat het
aanvullend recht tal van zaken regelt en daarmee als het ware contracten 'dichttim-
mert', hoeven partijen tal van zaken niet meer op te werpen. Dit kan het negatieve
signaal voorkomen dat een partij alleen maar bezig is met zijn juridische positie.

Tot slot kan men door middel van zogenaamde veilige havens (safe harbors)
transactiekosten voor partijen besparen:8 Het overige aanvullend recht geldt als

13 Deze reden wordt het meest genoemd in de literatuur, zie bijvoorbeeld Goetz & Scott 1985, p. 263,
270; Schwartz & Scott 2003, p. 595-596, Schwartz 1993, p. 390; Posner 2003a, p. 96-97; Ayres
& Gertner 1989, p. 92-93.

14 Zie bijvoorbeeld Charny 1991, p. 1820, zie ook Asser-Hartkamp 4-11, nr. 291.
15     Goetz & Scott 1985, p. 263,268 e.v., opp. 274 stellen zij: "parties frequently seemed to make

very bad contracts for themselves".
16 Naar huidig recht is het de vraag of uitlegregels aanvullend van aard zijn. In hoofdstuk 11.5 betoog

ik echter dat dit wei het geval is, althans het geval zou moeten zijn.
17     Aanvullend contractenrecht kan echter ook negatieve signalling effecten creeren. Zie over deze

vorm van overheidsfalen (de status quo bias) hoofdstuk 7.10.2.
18 Veiligehavens kwamen al kort aanbod in hoofdstuk 4.2.2. Zie hierover verder uitgebreid hoofdstuk

7.7 en de literatuurverwijzingen aldaar.
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partijen niets hebben afgesproken Copt out regime), een veilige haven geldt
daarentegen pas als partijen daar expliciet voor kiezen (opt in regime). Het
boetebeding is hier een goed voorbeeld van. Partijen hoeven alleen maar aan te

geven wat de hoogte van de boete is, de artt. 6:91  e.v. BW regelen de rest.'9 Het
voordeel hiervan is dat partijen in hun contract niet uitgebreid hoeven uit te leggen
wat zij precies met het beding bedoelen, hetgeen transactiekosten bespaart.

Naast aanvullend contractenrecht kan de overheid ook transactiekosten
besparen doorparticuliere organisaties aan te moedigen tot aanvullende zelfregule-
ring.20 Private partijen kunnen door middel van algemene voorwaarden (al dan
niet voorzien van een standaardcontract met een keuzemenu, zoals de Incoterms)
een opt-in regime tot stand brengen. Er is dan sprake van een private veilige haven
in plaats van de zojuist beschreven wettelijke veilige haven. De wijze waarop men
transactiekosten bespaart, is vrijwel hetzelfde. Partijen hoeven alleen maar aan
te geven dat een bepaalde (private) veilige haven tussen hen geldt. Zij besparen
dan de transactiekosten gemoeid met het opstellen van de inhoud van de veilige
haven:1

2.3 Het besparen van transactiekosten door partijen zelf

Partijen leggen zich echter niet zo maar neer bij een incompleet contract. Zij
trachten daarom ook zelf transactiekosten te besparen. Wanneer private partijen
er zonder enig overheidsoptreden in slagen transactiekosten zodanig terug te dringen
dat deze geen incomplete contracten meer veroorzaken, is er geen reden voor
overheidsingrijpen. Er is dan immers geen sprake van marktfalen. Ikbespreek twee
manieren waarop private partijen zelftransactiekosten kunnenbesparen: algemene
voorwaarden en relationele contracten.

Veel brancheorganisaties zorgen (al dan niet in overleg met consurnentenorga-
nisaties) voor aanvullende zelfregulering door het opstellen van algemene
voorwaarden,22 hetgeen individuele partijen transactiekosten bespaart.23 Wanneer
hier geen aanmoedigend overheidsoptreden aan vooraf gaat, is er sprake van zuivere

19        Voor het boetebeding geldt overigens dat art. 6:94 lid 1  BW niet van aanvullend recht is (zie art.
6:94 lid 3 BW). Dergeluke dwingende gedeelten van een veilige haven blijven echter buiten
beschouwing, aldus hoofdstuk 4.2.

20 Zie hoofdstuk 4.2.1.
21        Door middel van soft law zouden maatschappelijke partijen in theorie ook een opt-out regime tot

stand kunnen brengen. In hoofdstuk 7.9.3 geef ik echter aan waarom algemene voorwaarden een
beter middel zijn om transactiekosten te besparen dan soft  law.

21     Soft law dat transactiekosten terugdringt, komt in de praktijk volgens mij zelden voor. De 22
instrumenten die Baarsma e.a. 2003 noemen, bevatten mijns inziens weinig soft law gencht op
het terugdringen van transactiekosten. Zie ook de vorige noot.

23 Zie bijvoorbeeld Cooter & Ulen 2004, p. 288; De Geest 1994, p. 280.
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of spontane zelfregulering.14 Het is echter niet waarschijnlijk dat private partijen
in staat zijn om door middel van zuivere zelfregulering alle transactiekosten weg
te nemen. Hier zijn drie redenen voor aan te wijzen.

Ten eerste hebben sommige branches25 niet de vereiste organisatiegraad, de
kennis en het draagvlak om tot zelfregulering te komen.26 Voor deze branches lijkt
het aanvullend contractenrecht de enige methode om transactiekosten te besparen.

27

Ten tweede ontstaat in branches die wel in staat zijn tot zelfregulering, lang niet
altijd spontane zelfregulering. Vaak hebben zij een aanmoedigend duwtje in de
rug nodig en een codrdinerende overheid. De Cot:irdinatiegroep Zelfreguleringsover-
leg van de SER is mijns inziens het bewijs dat een faciliterende overheid gewenst
is.

28

Ten derde leveren de algemene (branche)voorwaarden die wel tot stand komen
- al dan niet na aanmoediging van de overheid -, mijns inziens zelden een compleet
contract op. De reden hien'oor is mijns inziens dat algemene voorwaarden tot stand
komen tegen de achtergrond van het aanvullend contractenreclit. Wat in het
aanvullend contractenrecht is geregeld, gaan maatschappelijke partijen niet
nogmaals doen.29 Zo hanteren veel algemene voorwaarden bijvoorbeeld open
normen zonder aan te geven hoe de rechter deze moet invullen. Hoe de rechter
de bepalingen moet uitleggen - bijvoorbeeld grammaticaal of volgens Haviltex
- wordt doorgaans ook niet geregeld. Deze leemten worden derhalve opgevuld
doorhet aanvullend contractenrecht.30 Gezien deze drie puntenblijft overheidsin-
grijpen derhalve wenselijk. Dit geldt voor zowel het aanvullend contractenrecht
als het aanmoedigen van partijen tot (aanvullende) zelfregulering.

Een andere methode waarmee individuele partijen transactiekosten kunnen
besparen, is het sluiten van een zogenaamd relationeel contract. In het vorige
hoofdstuk besprak ik waarom een relationeel contract een antwoord van partijen

24 Zie Eijlander 1994, p. 100 (zuivere zelfregulering) en Baarsrna e,a. 2003, p. 5 (spontane
zelfregulering).

25 Consumenten schaar ik voor het gemak ook even onder de term branche. Hun 'branche'-organisatie
is immers de consumentenbond.

26       Baarsma e.a. 2003, p. 50 e.v. noemen ditals basisvoorwaarden voor zelfregulering. Transactiekosten
voorkomen dan niet alleen dat partijen zelf complete contracten opstellen, maar transactiekosten
voorkomen dan ook dat brancheorganisaties dit voor partijen doen.

27 Een partij die alleen voor zichzelf algemene voorwaarden opstelt, bespaart weliswaar ook
transactiekosten, maar de transactiekosten gemoeid met het opstellen van de algemene voorwaarden
zullen ook dan het totstandkomen van een compleet contract nog steeds belemmeren

28 Zie hierover Vranken 2004, p.  10 noot 52; Baarsma e.a. 2003, p. 129-131  en de informatie op
www.ser.nl/public aties.

29       Zie wei hoofstuk 7.10  1 waarin ik aangeefdat bepaalde zaken ook dubbel worden geregeld, omdat
partijen bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn van de inhoud van het aanvullend contractenrecht. Zie
bijvoorbeeld Goetz & Scott 1985, p. 312 e.v.; Kaplow 1992, p. 620. nt. 183; Ayres 1993, p. 10.

30      Indien men het aanvullend contractenrecht zou afschaffen, zouden partijen dit inderdaad wel zelf
regelen. In hoofdstuk 9.8 leg ik uit dat dit niet efficient is, omdat dan in elke set algemene
voorwaarden afzonderiijk bepaalde zaken telkens weer geregeld moeten worden (zoals de
uitlegmethode) die de overheid beter ineens centraal voor alle contracten kan regelen.
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op problematisch te verifieren afspraken is.31 Partijen kunnen echter ook voor een
relationeel contract kiezen om transactiekosten te besparen.32 Omdat het kostbaar
is om voor alles wat zich eventueel kan voordoen een regeling te treffen, laten

partijen leemten in hun contract. Partijen spreken dan bijvoorbeeld af om het
contract naarbeste kunnen uit te voeren, ofom overproblemenpas (in redelijkheid)
te onderhandelen wanneer ze zich voor doen. Partijen spreken zodoende af het
in de toekomst met elkaar eens te worden, mocht zich een probleem voordoen en
de partijen vertrouwen voor het nakomen van deze afspraak primair op de relatie.

Een relationeel contract is echter slechts een manier om transactiekosten te
omzeilen, het neemt deze niet weg. Als overheidsoptreden transactiekosten wel
weg kan nemen, heeft dit de voorkeur. Hierboven zagen we al dit mogelijk is door
middel van aanvullend contractenrecht ofaangemoedigde zelfregulering. De reden

datpartijen waarschijnlijk liever een compleet contracthebbendan een relationeel
contract, is dat dit laatste niet zonder risico is. Ten tijde van het sluiten van het
contract kunnen partijen elkaar van alles beloven, maar wanneer het misgaat, is
het maar de vraag of de relatie zodanig is, dat partijen er zelf uitkomen.  Het ligt
voor de hand dat partijen wanneer ze de keuze hebben liever voor een compleet
contract zonder dergelijke risico's kiezen. Dit wordt eveneens ondersteund door
empirisch bewijs.

33

3          Informatie-asymmetrie

3.1 Informatie-asymmetrie kan leiden tot strategisch gedrag en daardoor

tot incomplete contracten

Wanneer twee partijen een contract sluiten beschikken ze zelden over dezelfde
informatie. Dit wordt informatie-asymmetrie genoemd.34 In veel contracten levert
dit geen problemen op. Soms is het gehele contract zelfs gebaseerd op de
aanwezigheid van informatie-asymmetrie. Men huurt bijvoorbeeld een advocaat
of consultant in omdat men zelf niet over de benodigde kennis beschikt om een

31 Zie verder hoofdstuk 5.5.3 over relationele contracten en de literatuurverwijzingen aldaar.
32      Goetz & Scott 1980, p.  1091-1092 noemen transactiekosten (voortkomend uit complexity) en

problematische verifieerbaarheid (voortkomend uit uncertainty) in den adem als redenen voor het
aangaan van relationele contracten. Zie ook Milgrom & Roberts 1992, p. 131-132 en Bernstein
1996, p. 1789.

33        Zie ook het in hoofdstuk 5.5.2 (noot 119 ) genoemde empirische bewijs van Fehr & Gachter 2000,
p. 173.

34       Zieover in formatie-asymmetric Stiglitz 2000, p. 834; Cooter & Ulen 2004, p. 47, Weimer& Vining
1999, p.  107 e.v. Toegespitst op aanvullend contractenrecht: Ayres & Gertner 1989, p. 99-100.
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bepaald probleem op te lossen.35 Zelfs de koop van een krant is op informatie-
asymmetrie gebaseerd.16

Informatie-asymmetrie kan echter ook tot incomplete contracten leiden. Dit
is het geval wanneer een partij door informatie prijs te geven het contractuele
surplus kan vergroten, maar dit niet doet, omdat dit zijn eigen onderhandelingsposi-
tie verzwakt. Dit noemt men strategisch gedrag en het gevolg ervan is dat de
gezamenlijke contractuele winst niet maximaal is.37 Een simpel voorbeeld hiervan
is de verkoop van een tweedehands auto met substantiele gebreken. De verkoper
zal de aanwezigheid van de gebreken het liefst verhullen, omdat hij op deze wuze
een groot deel van de gezamenlijke winst - het contractuele surplus - verkrijgt.

In veel gevallen zal het mededelen van de bewuste informatie het contractuele
surplus echter vergroten. De koper kan dan namelijk een geTnformeerde keuze
maken en de koper weet dan zeker dat de koop zijn welzijn ook daadwerkelijk
zal maximaliseren.38 Zonder de informatie bestaat de kans dat hij bijvoorbeeld
lievereen andere auto had gekocht. Bovendien zullen kopers terughoudender zijn
wanneer zij er niet van op aan kunnen dat alle relevante informatie zal worden
medegedeeld. Dit kan er toe leiden dat mensen van bepaalde contracten afzien. 39

Bij andere contracten zal de koper kosten maken teneinde het desbetreffende goed
te (laten) onderzoeken. Deze onderzoekskosten zijn echter nutteloos wanneer de

verkoper al in het bezit is van de desbetreffende informatie. 40

Informatie over risico's vormt eveneens een probleem. Een producent
bijvoorbeeld zal niet altijd willen waarschuwen tegen de gevaren van zijn product.

4I

Dit kan mensen immers van de koop kan doen afzien, ofhet kan er toe leiden dat
mensen minder voor het product willen betalen. Toch is het belangrijk dat een
producent deze informatie vrijgeeft, omdat de koper dan voorzorgsmaatregelen
kan nemen. Dit verkleint de kans op schade en vergroot derhalve het welzijn dat
de koper aan het contract ontleent. Het gezamenlijke contractuele surplus is hierdoor
automatisch ook groter. 42

Aan de andere kant kunnen kopers ook een risico vormen. De koper van een
dienstbijvoorbeeld, wil het veelallieverniet onthullen wanneerhij een groot risico
vormt in geval van wanprestatie. Iemand die een dure bontjas bij een bewaakte
garderobe achterlaat, vertelt de waarde liever niet. Hetzelfde geldt voor iemand

35 Zie bijvoorbeeld Trebilcock 1997, p. 103 e.v.
36     Trebilcock 1997, p. 103.
37 Zie bijvoorbeeld Ayres & Gertner 1989, p. 99-100; Shavell 2004. p. 332.
38        Trebilcock 1997, p. 102-103, Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 14; Mackaay 1980, p.  115.
39       Zie De Geest 1994, p. 67-68 en 181-182 verwijzend naar het beroemde artikel van Akerlof 1970

over de market for lemons. Zie ook Cooter & Ulen 2004, p. 47.
40      Cooter & Ulen 2004, p. 47 en 285, Shavell 2004, p 333; Kronman 1978, p. 22 e.v.
41 Reputatie-overwegingen kunnen een producenthieruiteraard wei vriJ wi 11 i g toe aanzetten. Zie verder

hoofdstuk 5.4.2 over informele mechanismen.
42      Cooter & Ulen 2004, p. 284-285, De Geest 1994, p. 170-171. Mackaay 1980, p. 232-233.
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die een waardevol pakketje verstuurt. De reden dat de koper de waarde liever niet
onthult, is simpel. De dienstverlener zal de dienst weigeren, of een hogere prijs
vragen, om zo het (extreem hoge) risico van wanprestatie af te dekken.43 Toch
is het voor het sociale welzijn belangrijk dat de dienstverlenerde beschikking krijgt
over dergelijke informatie. Deze kan dan immers gepaste voorzorgsmaatregelen
nemen. Hierdoor wordt de kans op schade kleineren is de gezamenlijke contractuele
winst maximaal. 44

In al deze gevallen kan de partij met een informatievoorsprong de gezamenlij-
ke winst vergroten door de informatie te onthullen. Uit zichzelfzal hij dit veelal
niet doen, omdat onthulling van de informatie zijn aandeel in de gezamenlijke winst
verkleint.45 Het gevolg is een incompleet contract. Wanneer informatie-asymmetrie
tot incomplete contracten leidt, kan de overheid proberen dit marktfalen op te
heffen. Alvorens in te gaan op de vraag of de overheid hiertoe in staat is zonder

de contractsvrijheid te beperken, bespreek ik eerst nog twee situaties waar men
zou kunnen menen dat de informatie-asymmetrie tot een incompleet contract leidt,
maar waar dit niet altijd het geval is.

De eerste situatie is de aanwezigheid van triviale of zichtbare informatie.
Als een tweedehands autoverkoper de aanwezigheid van elk roestplekje zou moeten

mededelen, levert dit natuurlijk veel nutteloos gemaakte transactiekosten op. De
verkoper van een huis te verplichten om zichtbare gebreken mede te delen, is om
dezelfde reden onlogisch.46 Een tweede situatie is informatie die tegen (aanzienlijke)
kosten is verkregen. Oliemaatschappijen spenderen bijvoorbeeld een vermogen
om erachter te komen waar olie in de grond zit. Wanneer zij gedwongen zouden
worden deze kennis mede te delen, zou de eigenaar van de grond er met de winst
vandoor gaan.47 Het gevolg is dat niemand meer de moeite zal nemen om in
andermans grond naar olie te gaan zoeken.48 Het is daarom niet altijd wenselijk
kopers die hebben geYnvesteerd in waardevolle informatie, te verplichten deze
informatie mede te delen.49

43     Ayres & Gertner 1989, p. 101-102.
44     Goetz & Scott 1977, p. 578-579; Ayres & Gertner 1989, p. 101.
45 Uiteraard alleen wanneer het 'share-Of-the-pie-effect" groter is dan het "size-Of-the-pie-effect",

aldus Ayres & Gertner 1989, p. 99.
46     Trebilcock 1997, p. 112 e.v.; Kronman 1978, p. 6 e.v.; De Geest 1994, p. 183. Trebilcock wijst

ook op het gevaar dat kopers die nadien om Un of andere reden van het contract af willen allerlei
zichtbare gebreken aanvoeren om zo onder het contract uit te komen.

47 Deze eigenaar kan immers met deze kennis naar concurrerende maatschappijen stappen en zo de
hoogst mogelijke prijs bedingen.

48      Zie voor dergelijke voorbeelden uit de Amerikaanse rechtspraak: Kronman 1978, p. 19 e.v.
49       Kronman  1978, p.  13 e.v.; zie ook De Geest 1994, p 176-178. in sommige gevallen is het echter

wel verstandigiemand tedwingen ominformatie waarin is gernvesteerd, te onthullen,aldus Shavell
2004, p. 333, nt. 15. Zie ook Birmingham 1988 en Trebilcock 1997, p. 107 e.v.
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3.2 Informatie-asymmetrie terugdringen zonder de contractsvrijheid te

beperken

Kan de overheid informatie-asymmetrie terugdringen en tegelijkertijd de contracts-
vrijheid van partijen in stand houden? 0 fwel kan de overheid binnen het domein
van de contractsvruheid maatregelen nemen tegen strategisch gedrag als gevolg
van informatie-asymmetrie? In de meeste gevallen is dit niet mogelijk. De overheid
kan strategisch gedrag veelal alleen aanpakken door de partij met een informatie
achterstand te beschermen door middel van dwingend recht. Dergelijk overheidsing-
rijpen beperkt de contractsvrijheid van partijen en valt derhalve buiten het bereik
van deze studie. 50

Dit geldtbijvoorbeeld voor in formatieplichten, dwaling, bedrog, onredelijk
bezwarende algemene voorwaarden en de beperkende werking van redelijkheid
en billijkheid. Al deze leerstukken kunnen ingezet worden om een partij tegen
een informatie achterstand te beschermen, maar zijn tevens van dwingend recht.
Dit is maar goed ook. Een partij met een informatie achterstand is zich immers
veelal niet van bewust van deze achterstand en dit kan de wederpartij uitbuiten.
Bij bescherming door middel van aanvullend recht kan de partij met een informatie
voorsprong trachten ongemerkt van de beschermende bepalingen af te wijken.
Zouden partijen bijvoorbeeld van de regeling over algemene voorwaarden (art.
6:231 e.v. BW) mogen afwijken, dan kan de gebruiker van de voorwaarden in
diezelfde algemene voorwaarden opnemen datpartijen hiervan afwijken. Juist omdat
mensen de inhoud van algemene voorwaarden doorgaans niet kennen, is dergelijke
bescherming door middel van aanvullend contractenrecht niet erg zinvol. 51

Bescherming door middel van dwingend recht ligt hier veel meer voor de hand.
Zoals ik al opmerkte, is deze bescherming zeer nuttig, maar valt het buiten het
bereik van deze studie, omdat de contractsvrijheid van partijen wordt beperkt.

In uitzonderingsgevallen kan de overheid informatie-asymmetrie echterwei
terugdringen zonder de contractsvrijheid van partijen te beperken. Op deze
uitzonderingsgevallen richt ik mij. Soms kan men informatie-asymmetrie opheffen
door het aanvullend contractenrecht op te stellen in het nadeel van de partij met
informatie.52 Het zojuist genoemde geval van het waardevolle pakketje is hier een
goed voorbeeld van. Een regel van aanvullend contractenrecht die stelt dat partijen
in geval van niet-nakoming alleen recht hebben op vergoeding van voor:ienbare
schade, heft de informatie-asymmetrie namelijk op. De klant zal nu wel mededelen

50      Zelfregulering is wellicht ook mogelijk, maar de normen die hier uit voortvloeien zullen naar alle
waarschijnlijkheid ook dwingend van aard zijn (m.a.w. partijen mogen er niet van afwijken),
waardoor partijen eveneens geen contractsvrijheid hebben

51 Zie bijvoorbeeld ook Korobkin  1998. p. 610.
52      De eersten die dit punt maakten, zijn Ayres & Gertner 1989, p. 97 e.v. In hoofdstuk 7.5 ga ik hier

verder op in. Zie aldaar voor verdere literatuurverwijzingen
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dat het pakketje waardevol is, ook al moet hij dan meer betalen. Doet hij dit niet
dan krijgt hij in geval van wanprestatie namelijk maar een deel van de schade
vergoed.53 De vervoerder kan naar aanleiding van deze informatie vervolgens de
gepaste voorzorgsmaatregelen nemen. Een ander tot de verbeelding sprekend
voorbeeld vind ik het arrest waarin een vrouw een excessief dure bontjas bij  de
garderobe had afgegeven, die vervolgens kwijtraakte. Volgens het Hof had de
vrouw bij de garderobehouder om speciale aandacht moeten vragen.

54

De in deze twee voorbeelden geformuleerde regels prikkelen eigenaren de
informatie-asymmetrie op te heffen, zonder dat de contractsvrijheid van partijen
wordt beperkt. Informatie-asymmetrie is zodoende een vorm van marktfalen die

van belang is, wanneer de overheid binnen het domein van de contractsvrijheid
ingrijpt. De voorwaarde voor een dergelijke bescherming door middel van
aanvullend contractenrecht is overigens wel dat de informatie-asymmetrie ook
daadwerkelijk wordt opgeheven. Dergelijke aanvullende rechtsregels worden
daarom ook wel information forcing defaults genoemd.55 Kan men schadelijke

informatie-asymmetrie niet opheffen met aanvullend contractenrecht, dan kan men
de contractsvrijheid van partijen het beste beperken door het opstellen van
dwingende rechtsregels.56 Deze vallen echter- het is al vaker gezegd-buiten het
bereik van dit onderzoek.

3.3 Het tegengaan van injormatie-asymmetrie door partijen zelf

Partijen kunnen informatie-asymmetrie ook zelftegengaan. Mensenkunnen zichzelf
bijvoorbeeld beschermen dooreen garantie te bedingen.S7 Soms zullen verkopers

garanties zelfs uit zichzelfaanbieden. Dit om te laten zien dat zij wel betrouwbaar
zijn en in tegenstelling tot concurrenten een goed product aanbieden.58 Een

organisatie als TPG beschermt zichzelf door een zogenaamd prijs-keuzesysteem

53        Ayres & Gertner 1989, p. 101  e.v. Als deklant de hoge waarde niet mededeelt, is er overigens ook

geen probleem, want dan acht hij een volledige schadevergoeding en extra voorzorgsmaatregelen
blijkbaar niet nodig.

54        Hof Den Bosch 12 november 1990.  rvC  1991, 2 (Hubertushuis). In casu kreeg de vrouw echter
geen enkele vergoeding. Met Duyvensz 2003, p. 119 ben ik van mening dat alleen het excessieve

gedeelte niet voor vergoeding in aanmerking zou moeten komen.
55        Schwartz 1993,p. 390. In hoofdstuk 7.5 hanteerik hierde Nederlandse term 'strategische benadering'

Voor.

56    In plaats van aanvullend contractenrecht zouden partijen ook door middel van zelfregulering
in formatie-asymmetrie terug kunnen dringen. In plaats van een wettelijke regeling kunnen partijen
immers ook in algemene voorwaarden of sop law een bepaling opnemen, die ervoor zorgt dat de

partij met een in formatie-voorsprongde desbetreffende in formatie onthult. Het gaat nu echterniet
om de vraag welke oplossing beter is. Dit komt aan bod in hoofdstuk 9. Het gaat nu alleen om de
vraag ofde overheid informatie-asymmetriekan tegengaan zonderde contractsvrijheid van partijen
te beperken. Zoals gezegd, is dit het geval.

57     Cooter & Ulen 2004. p. 47.
58        De Geest 1994 , p.  172 verwijzend naar Grossman  1981 en Milgrom 1981
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te hanteren en laat klanten die waardevolle pakketjes versturen hiervoor meer
betalen.59 Toch werkt dit alles niet perfect. Mensen vragen alleen om een garantie
als ze zich er van bewust zijn dat ze een informatie achterstand kunnen hebben.
Alleen verkopers die een goed product aanbieden, zullen uit zichzelf met een
garantie komen6o en niet alle organisaties zijn zo gesofisticeerd als TPG -
bijvoorbeeld garderobehouders - dat ze een prijs-keuzesysteem kunnen hanteren.

Sociale normen en mogelijke reputatieschade kunnen ervoor zorgen dat
mensen relevante informatie uit zichzelf mededelen. Toch werken dergelijke
informele mechanismen ook niet optimaal. Zoals in het vorige hoofdstuk is
aangegeven, trekken sommige mensen zich niets aan van sociale normen en is
iemands reputatie niet altijd even makkelijk te achterhalen. Tot slot lijkt zuivere
ofspontane zelfregulering informatie-asymmetrie ook niet volledig weg te kunnen
nemen. De redenen hiervoor zijn dezelfde als waarom zuivere of spontane
zelfregulering transactiekosten niet volledig kan wegnemen (zie § 2.3).

Als gevolg van dit alles is het onwaarschijnluk dat informatie-asymmetrie
zonder overheidsoptreden geheel wordt teruggedrongen.6' Ik kan daarom nu de
conclusie trekken dat informatie-asymmetrie voldoet aan de drie door mij gestelde
voorwaarden: (a) informatie-asymmetrie zorgt voor incomplete contracten (§ 3.1);
(b) informatie-asymmetrie kan teruggedrongen worden zonderde contractsvrijheid
van partijen te beperken (§ 3.2): en (c) zonder overheidsingrupen wordt informatie-
asymmetrie niet volledig teruggedrongen (§ 3.3). Hiermee is informatie-asymmetrie
een voor dit onderzoek relevante vorm van marktfalen.

4             Irrationaliteit

4.1 Irrationaliteit kan leiden tot incomplete contracten

Irrationaliteit kan op vier manieren tot incomplete contracten leiden. Een rationele
keuze impliceert ten eerste een vrije keuze. Alleen bij een vrije keuze is er namelijk
zekerheid dat een contract ook daadwerkelijk het sociale welzijn vergroot. Beide
partijen gaan er bij een vrijwillig aangegaan contract immers in welzijn op vooruit
(Pareto-verbetering). Wanneer er geen sprake is van een vrije keuze, kan iemand
geen rationele keuze maken, ofwel niet die keuze die zijn eigen welzijn maximali-
seert.62 Hierdoor is het contractuele surplus en daarmee het sociale welzijn
waarschijnlijk ook niet maximaal. Er is zodoende sprake van een incompleet

59      Zie over het prijs-keuzesysteem verder hoofdstuk 8.8 en de aldaar genoemde literatuur.
60     De Geest 1994, p. 180-181.
61          Zie ook De Geest  1994,  p.  181.
62      Cooter & Ulen 2004, p. 219

128



Stap 3: Door welk marktfalen komen complete contracten niet tot stand?

contract. Eenbedreiging kost doorgaans zelfs welzijn. Het uiten van een bedreiging
brengt immers veelal kosten met zich, zonder dat het 'contract' welzijn genereert.
Er heeft immers alleen maar een verschuiving van welzijn plaats van de lun naar
de ander.63

Ten tweede is uit talloze onderzoeken gebleken dat mensen niet altijd in staat
zijn om die keuzes te maken die hun belangen het beste dienen (zie hfst. 3.7.3).
Irrationeel gedrag kan tot een incompleet contract leiden, wanneer de wederpartij
deze irrationaliteit uitbuit. Het probleem is in essentie hetzelfde als bij de zojuist
besproken informatie-asymmetrie. Een compleet contract is mogelijk, maar de
wederpartij kiest liever voor een incompleet contract, aangezien zijn aandeel in
de gezamenlijke winst daarbij groter is.64 Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

Herinner het voorbeeld vande exoneratieclausule uit hoofdstuk 5.2.2: partijen
willen een risico doorgaans bij die partij leggen die zich hiertegen het goedkoopst
kan verzekeren. Het probleem is echter dat mensen grote problemen hebben om

dejuiste beslissingen te nemen wanneerhet aankomt op het inschatten van risico's.
Geregeld worden risico's geheel genegeerd (vooral wanneer de kans klein is dat
iets misgaat), de kans dat een risico's zich verwezenlijkt, wordt vaak te laag
ingeschat en tot slot worden de gevolgen van het intreden van een risico
gebagatelliseerd. Dit wordt wel overconjidence genoemd.

65

Zo kan het gebeuren dat een consument wel van het bestaan van een
exoneratieclausule weet,66 maar de consequenties ervan niet (goed) in zijn beslissing
betrekt. Stel nu dat de wederpartij van de consument (een producent) zichzel f het

goedkoopst kan verzekeren. Een exoneratieclausule zou dan in een compleet
contract achterwege blijven. De producent wil immers geen exoneratie omdat dit
de prijs te veel zou drukken. Is er echter sprake van irrationaliteit, dan kan de
producent dit uitbuiten door zowel de exoneratie te hanteren als een hoge prijs
te vragen. Dit is een incompleet contract, maar de producent maakt dit niet uit,
omdat dit incomplete contract hem persoonlijk meer welzijn oplevert.

Ten derde kan irrationaliteit tot incomplete contracten leiden, wanneermensen
contracten willen sluiten, die ze met het oog op hun eigen welzijn beter niet kunnen
sluiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de koop van drugs of voor contracten tot
slavernij en kannibalisme. Ook de handelingsonbekwaamheid van mindegarigen

63 Posner 2003a, p. 115.
64       Korobkin 2003, p. 25 e.v.; Hanson & Kysar 1999 en Hanson & Kysar 19992 stellen dat bepaalde

producenten (zoals de sigarettenindustrie) in formatie bewust zodanigpresenteren dat de consument
tot een irrationele keuze komt. Zij noemen dit market manipulation.

65 Zie hierover Korobkin 2003, p. 26. Korobkin & Ulen 2000, p.  1091 e.v., zie ook Van Boom 2003a,
p. 9 e.v.

66         Anders zou er immers sprake zijn van informatie-asymmetrie. Zie over dit verschil Korobkin 2003
Hil laatzien hoe een bepaald probleem geanalyseerd wordt wanneer er alleen in formatie-asymmetrie
is en hoe ditzelfde probleem geanalyseerd wordt wanneer er ook sprake is van irrationaliteit.
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moet in dit licht gezien worden.67 Het is niet zozeer- zoals hierboven - dat iemand
bescherming nodig heeft tegen uitbuiting door  de  wederpartij. Bij dergelijke
contracten gaat het erom iemand tegen ziclizelf in bescherming te nemen
(paternalisme).68

Ten vierde bestaat er het gevaar van vastgelopen onderhandelingen. De
rational choice theory voorspelt dat partijen altijd een contract aangaan wanneer
ze door samenwerking welzijn kunnen genereren (een Pareto verbetering).69 Het
kan echter gebeuren dat partijen er niet uit komen, ook al kunnen beide partijen
hun welzijn met het contract vergroten. Bijvoorbeeld omdat beide partijen
oven'ragen'.70  Het niet sluiten  van een winstgevend contract kan irrationeel

genoemd worden, omdat partijen niet die keuze maken die hun welzijnmaximali-
seert.71 Ook het niet sluiten van een contract, terwijl dit wel mogelijk is, levert
een incompleet contract op (zie hfst. 5.2.3). Zodoende zijn er viermanieren waarop
irrationaliteit tot incomplete contracten kan leiden.

4.2 Irrationaliteit terugdringen zonder de contractsvrijheid te beperken

In veel gevallen kan men irrationaliteit alleen terugdringen doorde contractsvrijheid
van partijen te beperken. Zoals bekend valt dergelijke problematiek buiten het
bereik van dit onderzoek. Twee van de vier zojuist genoemde problemen kan men
het beste oplossen doormiddel van dwingend recht. Dit betreft het eerste probleem
van de vrije keuze en het derde probleem van paternalisme. De reden hiervoor
is simpel: partijen zullen waarschijnlijk afwijken van elke aanvullende bepaling
die dergelijke irrationaliteit tracht tegen te gaan. Iemanddiebijvoorbeeldbedreigd
wordt, wordt dan eveneens gedwongen te tekenen dat hij afziet van elke aanvullende

bepaling die hem tegen bedreiging beschermt. Wie zijn eigen belangen niet kent
en drugs wil kopen, zal zich eveneens niet laten afschrikken door aanvullende
bepalingen.

Om dezel fde reden zal dwingend recht ook vaak de voorkeur hebben bij het
tweede probleem, waarbij 66n partij uit ziclizelf irrationeel handelt en waar het
gevaar bestaat dat de wederpartij hier misbruik van maakt. Bescherming door

67       Trebilcock 1997, p. 147 e.v., De Geest 1994, p. 194-195 en 290-291, Cooler & Ulen 2004, p. 219:
Barnes & Stout 1992, p. 5.

68 Misbruik doorde wederpartij is weliswaarnog steeds mogelijk, maarhet gaat erom datook wanneer
er geen misbruik bestaat bescherming nog steeds geboden is.

69     Cooler 1982, p. 16 e.v.; Korobkin & Ulen 2000, p. 1094
70 Zie bilvoorbeeld Cooter & Ulen 2004, p. 93. Onderzoek toont aan dat dit komtomdat mensen naar

zichzel f toe redeneren en daardoor bijvoorbeeld menen dat hun prestatie meer waard is dan die
eigenlijk is. Zieoverdezezogenaamde self-serving bias en overoptimism/overconfidencein relatie

tot vastgelopen onderhandelingen: Babcock & Loewenstein 2000, p. 355 e.v.; Garvin 2004, p  37,
Korobkin & Ulen 2000, p.1093-1095.

71 Het paradoxale is dat dit komt doordat partijen hun eigen belang teveel nastreven.
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middel van aanvullend contractenrecht is dan in veel gevallen eveneens niet zinvol,
omdat de kans groot is dat partijen van deze bepalingen afwijken. De partij die
beschermd wordt, weet immers niet welke keuze goed voor hem is. Hierdoor is
de kans groot dat hij het ook niet doorheeft, wanneer de wederpartij van deze
beschermende bepalingen wil afwijken.

Erzijn bij dit type irrationaliteit echter wel mogelijkheden om een irrationele

partij door middel van aanvullend contractenrecht te beschermen. Denk hierbij
aan semi- en driekwart dwingend recht (zie ook hfst. 7.5.2). Partijen mogen van
deze rechtsregels afwijken, maar slechts onder voorwaarden. Doordat bij semi-
dwingend recht een afwijkende bepaling op schrift gezet moet worden, is de kans
groter dat een partij zich realiseert wat hij overeenkomt.72 Is dit niet voldoende,
dan kan men kiezen voor driekwart dwingend recht, waar deze beslissing om af
te wijken aan een derde wordt overgelaten. Een andere mogelijkheid om
irrationaliteit tegen te gaan, is de grijze lijst van onredelijk bezwarende bedingen
(art. 6:237 BW). Hiertoetst een rechterachterafofeen beding al dan niet onredelijk
bezwarend is geweest. In al deze gevallen kan de overheid ingrijpen zonder de

contractsvrijheid van partijen te beperken.
Bij het probleem van vastgelopen onderhandelingen tot slot, kan het

aanvullend recht ook een rol spelen, zij het dat deze rol bescheiden is. Partijen
kunnen als gevolg van hun contractsvrijheid immers niet worden gedwongen een
contract aan te gaan. Onderhandelingen over de verdeling van het contractuele

surplus worden dan ook primair gestuurd door informele normen zoals die van
eenbillijke verdeling.73 Aanvullend contractenrecht zou bijvoorbeeld een rol kunnen

spelen doorpartijen die hun pre-contractuele onderhandelingen niet zelfgeregeld
hebben,74 te verplichten in redelijkheid met elkaar (door) te onderhandelen. Dit
zou het irrationeel stuklopen van onderhandelingen kunnen tegengaan, zonder

de contractsvrijheid van partijen te beperken.
75

4.3 Het bestrijden van irrationaliteit door partijen zelf

Het spreekt voor zich dat mensen irrationaliteit kunnen voorkomen door rationeel
te handelen. Wanneer mensen bemerken dat ze irrationele keuzes maken, zullen

72     Zie over dit punt ook Korobkin 2003, p. 25.
73 Zie hoofdstuk 5.2.4 en 5.3.2.3.
74 Partijen mogen immers ook zel f afspreken hoe ze hun pre-contractuele verhouding willen regelen

Zie over de pre-contractuele fase (en over de onderhandelingsplicht) hoofdstuk 12.5.
75         Hierboven gaf ik aan hoe de overheid irrationaliteit kan terugdringen door middel van aanvullend

contractenrecht. Dit zou wellicht ook kunnen door partijen aan te moedigen tot aanvullende
zelfregulering. Het gaat nu echter alleen om de vraag of ingrijpen zonder de contractsvrijheid te
beperken mogelijk is. Welke methode van ingrijpen optimaal is, komt aan bod in hoofdstuk 9
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ze hier soms van leren en trachten deze fouten in de toekomst te voorkomen. 76

Bovendien is veel onderwijs dat mensen genieten, gericht op het wegnemen van
irrationaliteit (debiasing):1 Toch is dit alles niet voldoende. Mensen hebben nu
eenmaal beperkte cognitieve capaciteiten en zullen naar alle waarschijnlijkheid
irrationeel gedrag blijven vertonen. Uit talloze empirische studies blijkt namelijk
dat mensen op bepaalde punten steeds weer dezelfde irrationele keuzes maken. 78

Daarom lijkt overheidsoptreden gewenst om mensen tegen hun eigen irrationaliteit
te beschermen. 79

5 Overige vormen van marktfalen die voorkomen bij contracten

Tot op heden heb ik drie vornien van marktfalen behandeld die allemaal aan de
in § 1 gestelde drie voorwaarden voldoen: (a) deze vormen van marktfalen leiden
tot incomplete contracten, (b) de overheid kan deze vormen van marktfalen (deels)
terugdringen zonder de contractsvrijheid van partijen te beperken en (c) private
partijen kunnen deze vormen van marktfalen niet volledig zelf terugdringen.
Hiermee zijn transactiekosten, informatie-asymmetrie en irrationaliteit voor dit
onderzoek relevant. Er zijn natuurlijk meer vormen van marktfalen dan deze drie. 81)

Deze overige vormen van marktfalen voldoen echter niet aan 66n of meer van deze
drie gestelde voorwaarden. Ik zal daarom nu kort de nog niet besproken vormen
van marktfalen aflopen en kort aangeven waarom aan minimaal 66n van de drie
voorwaarden niet is voldaan.

5.J Externaliteite,1. bescherming van derden door middel van dwinge,id
recht

Externaliteiten ontstaan wanneer een contract niet alleen van invloed is op het
welzijn van de contractspartijen, maar ook op dat van derden. Wanneercontractspar-
tijen onvoldoende rekening houden met derden, kan bescherming geboden zijn.

81

76      Ulen 1999, p. 793-794, Garvin 2004, p. 46 e.v., zie bij Garvin ook de uitgebreide literatuurverwij-
zingen.

77     Garvin 2004, p. 50 e.v.
78       Zie over irrationaliteit in relatie met recht(seconomie): Ulen  1999, p. 800 e.v.; Korobkin & Ulen

2000, p. 1075 e.v.; Sunstein 2000 en over irrationaliteit in het algemeen: Baron 2000.
79     In § 2.3 heb ik laten zien waarom ook zelfregulering naar alle waarschijnlijkheid de taak van de

overheid niet volledig kan overnemen wanneer het gaat om het wegnemen van transactiekosten.
Om dezelfde redenen zal zelfregulering irrationaliteit waarschijnlijk ook niet kunnen wegnemen

80 Zie hoofdstuk 3.5.3 voor een lijst van de verschillende vormen van marktfalen.
81 Zie verder hoofdstuk 3.5.3 over externaliteiten en de aldaar aangehaalde literatuur.
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Bescherming door middel van aanvullend recht lijkt echter geen optie.82 De kans
is immers groot dat partijen van deze aanvullende bepalingen afwijken. Men kan
externaliteiten derhalve het beste tegen gaan door de contractsvrijheid vanpartijen
te beperken. Enerzijds kan men contracten die ongewenste externaliteiten
veroorzaken door middel van dwingend contractenrecht verbieden. Anderzijds
kan men derden door middel van het aansprakelijkheidsrecht beschermen. 83

Externaliteiten zijn derhalve een belangrijkprobleem, maar vallen buiten het bereik
van deze studie, omdat ze worden teruggedrongen door de contractsvrijheid van
partijen te beperken.

5.2 Imperfecte competitie: Dwingende mededingingsregels

In hoofdstuk 3.5.3 besprak ik waarom een monopolie er voor kan zorgen dat
wederzijds voordelige contracten niet tot stand komen. Een monopolist zal zijn
prijs namelijk zo hoog vaststellen dat hij zijn winst maximaliseert. Hierdoor komen
contracten met partijen die deze prijs niet willen betalen, niet tot stand. Dit is
nadelig voor het sociale welzijn wanneer deze partijen wel meer willen betalen
dan het kost om het desbetreffende product te vervaardigen.84 Monopolies kunnen
echter net als externaliteiten beter door dwingende bepalingen worden bestreden.
De Nederlandse en Europese overheid treedt dan ook aan de hand van publiekrech-
telijke mededingingsregels op tegen monopolies en kartelvorming. Omdat

imperfecte competitie niet is op te lossen binnen het domein van de contractsvrij-
heid, valt ook dit marktfalen buiten het bereik van deze studie.85

5.3 Incomplete markten: Concreet ingrijpen

Er bestaat een incomplete markt wanneer het technisch gezien wel mogelijk is
om complete contracten te sluiten, maar dit niet gebeurt.86 Zo kunnen de kosten
voor een bepaalde markt zo hoog zijn dat de vrije markt het niet georganiseerd
krijgt. De overheid zal dan zelfmoeten ingrijpen. Voorcontracten is de rechtspraak
van overheidswege een goed voorbeeld van hoe de overheid deze vorm van

82 Zelfreguleringzou kunnen, maarhetresultaat van deze zelfregulering zijn normen waar individuele
partijen niet van mogen afwijken, zodat de contractsvrijheid van partuen eveneens wordt beperkt.
Zouden partijen wel van deze normen mogen afwijken, dan houden zij immers alsnog geen rekening
met deze derden.

83 Aansprakelijkheidsrecht beperkt de contractsvrijheid uiteraard, omdat twee partijen niet mogen
overeenkomen dat hun activiteiten zondergevolgen blijven wanneerdeze schadelijk blijken te zijn
voor een derde.

84      Zie de in hoofdstuk 3.5.3 aangehaalde literatuur over monopolies.
85 Trebilcock 1997, p. 91-96 noemt monopolies expliciet als reden om decontractsvrijheid van partijen

te beperken

86      Zie voor incomplete markten hoofdstuk 3.5.3 en de daar aangehaalde literatuur.
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marktfalen tegengaat. Hoewel commerciele rechtspraak - bijvoorbeeld arbitrage
- voorkomt, wordt hier slechts op beperkte schaal gebruik van gemaakt. De hoge
(opstart) kosten en de daarvoor vereiste coordinatie zijn hier wellicht een reden
voor.87 De overheid kan daarom ingrijpen door zelf concreet op te treden en de
desbetreffende markt zelf tot stand te brengen. Met contractsvrijheid heeft dit
uiteraard weinig te maken. 88

5.4 Publieke goederen: Concreet ingrijpen

Publieke goederen hebben eveneens weinig te maken met contractsvrijheid. Het
probleem van publieke goederen - zoals het leger - is dat deze op een vrije markt
theoretisch gezien niet tot stand kunnen komen.89 Ook hier zal de overheid door
middel van coiicrete actie moeten ingrijpen. Van een vrije markt waar partijen
contractsvrijheid hebben, is derhalve - net als zojuist bij de incomplete markten
- geen sprake.

5.5 Macro-economische verstoringen: Overheidsbeleid

Macro-economische verstoringen zoals werkloosheid en inflatie komen weliswaar
voort uit de vrijheid om (niet) te contracteren, maarhangen nieer samen met niacro-
economische problemen dan met contractuele problematiek die ik hier op hetoog
heb. Specifiek overheidsbeleid lijkt de meest aangewezen weg om dit type
problemen tegen te gaan.90 Het hoeft weinig betoog dat dergelijk beleid los staat
van de contractsvrijheid die in dit onderzoek centraal staat.

5.6 Alle vormen van marktfalen?

De vraag is uiteraard of ik zojuist alle vormen van marktfalen heb besproken. Het
niet meewegen van een vorm van marktfalen kan er namelijk toe leiden dat niet
alle oorzaken van incomplete contracten in kaart gebracht zijn. Zo nam men in
de eerste rechtseconomische analyses van aanvullend contractenrecht bij voorbeeld
aan dat het terugdringen van transactiekosten de enige relevante vorm van

87 Uiteraard wordtde ontwikkelingook afgeremd omdat de overheid nionienteel rechtsspraak levert.
Een andere reden voor rechtspraak van overheidswege is waarschijnlijk herverdeling

88      Men zou kunnen betogen dat de productie van aanvullende normen onderhevig is aan dergelijke
coOrdinatie-problemen (of zelfs een publiek goed is, zie hierover § 5.4). Dit omdat de vrije markt
in principe ook deze aanvullende normen zou kunnen produceren in de vorm van algemene
voorwaarden, bijvoorbeeld opgesteld door brancheorganisaties (zie voor dit idee Goetz & Scott
1985, p. 292-293,304). In noot 26 gaf ik echter al aan dit als een transactiekosten-probleem te
beschouwen.

89     Zie voor publieke goederen hoofdstuk 3.5.3 en de daar aangehaalde hteratuur.
90      Zie over dit marktfalen verder hoofdstuk 3.5.3 en de literatuur aldaar
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marktfalen was. Dankzij -een vaak geciteerd-artikel van Ayres &Gertner weegt
men tegenwoordig ook informatie-asymmetrie als relevante vorm van marktfalen
mee.91 De mogelijkheden om irrationaliteitbinnen het domein van de contractsvrij-
heid terug te dringen, lijken zelfs nog nimmer structureel onderzocht. 92

Heb ik dan wel alle relevante vormen van marktfalen besproken? Omissies
helemaal uitsluiten, kan uiteraard nooit. Ik ben echter van mening van dat
transactiekosten, informatie-asymmetrie en irrationaliteit de voor dit onderzoek
relevante vormen van marktfalen zijn. Ik ben alle bekende vormen van marktfalen
nagelopen, zodat naar mijn mening alleen toekomstig onderzoek nog voor

verrassingen zou kunnen zorgen.
93

6           De verdeling van welzijn

Wanneer partijen een contract sluiten, houden zij hierbij uiteraard geen rekening
met de consequenties die het contract zal hebben voor de distributie van welzijn. 94

Een geheel vrije markt leidt dan ook doorgaans tot een onevenwichtige (en derhalve
in de meeste samenlevingen een ongewenste) verdeling van welzijn.95 Het is echter
in veel gevallen onmogelijk om door middel van contractenrecht welzijn (her) te
verdelen. 96

Wie tracht welzijn te verdelen door middel van contractenrecht, maakt een

partij slechter af ten koste van de ander.  In de meeste gevallen zal de partij die
welzijn moet inleveren, dit proberen te voorkomen. 7 Partijen corrigeren namelijk
de voor hen ongewenste effecten door de prijs aan te passen ofdoor in het geheel
niet met beschermde partijen te contracteren. In hoofdstuk 2.2.4 gaf ik hierbij de
voorbeelden van consumenten- en huurdersbescherming. Een producent zal zijn

91        Ayres & Gertner 1989. Zie ook de vervolgartikelen: Ayres & Gertner 1992, Ayres & Gertner 1999
92     Onderzoek naar irrationaliteit is er uiteraard genoeg (zie buvoorbeeld noot 78). Deze literatuur

gaatechterniet in op de vraaghoemen specifiek metaanvullend contractenrecht -ofmet een andere

vorm van overheidsingrijpen die de contractsvrijheid in stand laat - irrationaliteit kan tegengaan.
Zie wei Sunstein 2002, Jolls & Sunstein 2004, p. 62-65.

93     Bovendien zijn alle bestaande doctrines uit het contractenrecht te beschrijven als een oplossing
voor een specifieke vorm van marktfalen. Zie bijvoorbeeld Cooter & Ulen 2004, p. 217 e.v. De
problemen die bij contracten voorkomen, komen derhalve voort uit de door mij onderzochte vormen
van marktfalen. Ook hier zouden nieuwe problemen eventueel nieuwe vormen van marktfalen aan
het licht kunnen brengen.

94 Zoals gezegd houden partijen weI rekening met elkaar. In hoofdstuk 5.2.4 en 5.3.2.3 lietik immers
zien dat partijen vaak een billijke verdeling van het surplus wensen. Partijen houden echter geen
rekening metde vraagofhun contract wei toteen evenwichtige verdeling van welzijn leidt opmacro-
niveau.

95 Zie hoofdstuk 2.2 en bijvoorbeeld Stiglitz 2000, p. 93 e.v.
96 Zie hierover uitgebreid Craswell 1991, zie specifiek vooraanvullend contractenrecht Sunstein 2002,

p. 111. Wat overigens voor contractenrecht opgaat, geldt eveneens voor de zelfregulering van
contracten, zie Baarsma e.a. 2003, p. 47.

97 Dit vloeit immers logischerwijs voort uit de rationele keuze theorie (zie hierover hfst. 3.7.1).
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prijs verhogen wanneer hij geconfronteerd wordt met consumentenbescherming.
De consument betaalt derhalve voor zijn eigen bescherming en van (her)verdeling
is geen sprake. Wie welzijn van verhuurders naar huurders tracht over te hevelen
door uitzetting van huurders te bemoeilijken, kan zelfs het welzijn van de huurders
verminderen. Dit omdat verhuurders als gevolg van dergelijke beschermende
maatregelen weigeren aan de minder draagkrachtige huurders te verhuren.

Er zijn echter uitzonderingsgevallen waarbij men welzijn wel kan verdelen
door middel van het contractenrecht En waarbij men de contractsvrijheid van
partijen intact laat. Met deze uitzonderingen zal ik dan ook in het vervolg van de
analyse rekening houden. In hoofdstuk 5.3.4 bleek bijvoorbeeld dat grote
(commerciele) partijen in hun onderlinge contracten vaak andere aanvullende
bepalingen wensen dan kleine partijen. Beide groepen partijen willen dan graag
dat het aanvullend contractenrecht uit de bepalingen van hun voorkeur bestaat.
Deze groep bespaart dan immers transactiekosten omdat ze de desbetreffende
bepalingen niet meer zelf overeen hoeven te komen. Wanneer een dergelijk
onderscheid tussen typen partijen goed te maken is, betekent het opstellen van
rechtsregels in het voordeel van de 66n, dat het welzijn van deze groep wordt
vergroot en dat van de andere groep niet.98 Er is dus geen sprake van verdeling
op het micro-niveau van individuele contracten, maar van een verdeling op macro-
niveau.

Een andere uitzondering is het gevolg van de zogenaamde status quo bias.
In hoofdstuk 7.10.2 ga ik uitgebreid op dit fenomeen in, maar ik zal nu al kort de
distributieve consequenties aanstippen. De status quo bias houdt kortweg in dat
mensen niet altijd van het aanvullend contractenreclit afwijken, wanneer dit in
hun voordeel is. Dit omdat mensen irrationeel menen dat wat in de wet staat wel
goed voor hen zal zijn. Wanneer de status quo bias een rol speelt, kan het
aanvullend contractenrecht in het voordeel van 66n partij opstellen, distributieve
consequenties hebben. Deze partij heeft dan immers een betere uitgangspositie
bij de onderhandelingen.99

Er past echter veel voorzichtigheid bij deze stelling, omdat de wederpartij
in veel gevallen op een ander punt in het contract compensatie wenst.'co Net zoals
een producent reageert op dwingende consumentenbescherming door zijn prijs
te verhogen, is de kans zeer reeel dat hij zijn prijs ook verhoogt wanneer hij
geconfronteerd wordt met allerlei aanvullende bepalingen die in zijn nadeel zijn

98     Ik ga hierbij uit van den aanvullend contractenrecht voor alle contracten. In hoofdstuk 9.9 pleit
ik juist om deze reden voor een apart handelscontractenrecht.

99    Schwab 1988, p. 257,259,265, Sunstein 2002, p.127; De Geest 1994, p. 206, Hesselink 2005,
§ V.2.a.

100   Sunstein 2002, p. 126.

136



Stap 3: Door welk marktfalen komen complete contracten niet tot stand?

opgesteld.'°' Zodoende betaalt een partij ook hier voor zijn eigen bescherming
en is er van (her)verdeling van welzijn geen sprake. Men kan daarom alleen in
uitzonderingsgevallen welzijn (her)verdelen. Bijvoorbeeld wanneerde wederpartij
zelf ook beinvloed wordt door de status  quo  bias.

7             Conclusie

In dit hoofdstuk ben ik op zoek gegaan naar de vormen van marktfalen die relevant

zijn voor dit onderzoek. Marktfalen is voor dit onderzoek relevant wanneer (a)
het incomplete contracten tot gevolg heeft, (b) de overheid het terug kan dringen
zonder de contractsvrijheid van partijen te beperken en (c) private partijen het
marktfalen niet volledig zelf opheffen. Voor elke vorm van marktfalen ben ik
nagegaan of aan deze drie voorwaarden is voldaan.

Transactiekosten veroorzaken incomplete contracten omdatpartijen hierdoor
niet alle details van hun overeenkomst regelen en soms ook fouten maken bij het
opstellen van hun contract. De overheid kan transactiekosten verminderen zonder

de contractsvrijheid van partijen te beperken. Dit kan door middel van aanvullend
contractenrecht en door partijen aan te moedigen tot zelfregulering. Dit voorkomt
dat partijen niet meer zelf elk detail van hun overeenkomst hoeven te regelen.
Partijen zijn ten slotte niet zelf in staat om transactiekosten volledig terug te

dringen. Overheidsingrijpen blijft derhalve wenselijk. Zodoende voldoen
transactiekosten aan de drie gestelde voorwaarden, waardoor dit marktfalen relevant
is voor het onderzoek.

Informatie-asymmetrie kan voor incomplete contracten zorgen, wanneer

partijen met een informatie-voorsprong bepaalde informatie niet onthullen. Partijen
vertonen dergelijk strategisch gedrag, omdat het onthullen van de informatie ten
koste gaat van hun aandeel in de gezamenlijke winst. In veel gevallen kan de
overheid informatie-asymmetrie alleen maar tegengaan door de contractsvrijheid
van partijen te beperken. Deze problematiek valt echterbuiten het bereik van deze
studie. In uitzonderingsgevallen kan men echter ook zonder de contractsvrijheid
aan te tasten, informatie-asymmetrie terugdringen. Door het aanvullend contracten-
recht (ofnormen voortvloeiend uit zelfregulering) zo op te stellen als de partij met
informatie het niet wil, wordt deze partij gedwongen de gewenste informatie prijs
te geven. Omdat partijen zelf niet in staat zijn informatie-asymmetrie volledig uit
te bannen, is overheidsingrijpen gewenst. Zodoende voldoet ook informatie-
asymmetrie aan de drie gestelde voorwaarden.

101 Wanneer de wederpartij echter geen last heeft van de status quo bias, 721 de producent de

voorwaarden wei voor de juiste prijs van tafel krijgen en is er voor hem geen noodzaak om zijn
prijs te verhogen.
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Irrationaliteit leidt tot incomplete contracten wanneer partijen (a) niet in vrijheid
kunnen kiezen, (b) de wederpartij de irrationaliteit uitbuit, (c) partijen denken dat
een contract hun welzijn vergroot, terwijl dit niet het geval is en (d) wanneer
partijen een contract kunnen aangaan, maar dit niet doen, omdat de onderhandeling-
en zijn vastgelopen. Voor irrationaliteit geldt eveneens dat dit meestal alleen door
middel van dwingend recht is tegen te gaan, maar ook hier bestaan uitzonderingen.
Bij semi- en driekwart dwingend recht hebben partijen bijvoorbeeld nog wel
contractsvrijheid, zij het dat aan deze vrijheid voorwaarden zijn verbonden.
Alhoewel partijen irrationaliteit zelftrachten terug te dringen, blijkt uit empirisch

onderzoek dat ze hier lang niet altijd in slagen.
Transactiekosten, informatie-asymmetrie en irrationaliteit voldoen aan de

drie gestelde voorwaarden en zijn daarmee relevant voor dit onderzoek. Binnen
het domein van de contractsvrijheid kan de overheid deze drie vormen van
marktfalen namelijk (deels) terugdringen. Voor alle overige vormen van marktfalen
geldt dat ze aan minimaal 6dn van de drie gestelde voorwaarden niet voldoen.
Hiermee vallen ze buiten het bereik van dit onderzoek.

(Her)verdeling van welzijn is doorgaans niet mogelijk met behulp van het
contractenrecht en is daarmee eveneens niet relevant voor dit onderzoek. Er zijn
ecliter twee uitzonderingen waarbij de overheid (zonder de contractsvrijheid van
partijen te beperken) met het contractenrecht welzijn kan verdelen. Wanneer twee

groepen partijen verschillende regels van aanvullend contractenrecht willen om
transactiekosten te besparen, kan de overheid maarddn groep helpen. De distributie
van welzijn is ook van belang wanneer de status quo bias een rol speelt. Partijen
wijken dan niet (makkelijk) af van het aanvullend contractenreclit, ook al is
afwijken in hun voordeel. Hierdoor kan men sommige partijen in hoogst
uitzonderlijke gevallen een goede uitgangspositie voor de onderhandelingen
bezorgen, door het aanvullend contractenrecht in hun voordeel op te stellen.
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Stap 4: De alternatieve oplossingen

1           Inleiding

De twee vragen die in dit hoofdstuk centraal staan zijn: Wat zijn de alternatieve
oplossingen die het sociale welzijn in het domein van de contractsvrijheid zouden
kunnen maximaliseren? Welke vormen van overheidsfalen kunnen deze alternatieve

oplossingen meebrengen? Ik start dit hoofdstuk met het in kaart brengen van een
zestal alternatieve methoden van aanvullend contractenrecht (§ 2-7) en 66n vorm
van aanvullende zelfregulering (§ 8). Deze zeven alternatieve oplossingen brengen
partijen mogelijkerwijs dichter bij het complete contract.

Ik maak bij het beschrijven van de oplossingen een onderscheid tussen de
vorm en de inhoud van aanvullende normen. Bij de vor,n van de aanvullende
rechtsregels kan het bijvoorbeeld gaan om het verschil tussen scherpe en open

normen, gewoon aanvullend contractenrecht en semi- en driekwart dwingend recht
en een opt-in ofopt-out regime. Bij de inhoud vraag ik me af aan de hand van welk
criterium men de inhoud van aanvullende rechtsregels bepaalt. Daarna verantwoord
ik waarom ik juist deze zeven alternatieve oplossingen heb geselecteerd (§ 9).

Vervolgens ga ik in op de vraag welke vormen van overheidsfalen deze
alternatieven met zich kunnen brengen (§ 10). Vormen van overheidsfalen zijn
de nadelen die aan overheidsingrijpen verbonden kunnen zijn. Deze nadelen van

overheidsingrijpen vormen tezamen met de potentiele voordelen (het terugdringen
van marktfalen) de zogenaamde evaluatiecriteria (§  11.1). Aan de hand van deze
criteria ga ik in het volgende hoofdstuk na welke voor- en nadelen elke alternatieve

oplossing kent. Het alternatiefdat per saldo aan de meeste evaluatiecriteria voldoet,
maximaliseert daardoor waarschijnlijk ook het sociale welzijn.

Het toetsen van alle alternatieven aan alle evaluatiecriteria geschiedt aan de
hand van een matrix (zie de hoofdstuk 3.7). Aan het eind van dit hoofdstuk maak
ik daarom al vast een begin met het opstellen van deze matrix (§ 11.2), welke ik
in de twee volgende hoofdstukken steeds verder zal invullen.
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2           Meerderheidsregels

2.J Vorm:  Vooraf de inhoud van het recht bepalen

De eerste methode waarmee men aanvullend contractenrecht kan opstellen, is het
gebruik van zogenaamde meerderheidsregels. Onder een meerderheidsregel versta
ik een scherpe norm, waarvan de rechtsgevolgen op voorhand (ex ante) vast staan.

Partijen weten zodoende op voorhand wat de inhoud van het recht is. Het 'enige
wat de rechter bij de toepassing van een meerderheidsregel moet doen, is het
vaststellen van de feiten: Een voorbeeld van een regel is de aansprakelijkheid
voor ingeschakelde hulppersonen (art. 6:76 BW). Wie een hulppersoon inschakelt,
weet op voorhand waar hij aan toe is. De rechter hoeft om art. 6:76 BW te kunnen
toepasse11 'alleen' maar vast te stellen of een hulppersoon al dan niet is ingescha-
keld.3 Een dergelijke vraag is uiteraard niet altijd even eenvoudig te beantwoorden,4
maar dit neemt niet weg dat het vaststellen van de feiten voldoende is om een
meerderheidsregel toe te kunnen passen.

Het tegenovergestelde van een meerderheidsregel is een hypothetische
standaard, welke verderop aan bod komt.S Onder een hypothetische standaard versta

ik een vage, open norm waarbij  een rechter de rechtsgevolgen achteraf (ex post,
vaststelt. Op voorhand kan daarom niemand met zekerheid aangeven wat de inhoud
vanhet recht is. Een voorbeeld van een open norm is de redelijkheid en billijkheid.
Bij een scherpe norm hoeft een rechter alleen maar de feiten vast te stellen (is er
een hulppersoon ingeschakeld?). Bij een open norm dient de rechter deze feiten
ook nog eens te beoordelen. Hierdoor is het de rechter die bij een hypothetische
standaard de inhoud van het aanvullend contractenrecht bepaalt. Het is namelijk

1 Zie over het verschil tussen rules en standards Kaplow 1992, p. 560 e.v., Kaplow 1999, p. 508
e.v  Zie ook Barendrecht  1995, p.  166 e.v.

2       Het vaststellen van de feiten is uiteraard niet eenvoudig en er zal altijd interactie blijven met de
norm die de rechter moet toepassen (zie Asser-Vranken, nr.  106-111 ). Het gaat mij hier echter om
het principiele contrast tussen een open en een scherpe norm

3          Behaive uit de wet kan een meerderheidsregel uiteraard ook voortvloeien uit het precedent dat een
rechterlijke uitspraak schept.

4         Zie voor uitlegproblemen  bij hulppersonen bijvoorbeeld  HR   14  Juni  2002, NJ 2002/495
(Geldnet/Kwantum). Hetbekende arrest HR 21 mei 1999, N J 1999/733 (Frauderende hulppersoon)
is overigens een ander type probleem. Hier werd art. 6:76 BW geheel buiten werking gesteld door
debeperkende werking van redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 BW). Dezeproblematiek komt verder
aan bod in hoofdstuk 9.5.6.

5       In een eerder artikel over aanvullend contractenrecht (Van Bijnen 2004) hanteer ik overigens nog
de eenvoudigere termen 'regel' en 'standaard' Met deze begrippen bedoelde ik hetzelfde als nu

met debegrippen 'meerderheidsregel' en 'hypothetische standaard'. De reden dat ik beide begrippen
heb uitgebreid is tweeerlei. Enerzijds verstaan juristen onder het begrip 'regel' vaak meer dan dat
ikermee bedoel. Anderzijds worden de begrippen rules en standards in de internationale literatuur
in een bredere context gehanteerd dan alleen maar voor het aanvullend contractenrecht (een rule

is een scherpe norm en een standard een open norm). De begrippen 'meerderheidsregel' en
'hypothetische standaard' geven daarom beter de inhoud weer.
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de rechter die uiteindelijk vaststelt welk gedrag wel en niet als redelijk en billijk
geldt.6

Het betreft hier overigens geen alles-of-niets onderscheid. Er is meer sprake
van een glijdende schaal van de mate waarin rechtsgevolgen ex post of ex ante
worden vastgesteld.7 Hoe scherper de norm, hoe meer er sprake is van een
meerderheidsregel en hoe opener de norm, hoe meer het een hypothetische
standaard betreft. Daarbij bestaat een rechtsregel niet noodzakelijkerwijs alleen
uit een meerderheidsregel ofalleen uit een hypothetische standaard. E6n rechtsregel
kan ook beide methoden van aanvullend contractenrecht in zich verenigen: Art.
6:75 BW bevat bijvoorbeeld de meerderheidsregel dat er sprake is van overmacht
indien de schuldenaar geen schuld aan de tekortkoming heeft dn toerekenbaarheid
ook niet uit de wet of een rechtshandeling volgt. Daarnaast moet ook aan de
hypothetische standaard zijn voldaan dat de tekortkoming niet krachtens
verkeersopvattingen voorrekening van de schuldenaarmag komen. Er is hiersprake
van een hypothetische standaard omdat een rechter pas achteraf(expost) inhoud
aan het begrip verkeersopvattingen geeft.9 De begrippen schuld, wet en rechtshande-

ling hebben daarentegen al op voorhand (ex ante) inhoud.

Er is nog een ander verschil in vorm tussen een meerderheidsregel en een

hypothetische standaard. Een meerderheidsregel is veelal simpel van aard, terwij 1
een hypothetische standaard zich kenmerkt door coinplexiteit. Dit wit zeggen dat
een meerderheidsregel vaak maar van een paar omstandigheden afhankelijk is,
terwijl voor het toepassen van een hypothetische standaard vaak veel factoren
belangrijk zijn. '0 Een hulppersoon bijvoorbeeld, is namelijk wel ofniet ingescha-
keld, terwijl wat redelijk en billijk is, van talloze omstandigheden afhangt. Er is
overigens ook hiergeen sprake van een tegenstelling, maar van een glijdende schaal.
Er bestaan zodoende ook complexe meerderheidsregels en simpele standaarden.
Een belastingstelsel is een voorbeeld van een bijzondercomplexe meerderheidsre-
gel."

6       Dit onderscheid tussen een meerderheidsregel en hypothetische standaard komt overigens sterk
overeen met het onderscheid dat bij het cassatieberoep gemaakt wordt tussen feit en recht. Zie over
dit onderscheid bijvoorbeeld Asser-Vranken, nr. 60; Snijders, Ynzonides & Meijer 2002, nr. 273.

7       Kaplow 1992, p. 651-562; Kaplow 1999, p. 508-509.
8      Kaplow 1992, p. 651-562.
9       De verkeersopvattingen zijn immers geen empirische entiteit die men objectiefkan achterhalen

Verkeersopvattingen worden in het geldend recht overigens niet toegepast als een hypothetische
standaard. In hoofdstuk 9 betoog ik dat men dergelijke open normen beta- wel als een hypothetische
standaard kan toepassen (zie ook Van Bijnen 2004, p. 2085-2086).

10       Kaplow 1992, p 566-567, 586-588; Kaplow 1999, p. 503 e.v. Zie voor een algemene analyse van
de optimale complexiteit van rechtsregels Kaplow 1995.

11 Zie bijvoorbeeld Kaplow 1992, p. 566; de inhoud van het recht staat immers op voorhand vast en
dat is maar goed ook, want zou men belastingen met een hypothetische standaard willen reguleren,
dan zou dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat iedereen een redelijke hoeveelheid belasting zou
moeten betalen. Het is dan aan de rechterom invulling te geven aan het begrip redelijk. Het spreekt
voor zich dat dit een onwerkbare situatie zou opleveren.
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2.2 Inhoud: Die regels die de meerderheid wenst

Een meerderheidsregel is een simpele, scherpe norm waarvan de rechtsgevolgen
op voorhand vaststaan. Hoe kan men nu het beste de inhoud van een meerderheids-

regel bepalen? Een voordehand liggendcriteriumomde inhoud vanmeerderheids-

regels te bepalen, is om die regels van aanvullend contractenrecht te kiezen waarvan

de meerderheid van contractspartijen wil dat die gelden (majoritarian default):1
Dit is de regel die de meerderheid van partijen in hun contract zou opnemen als
ze de tijden moeite zouden nemen omzelfoverhet onderwerp te onderhandelen.13
Welke regel dit is, kan men bijvoorbeeld achterhalen door middel van empirisch
onderzoek ofdooroverleg met de betrokkenbranche- en consumentenorganisaties.
Een andere mogelijkheid is onderzoeken wat een meerderheid van partijen
daadwerkelijk in hun contracten overeenkomt. 14 Ook in de parlementaire
geschiedenis worden rechtsregels wel verdedigd met het argument dat de
desbetreffende inhoud datgene is wat de partijen in hethandelsverkeerdoorgaans
wensen. Ziebijvoorbeeld(volstrekt willekeurig) art. 7A:1780 BW (overgang van
bruikleen op erfgenamen) en 7:404 BW (de opdrachtnemeris gehouden de opdracht
zel f uit te voeren). 15

Het voordeel van deze benadering is dat de meerderheid van partijen
transactiekosten kan besparen, aangezien het aanvullend recht datgene regelt wat
zij zelf ook overeen willen komen: 6 De gedachte achter meerderheidsregels is
dat de meerderheid transactiekosten bespaart, maar dat er voor de minderheid niets
verloren is. omdat zij kunnen a fwijken van het aanvullend contractenrecht. 17 Deze
minderheid van partijen kan namelijk nog steeds zelf alles overeenkomen wat zij
wil. In die zin maakt het de minderheid hen niet uit o fer nu wel ofgeen aanvullend
contractenrecht bestaat. 18 Zij moeten hoe dan ook zelfexpliciete afspraken maken
in hun contract.

12        Ditidee is voorhet eerst zogeformuleerd door Goetz& Scott 1983. p 97 1. Zie over de majoritarian
default bijvoorbeeld ook Ayres 1993. p. 5, Korobkin 1998, p. 614, Posner 2003, p. 839.

13      Goetz & Scott 1983, p. 971, zieookhet overzicht van Korobkin 1998. p, 613-614. Zie voor een
voorbeeld uit de Nederlandse literatuur Duyvensz 2003. p. 63, waarbij de majoritartan defaillt
wordt toegepast op de exoneratieclausule

14 Zie bijvoorbeeld Epstein  1984, p. 951. Hier is echter het nadeel aan verbonden dat datgene wat
partijen in hun contract opnemen ook weer afl· ankelijk is van de inhoud van het aanvullend
contractenrecht. aldus Ayres & Gertner 1989. p.  115.

15    Zie de Toelichting Meijers Boek 7, p. 981 (bruikleen), p. 989-90 (opdracht). Op p. 991 wordt
overigens ook aangegeven dat een bepaalde regeling juist is geschrapt, omdat deze misplaatst zou
zijn in het handelsverkeer.

16 Goetz& Scott 1983, p. 971, Goetz& Scott 1985, p. 262.
17 Goetz& Scott 1985, p. 262; Scott 2000, p. 850, volgens Korobkin 1998, p. 623-624 (diedeze stelling

nuanceert, zie volgendenoot) wordtdeze aanname vooral impliciet gedaan, zie bijvoorbeeld impliciet
Ayres & Germer 1989, p. 89 nt. 17.

18 Deze redenering gaatnietaltijd op wanneerersprake is van de status quo bias (zie Korobkin 1998),
zie hierover uitgebreid § 10.2.
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Hoewel een meerderheidscriterium in veel gevallen zal voldoen, is het voor
sommige situaties te simpel. Het criterium houdt namelijk geen rekening met de
belangen van de minderheid van partijen voor wie de meerderheidsregel van
aanvullend recht niet voordelig is:' Het kan namelijk zo zijn dat de belangen van
de minderheid zwaarder wegen dan die van de meerderheid. Bijvoorbeeld omdat
de kosten voor de minderheid om af te wijken van het aanvullend recht veel hoger
zijn dan die voor de meerderheid,20 ofomdat de voorkeur geven aan belangen van
de minderheid een betere distributie van welzijn oplevert.21 Een minderheidsregel
(minoritarian default) levert dan per saldo meer sociaal welzijn op.22 Zo betoog
ik in hoofdstuk 9 bij voorbeeld dat particulieren doorgaans veellastigerafwijkende
bepalingen in hun contract kunnen opnemen dan dat (grote) commerciele partijen
dit kunnen. Ook al zouden commerciele partijen de meerderheid van contracten
sluiten, dan kan een minderheidsregel toch de voorkeur krijgen.

Een belangrijk aspect van de meerderheidsregel is dat partijen voor wie het
aanvullend contractenrecht niet gunstig is,23 hiervan af kunnen wijken door zelf
een bevredigende regeling te treffen.24 Het is bij deze benadering van het aanvullend
contractenrecht belangrijk dat rechters een dergelijke regeling respecteren.25 Er
zijn immers talloze verschillende typen contracten die allemaal andersoortige
bepalingen nodig hebben,26 terwijl er maar edn meerderheidsregel kan gelden. In
de praktijk blijken rechters nogal eens terughoudend te zijn en staan zij niet altijd
toe dat partijen afwijken, bijvoorbeeld omdat zij dit onrechtvaardig vinden.27 Men
kiest meerderheidsregels echter op basis van wat de meerderheid wil, rechtvaardig-
heid speelt hierbij geen enkele rol.28 Partijen die afwijken, hebben nu eenmaal

19      Ayres & Gertner 1989, p. 93,108 e.v. maakten dit punt als eerste. Zie ook Ayres & Gertner 1999,
p. 1594 waar zij in het algemeen aangeven wanneer een minoritarian default geschikter is.

20       Zie voor een lijst van alle factoren die hierbij van belang zijn Ayres & Gertner 1999, p.  1593 e.v.
Het kan zel fs voorkomen dat een decl van de minderheid niet eens van het aanvullend recht at' kan
wijken, omdat de kosten daarvan veel te hoog zijn (zie voor dit voorbeeld Ayres & Gertner 1989,
p. 114)  Als de meerderheid wei simpel kan afwijken van hetaanvullend recht, kan dit een aanleiding
zijn om voor een minderheidsregel te kiezen.

21        in hoofdstuk 6.6 gaf ik aan dat de distributie van welzijn in uitzonderingsgevallen op macro-niveau
een rol kan spelen indien twee groepen partijen tegenovergestelde wensen hebben. Zie hierover
ook hoofdstuk 9.3.3, noot 13.

22         Ayres & Gertner  1989, p. 114; Ayres & Gertner  1999, p.  1593,1611.
23       Wanneer ik in het vervolg spreek over de meerderheidsregel, bedoel ik daar de scherpe norm mee

die van alle scherpe normen het meeste sociale welzijn genereert. Dit kan in uitzonderingsgevallen
ook de zojuist besproken minderheidsregel zijn.

24      Goetz & Scott 1983, p. 971, Goetz & Scott 1985, p. 266; Ayres & Gertner 1999, p. 1593; Ayres
& Gertner 1992, p. 734.

25     Schwartz & Scott 2003, p. 596; Goetz & Scott 1985, p. 266,290; Ayres 1993, p. 17.
26      Ayres & Gertner 1992, p. 734.
27       Zie voor Europa: Hesselink 2005, § III; zie voorde V.S.: Goetz & Scott 1985, p. 284-285, Ayres

1993, p. 17 en recentelijk Schwartz & Scott 2003, p. 596.
28 Deze benadering gaat ervan uit dat wanneerhet onwenselijk is dat partijen iets overeenkomen, hen

dit weI verboden wordt door hun contractsvrijheid in te perken, zie bijvoorbeeld Schwartz  1993,
p. 402.
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gemeend dat niet het aanvullend recht, maar de door hen gekozen bepalingen hun
beider belangen het beste dienen. Hierin verschillen meerderheidsregels van de
in § 6 te bespreken normatieve benadering, waar rechtvaardigheid wel een grote
rol speelt.

3 Hypothetische standaarden

3.1 Vorm: De rechter bepaalt achteraf de inhoud van het recht

Een hypothetische standaard is voor wat de vorm van het aanvullend recht betreft,
tegengesteld aan de zojuist besproken meerderheidsregel. Hierboven gaf ik aan
dat een hypothetische standaard een vage, open norm is, die een rechter achteraf
(expost) invult, terwijl men aan een meerderheidsregel op voorhand inhoud geeft.
Een ander - ook al eerder genoemd - onderscheid is dat een hypothetische standaard

vaak complex is, terwijl een meerderheidsregel over het algemeen simpel van aard
is. Het gaat in beide gevallen echter niet om een alles-of-niets keuze, maar meer
om een gradueel verschil. Voor wat betreft de inhoud van een hypothetische
standaard, is er ecliter wel sprake van een alles-of-niets verschil met de meerder-

heidsregel.

3.2 Inhoud.  Wat partijen zelf ook overeen zouden zijn gekomen

Een hypothetische standaard is evenals de meerderheidsregel gericht op het
besparen van transactiekosten. Een hypothetische standaard bespaart transactiekos-
ten door deze vage norm in te vullen aan de hand van hetgeen partijen zelfovereen
:ouden zijn gekomen als ze de tijd en moeite hadden genomen om een compleet
contract te sluiten.29 Wanneer partijen ininiers voor de keuze staan om een bepaald
thema in hun contract al dan niet zelf te regelen, dan zullen ze er voor kiezen om
dit aan het aanvullend recht over te laten, wanneer het aanvullend recht datgene
voor hen doet wat ze anders zelf zouden hebben willen regelen:' Hier staat
tegenover dat wanneerpartijen weten dat het aanvullend contractenrecht achteraf
juist iets anders regelt, of dat de kans hierop groot is,11 zij hoogst waarschijnlijk

29      Zie voor een uitgebreide bespreking van dit criterium van de hypothetische keuze: Charny 1991
Zie verder Posner 20033, p. 96; Posner 2003, p. 840, Ayres 1993, p. 5-6, Ayres 1992, p. 1395-7,
Easterbrook & Fischel 1991, p. 15,34,250, Kaplow 1992, p. 619.

30     Charny 1991, p. 1820, 1840-41.
31         Dit is bijvoorbeeld hetgeval wanneer het risicobestaat dat de rechter fouten maakt bij het achterhalen

van datgene wat partijen overeen gekomen zouden zijn. Zie over rechterlijke fouten verder § 10 1
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van de hypothetische standaard afwijken. Partijen treffen dan zelf een (kostbare)
voorziening en besparen derhalve geen transactiekosten. 32

Hoe kan een rechter nu vaststellen wat partijen zelf op voorhand overeen
zouden zijn gekomen? Deze hypothetische overeenkomst kan een rechter
achterhalen door na te gaan wat vergelijkbare partijen in die situatie normaliter
zouden afspreken:3 In hoofdstuk 5.2.2 gaf ik aan dat partijen (ten tijde van het
sluiten van het contract) de gezamenlijke winst willen maximaliseren. Hun aandeel

in die winst is dan namelijk ook groter. De bepalingen die de totale uitvoeringskos-
ten van het contract minimaliseren, maximaliseren doorgaans de gezamenlijke
winst. De rechter kan daarom de hypothetische overeenkomst achterhalen door
op zoek te gaan naar die bepalingen die de totale uitvoeringskosten op voorhand
bezien (!) zouden hebben geminimaliseerd.34 Dit is immers datgene wat partijen
exante zelfook overeen zouden gekomen zijn, wanneer ze kosteloos en onbeperkt
hadden kunnen onderhandelen.

Hoe kan een rechter deze wederzijds voordelige voorwaarden achterhalen?
Ik zal starten met een voorbeeld waarin een rechter moet bepalen ofhet een huurster
van een auto op grond van verkeersopvattingen al dan niet toe te rekenen valt Cart.

6:75 BW) dat zij de auto niet retourneert als gevolg van diefstal. Volgens de
hypothetische standaard dient een rechter deze vraag te beantwoorden aan de hand
van hetgeen dergelijke partijen hierover zelf op voorhand afgesproken zouden

hebben, als ze de tijd en moeite genomen hadden om dit risico te alloceren. Nu
een professionele verhuurder zich in het algemeen goedkoper tegen diefstal kan
verzekeren (suprior risk bearer) dan de particuliere huurder, zouden partijen het

risico van diefstal vooraf bij de verhuurder gelegd hebben. De gezamenlijke
uitvoeringskosten zijn dan immers minimaal. Om deze reden beslist een rechter
die de hypothetische standaard hanteert, dat de tekortkoming de huurster niet toe
te rekenen valt.3S Partijen zouden uiteraard wel veelal een eigen risico overeen

32 Partijen kunnen ook een leemte in hun contract laten (en voor de opvulling van die leemte vooral
vertrouwen op hun onderlinge relatie). Zie over het relationele contract verder hoofdstuk 5.5.3 en
6 2.3. Partijen kunnen ook voor eenvoudig te verifieren factoren kiezen, maar dit levert geen
maximale gezamenlijke winst op, aldus hoofdstuk 5.5.2.

33       Wat de desbetreffende partilen concreet zouden hebben afgesproken is immers niet objectief te
achterhalen, aangezien partijen achteraf, in geval van een conflict, tegengestelde belangen hebben.
Bovendien zou dit praktisch gezien neerkomen op het achterhalen van de subjectieve partijwil.
Alleen daarom al is het ongewenst om te achterhalen wat de desbetreffende partijen zouden willen
(zieoverdeonwenselijkheid van de subjectievepartijwil als criteriumbijvoorbeeld: Asser-Hartkamp
4-1Inr. 99-100. Kraus& Walt2000.p. 197-198). Doorde vraag te stellen wat vergelijkbarepartijen
zouden willen, dwingt men wei alle partijen met idiosyncratische belangen om alsnog van de
hypothetische standaard afte wijken (maarals de belangen zosterk afwijken, in hoeverre zijn partijen
dan nog vergelijkbaar?).

34 posner 2003a, p. 96.
35       Zo besliste ook de Hoge Raad (maar helaas niet op grond van dit criterium): HR 24 oktober 1997,

NJ 1998,69 (Spruijt/Tigchclaar).  Dit voorbeeld is afkomstig van studenten die in het kader van
een keuzevak een groepspaper schreven over dit onderwerp. Ze zijn beloond met een goed cij fer.
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komen, om zo lichtvaardig gedrag van huurders tegen te gaan. Bijkomend voordeel
is dat bij dergelijke toekomstige huurcontracten ook geen aandacht aan dit probleem
hoeft te worden besteed.

Hoewel dit specifieke voorbeeld wel enige richting geeft, is het toch nodig
om in zijn algemeenheid nog iets te zeggen over hoe de rechter een hypothetische
overeenkomst kan construeren. Erbestaat veel theorievorming overde vraag welke
bepalingen de gezamenlijke uitvoeringskosten minimaliseren. In het voorbeeld
van de huurauto werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de theorie van de superior
riskbearer:6 Wanneer ik in deel III diverse leerstukken bespreek, zal blijken dat
dergelijke theorieen voor veel leerstukken van aanvullend contractenrecht reeds
bestaan, of in ontwikkeling zijn.37 Een rechter kan zodoende vaak terugvallen op
dit soort theorieen wanneer hij een hypothetische overeenkomst wil vaststellen.

Bestaat er geen theorie, dan kan de rechter de zogenaamde rationele keuze
theorie hanteren (zie hfst. 3.7.1). De veronderstelling dat partijen de gezamenlijke
winst willen maximaliseren, is hier ininiers op gebaseerd.38 Hierbij kunnen soms
de gewoonte of(branche)gebruik uitsluitsel bieden overde vraag welke bepalingen
de gezamenlijke winst zouden maximaliseren.-" Ook als brancheverenigingen
bijvoorbeeld zelf (aanvullende) normen hebben opgesteld (soft law), kan dit een

aanwijzing zijn dat rationele partijen deze bepalingen zouden hebben gekozen.
40

Denk hierbij bijvoorbeeld aan normen aangaande de technische specificaties van
producten.

41

Wanneer de rechter altijd die voorwaarden kan achterhalen die partijen op
voorhand zelf zouden hebben afgesproken,42 zal geen enkele partij van een
hypothetische standaard willen afwijken. Wie gaat er immers transactiekosten
maken, als hij weet dat de recliter het contract achteraf toch met exact dezel fde

Zie over deze theorie van de sitperior risk bearer (ofcheapest cost avoider): Posner & Rosenfield

1977; De Geest 1994, p. 218 e.v.
36     Zie de vorige noot.
3 7          Zie de hoofdstukken  1 0  t/m  1 2.
38      De hypothetische standaard vooronderstelt namelijk dat partiJen datgene overeen komen wat het

meest in hun beider belang, en daarmce ook het meest in hun eigen belang is. Partijen die
maximalisatie van hun eigen welzijn nastreven,zijn rationeel, zo bleek in hoofdstuk 3.7.1. Toepassing
van de rationele keuze theorie komterop neerdat een rechter systernatisch nagaat welke bepalingen
de gezamenlijke winst (ex aitte bezien) zouden hebben gemaximaliseerd.

39       Bernstein 1999 en 1996, p. 1805-1806 beweert echteraan dehand van empirischestudiesdat zaken
als gewoonte en branchegebruik vaak helemaal niet bestaan. Het hanteren van deze factoren bij
de invulling van open normen is volgens haar dan ook niet wenseluk. Ik weeg dit gevaar mee bil
de rechterlijke fouten (zie §  10.1 ). Zie echter ook Kraus &  Walt  1999 die de kritiek van Bernstein
nuanceren.

40     Zie over soft law in het algemeen hoofdstuk 4.2.2 en verderop § 9.3.
41       Zie over deze zogenaamde 'normalisatie' Baarsma e.a  2003, p. 69-72, die aangeven dat het hier

doorgaans normen betreft waar partijen zich vrijwillig aan houden Zodoende is er geen sprake
van dwingend opgelegde normen die buiten het bereik van dit onderzoek vallen.

42       Ikkomin § 10.1 terug op de vraag waarom de rechter hier als gevolg van fouten niet altijd toe in
staat is.
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voorwaarden zal aanvullen? Een hypothetische standaard treedt echter - net als
elke vorm van aanvullend recht - pas in werking wanneer er een leemte bestaat
in het contract. Partijen kunnen zodoende wel van een hypothetische standaard

afwijken als zij dit willen.  Door zelf expliciete bepalingen in het contract op te
nemen, kunnen partijen immers voorkomen dat het contract een leemte bevat.

Hieronder zal blijken dat partijen daar vooral behoefte aan hebben wanneer

er sprake is van overheidsfalen (§ 10). Er bestaat namelijk het risico dat rechters
fouten maken waardoor ze per abuis niet die bepalingen kiezen die partijen zelf
ook overeen gekomen zouden zijn.43 Als partijen op voorhand weten dat de kans

aanwezig is dat de rechter het contract achterafniet met de wederzijds voordelige
voorwaarden zal aanvullen, kan dit voor partijen een aanleiding zijn om van de
hypothetische standaard af te wijken.

De hypothetische standaard is uiteraard niet de methode waarmee rechters
momenteel invulling geven aan open normen zoals de redelijkheid en billijkheid.
Rechters hanteren hiervoor doorgaans de op rechtvaardigheid gebaseerde
normatieve benadering, welke in § 6 aan bod komt.

4 Geen aanvullend recht: De formele benadering

De formele benadering houdt simpelweg in dat er helemaal geen aanvullend recht
moet zijn. Dit betekent dat partijen bij dit alternatief gedwongen worden om zelf
goede en volledige afspraken te maken.44 Laten partijen dit na, dan zal de rechter
het contract afdwingen also f het helemaal geen leemtes bevat - d.w.z. alsof het

compleet is -, 6fhij zal beslissen dat de verbintenissen van partijen onvoldoende

bepaalbaar zijn, waardoor er in het geheel geen sprake is van een contract (art.
6:227 BW).45 Een contract is onder de formele benadering dus of voldoende
compleet om af te dwingen, of is onvoldoende bepaalbaar. Laten partijen
bijvoorbeeld na een prijs overeen te komen, dan zal dit contract onder de formele

benadering onherroepelijk onvoldoende bepaalbaar zijn, want wat zou de rechter
anders moeten afdwingen,46

43 Zie bijvoorbeeld Ayres & Gertner 1989, p.  118.
44        Posner 2000, p. 752; Scott 2000, p. 751,860; Bowers 2004, p. 14; Kraus & Walt 2000, p. 198-199.
45      Scotl 2000, p. 859-860, Schwartz 1992, p. 282-3, Posner 2000, p. 752; Bowers 2004, p. 14,Posner

2003, p. 840. In hetgeldend rechtspeeltart  6:227 BW overigensniet zo'n grote rol. Ditkomtmijns
inziens omdat ook de formele benadering in het geldend recht nauwelijks een rol speelt. De rechter
heeft in het geldend recht immers mogelijkheden te over om leemtes op te vullen. Toch weigert
de rechter soms ook wei om een contract aan te vullen. Zie bijvoorbeeld 10 december  1999, NJ
2000/5 (Peeters Beheer/Blokker) waar werd geweigerd het overnamecontract aan te vullen met
een redelyke prijs (art. 7:4 BW).

46      In het geldend recht kan de rechter koopcontracten daarentege„ aanvullen met een redelijke p«is
(art. 7:4 BW), maar in de vorige noot bleek ook dat een rechter dit niet altijd doet.
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Op het eerste gezicht lijkt de formele benadering een weinig aanlokkelijke
methode. In het volgende hoofdstuk zal echter blijken dat het grote voordeel van
de formele benadering is dat hierbij geen vormen van overheidsfalen (zie § 10)
bestaan. Voorstanders van deze methode menen namelijk dat aanvullend
contractenrecht doorgaans meer vormen van overheidsfalen met zich brengt dan
dat het marktfalen terugdringt. Met andere woorden: de nadelen van aanvullend
contractenrecht zijn volgens aanhangers van de formele benadering groter dan
de voordelen.47

5          De strategische benadering

5.1 Inhoud: Acinvulle,id recht zoals de sterkere partij het niet wil

Bij de strategische benadering wordt het aanvullend recht bewust zo opgesteld
als 66n partij het niet wil.48 Hiermee wijkt de strategische benadering af van een
meerderheidsregel en een hypothetische standaard, welke juist worden opgesteld
aan de hand van hetgeen de meerderheid wil (regel),49 of aan de hand van wat alle
partijen willen (standaard). Dit verschil kan eenvoudig worden verklaard.
Meerderheidsregels en hypothetische standaarden hebben als doel het besparen
van transactiekosten voor partijen. Dit doel kan men bereiken door het aanvullend
contractenrecht zo op te stellen zoals partijen het willen. Het gevolg is dat (een
meerderheid van) partijen deze bepalingen zel f niet hoeven op te stellen.

De strategische benadering heeft daarentegen als doel het terugdringen van
informatie-asymmetrie en irrationaliteit. Deze twee vormen van marktfalen kan
men terugdringen door het aanvullend contractenrecht op te stellen zoals an partij

47 Zie bijvoorbeeld Schwartz & Scott 2003, p. 594-608; Schwartz 1998, p. 280; Scott 2000, p. 871
e.v.. zie ook Posner 2000, p. 752 (alhoewel hij zel f geen echte aanhanger van deze methode is).
Bi  constitutionele interpretatie speelt overigens precies hetzel fde probleem en wordt formalisme
met dezelfde argumenten verdedigd als formalisme in het contractenrecht, aldus Sunstein  1999,
p. 645 e.v., zie ook Sunstein & Vermeule 2003, p. 917 e.v.; Posner 1998a, p. 573.

48       Ayres & Gertner 1 989, p. 91 e.v. waren de eerste die op het bestaan van deze methode wezen. Zie
verderook het overzicht van Ayres 2003, p. 890-891 en bijvoorbeeld ook Ayres 1992, p. 1397 e.v.,
Posner 2003, p. 840, Schwartz 1993, p. 390-391, Korobkin 1886, p. 618-619. Ayres & Gertner
1989 behandelen op p. 95-97 de zogenaamde zero-quantity default. Deze houdt in dat wanneer
partijen geen hoeveelheid in hun contract specificeren, het contract niet wordt afgedwongen (de
hoeveelheid wordtdan op nul gesteld). Ayres & Gertner noemen diteen penaltydefault omdat deze
zo is opgesteld zoals beide partijen het niet willen. Ik schaar deze vorm echter onder de formele

benadering, aangezien het contract in het geheel niet wordt afgedwongen (zie ook Posner 2005,
p. 14-15).Onderdestrategische benadering schaarik alleen die regels die men opsteltin het nadeel
van een partil

49      Of in uitzonderingsgevallen aan de hand van hetgeen de minderheid wil, zie noot 23
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het niet wil." Door het aanvullend recht (strategisch) in het nadeel van degene
met een informatie-voorsprong op te stellen, krijgt deze partij een prikkel om van
het aanvullend contractenrecht afte wijken. Hierdoor wordt dezepartij gedwongen
het onderwerp ter sprake te brengen, waardoor hij automatisch de desbetreffende
informatie aan de wederpartij onthult: 1 Dergelijke rechtsregels van aanvullend
contractenrecht worden daarom ook wel penalty- of information forcing defaults
genoemd.52

Wie bijvoorbeeld een durebontjas bij een betaalde garderobe achterlaat, vertelt
liever niet de waarde ervan, aangezien dan de kans bestaat dat een hogere prijs
gevraagd wordt of dat de dienst zelfs geheel geweigerd wordt. De gezamenlijke
winst is echter maximaal wanneer de klant de waarde wel mededeelt, aangezien
de bewaarnemer dan gepaste voorzorgsmaatregelen kan nemen. Doormiddel van
de strategische benadering is het mogelijk om deze informatie-asymmetrie op te
heffen. Als het aanvullend recht luidt dat een bewaarnemer alleen de redelijkerwijs
voorzienbare schade hoeft te vergoeden - en dus niet de volledige waarde van een

dure bontjas - wordt de klant gedwongen de informatie omtrent de waarde prijs
te geven.

53

Een ander voorbeeld van de strategische benadering is de contra proferentem
regel (art. 6:238 lid 2 BW). Partijen proberen contractsbepalingen soms bewust
vaag te houden, in de hoop dat de wederpartij niet opmerkt dat deze bepalingen
ook in zijn nadeel uitgelegd kunnen worden. Contractsbepalingen in het nadeel
van de opsteller uitleggen voorkomt dit en zorgt ervoor dat de opsteller duidelijk
zijn intenties communiceert en zodoende de informatie-asymmetrie opheft.54 In

het verlengde hiervan ligt de jurisprudentie over zogenaamde sweepstakes (een

actie waarbij prijzen worden aangeboden aan ontvangers van reclamemateriaal). 55

De organisatoren van dergelijke acties gedragen zich vaak strategisch door
bijvoorbeeld in kleine lettertjes te vermelden dat er slechts een kans op een prijs

50 Zie overdit verschil tussen de strategischebenadering en de hypothetische standaard bijvoorbeeld
Ayres 1992 ,p. 1398.

51         Ayres & Gertner 1989, p. 94,101 e.v. Zie bijvoorbeeld ook Schwartz 1993, p. 390-391; Ayres 1998,
p. 587; Korobkin 1998, p. 617-618.

52 Ziebijvoorbeeld Ayres 1998, p. 587; Ayres &Gertner 1992, p. 757. Posner 2005 beweert datpenalty
defaults in de praktijk niet voorkomen. Hij maakt echter een strikt onderscheid tussen meerderheids-
regels en penalty defaults (zodateen penalty defaultper definitieeen minderheidsregel is, zie bijv.

p. 24). Ik maakditonderscheid niet. In mijn ogen is ersprake van de strategischebenadering wanneer
het aanvullend contractenrecht in het nadeel wordt opgesteld van de partij met een informatie-
voorsprong. Dit kan derhalve ook datgene zijn wat de meerderheid wil. Er is dan sprake van een
samenloop tussen de meerderheidsregel en de strategische benadering, zie bijvoorbeeld het slot
van hoofdstuk 9.5.3.

53 Voorbeeld ontleend aan Hof 's Hertogenbosch 12 november 1990, TvC  1991,2 (Hubertushuis).
Zie voorditzelfde voorbeeld hoofdstuk 6.3.2. Als de klant de hoge waardeoverigensniet mededeelt,
is er ook geen probleem, want dan acht hij een volledige schadevergoeding en extra voorzorgsmaatre-
gelen blijkbaar niet nodig.

54 Zie bijvoorbeeld Ayres 1998, p. 587; Ayres 2003, p. 891.
55       Zie ook Ayres & Gertner 1989, p.  105-106 voor een vergelijkbaar voorbeeld.
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bestaat, terwijl in de rest van tekst wordt gesuggereerd dat er al een prijs is
gewonnen. Wanneer echter niet voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de
consument slechts een kans op een prijs maakt, kan de consument de prijs doorgaans
opeisen.56 Deze rechtsregel gaat zodoende strategisch gedrag bu sweepstakes tegen.

Een laatste voorbeeld is dat zogenaamde repeatplayers, zoals werkgevers,
verkopers en dienstverleners vaak uitstekend op de hoogte zijn van de aanvullende
rechtsregels, omdat ze nu eeimiaal dagelijks contracten aangaan. Hun wederpartijen
gaan dergelijke contracten echter niet dagelijks aan en zijn als een gevolg daarvan
vaak veel minder goed op de hoogte van het aanvullend recht.57 Repeat players
kunnen misbruik maken van deze informatie-asymmetrie. Het aanvullend recht
in het voordeel van de 'onwetende' partij opstellen, kan deze asymmetrie opheffen,
aangezien de wederpartij gedwongen wordt over de inhoud van het aanvullend
recht te beginnen,58 waardoor de zwakkere partij automatisch geinformeerd raakt. 59

Een goed voorbeeld hiervan uit het geldend recht lijken mij een aantal
aanvullende bepalingen uit het arbeidsrecht, typisch een overeenkomst waarbij
sprake is van informatie-asymmetrie. Zo zijn de artt. 7:622, 7:6241id 3, 7:6281id
5,7:636, 7:6501id 3,4 en 5,7:661, 6:76721id 3 BW alle opgesteld inhet voordeel

60van de werknemer, maarpartijen mogen er desgewenst (schriftelijk)van afwijken.
De werkgever die wil afwijken, zal hiertoe het initiatie fmoeten nemen, waardoor
de werknemer geinformeerd raakt.

Een ander voorbeeld betreffende repeat players is art. 8:22 BW: de
verplichting van de vervoerder zaken zonder vertraging te vervoeren. Blijkens
de parlementaire geschiedenis wijken de meeste partijen van deze bepaling af,
aangezien de nsico's daterwel vertraging optreedt, te groot zijn:' Ervan uitgaande
dat de meeste wederpartijen van de vervoerders niet geheel op de hoogte zijn van
het aanvullend recht en intuYtief kunnen menen dat zij recht hebben op vervoer
zonder vertraging, is het wijs het aanvullend recht strategisch op te stellen, zoals
de meeste vervoerders het niet willen. De vervoerders worden zo gedwongen het
initiatief te nemen om af te wijken, waardoor de wederpartij autoniatisch
geYnformeerd raakt.

56 Zie bilvoorbeeld Hof 's Hertogenbosch 18 mei 1993, NJ 1994/115. Zie ook denoot van Rinkes
1994, p. 44 met veel verwijzingen. In Hof's Hertogenbosch 18 juni  1998, NJ  1999/726 werd een
dergelijke vordering overigens afgewezen, omdat in dat geval volgens het Hof wei duidelijk was
dat er slechts een kans was op het winnen van een prijs.

57 Uit Amerikaans empirisch onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat werknemers nogal eens denken dat
zij meer, of andere rechten hebben, dan zij daadwerkelijk hebben. Zie hierover Sunstein 2002, p.
120-121 en de aldaar geciteerde empirische studies.

58 Deze partijen kunnen ook verkiezen orn te zwijgen, maar dan is er uiteraard geen probleem
59     Ayres & Gertner 1989, p. 98-99; Ayres & Gertner 1992, p. 759 e.v., Sunstein 2002. p. 119 e.v.
60     Behalve art. 7:622 BW zijn al deze bepalingen overigens van semi-dwingend recht, aldus Loth

2000, p. 12-3. Zie over semi-dwingend recht verderop § 5 2.
61 Parlementaire Geschiedenis Boek 8, p. 68.
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5.2 Vorm:  Aanvullend  recht,  semi-  en  driekwart  dwingend  recht

Het is echterniet altijd voldoende om de inhoud van het aanvullend contractenrecht
in het nadeel van een bepaalde partij op te stellen. Deze partij kan immers proberen
afte wijken door middel van algemene voorwaarden, waardoor in sommige gevallen
de informatie-asymmetrie alsnog niet wordt opgeheven. Bij zwakke partijen, zoals
bijvoorbeeld werknemers ofconsumenten, kan het daarom nodig zijn ook de vor/n
van het aanvullend recht strategisch te kiezen.62 Door middel van semi- ofdriekwart
dwingend recht is het vaak beter mogelijk de informatie-asymmetrie op te heffen.
Een extra voordeel is dat men hierdoor soms ook irrationeel gedrag kan tegengaan.

Normaliter mogen partijen vornivrij afwijken van het aanvullend recht door
zelfeen expliciete afwijkende bepaling in hun contract op te nemen. Dit afwijken
kan men echter bemoeilijken. Wanneer partijen zelf kunnen afwijken, mits ze
vormvoorschriften iii acht nemen, is er sprake van semi-dwingend recht.63 Zo eisen
art. 7:432 lid 2 en 8:1102 BW dat afwijken uitdrukkelijk gebeurt en  art.  8:1 1 7 9
BW eist bijvoorbeeld dat afwijken schrfeluk geschiedt. Dit geldt eveneens (m.u.v.
art. 7:622 BW) voor de hierboven genoemde bepalingen uit het arbeidsrecht.
Wanneer partijen niet zel fkunnen afwijken, maar een hogere regeling ofinstantie
nodig hebben, is er sprake van driekwart dwingend recht.64 Van art. 7:634 BW
kanmenbijvoorbeeldalleenbij (340 afwijken,art. 7:769 eist eenstandaardregeling
(art. 6:214 BW), terwijl bij art. 7:291 lid 2 BW rechterlijke toestemming nodig
is.65

De reden die de parlementaire geschiedenis geeft voor het bestaan van semi-
en driekwart dwingend recht is "[...] datzu (de zwakkere partij, RvB) voldoende
in de gelegenheid is gesteld van deinhoudvan een beding kennis te nemen enzich
te beraden.',66 Met andere woorden: men maakt het partijen lastig om af te wijken
- hetgeen transactiekosten met zich brengt - om zo informatie-asymmetrie en
irrationaliteit terug te dringen. Bij semi- en driekwart dwingend recht worden
transactiekosten zodoende 'afgeruild' tegen informatie-asymmetrie en irrationaliteit.

Hoe kan het nu dat het verhogen van de transactiekosten er toe leidt dat
informatie-asymmetrie en irrationaliteit worden teruggedrongen? Bij semi-dwingend

62 Zie impliciet ook Ayres & Gertner 1989, p. 123-125 over legal formalities.
63     1.oth 2000, p. 5
64     Loth 2000, p. 5
65     Zie voor meer voorbeelden van semi- en driekwart dwingend recht ook Loth 2000, p. 12-13 en

Snijders  1999, p 159-162. Een andere mogelijkheid van driekwart dwingend recht is overigens
afwijken door middel van een regeling p·an een bevoegd bestuursorgaan. Zie bijvoorbeeld art. 7:652
lid 6 BW.

66 Parlementaire Geschiedenis Boek 7, p. 6. Zieook Asser-Scholten 1974,p. 23. Zie verderbijvoorbeeld
het zojuist genoemde art. 8:1102 BW, waarvoor de Parlementaire Geschiedenis Boek 8, p. 1052
aanvoertdat een bewuste keuze gemaakt dient te warden 7\e hijvoorbeeld ook art. 8:1179 waarover
de PG Boek 8, p. 1156 stelt dat uitdrukkelijk afwijken (voldoende) bescherming tegen misbruik
biedt.
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recht geschiedt het afwijken uitdrukkelijk. Dit kan ervoor zorgen dat partijen
daadwerkelijk weten dat er afgeweken wordt, hetgeen de informatie-asymmetrie
teniet doet. Een bijkomend voordeel kan zijn dat partijen zich ook beter bewust
zijn van wat ze overeen komen, hetgeen de kans vergroot dat zij een rationele
beslissing nemen. Bij driekwart dwingend recht zijn het derden die voor de
zwakkere contractspartij beslissen. Aangezien deze derden geacht worden geen
informatie achterstand te hebben en zich rationeel te gedragen, kan men beide
vormen van marktfalen tegengaan.

De strategische benadering kan overigens zowel voortkomen uit een open
als uit een scherpe norm. Dit betekent dat een strategische norm zowel ex ante

door de wetgever als ex post door de rechter kan worden gecreeerd.67 De contra

projere,item uitleg bijvoorbeeld, kan zowel voorvloeien uit art. 6:238 lid 2 BW
(scherpe norm), als uit de algemene open normen die de uitleg beheersen. 68

Tot slot kan de strategische benadering overlappen met de eerder besproken
meerderheidsregels. Wat de meerderheid wil, kan namelijk ook toevallig datgene
zijn wat een minderheid nitt informatie niet wil. Bij een dergelijke samenloop is
het mogelijk zowel voor de meerderheid transactiekosten te besparen, als voor
een minderheid informatie-asymnietrie en irrationaliteit terug te dringen.

6          De normatieve benadering

6.1 Inhoud:  Het aanvullend contractenrecht geeft aan  hoe het  'behoort'

Bij de normatieve benadering bepaalt de wetgever of rechter de inhoud van het
aanvullend contractenrecht aan de hand van hetgeen hij de beste, meest rechtvaardi-
ge manier vindt om leemtes op te vullen.69 Deze benadering heet normatief omdat
het aanvullend contractenrecht partijen laat zien hoe het - met de woorden van
Scholten - 'behoort:70 Voor die gevallen waar de oplossing van de wetgever of
rechter niet meer juist is, kunnen partijen afwijken." Partijen hebben zodoende
nog steeds contractsvrijheid en mogen in principe overeenkomen wat zij willen. 72

Het verschil met de andere alternatieve oplossingen is dat de inhoud van het
aanvullend contractenrecht bij de normatieve benadering wordt bepaald aan de

67 Zie verder § 2.1  over het verschil tussen ex post en ex ante creatie van het recht
68       Zie over de contra proferentem uitleg in het geldend recht bijvoorbeeld Heering 2003 en Hijma

1999. Zie hierover verder hoofdstuk 11.5.
69     Schwartz 1993, p. 391 en 402. Zie ook Asser-Scholten, p. 21-23 en Hesselink 2005, § V.2.
70     Asser-Scholten, p. 23.
71       Asser-Scholten, p. 20-21.
72     Asser-Scholten, p. 20-23.
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hand van wat de wetgever o f rechter wil.73 Hierbij kan de wil van partijen wel een
rol spelen, maar doorslaggevend is die niet. Bij de andere methoden is juist
uitsluitend doorslaggevend wat partijen zelf willen.74 Het kenmerk van de
normatieve benadering is derhalve dat men het aanvullend contractenrecht niet
exclusief baseert op de wil van partijen. 75

Hoe kan de wetgever ofeen rechter nu achterhalen wat rechtvaardig is? Met
andere woorden hoe kunnen zij concreet inhoud geven aan het aanvullend
contractenrecht? Objectieve criteria waarmee men kan achterhalen wat nu wel
en niet rechtvaardig is, lijken niet te bestaan. Deze onbepaalbaarheid is daarom
ook 66n van de problemen die Kaplow & Shavell signaleren bijfairness theorieen
zoals deze (zie hfst. 2.4.3.1). Het enige objectieve richtsnoer dat een wetgever
ofrechter derhalve heeft bij de normatieve benadering, is dat de gekozen oplossing
'rechtvaardig' moet zijn. Ook voorbegrippen als redelijkheid en billijkheid, welke
van de rechtvaardigheid zijn afgeleid, bestaanmijns inziens geen objectieve criteria
waarmee een rechterkan bepalen ofiets 'redelijk en billijk' is.76 Het is mijns inziens
tekenend dat bij deze begrippen gesproken wordt over zoiets vaags als 'gevoelswaar-
de'.77

Een gevolg van de normatieve benadering is dat rechters pogingen van partijen
om van het aanvullend contractenrecht afte wijken met de nodige argwaan kunnen
bekijken. De gedachte achter de normatieve benadering is dat het aanvullend
contractenrecht rechtvaardig is. Men kan het daarom als onrechtvaardig beschouwen
wanneer partijen hiervan willen afwijken. Het gevolg is dat recliters het partijen
moeilijk kunnen maken om van het aanvullend contractenrecht af te wijken.78 Zij
kunnen dit doen doorbij de uitleg vast te stellen dat partijen niet van het aanvullend

73       Wat een wetgever of rechter rechtvaardig vindt, kan uiteraard wei (deels) bepaald worden door
de (vermoedelijke) wil van partijen, maar dit is niet doorslaggevend, aldus Asser-Scholten, p. 22.
Zie ook Hesselink 2005 die weI oog heeft voor de wil van partijen (zie § 11.1), maardie dit eveneens
niet doorslaggevend acht (zie § V.2).

74          Voorstanders van de formele benadering rechtvaardigen deze benadering eveneens met het argument
dat de zekerheid die deze benadering biedt, zou zijn wat partijen willen, zie bijvoorbeeld Schwartz
& Scott 2003, p. 596 e.v, Bij de strategische benadering gaat het om datgene wat 66n partij niet
wil (en de ander wel), zodoende berust ook de strategische benadering op de wil van partijen.

75      Deze definitie is analoog aan de wijze waarop Kaplow & Shavell notions offairness definieren:
op notions offairness gebaseerde criteria om rechtsregels te evalueren, hebben het kenmerk dat
ze niet exclusief zijn gebaseerd op het effect dat ze hebben op het welzijn van individuen (zie
hoofdstuk 2 4.2). De definitie van de normatieve benadering omvat overigens ook de opvattingen
van Loth 2000, p. 24 en Kisch 1955, p 141-145. Beiden hebben een mix van rechtvaardigheid
en rechtszekerheid voor ogen en willen aanvullend contractenrecht derhalve niet exclusief op de
wil van partijen baseren.

76 Ziebijvoorbeeld overde redelijkheid en billijkheid Asser-Hartkamp 4-11, nr. 300 e.v.; Rijken 1994,
alwaareen duidelijk objectiefcriteriumom te kunnen vaststellen wat redelijken billijk is, ontbreekt.
Zie over dit probleem ook Van Zaltbommel 1993, p. 57-62 die spreekt over gesystematiseerde
onzekerheid (p. 62).

77     Asser-Hartkamp 4-11, nr. 302 en Rijken 1994, nr. 3.
78       Zic voor de opvatting dat dit in Europa veel gebeurt: Hesselink 2005, § 111; zie voor de V.S. Goetz

& Scott 1985, p. 284-285, Ayres 1993, p. 17 en recenteluk Schwartz & Scott 2003, p. 596.
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contractenrecht zijn afgeweken.79 Hierdoor heeft een contract een leemte welke
het (rechtvaardige) aanvullend contractenrecht dan weer opvult. Ik koni in hoofdstuk
9 terug op de contradictie die dit oplevert: partijen krijgen enerzijds volledige
contractsvrijheid, maar anderzijds schrijft men partijen wel voor hoe het behoort
en maakt men het partijen lastig oni van deze contractsvrijheid gebruik te maken. 80

In het geldend aanvullend contractenrecht komt deze normatieve benadering
mijns inziens vaak voor. In de parlementaire geschiedenis worden aanvullende
rechtsregels immers vaak verdedigd met een beroep op rechtvaardigheid, of
afgeleidendaarvan zoals de redelijkheidenbillijkheid:' In sommige gevallen staat
zelfs in de wet dat de rechter een redelijke en billijke (en dus een reclitvaardige)
beslissing dient te nemen. Een rechtsregel die voortvloeit uit de normatieve
benadering kan uiteraard overlappen met rechtsregels die voortvloeien uit andere
alternatieve oplossingen. Wat rechtvaardig is, kan ook datgene zijn wat de
meerderheid wil (meerderheidsregel), wat partijen zelf ook overeen gekomen
zouden zijn (hypothetische standaard), ofwat 66n partij juistniet wil (strategische
benadering).

62 Vorm: Scherpe normen. open normen en zwak aanvullend recht

De normatieve benadering kan zowel uit scherpe- als open normen bestaan. Bij
een scherpe norm is het de wetgever die vooraf (ex ante) bepaalt wat een
rechtvaardige oplossing is. terwijl het bij een open norm de rechter is die achteraf
(ex post) vaststelt wat een rechtvaardige oplossing is.82 Eerder noemde ik al de

aansprakelijkheid voor de ingeschakelde hulppersoon (6:76 BW) als voorbeeld
van een scherpe norm en de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid
(6:2481id 1 BW) als voorbeeld van een open norm. Welke vorm men kiest, maakt
voor de normatieve benadering niet zo heel veel uit. Belangrijk is dat de
uiteindelijke inhoud van het aanvullend contractenrecht rechtvaardig is.

83

Een bijzondere vorm van de normatieve benadering is zogenaamd zwak
aanvullend recht. Nornialiter speelt aanvullend recht pas een rol wanneerpartijen

79     Dit kan gebeuren als gevolg van een rechterlijke fout, zie hierover verderop § 10.1
80      Zie over deze contradictie Schwartz 1993. p. 402.
81       in veel gevallen wordt een rechtsregel namelijk niet gekozen omdat dit is wat partijen willen. maar

omdat de wetgever dit de beste (of meest rechtvaardige) oplossing vindt. Dit is lastig met harde
empirische data te staven, maar in de Parlementaire Geschiedenis worden veel rechtsregels verdedigd
omdat ze redelijk, billijk of rechtvaardig zijn.

82       Zie over dit verschil tussen ex ante en ex post creatie van het recht § 2.1.
83       Dit wil niet zeggen dat er niet nagedacht wordt over de vraag of men beter een open of scherpe

norm kan hanteren. Zie bijvoorbeeld Van den Berg 2000. p. 379-385, 500-506 die de discussie
over de wenselijkheid van scherpe en open normen weergeeft, zie verder ook Barendrecht 1992.
p. 66 e.v.; Barendrechi 1995, Vranken 1990, p. 489, Van Zaltbommel 1993, p. 23-24. Welke vorm
uiteindelijk gekozen wordt, is echterniet van belang voorde vraag of ersprake is van de normatieve
benadering. In beide gevallen is de wil van partijen immers niet doorslaggevend.
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zelfgeen expliciete contractuele regeling hebben getroffen. Art. 7:400 lid 2 BW
stelt echter dat bij een overeenkomst van opdracht ook de aard van de overeen-
komst, een andere rechtshandeling ofde gewoonte het aanvullend contractenrecht
buiten werking kunnen stellen. Dit is een veel zwakkere vorm van aanvullend recht
dan in de rest van het contractenrecht het geval is. Ook andere factoren dan
expliciete partij-afspraken kunnen het aanvullend recht namelijk buiten werking
stellen.

De wetgever heeft bij de overeenkomst van opdracht voor deze zwakke vorm
gekozen, omdat de opdracht zo'n varieteit aan typen overeenkomsten kent, dat
op voorhand niet met zekerheid te voorspellen valt ofalle aanvullende bepalingen
wel steeds de meest rechtvaardige oplossing zijn.84 Wanneer uit de aard van de
overeenkomst, andere rechtshandelingen, o fuit gewoonte nu blijkt dat dit niet het
geval is, geldt het aanvullend recht niet. Zwak aanvullend recht maakt het dus

mogelijk regels op te stellen, ook al is men er niet zeker genoeg van dat deze regels
voor elk type overeenkomst ook daadwerkelijk rechtvaardig zijn.85 Uit art. 6:248
lid 1 BW wordt ook wel opgemaakt dat indien de gewoonte afwijkt van het
aanvullend contractenrecht, de gewoonte voorrang kan krijgen.86 Voor zover dit
daadwerkelijk het geval is, is er eveneens sprake van zwak aanvullend contracten-
recht.

7 Veilige havens

7.1 Vorm: een opt-in regime

De zogenaamde veilige havens (safe harbors) zijn een bijzondere methode van
aanvullend contractenrecht. Normaliter geldt het aanvullend contractenrecht
wanneer partijen niets geregeld hebben, ofwel wanneer er sprake is van een leemte

in het contract. Er is dan sprake van een zogenaamd opt-out regime, aangezien
partijen in hun contract expliciet voor een andere bepaling moeten kiezen, willen
zij het aanvullend recht buiten werking te stellen. Veilige havens zijn een bijzondere
vorm van aanvullend recht, omdat hierjuist sprake is van een zogenaamd opt-in

84      Ditnaaraanleiding van kritiek van Schoordijk 1973, p. 42 e.v., aldus Asser-Kortmann-De Leede-
Thunissen, nr. 38; zie ook Van der Grinten 1991, p. 91.

85     In theorie zou men ook andere methoden van aanvullend contractenrecht op deze 'zwakke' leest
kunnen schoeien (bijvoorbeeld een zwakke meerderheidsregel, die niet geldt wanneer blijkt dat
de meerderheid eigenlijk iets anders wil). In hoofdstuk 9.5.6 betoogikechterdatdeze zwakke vorm
van aanvullend contractenrecht onwenselijk is, vandaardat ik deze mogelijkheid nietbij de andere
alternatieve oplossingen besproken heb.

86 Zie Asser-Hartkamp 4-Il, nr. 297-298 die stelt dat of de gewoonte voorrang krijgt, afhangt vaii de
redelijkheid en billijkheid en de aard van de overeenkomst. Asser-Scholten, p. 105 stelt zelfs dat
de gewoonte altijd voorrang krijgt.
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regime. Het aanvullend recht geldt voor geen enkele partij, tenzij partijen erjuist
expliciet voor kiezen om dit regime w61 voor hun contract te laten gelden.

87

Voorbeelden van veilige havens zijn art. 6:17-20 BW (alternatieve verbintenis-

sen), art. 6:21-26 BW (voorwaardelijke verbintenissen), art. 6:83 sub a BW ( fatale
termijn), art. 6:91-94 BW (het boetebeding) en art. 8:44 BW (CT-document).88
Al deze bepalingen gelden alleen maar tussen partijen wanneer ze in hun contract
aangeven dat dit het geval is. Wanneer partijen bijvoorbeeld een boete in hun
contract opnemen, geldt automatisch art. 6:91-94 BW. Zo geldt ook artikel 6:24
BW automatisch wanneer partijen een ontbindende voorwaarde opnemen en art.
6:83 sub a BW wanneer partijen kiezen voor een fatale termijn.

Toch kan er bij deze veilige havens nog discussie ontstaan. Bij de uitleg van
het contract kan namelijk de vraag rijzen ofpartijen al dan niet hebben geopteerd
voor de veilige haven. Zo kan bijvoorbeeld de vraag ontstaan of een bepaalde
termijn al dan niet is bedoeld als een fatale termijn.89 Sommige veilige havens
kennen daarom bepaalde 'magische woorden' waarmee partijen zonder twijfel
kunnen aangeven dat ze voor het opt-iii regime kiezen.w De term 'ontbindende
voorwaarde' is hier een goed voorbeeld van. Gebruiken partijen deze term, dan
is er praktisch geen twijfel meer mogelijk dat ze kiezen voor het opt-in regime
van art. 6:22 en 6:24 BW." Een veilige haven met een dergelijk 'magisch woord'
is in principe niets meer dan een partij-afspraak die een rechtermaarop 66n manier

kati uitleggen.
Ook rechters kunnen dergelijke 'magische woorden' creeren doorbij de uitleg

van een contract aan te geven dat een bepaalde formulering een zogenaamde' vaste
betekenis' heeft.92 Toekomstige contractspartijen weten vanaf dat moment zeker
hoe een rechter het contract op dit punt zal uitleggen en zij kunnen zich bovendien

87     De veilige haven heeft in de literatuur over aanvullend contractenrecht slechts weinig aandacht
gekregen en wordt doorgaans alleen terloops genoemd. De bronnen die ik ben tegengekomen zijn
Ayres&Gertner 1989,123; Ayres 1993, p. 16, Cras;veil 1996, p 552-553;Bernstein 1996,p. 1821;
Zie iets implicieter, maar weI uitgebreid Goetz & Scott 1985, p. 281-288 en ook impliciet Goetz
& Scott 1983, p. 1024, Ayres 2003, p. 899. Zie voor een bespreking van het fenomeen safe harbor
in het algemeen (dus buiten het contractenrecht): Swire  1993.

88 Zoals gezegd in hoofdstuk 4.2.2 ga ik alleen in op opt-in regimes waarpartijen van mogen afwijken
en die derhalve aanvullend van aard zijn. Dwingende veilige havens, zoals bijvoorbeeld het
concurrentiebeding (art. 7 653 BW), blijven buiten beschouwing Wanneer ik spreek over het
boetebeding als veilige haven, laat ik zodoende ook de matigingsbevoegdheid van de rechter (art.
6:94 lid 3 BW) buiten beschouwing

89     Dit kan leiden tot rechterlijke fouten, welke ik bespreek in § 10.1.
90 Ayres 1993,p. 16 (magic words); Goetz & Scott 1985, p. 282 (talismanicwords),Craswell  1996,

p. 552 (bright line device)·, Goetz & Scott  1983, p 1024 (legal dictionary), Ayres 2003, p. 899

(safe harbor language)
91        Ziehoofdstuk 12.2.3 waar ik pleit voorgrote terughoudendheid van derechterbij hetanders uitleggen

van dergelijke'magische woorden'. Het voorbijgaan aan deze vaste betekenis ontneemt deze Immers
de gewenste zekerheid.

92       In hoofdstuk 12.4.2 betoog ik dat het wenselijk is dat rechters meer van deze veilige havens creeren.
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de transactiekosten besparen die het zel f omschrijven van de veilige haven zou
vergen.

93

Een veilige haven is ook een bijzondere vorm van aanvullend contractenrecht,
omdat deze methode per definitie naast 66n van de andere methoden van aanvullend
contractenrecht bestaat. Doorgaans hanteert men een veilige haven in combinatie
met een meerderheidsregel. De veilige haven stelt de minderheid van partijen dan
eenvoudig in de gelegenheid om van de meerderheidsregel af te wijken. Het is
niet mogelijk om veilige havens afzonderlijk te hanteren, want dit betekent
automatisch een samenloop met de formele benadering. De consequentie van deze
samenloop is dat ik veilige havens in hoofdstuk 9 zal bezien in samenhang met
de andere alternatieve oplossingen.

Tot slot kunnen veilige havens uit zowel uit open als scherpe normen bestaan.
Het is mijns inziens echter logisch om zoveel mogelijke scherpe normen te hanteren.

Open normen kunnen partijen immers ook zelfvrij eenvoudig opstellen. Het zijn
juist de (gedetailleerde) scherpe normen die partijen tijd, geld en moeite kosten.
Het zijn daarom veilige havens die uit deze scherpe normen bestaan die partijen
aanzienlijke transactiekosten kunnen besparen.

7.1 Inhoud: wat willen partijen

Aan de hand van welk criterium kan men het beste de inhoud van een veilige haven

bepalen? Wanneer zijn er 'magische woorden' nodig? In principe komt elk
rechtsgevolg in aanmerking om als veilige haven te gelden.94 De enige voorwaarde
is dat voldoende partijen dit rechtsgevolg voor hun contract willen.95 Wanneer
namelijk geen enkele partij het desbetreffende rechtsgevolg wil, laat iedereen de

veilige haven links liggen en heeft men deze voor niets opgesteld. In hoofdstuk
9 ga ik nader in op de vraag wanneer veilige havens wenselijk zijn. In hoofdstuk
12 komt aan bod dat 'magische woorden' het beste zo gekozen kunnen worden
dat ze de lading naar algemeen spraakgebruik dekken. Is dit niet mogelijk -
bijvoorbeeld omdat er naar algemeen spraakgebruik meerdere betekenissen zijn
- dan heeft een technisch juridisch begrip de voorkeur. Hiermee voorkomt men
dat partijen per ongeluk voor een veilige haven kiezen.

93       Ayres & Gertner 1989, p. 123, Goetz & Scott 1985, p. 282 en 286; Craswell 1996, p. 552, Ayres
1993, p. 16, Swire 1993. p. 372; Goet7 & Scott 1983, p. 1024.

94 Dit geldt uiteraard alleen voor rechtsgevolgen die niet in strijd zijn met dwingend recht.
95     Swire 1993, p. 373.
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8 Algemene voorwaarden: Private veilige havens

8.I Het karakter van private veilige havens

De hierboven besproken alternatieve oplossingen zijn alle van aanvullend
contractenrecht. In hoofdstuk 4.2 gaf ik echter aan dat het aanmoedigen van
maatschappelijke partijen tot aanvullende zelfregulering ook een mogelijke
oplossing is. Vooral door middel van algemene voorwaarden kunnen private partijen
zel ftransactiekosten besparen.96 Onidat partijen bij elke individuele overeenkomst
de algemene voorwaarden van toepassing moeten verklaren, is er sprake van een

opt-m regime.
Toch is niet elke algemene voorwaarde ook direct een veilige haven. Van

een private veilige haven kan men pas spreken wanneerrechters (of arbiters) deze
algemene voorwaarden (a) in stand laten en (b) uitleggen zoals ze doorde opstellers
bedoeld zijn. Bestempelt een rechter de algemene voorwaarden bijvoorbeeld als
onredelijk bezwarend, dan is er geen sprake van een opt-i,1 regime en geldt gewoon
het aanvullend contractenrecht. Geeft de rechter aan sommige bepalingen een
andere uitleg dan de opstellers voor ogen stond, dan krijgen zij een ander opt-i,1
regime dan de bedoeling was. Een haven is dan niet echt 'veilig' te noemen.

Bij de zelfregulering die ik hier echter op het oog heb, moedigt de overheid
maatschappelijke partijen aan en ondersteunt zij hen bij het opstellen van algemene
voorwaarden. Als voorbeeld hiervan noemde ik reeds het zelfreguleringsoverleg
van de SER.97 Algemene voorwaarden komen dan tot stand in nauw overleg tussen
de diverse branche(- en consumenten)organisaties. De kans dat deze voorwaarden
onredelijk bezwarend zijn, is vrij klein. Bij eenzijdig opgestelde voorwaarden -
die ik hier duidelijk niet op het oog heb - kan men daarentegen in veel gevallen
juist niet van een private veilige haven spreken. De kans dat een rechter dergelijke
voorwaarden anders interpreteert, blijft uiteraard wel aanwezig, maar is relatief
klein, omdat dergelijke voorwaarden doorgaans met de nodige zorg zijn opgesteld.

Voor veel algemene voorwaarden geldt "one-size-fits-all."98 Er is dan 66ii

set voorwaarden die men voor alle overeenkomsten gebruikt. Algemene voorwaar-
den zien echter ook vaak op een type contract waarbij nu eens het ene en dan weer
het andere rechtsgevolg wenselijk is. In die gevallen wordt vaak een modelcontract
opgesteld met een keuzemenu. Voorbeelden van private veilige havens met een

96      Zie voor private veilige havens als alternatief voor wettelijke en rechterlijke veilige havens ook
Goetz & Scott  1985, p 303-305.  Zie over het besparen van transactiekosten door middel  van
algemene voorwaarden in het algemeen bijvoorbecld Cooter & Ulen 2004, p. 288; De Geest 1994,
p. 280.

97     Zie over verschillende vormen van zelfregulering hoofdstuk 4.2.
98 Zie Ayres 1993 , p. 4 die deze term hanteert voorde in § 2 besproken meerderheidsregels, waarvoor

uiteraard hetzelfde geldt.
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keuzemenu zijn de Incoterms (internationale koop), het ISDA-Masteragreement
(internationale derivatencontracten) en de UAV-GC 2000 (geYntegreerd ontwerp-
en bouwcontract).w In principe zijn deze regelingen niets meer dan 'gewone
algemene voorwaarden. Het enige verschil met gewone algemene voorwaarden
is dat erniet 66n veilige haven bestaat, maar een heel scala aan veilige havens waar
individuele partijen eenvoudig uit kunnen kiezen. Wanneer ik spreek overalgemene
voorwaarden bedoel ik hier beide typen private veilige havens mee.

8.2 De vorm en inhoud van private veilige havens

Net als een wettelijke veilige haven stelt men algemene voorwaarden ook zodanig
op dat de gebruikers ervan de inhoud willen. Dit om de eenvoudige reden dat
individuele partijen de algemene voorwaarden anders niet gebruiken. De opstellers
van (tweezijdige) algemene voorwaarden staan in principe voor dezelfde keuze
als de wetgever bij het opstellen van aanvullend contractenrecht. Zij kunnen in
principe alle hierboven besproken methoden van aanvullend contractenrecht in
hun algemene voorwaarden combineren. In hoofdstuk 9.8 zal daarom blijken dat
de analyse van het aanvullend contractenrecht ook nuttig is voor zogenaamde
private  rule  makers.

Zo kunnen de opstellers van algemene voorwaarden kiezen voor een scherpe
norm, die de meerderheid van de betrokken partijen wil (meerderheidsregel).
Uiteraard is een dergelijke meerderheid bij algemene voorwaarden veelal
procentueel groter dan de meerderheid bij een wettelijke regel. Algemene
voorwaarden zien immers op 66n type overeenkomst, terwij 1 de meerderheidsregels
uit boek 6 op vrijwel alle contracten van toepassing zijn.'oo Opstellers van algemene
voorwaarden kunnen ook kiezen voor een open norm die de rechter achteraf moet
invullen (hypothetische standaard). Zo is de in art. 2 van de Algemene Bank
Voorwaarden vervatte zorgplicht een open norm waar de rechter achteraf inhoud
aan geeft.'0' Het isook niet ondenkbaar dat de opstellers van algemene voorwaarden
kiezen voor de strategische benadering. Indien de opstellers op een bepaald punt
van mening zijn dat partijen beter een individuele regeling kunnen treffen, kiezen
zij voor de formele benadering. Zo zullen weinig algemene voorwaarden de prijs
voor een individueel contract bepalen. Opstellers van algemene voorwaarden
zouden tot slot ook voor een bepaling kunnen kiezen, omdat zij die rechtvaardig

99       Zie over deze drie keuzemenu's verder hoofdstuk 12.3 en  12.7 en de aldaar genoemde literatuur
100   Zo zal de meerderheid bij meerderheidsregels uit boek 7 BW waarschijnlijk groter zijn dan de

meerderheid bij meerderheidsregels uit boek 6 BW, maar weer kleiner dan de meerderheid bij
algemene voorwaarden. De varieteit aan contracten waar boek 7 BW op ziet, is immers kleiner dan
bij boek 6 BW, zodat de meerderheid die blij is met de regeling groter wordt.

101 Zie over (art. 2 van) de ABV: Filott 2000; Slagter 1999. Hoewel art. 2 ABV zeer goed toegepast

kan worden als een hypothctische stai,daard, gebeurtdit in het geldend recht niet. Rechters hanteren
bij open normen veelal de normatieve benadering, zie § 3 en § 6.
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vinden (normatieve benadering). Ik kom zoals gezegd in hoofdstuk 9 terug op de
vraag in welke gevallen men het beste voor welke methode kan kiezen.

9 Alle relevante alternatieve oplossingen?

9.J Het in kaart brengen van de alternatieve oplossingen

In het volgende hoofdstuk breng ik de voor- en nadelen van elk van de zojuist
besproken alternatieve oplossingen in kaart. In hoofdstuk 9 vergelijk ik de diverse
methoden en probeer ik aan te geven wanneer welke methode de meest optimale
is.  Wanneer ik in dit hoofdstuk echter een relevant alternatief ben vergeten te
selecteren, is er geen enkele garantie dat de alternatieve oplossing die ik uiteindelijk
aanbeveel, ook daadwerkelijk het sociale welzijn maximaliseert. Het is echter
onmogelijk om alle mogelijke alternatieve oplossingen te behandelen. Dit zou de
analyse veel te complex maken. 102

Hoe zeker is het dat deze zeven alternatieve oplossingen de meest relevante
zijn? In hoofdstuk  3.6.1  kwam een aantal vuistregels  over het selecteren  van
alternatieven aan bod. Zo is het belangrijk aandacht te besteden aan oplossingen
die in de literatuur genoemd worden. In § 9.2 en 9.3 geef ik kort aan waarom deze
zeven alternatieve oplossingen de meest prominente stromingen in de literatuur
vertegenwoordigen. Het is ook belangrijk om de status quo als alternatief te
hanteren, aangezien anders een verandering van het geldend recht onvermijdelijk
is. Ik meen dat aan dit vereiste is voldaan, omdat het geldend recht bestaat uit een
combinatie van de zojuist besproken alternatieve oplossingen. Ik licht dit in § 9.4
nader toe.

Verder is het zaak om ook 'niet ingrijpen' als alternatief te hanteren. Dit
voorkomt dat de uiteindelijke oplossing meer nadelen dan voordelen kent. Met
het opnemen van de formele benadering in de analyse, is ook aan dit vereiste
voldaan. Tot slot heb ik ook gekeken naar oplossingen buiten het recht door
aanvullende zelfregulering als alternatieve oplossing mee te nemen. Zoals eerder

gezegd, is er geen waterdichte methode die garandeert dat alle relevante
alternatieven zijn geselecteerd. Ik heb me weliswaar aan de gegeven vuistregels
gehouden, maar het is nooit voor honderd procent uit te sluiten dat betere

oplossingen mogelijk zijn.

102 Zie hierover verder hoofdstuk 3.6.1.
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9.2 Bestaande opvattingen over aanvullend contractenrecht

Zijn de in de literatuur genoemde oplossingen verwerkt in de hierboven genoemde
zeven alternatieven? Zo nee, wat is dan de reden om deze oplossingen op voorhand
uit te sluiten? In de Nederlandse literatuurben ik twee opvattingen over aanvullend
contractenrecht tegengekomen. De eerste opvatting is van Scholten die meent dat
het aanvullend contractenrecht in dienst staat van de rechtvaardigheid. De wetgever
(of rechter) die aanvullend recht opstelt, moet volgens hem bepalen welke
rechtsregel de beste, de rechtsvaardigste is.'03 Hesselink betoogt in een recent
(Engelstalig) artikel ongeveer hetzelfde.'04 De opvatting dat aanvullend contracten-

recht rechtvaardig moet zijn, komt overeen met de normatieve benadering en is
daarmee in de analyse meegenomen ( zie § 6).

Van Apeldoorn is daarentegen van mening dat het aanvullend recht
'kleurloos' dient te zijn en dat haar enige functie het verschaffen van rechtszeker-
heidis.'05 Hetgaater volgens hem niet om welke inhoud het aanvullend recht heeft,
maardathet aanvullend recht inhoud heeft.'06 Deze opvatting loopt in sterke mate
samen met de eerder besproken meerderheidsregel. Ook een meerderheidsregel
biedt rechtszekerheid en is eveneens'kleurloos'. Het verschil is dat men de inhoud
van een meerderheidsregel kiest op basis van wat de meerderheid van partijen wil.
Daarom voer ik de methode van Van Apeldoorn niet als afzonderlijk alternatief

op. Meerderheidsregels creeren evenveel rechtszekerheid, maar hebben als extra
voordeel dat ze de meerderheid van contractspartijen transactiekosten besparen.
Door dit extra voordeel is een meerderheidsregel wenselijker dan de oplossing
van Van Apeldoorn. Het is daarom niet verstandig om deze oplossingmee te wegen,
aangezien op voorhand al duidelijk is dat deze niet optimaal is. Dit zou de analyse
alleen maar onnodig compliceren.

In de internationale literatuur over aanvullend contractenrecht komt men
uiteraard meer opvattingen tegen. Naar mijn mening zijn al deze opvattingen

grotendeels verwerkt in de bovenstaande alternatieve oplossingen. Uit de
rechtseconomische hoek zijn vrijwel alle genoemde oplossingen op enige manier
meegewogen:07 Tegenstanders van de rechtseconomische benaderingkomen vooral
uit de hoek van de relational contract theory. Ret belangrijkste inzicht van de
relationisten is dat contracten geen steriele eenmalige transacties zijn, maaraltijd

103 Asser-Scholten, p. 22.

104 Zie Hesselink 2005, § V.2.

105    De term 'kleurloos' is afkomstig van Kisch 1955, p. 137-170, zieook Loth 2000, p. 23.
106 Van Apeldoorn 1933, p. 93-94. Zieook Loth 2000, p. 23-24. Zie vooreenzelfde opvatting(aangaande

het arbeidsrecht) bijvoorbeeld Jacobs e.a. 1997, nr. 7.
107     Zie de overzichten van Ayres 1998; Korobkin 1998, p. 613 e.v.; Posner 2003, p. 839-842. Ayres

2003, p. 890-892
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plaatsvinden binnen een (sociale) relatie die partijen met elkaar onderhouden. 108

Dit inzicht is ook door rechtseconomen overgenomen en heeft bijvoorbeeld geleid
tot de opname van het relationele contract in het rechtseconomische begrippenappa-
raat. 'M Hun kernopvatting ten aanzien van aanvullend contractenrecht lijkt te zijn
dat een rechter bij het opvullen van leemten moet kijken naar welke relationele
normen tussen partijen gelden. Dergelijke (sociale) normen kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op de sociale rol van partijen, wederkerigheid, solidariteit,

110flexibiliteit en vertrouwen.      Het ziln deze normen die een rechter moet afdwingen
wanneereen contract een leemte bevat."1 Relationisten pleiten dan ook voor open
normen waarbij de rechter met alle relationele normen rekening kan houden. 112

Naar mijn mening past de relationele benadering binnen twee van de
bovengenoemde alternatieve oplossingen. Als de relationisten bedoelen dat de
rechter deze relationele normen moet afdwingen, omdat dit hetgeen is wat partijen
zouden willen: " past de relationele benadering binnen de hypothetische standaard
(zie § 3). Bij deze methode gaat de rechter immers na wat partijen zelf in hun
contract hadden opgenomen als ze onbeperkt hadden kunnen onderhandelen. In
hoofdstuk 5.3 gaf ik aan dat pat-tijen ook relationele belangen in hun complete
contract zouden opnemen. Zodoende zou een goed toegepaste hypothetische
standaard ook rekening houden met relationele aspecten, als dit echt is wat partijen
zouden willen. In  hoofdstuk  5.5 kwam echter  ook  aan  de  orde dat partijen

114

vanwege zogenaannde c, owding out effecten hun relationele normen soms juist
buiten de juridische invloedss feer willen houden. 115

Het zou ook kunnen dat relationisten het niet doorslaggevend vinden of
partijen wel willen dat hun relationele normen worden afgedwongen. 1 16 In dat geval

pleiten zij voor het afdwingen van relationele normen, omdat ze dat de meest
wenselijke oplossing vinden voor het opvullen van leemtes: 17 In § 6 definieerde
ik de normatieve benadering als elke theorie van aanvullend contractenrecht die
niet op enige wijze (uitsluitend) is gebaseerd op de wil van partijen. Onder deze

108 lan Macneil wordt gezien als de grondlegger van de relationele benadering. Ziebijvoorbeeld Macneil
1980; Macneil 1983,zieookhetoverzichtvan de relational contract theon·-literatuur van Speidel
2000, p. 825 e.v.

109     Zie bijvoorbeeld Scott 2000, p. 852 (" Ife are all relationists now.")en Macneil 2000, p. 900-901.
Zieook Cooter& Ulen 2004, p. 225 e.v. en zieoverhetrelationelecontract verder hooldstuk 5.5.3.

110 Feinman 1993.p. 56; Craswell 1993,p. 99. In Macneil 1980 en Macneil 1983 zijn tien basisnormen
ontwikkeld die volgens relationisten een rol kunnen spelen in elke contractuele relatie

111       Feinman  1993, p. 54 e.v.; Speidel 2000, p. 826-827, Hillman  1987. p. 4 e.v., Posner 2000, p. 751,
Craswell 1993, p. 99.

112   Feinman 1993, p. 57, Speidel 2000, p. 837 e.v.
113 Posner 2000, p. 751, Bernstein 1993, p. 62-63.
114    Zie ook Bernstein 1993, p. 61 e.v.
115 Zie hoofdstuk 5 5.4.

116 Reiationisten geven zelf helaas weinig uitsluitsel over hun normatieve grondslagen. Zie voor een
kritische bespreking hiervan (en andere aspecten van de relationele benadering): Craswell  1993.

117 Zie impliciet Feinman 1993, p. 55; Bernstein 1993, p. 76 e.v.
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opvatting van de relational contract theory is er sprake van de normatieve
benadering, omdat het de wetgever o f rechter is die bepaalt welke oplossing de
beste (o f meest rechtvaardige) is. Zodoende kan ik de conclusie trekken dat de
relationele benadering vertegenwoordigd is in de hierboven besproken alternatieve

oplossingen.

9.3 Soft law

Tot nu toe ben ik alleen ingegaan op methoden van aanvullend contractenrecht.
Ik heb echter ook een mogelijke methode van aanvullende zelfregulering
onbesproken gelaten. Naast algemene voorwaarden kan de overheidmaatschappelij-
ke partijen namelijk ook aanmoedigen tot het creeren van aanvullende soft  law.
Ik zal hieronder toelichten waarom ik deze mogelijkheid niet als afzonderlijke

alternatieve oplossing heb opgevoerd. Met aanvullende soft law bedoel ik niet-
bindende not-men die maatschappelijke partijen opstellen. Ik noemde al eerder

als voorbeeld vrijblijvende normen aangaande de technische specificaties van
producten. Dergelijke normen laten de contractsvrijheid van partijen in stand.'is
Aanvullende Soft la,v kan in theorie op twee manieren leemten in contracten
opvullen: direct en indirect.

Wanneer rechters een wettelijke open norm invullen door gebruik te maken
van aanvullende soft law, hebben maatschappelijke partijen in feite een indirect
opt-out regime gecreeerd. Zo gaf ik in § 3 bij de bespreking van de hypothetische
standaard aan dat de rechterdatgene wat partijen zelfovereen zouden zijn gekomen,
soms kan achterhalen door te kijken naar de s°ft law die branche-organisaties
hebben opgesteld. Ik heb deze indirecte toepassing van aanvullende Soft law

vanwege de afhankelijkheid van een wettelijke open norm niet als afzonderlijke
alternatieve oplossing opgevoerd. De mogelijkheid die de overheid heeft om
maatschappelijke pallijen aan te moedigen tot het opstellen van soft law, weeg

ik namelijk mee bij de desbetre ffende wettelijke oplossing, zoals bijvoorbeeld bij
de hypothetische standaard.

Men kan betogen dat aanvullende sofi law directe werking zou moeten hebben.

Dit betekent dat dergelijke normen zonder wettelijke basis in geval van een leemte
direct de contracten van partijen beheersen. Softlaw werkt dan precies hetzelfde
als wettelijk aanvullend contractenrecht. Ik ben hier geen voorstander van. Het
is naar mijn mening essentieel dat partijen op voorhand kunnen nagaan welke

regeling er geldt als zij een leemte laten in hun contract. Het leidt mijns inziens
tot grote onzekerheid wanneerelke regeling die maatschappelijke partijen opstellen
direct - zonder enige toetsing en zonder toestemming van partijen - contractuele

118    Ziehooldstuk 4.2 alwaar ikhetbegrip soft law heb geintroduceerd. Het begrip soft law omvat

overigens veel meerdan alleen (aanvullende) zelfregulering, zie bijvoorbeeld Senden 2005, p. 23-25
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leemten zou kunnen opvullen. Partijen zouden dan steeds moeten nagaan en
bijhouden welke regelingen er allemaal zijn opgesteld. Bovendien zou dit grote
verwarring zaaien: welke regelingen gelden nu precies voor welke contracten'2

Het gevolg van directe toepassing van aanvullende soft law is waarschijnlijk
dat partijen zekerheid trachten te creeren door dergelijke regelingen expliciet van
toepassing te verklaren - wat is dan nog het verschil met algemene voorwaarden?
- of expliciet uit te sluiten. Dit uitsluiten genereert echter extra transactiekosten,
die erniet zijn wanneer men gewoon voor algemene voorwaarden kiest. Dit is ook
wat maatschappelijke partijen die contractuele leemten willen opvullen doorgaans

119doen: zij stellen (in samenspraak) algemene voorwaarden op en geen soft law.
Vranken betoogt daarentegen dat soft law wei degelijk als recht in de zin

van art. 79 RO opgevat kan worden.120 De sofi la,v die hij op het oog heeft -
bijvoorbeeld ziekenhuisprotocollen -, bestaat echter om een zwakkere partij te
beschermen en is daarmee (eenzijdig) dwingend van aard.12' Het is immers niet
de bedoeling dat individuele partijen in het nadeel van de zwakkere partij van deze
normen afwijken. De zojuist genoemde problemen van directe toepassing van soft
law spelen hier niet. Deze normen worden immers dwingend opgelegd aan 66n
partij die weet dat hij zich aan deze normen dient te houden. De normen zien niet
op het gedrag van de wederpartij en Vranken heeft daarom gelijk wanneer hij stelt
dat het voldoende is dat deze normen pas in geval van een geschil voor de
wederpartij beschikbaar komen. 122 Aanvullende normen roepen daarentegen vaak
voor beide partijen verplichtingen in het leven. Het is daarom noodzakelijk dat
partijen op voorhand met volledige zekerheid kunnen nagaan welke normen voor
hen gelden in geval van een leemte. Bij directe werking van aanvullende Soft law
is deze zekerheid er niet, zodat ik deze directe werking al op voorhand als
onwenselijk kan bestempelen.

9.4 Het geldend recht

Edn van de belangrijkste waarschuwingen die ik in hoofdstuk 3 gaf over het
achterhalen van relevante alternatieve oplossingen, is dat men de status quo als
alternatiefmee moet wegen. Het geldend recht als alternatieve oplossing achterwege
laten, betekent immers per definitie een conclusie die een verandering van de
bestaande rechtsregels inhoudt. Om een dergelijk vooroordeel te voorkomen, zal

119  Zie de 22 instrumenten van zelfregulering die Baarsma e.a. 2003 noemen. Naast algemene
voorwaarden noemen zij alleen mediation en andere alternatieve methoden van geschiloplossing
als zelfreguleringsinstrumenten voor hetopvullen van contractuele leemten. Alle overige instrumenten
zien niet (direct) op contractuele leemten.

120   Vranken 2004, p. 7-9.
121 Er is sprake van eenzijdig dwingende normen, omdat weI ten voordele maar niet ten nadele van

de patient mag worden afgeweken. Zie over eenzijdjg dwingend recht Snijders  1999, p.  162.
122   Vranken 2004, p. 11.
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ik in deze paragraaf nagaan of de methoden die in het geldend recht gehanteerd
worden, in de zojuist besproken alternatieven terugkomen.

Het achterhalen van de methoden die in het geldend recht gehanteerd worden
om aanvullend contractenrecht op te stellen, is echter makkelijker gezegd dan

gedaan. In het geldend recht is namelijk nauwelijks aandacht besteed aan de vraag:
aan de hand van welke methode bepaalt men de vorm en inhoud van het aanvullend
contractenrecht?123 Aan het geldend aanvullend contractenrecht ligt dan ook geen
van de bovenstaande alternatieve oplossingen expliciet ten grondslag. Noch in
de wetsgeschiedenis, noch in rechterlijke uitspraken vindt men expliciete
verwijzingen naar een theorie van aanvullend contractenrecht. Dit is ook niet zo
vreemd als men bedenkt dat de meeste theorieen over aanvullend recht pas zo'n
vijftien & twintig jaar bestaan. 124

Dit wil niet zeggen dat bovenstaande methodes niet terug te vinden zijn in
het geldend recht. Impliciet zijn deze zeker aanwezig. Hierboven kon ik immers

bij vrij wel elke alternatieve oplossing een voorbeeld uit het geldend recht geven.
125

Het gaat nu echter om de vraag of er naast deze zeven alternatieve oplossingen,
nog andere oplossingen zijn die een rol spelen in het geldend recht. Dit kan het

geval zijn voor bovengenoemde opvatting van Van Apeldoorn. De wetgever kiest
dan voor een rechtsregel louter onidat dit rechtsonzekerheid tegengaat. 126 Ik gaf

echter al aan dat een meerderheidsregel een betere oplossing is, omdat deze zowel
rechtszekerheid genereert, maar daarnaast ook transactiekosten bespaart.

Voor het overige ben ik in de wetsgeschiedenis en literatuur geen andere
oplossingen tegengekomen. Het is echter lastig om waterdicht bewijs te leveren
dat iets er niet is. Ik kan daarom alleen maar stellen dat ik na zorgvuldig onderzoek
verder niets ben tegengekomen. Bestaan er onverhoopt toch andere (relevante)
oplossingen, dan is het aan toekomstig onderzoek om deze in de analyse te
betrekken.

123     Natuurlijk iser wel het nodigegeschreven overaanvullend recht, maardit gaat vooral overde vraag
waarom en wanneer aanvullend recht gewenst is. Als gevolg van contractsvrijheid moeten partijen
namelij k vrij zijn datgene overeen te komen wat ze willen (waarom). Zolang er geen reden is om
de zwakkere partij, derden of de maatschappij als zodanig te beschermen, heeft aanvullend recht
de voorkeur boven dwingend recht (wanneer). Zie over de wenselijkheid van contractsvrijheid en
literatuurverwijzingen verder hoofdstuk 4.4.

124     Ayres 2003, p. 885. Zie wei de discussie tussen Asser-Scholten, p. 20-23 en Van Apeldoorn 1933,
p. 94 (ook weergegeven in Loth 2000, p. 23-24).

125    Alleen de hypothetische standaard lijkt niet echt voor te komen. Open normen zijn er uiteraard
voldoende, maar deze worden doorgaans niet bewust ingevuld 70als partijen dit op voorhand zel f

gedaan zouden hebben.
126 Ikbenhiergeen concrete voorbeelden van tegengekomen, maar dit wil niet zeggen dat ze niet bestaan.
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10        Overheidsfalen: De nadelen van aanvullend recht

De bedoeling van bovenstaande oplossingen is dat ze partijen dichter bij het
complete contract brengen. Dit door het verminderen van transactiekosten,
informatie-asymmetrie en irrationaliteit. De zojuist besproken alternatieven brengen
echter niet alleen maar voordelen met zich. In deze paragraafbespreek ik drie grote
nadelen (de zogenaamde vornien van overheidsfalen) die aan de voorgestelde
oplossingen kunnen kleven:27 Met een nadeel - een vorm van overheidsfalen -
bedoel ik de wijze waarop overheidsingrijpen partijen verder van het complete
contract afbrengt, vergeleken met de situatie dat er geen overheidsingrijpen zou
zijn.128 Met andere woorden, op welke punten zijn partijen slechter af doordat de
overheid aanvullend contractenrecht opstelt, of maatschappelijke partijen
aanmoedigt tot aanvullende zelfregulering'?

JO. 1 Fouten van rechters

10.1.1 Het concept
' fouten van rechters'

Alvorens ik bespreek hoe aanvullend contractenreclit meer fouten van rechters
tot gevolg kan hebben, wil ik eerst iets opmerken over het begrip 'fouten van
rechters'. Anders dan dit begrip misschien op het eerste gezicht suggereert, is hier
geen sprake van een verwijt aan rechters. Zoals ik verderop betoog, moeten rechters
vaak uitspraak doen over zaken zonder dat zij (a) volledige informatie hebben en
(b) voldoende kennis hebben over het desbetreffende (complexe commerciele)
contract. Een rechter wordt echter toch geacht een uitspraak te doen en dit kan
er toe leiden dat hij - geheel buiten zijn schuld - een fout maakt.

Er is naar mijn mening sprake van een fout wanneer een rechter een
rechtsnorm onjuist toepast:29 Is er bijvoorbeeld sprake van een hypothetische
standaard dan is het de bedoeling dat de rechter datgene achterhaalt wat partijen
op voorhand zelfook overeen gekomen zouden zijn. De rechter maakt nu een fout
wanneer hij niet datgene kiest wat partijen zelf ook gekozen zouden hebben. Bij
de normatieve benadering gaat de rechter op zoek naar de meest rechtvaardige
oplossing. Hij maakt derhalve een fout wanneer hij voor een onrechtvaardige
oplossing kiest.

127   Zie over overheidsfalen in het algemeen hoofdstuk 3.6.2.
128    Met een voordeel bedoel i k derhalve de w·ijze waarop overheidsingrijpen partijen dichter bij het

complete contract brengt vergeleken met de situatie dat er geen sprake is van overheidsingrijpen.
129 Zo expliciet ben ik de definitie nergens tegengekomen, maar deze definitie volgt wei impliciet uit

bijvoorbeeld Posner 2000, p. 751-754; Hadfield 1994,p. 162-163,166; Posner 19982, p. 542-543,
Ayres & Gertner 1989, p. 118, Craswell 1993a, p. 38, Bernstein 1996, p. 1790 e.v.

166



Stap 4: De alternatieve oplossingen

10.1.2 Waarom veroorzaakt aanvullend recht fouten van rechters?

Waarom kan aanvullend contractenrecht de kans op rechterlijke fouten vergroten?
Aanvullend contractenrecht kan fouten op twee manieren in de hand werken. Bij

de toepassing van aanvullend recht hebben rechters in de eerste plaats vaak (private)
informatie van partijen nodig, welke doorgaans lastig te verifieren is:30 Vooraf
hebben partijen weliswaar dezelfde belangen, maar als achterafeen geschil ontstaat,

zijn deze tegengesteld. Hierdoor ontvangt de rechter tegengestelde informatie van

partijen, waardoor de kans altijd aanwezig is dat de rechter deze private informatie
onjuist beoordeelt. 131

Zo zal een rechter die in het kader van de open Haviltex-norm de partijbedoe-
lingen probeert te achterhalen, hier tegengestelde informatie van partijen over
ontvangen. Zo moest in de Haviltex-zaak zel fbepaald worden ofHaviltex op grond
van hetgeen partijen overen weer van elkaarmochten verwachten, nu wel ofgeen
goede reden nodig had omzijnbevoegdheid omeen machine binnen zes maanden
te kunnen retourneren, te kunnen inroepen.132 Het logische gevolg van deze open
norm is dat (op basis van private informatie) de ene partij zal betogen dat wel een
goede reden nodig was om de bevoegdheid in te roepen (bijvoorbeeld omdat de

bevoegdheid een soort van garantie was), terwijl de andere partij zal betogen dat
de goede reden helemaal niet nodig was (bijvoorbeeld onidat de bevoegdheid
onvoorwaardelijk bij wijze van verkoopstunt was toegekend om zo de koper over
de streep te trekken). De rechter zal beide versies veelal niet objectief kunnen
verifieren. Hierdoor is de kans aanzienlijk dat hij de fout in gaat en juist het
tegenovergestelde kiest van wat partijen over en weer werkelijk van elkaar mochten
verwachten. 133

Hetzelfde kan gebeuren wanneer de rechter de open norm aan de hand van
de gewoonte of (branche)gebruik probeert in te vullen. Partijen zullen in geval
van een geschil het bestaan en de inhoud van een gewoonte ofgebruik waarschijn-
lijk betwisten. Er bestaat empirisch bewijs dat er in veel gevallen helemaal geen
sprake is van gewoonte of branche-gebruiken, terwijl men dat wel zou
verwachten:34 Ook dit kan tot onjuiste rechterlijke beslissingen leiden. Merk
overigens op dat wanneerde rechterdaadwerkelijk een dergelijke fout maakt, hem

130     Posner 2000, p. 752,Schwartz 1992, p. 282, Schwartz 1998, p. 280,282, Schwartz & Scott 2003,
p. 605-8, Hadfield 1994, p. 162, Triantis 2002, p. 1069, Hart 1995, p. 37-8

131 Schwartz & Scott 2003, p. 605-7, Posner 2000, p. 757-758, Posner 1998a, p. 543, zieook Asser-

Vranken, nr. 122 die stelt dat in de echtscheidingsprocedurede verwijtbaarheid geen rol meerspeelt.
orndat een rechter dit nu eenmaal nauwelijks kan verifieren.

132 HR 13 maart 1981,NJ 1981,635 (Haviltex).

133 Soms kiezen rechters zelfs voor iets wat geen van beide partijen (!) heeft betoogd: HR 21 juni 1996,
NJ 1997, 327 (Van Genk/De Wild).

1 34      Zie Bernstein  1999 eli Bernstein  1996, p 1805-1806, zie echter ook Kraus & Walt 2000 die deze
stelling nuanceren.
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dit nauwelijks verweten kan worden. Er is immers geen betere informatie voor
handen en hij zal de open norm toch moeten toepassen.

Ook scherpe normen kunnen extra rechterlijke fouten veroorzaken. Zonder
aanvullend recht kan immers alleen discussie ontstaan over de uitleg van de partij-
afspraken. Wanneer er scherpe normen van aanvullend recht bestaan, kunnen deze
de uitleg van partij-afspraken compliceren. Men kan dan immers ook twisten over
de vraag of partijen met een bepaalde contractuele bepaling nu hebben beoogd
om afte wijken van het aanvullend recht, ofdat zij juist hebben bedoeld om hierbij
aan te sluiten.'35 In veel contracten komen namelijk veelvuldig bepalingen voor
die ook in het aanvullend recht te vinden zijn en derhalve eigenlijk overbodig zijn.
Partijen hanteren dergelijke bepalingen omdat zij bijvoorbeeld niet goed op de
hoogte zijn van het aanvullend recht. Hierdoor is het vaak eenvoudiger om een
gewenste bepaling gewoon op te nemen, dan om te controleren of deze al door
het  aanvullend contractenrecht wordt geleverd: 36  Door  de  aanwezigheid  van
dergelijke overbodige bepalingen kan verwarring ontstaan over de bedoeling van
partijen. aansluiten o f afwijken van het aanvullend contractenrecht?

Neem bijvoorbeeld de contractuele bepaling dat A vervangende schadevergoe-
ding kan vorderen in geval B wanprestatie pleegt. Bedoelen partijen met deze
bepaling dat alle andere remedies zoals nakoming en ontbinding zijn uitgesloten?
0 f hebben partijen daar helemaal niet over nagedacht en hebben zij niets meer
willen zeggen dan dat A schadevergoeding kan vorderen? Is een termijn in een
contract een zogenaamde fatale termijn (in de zinvan art. 6:83 sub a B W) en wijken
partijen afvan de aanvullende regeling betreffende de ingebrekestelling (art. 6:82
lid 1 BW), 6fbedoelen partilen met deze termun alleen maar dat de debiteurjuist
niet v66r deze termijn mag presteren?'37 In beide voorbeelden hebben partijen
vooraf dezelfde belangen, maar wanneer deze achteraf tegengesteld zijn, zullen
zijn de rechter waarschijnlijk voorzien van tegengestelde informatie. Net als bij
open normen vergroot het gebrek aan verifieerbare informatie daarom ook bij
scherpe normen de kans op rechterlijke fouten.

Mocht de rechter deze eerste hobbel nemen, dan is ernog een tweede manier
waarop hij in de fout kan gaan. De kans bestaat namelijk dat een rechter de eenmaal
geverifieerde informatie verkeerd interpreteert. Een rechter is immers een generalist,
vaak zonderspecifieke (economische) opleiding op de terreinen waaroverhij geacht
wordt een uitspraak te doen. Zo bestaat er (Amerikaans) empirisch bewijs dat de
meeste rechters die moesten oordelen over een bepaald type ingewikkelde financiele
transacties, niet goed begrepen hoe deze transacties in hun werk gingen.138 Het

135    Goetz & Scott 1985, p. 282 noemen dit supplementing en trumping. Zie ook Hesselink 2005, §
III.5.

136 Kaplow 1992, p. 620 noot 183, Ayres 1993, p. 10.
137    Zie over verzuim en de ingebrekestelling hoofdstuk 10.2.
138     Allen & Staaf 1982, te kennen uit Posner 2000, nt. 21.
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gevolg hiervan is dat een rechter - buiten zijn schuld overigens - in formatie niet
altijd op de juiste waarde kan schatten:39 Ditkanerweertoe leiden dat een rechter
een rechtsnorm onjuist toepast.

Hoe kan men nu vaststellen of een bepaalde methode van aanvullend
contractenrecht nu veel of weinig rechterlijke fouten met zich brengt? In het
algemeen kan men stellen dat hoe complexer de norm is die de rechter moet
toepassen, hoe meer verschillende uitkomsten (variantie) er mogelijk zijn. Hoe
meer variantie, hoe groter de kans is dat de rechter de onjuiste oplossing kiest. 140

Kan een rechter uit twee oplossingen kiezen dan is de kans immers groter dat hij
het juiste doet, dan wanneer er tien mogelijke oplossingen zijn. 14'  In  §  2  gaf ik

bijvoorbeeld aan dat open normen vaak complex zijn, terwijl scherpe normen vaak

simpel van aard zijn. Een complexe, open norm als de redelijkheid en billijkheid
kan daarom tot vele uitkomsten leiden, terwijl de simpele, scherpe norm dat men
aansprakelijk is voor een ingeschakelde hulppersoon, maar een paar mogelijke
uitkomsten heeft. 142

10.1.3 De nadelen van rechterlijke fouten

Waarom is een rechterlijke fout nu precies nadelig? Herinner dat aanvullend recht
tot doel heeft complete contracten te realiseren. 141 Wanneer de rechter aanvullende
normen nu onjuist toepast, leidt dit er toe dat partijenjuist een incompleet contract

krijgen. Bovendien creeert een grote kans op rechterlijke fouten voor toekomstige
contractspartijen een grote mate van rechtsonzekerheid. 144 Hierdoorkunnen partijen
opportunistisch gedrag gaan vertonen. Bijvoorbeeld door een procedure aan te
spannen zonder dat zij gelijk hebben in de hoop dat de rechter dit niet opmerkt. 145

In hoofdstuk 5.5 gaf ik aan dat partijen hier doorgaans op twee manieren op
reageren. Sommige partijen zullen de kans op rechterlijke fouten aanvaarden en

139     Posner 2000, p. 758; Scott 2000, p. 861,865,875,Hadfield 1994, p. 162. Zie ook Van Boom 2003,
p. 305.

140 De rechter zal om uit deze oplossingen te kunnen kiezen vaak meer in formatie van partijen nodig
hebben. Zoals gezegd leidt informatie tot fouten, omdat de rechter deze moet verifieren en

interpreteren

141 Schwartz & Watson 2004, p.  1 1.

142  Drie om precies te zijn: (a) er is een huippersoon ingeschakeld, (b) er is geen hulppersoon

ingeschakeld en (c) partijen zijn van de norm afgeweken
143 Zie hoofdstuk 5.6.

144   Posner 2000, p. 752-3, Kraus & Walt 2000, p. 196-8; Scott 2000, p. 859-60; Sunstein 1999, p.
654-7; rechtsonzekerheid is uiteraard iets watpartijen willen vermijden; zie bijvoorbeeld Katz 2004,
p. 526, Goetz & Scott 1985, p. 301.In de Nederlandse literatuur worden open normen vaak bestreden
meteen bet·oep op rechtszekerheid (zie bijvoorbeeld Barendrecht 1992, p. 66-68; Barendrecht 1995,
p. \61: "Rechts:ekerheid  is bet klassieke argument tegen vage normen"). In mijn optiek zitten
rechterlijke fouten hier nog tussen, zodat geldt· open norm==>rechterlijkcfoul=->rechtsonzeker-
heid.

145 Posner 1998a, p. 562 e.v.; Schwartz & Scott 2003, p. 601 e.v.

169



Hoofdstuk 7

dus een relationeel contract sluiten. Anderen zullen op rechterlijke fouten
anticiperen door alleen eenvoudig te verifieren en te interpreteren contracten te

gebruiken. In beide gevallen is er sprake van een incompleet contract, met alle
nadelen van dien. 146 Een andere mogelijkheid is dat partijen hun intenties, voor
zover mogelijk, nog beter trachten te communiceren. 147 Dit brengt echter
transactiekosten met zich, waardoor de voordelen van aanvullend contractenrecht
weer teniet gaan.

Een anderbelangrijk nadeel van de kans op rechterlijke fouten is dat hierdoor
ook de kosten van een geschil stijgen. Zojuist gafik aan dat wanneerpartijen weten
dat de rechter problemen heeft met het verifieren en interpreteren van informatie,
zij hem waarschijnlijk van tegengestelde informatie zullen voorzien. Partijen zullen
dus aanzienlijke kosten maken om de rechterervan te overtuigen dat hun informatie
overeenkomstig de waarheid is. Al met al kunnen deze nadelen veroorzaakt door
fouten van rechters de voordelen van aanvullend contractenrecht - zoals eenmaal
bespaarde transactiekosten - weer volledigtenietdoen.148 Enerzijds omdatpartijen
een incompleet contract krijgen met minder gezamenlijke winst en anderzijds omdat
partijen alsnog gedwongen worden om transactiekosten te maken.

De tegenwerping dat rechterlijke fouten niet zo van belang zijn, omdat slechts
een klein percentage van alle contracten tot een procedure leidt, is onjuist. Elk
contract wordt namelijk (mede) opgesteld met het oog op een mogelijke
procedure:49 Dit betekent dat partijen op dat moment al zullen anticiperen op
mogelijke rechterlijke fouten. De kans op een rechterlijke fout is bijvoorbeeld te
vergelijken met de hypothetische situatie dat men een dobbelsteen zou moeten
werpen wanneer men een contract door de rechter willaten afdwingen en de rechter
alleen tot afdwingen overgaat als men een even getal gooit. Een dergelijk contract
(met 50% kans op afdwingbaarheid) is voor partijen op voorhand veel (de helfti)
minder waard dan een contract dat de rechter met zekerheid afdwingt. Partijen
zullen ofwel: (a) deze onzekerheid accepteren, ofwel: (b) voor een minder optimaal
contract kiezen, ofwel: (c) transactiekosten maken. In al deze gevallen is het

contract op voorhand minder waard, dan een optimaal contract waarbij de rechter

geen fouten kan maken.

146 Zie naast de in hoo fdstuk 5.5 genoemde literatuur specifiek voor het risico van rechterlijke fouten:
Goetz & Scott 1985, p 266; Triantis 1999, p.  111

147   Goetz & Scott 1985, p. 266, Posner 1998a, p. 564-565, Bernstein 1993, p. 78, C'hamy 1991, p
1820, nt. 24, Triantis 1999, p. 111.

148     Hierbovengaf ikaandaterpas sprake is van een nadeel wanneer er sprake is van extra nadelige
gevolgen vergeleken met de situatie dat er geen aanvullend recht bestaat. Dit is zeker het geval
voor fouten van rechters. Zonderaanvullend rechtkunnen zij ook wei de tout ingaan doorcontracten
onjuist uit te leggen. De aanwezigheid van aanvullend recht vergroot deze kans echter

149 Contractenzijnvaakuitgebreiderdan nodig is omhetonderhandelingsresultaat vast te leggen. Deze
complexiteit is om er voor te zorgen dat ook een derde (bijvoorbeeld een rechter) begrijpt wat partijen
met het contract hebben bedoeld, zie bijvoorbeeld Posner 19982, p 540-541.
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10.2 Status quo bias

De rationele keuze theorie voorspelt dat partijen altijd van het aanvullend recht
willen afwijken wanneer afwijken in hun voordeel is. Op basis hiervan stellen
rechtseconomen dat meerderheidsregels van aanvullend recht voordelig zijn voor
de meerderheid, maar geen nadelen kennen voor de minderheid.'So De minderheid
kan immers altijd afwijken doorzelfeen bevredigende regeling te treffen. Uiteraard

brengt dit transactiekosten met zich, maar die bestaan ook bij de afwezigheid van
aanvullend contractenrecht. In die zin werpt aanvullend contractenrecht dus geen
extra barridre op.

Kleine contractspartijen - voor grote bedrijven geldt dit een stuk minder 151

- gedragen zich echter lang niet altijd rationeel wanneer het op afwijken van
aanvullend recht aankomt. 152 Uit diverse onderzoeken is telkens weer gebleken
dat mensen in veel gevallen niet van het aanvullend recht afwijken, ook al is dit
in hun voordeel.'53 De verklaring voor deze irrationaliteit lijkt te liggen in het feit
dat mensen ten onrechte menen dat de wettelijke regeling wel goed voor hen zal
zijn. Bovendien hebben mensen een afkeer van verandering. 154 Het gevolg is dat
aanvullend recht 'sticky' is: mensen wijken er niet altijd even snel van af. Bewijs
voor het bestaan van deze zogenaamde status quo bias is verbluffend.

In New Jersey hadden automobilisten standaard verzekering A, maar zij
konden hier van afwijken door te kiezen voor verzekering B. In Pennsylvania was
dit exact andersom: men kreeg automatisch verzekering B, maar kon hiervan
afwijken door te kiezen voor verzekering A. Het gevolg laat zich raden, in beide
staten weken maar weinig mensen afvan de aanvullende regeling. In New Jersey
had slechts 20% verzekering B, terwijl dit in Pennsylvania 75% was. Dit verschil
is zodanig groot dat het moeilijk aan transactiekosten alleen kan worden
toegeschreven. De status quo bias lijkt een belangrijke rol te spelen. 155

Voor wat contracten betreft is er eveneens een aantal experimenten gedaan.
Zo werd 66n groep studenten verteld dat werknemers wettelijk recht hadden op
twee weken vakantie, maar dat zij salaris konden in leveren voor twee weken extra.

Vervolgens werd hen een hypothetische baan aangeboden en werd gevraagd hoeveel
salaris (van totaal $ 120.000) zij bereid waren in te leveren voor twee weken extra

150    Schwab 1988, p. 240, Goetz & Scott 1985, p. 262, volgens Korobkin 1998, p. 623-624 (die deze
stelling nuanceert) wordt deze aanname vooral impliciet gedaan; zie bijvoorbeeld impliciet Ayres
& Gertner 1989, p. 89 nt. 17.

151 Schwartz & Scott 2003, p. 596, nt. 1 1 3 e n d e aldaar geciteerde psychologische literatuur

152 Volgens Korobkin  1998, p. 667 zijn mensen niet noodzakelijkerwijs irrationeel en is hun welzijn
daadwerkelijk maximaal door vast te houden aan de status quo. Hij geeft echter aan dat het kiezen
van een andere status quo hun welzijn had vergroot. Het argument blijft zodoende hetzelfde.

153 Zie bijvoorbeeld Schwab 1988, Korobkin 1998; Sunstein 2002.

154     Zievooreenuitgebreidtheoretischoverzicht vanpsychologischeconceptendieaande stams quo
bias ten grondslag kunnen liggen: Koiobkin 1998, p. 625 e.v.

155    Zie over dit voorbeeld Korobkin 1998, p. 628-629; Sunstein 2002, p. 114-115.
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vakantie. Een andere groep werd juist het tegenovergestelde voorgelegd: de wet
schrijft vier weken vakantie voor, maarde werkgeverkan extra betalen in ruil voor
twee weken minder vakantie. Vervolgens werd deze groep gevraagd hoeveel extra
salaris (bovenop $ 120.000) zij wilden hebben om twee weken vakantie in te
leveren. 156

Merk op dat de vraag in beide gevallen exact hetzelfde is: hoeveel is twee
wekenvakantiewaard(ervanuitgaandedatmenersowiesotweeheeft)?Ondanks
dat dezelfde vraag gesteld werd, waren de verschillen tussen de twee groepen groot.
De eerste groep wilde gemiddeld $ 6000 inleveren, terwijl de tweede groep
gemiddeld maar liefst $ 13.000 wilde ontvangen. Soortgelijke experimenten laten
steeds een zelfde beeld zien:57 Hieruit   kan men concluderen dat mensen
terughoudend zijn met het afwijken van het aanvullend contractenrecht. Men is
veel meer bereid te betalen om de status quo te handhaven, dan men bereid is te
betalen om hiervan af te wijken. 158

Waarom is de status quo bias nu precies onwenselijk? Dergelijk irrationeel
gedrag is onwenselijk, omdat het partijen ervan weerhoudt van het aanvullend
contractenrecht af te wijken, ook al zou dit voor hun welzijn beter zijn. Wanneer
bijvoorbeeld voor een meerderheidsregel van aanvullend contractenrecht gekozen
wordt, zal deze lang niet voor alle contracten optimaal zijn. Toch zullen bepaalde
mensen niet van de meerderheidsregel afwijken, omdat zij als gevolg van de status

quo bias ten onrechte menen dat deze meerderheidsregel de beste oplossing is voor
hun contract. De status quo bias is daarmee een negatief gevolg dat aanvullend
recht veroorzaakt en is zodoende een vorm van overheidsfalen.

JO.3 Maatschappelijke kosten

Tot slot brengt aanvullend contractenrecht maatschappelijke kosten met zich.
Enerzijds zijnerde kosten gemoeid met het ontwikkelen en opstellen van wettelijk
aanvullend contractenrecht.ls' Hier schaar ik ook de kosten onder die de overheid
maakt wanneer zij maatschappelijke partijen aanmoedigt tot aanvullende
zelfregulering. Anderzijds leidt aanvullend contractenrecht tot gecompliceerdere
procedures, hetgeen de kosten verhoogt voor de rechterlijke macht die het

156    Zie voor dit experiment Sunstein 2002, p. 113-114.
157     Zie voor andere, soortgeluke op contracten gerichte experimenten. Korobkin  1998, p. 633 e.v.;

Schwab 1988, p. 242 e.v.; zie voor een overzicht van veel meer experimenten aangaande de status

quo bias buiten het contractenrecht: Korobkin 1998, p. 625 e.v.

158     Zie Korobkin  1998, p.  653-654  waarom zogenaamde inkomenseffecten (wealth effects) geen

belangrijke rol spelen.
159   Zie over deze kosten Kaplow 1992. p. 562; Kaplow 1999, p. 503, 510.
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aanvullend contractenrecht moet toepassen:60 Maatschappelijke kosten zijn
uiteraard een nadeel, omdat ze ten koste gaan van het sociale welzijn. 161

Hoewel met elke alternatieve oplossing - met uitzondering van de formele
benadering - maatschappelijke kosten zijn gemoeid, wil ik hetbelang van dit nadeel
toch nu al vast nuanceren. De maatschappelijke kosten verbonden aan alle methoden
wegen in de meeste gevallen namelijk niet op tegen de voordelen die met de diverse
methoden gerealiseerd kunnen worden. Ook is deze vorm van overheidsfalen niet
doorslaggevend bij de keuze tussen twee alternatieve oplossingen. De reden dat
ik deze vorm van overheidsfalen toch noem, is dat maatschappelijke kosten veelal
de ondergrens vormen tot aan waar aanvullend contractenrecht of aanvullende
zelfregulering kan gaan.

Wanneer contractspartijen bijvoorbeeld een onbepaalbaar contract sluiten
(art. 6:227 BW), zijn de kosten voor rechterluke interventie te hoog. Partijen worden
immers geacht hun contract zelf te schrijven en niet de rechter. 162 Wanneer deze
maatschappelijke kosten te hoog worden, geldt dan ook de formele benadering
van art. 6:227 BW. Hetzelfde gaat op voor veilige havens. De overheid doet er
goed aan alleen een veilige haven te creeren wanneer er voldoende partijen zijn
die deze gaan gebruiken: 63 Anders wegen de bespaarde transactiekosten immers
niet op tegen de maatschappelijke kosten die met het creeren van een dergelijke
veilige haven zijn gemoeid. Ook hier geldt dat de overheid geen individuele
contracten kan gaan schrijven. Zo zal de overheid waarschijnlijk alleen maatschap-
pelijke partijen aanmoedigen tot aanvullende zelfregulering, wanneer deze
zelfregulering voldoende contracten betreft om deze kosten te rechtvaardigen.

11         De matrix

11.1 De evaluatiecriteria compleet

Alvorens ik de voor- en nadelen van de alternatieve oplossingen in kaart kan
brengen, is het nodig duidelijk aan te geven wat deze potentiele voor- en nadelen
precies zijn. Zoals gezegd in hoofdstuk 3 is het terugdringen van marktfalen een
potentieel voordeel en is het optreden van overheidsfalen een potentieel nadeel.
Door deze voor- en nadelen als duidelijke doelen te formuleren, ontstaan de
evaluatiecriteria waar de alternatieve oplossingen aan kunnen worden getoetst.

160 Zie hierover Kaplow 1992, p. 562-563; Ayres & Gertner 1989, p. 96; Kaplow 1999, p. 510.
161 Zoals bekend is hetsociale welzijn directafhankelijkvan het welzijn van individuen (zie h fst. 2.2.3).

Maatschappelijke kosten verminderen individueel welzijn, omdat individuen meerbelasting zullen
moeten betalen

162 Zie Ayres & Gertner 1989, p. 95-97.
163   Swire 1993, p. 373.
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Als het goed is, bestaan deze criteria uit alle factoren die het sociale welzijn in
het domein van de contractsvrijheid beinvloeden. Wanneer de juiste vormen van
markt- en overheidsfalen in kaart zijn gebracht, is het sociale welzijn maximaal
als aan alle evaluatiecriteria maximaal is voldaan.

De zes evaluatiecriteria waaraan ik elk alternatief zal gaan toetsen, zijn het
minimaliseren van: transactiekosten, informatie-asymmetrie, irrationaliteit, fouten
van rechters, de status quo bias en maatschappelijke kosten. Dit zijn de zes factoren
die ik in dit en het vorige hoofdstuk heb geYdentificeerd als de voor dit onderzoek
relevante vormen van markt- en overheidsfalen. Deze zes factoren gelden als
evaluatiecriteria, omdat aanvullend contractenrecht ofaanvullende zelfregulering
door deze zes factoren het sociale welzijn kan vergroten of verkleinen. Andere
relevante factoren zijn iii de analyse niet naar voren gekomen. Vandaar dat men
niag aannemen dat de alternatieve oplossing die per saldo deze zes factoren het
meest weet te minimaliseren, het sociale welzijn zal maximaliseren. Zoals vaker
gezegd, is het echter nooit helemaal uit te sluiten dat toekomstig onderzoek nieuwe
evaluatiecriteria aan het licht brengt.

11.2 Aanzet tot eeit matrix

Nu alle evaluatiecriteria en alle relevante alternatieve oplossingen bekend zijn,
is het zaak te onderzoeken welke alternatieve oplossing per saldo aan de meeste
evaluatiecriteria voldoet. Iii het volgende hoofdstuk zal ik onderzoeken welke
invloed elk alternatief op elk criterium heeft, om in het hoofdstuk daarna de
alternatieven met elkaarte vergelijken. Deze analyse wordt vergemakkelijkt door
het opstellen van een matrix. In hoofdstuk 3 heb ik de werking van deze matrix
reeds uitvoerig besproken. In de bovenste rij vindt men de alternatieven en in de
linker kolom staan de evaluatiecriteria. In het volgende hoofdstuk zal in elke -
nu nog lege - cel worden ingevuld welke invloed het desbetreffende alternatief
op het bijbehorende evaluatiecriterium heeft. De matrix zietertot nu toe als volgt
Uit:
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12           Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik zeven alternatieve oplossingen in kaart gebracht die partijen
dichterbij het complete contract zouden kunnen brengen. (1) De eerste alternatieve
oplossing is de meerderheidsregel. Dit is een scherpe norm die men opstelt aan
de hand van hetgeen de meerderheid van partijen wil. Deze meerderheid kan zo
transactiekosten besparen doordat ze de desbetreffende bepaling zelf niet in hun
contract hoeft op te nemen, terwijl de minderheid van de regel mag afwijken. (2)
Een hypothetische standaard is een open norm die de rechter achteraf invult zoals
partuen dit op voorhand zel fgedaan zouden hebben als ze over het probleem hadden
onderhandeld. In theorie bespaart elke partij transactiekosten, omdat de rechter
achteraf toch datgene doet wat zij  zelf op voorhand ook gedaan zouden hebben.
(3) De formele benadering komt neer op helemaal geen aanvullend contractenrecht.
De ratio hierachter is dat aanvullend contractenrecht doorgaans meer nadelen
(overheidsfalen) kent dan voordelen (terugdringen marktfalen). (4) Bij de
strategische benadering stelt men het aanvullend contractenrecht zo op als 66n
partij het niet wil. Hierdoor kan men een partij met een informatie-voorsprong
prikkelen om deze informatie aan de wederpartij kenbaar te maken. Hanteert men
daarbij ook nog semi- en driekwart dwingend recht, dan kan men soms ook
irrationeel gedrag terugdringen. (5) Bij de normatieve benadering is de wil van
partijen juist niet beslissend. Hier bepaalt de wetgever ofrechter wat de beste (meest
rechtvaardige) manier is om leemten in een contract op te vullen. (6) Een veilige
haven is een zogenaamd opt-in regime, waarbij partijen expliciet moeten aangeven
dat zij willen dat dit regime voor hun contract geldt. Een dergelijk regime bespaart
partijen de transactiekosten die het zelf schrijven van de bepaling met zich zou
brengen. (7) Tot slot kan de overheid maatschappelijke partijen aanmoedigen om
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algemene voorwaarden op te stellen. Ook dit bespaart individuele partijen
transactiekosten.

Deze zeven alternatieve oplossingen bevatten grotendeels alle door mij
gevonden opvattingen uit de literatuur en het geldend recht. Voor oplossingen die
niet meegewogen zijn, is eenvoudig aan te geven waarom ze niet optimaal zijn.
Mijns inziens zijn daarom alle relevante alternatieve oplossingen in kaart gebracht.
Het is echter niet uit te sluiten dat toekomstig onderzoek betere oplossingen

voortbrengt.
Er zijn in dit hoofdstuk eveneens drie mogelijke nadelen (overheidsfalen)

van aanvullend contractenrecht en aanvullende zelfregulering in kaart gebracht.
Ten eerste kunnen rechters fouten maken. Een rechter maakt een fout wanneer

hij een rechtsnorm onjuist toepast. Dit kan gebeuren wanneer een rechter bepaalde
informatie niet objectief kan verifieren, ofhij niet goed in staat is deze informatie
te verwerken (interpreteren). Merk op dat wanneer een rechtereen fout maakt hem
dit nauwelijks verweten kan worden. De kans op een rechterlijke fout is groter
naar mate een norm meer mogelijke uitkomsten heeft. De kans op fouten is
zodoende groter bij een open norm dan bij een scherpe norm. De kans op een
rechterlijke fout is nadelig, omdat dit incomplete contracten of transactiekosten
tot gevolg heeft.

Een tweede vorm van overheidsfalen is de status quo bias. Veelkleinepartijen
wijken veelal niet van het aanvullend contractenrecht af, ook al is afwijken in hurt
voordeel. Dit konit omdat mensen onbewust denken dat wat in de wet staat wel

goed voor hen is. Bovendien hebben mensen een hekel aan verandering. De status

quo bias is nadelig onidat partijen hierdoor niet die overeenkomsten sluiten die
hen een maximale gezamenlijke winst opleveren (ofwel partijen sluiten incomplete
contracten). Een derde vorm van overheidsfalen is dat ermaatschappelijke kosten

verbonden zijn aan aanvullend contractenrecht en het aanmoedigen tot aanvullende

zelfregulering. Als gevolg van deze kosten zijn er grenzen aan de mate waarin
de overheid partijen kan helpen het complete contract te bereiken.

Tot slot heb ik in dit hoofdstuk zes evaluatiecriteria geformuleerd waar ik
de zeven alternatieve oplossingen in het volgende hoo fdstuk aan zal gaan toetsen.
Deze evaluatiecriteria zijn afgeleid van de relevante vormen van markt- en
overheidsfalen die ik in dit en het vorige hoofdstuk in kaart heb gebracht. De zes
evaluatiecriteria zijn het minimaliseren van: transactiekosten, informatie-
asymmetrie, irrationaliteit, fouten van rechters, de status quo bias en maatschappe-
lijke kosten.
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Stap 5: De gevolgen van de alternatieve oplossingen

1           Inleiding

Wat is de score van alle alternatieve oplossingen op alle evaluatiecriteria? De opzet
van dit hoofdstuk is als gevolg van deze vraagstelling vrij eenvoudig. Ik bespreek
in elke paragraafsteeds 66n alternatieve oplossing en ga dan per evaluatiecriterium
na welke invloed het desbetreffende alternatief er op zal hebben.  Zo zal ik voor
alle zeven oplossingen - meerderheidsregel, hypothetische standaard, strategische
benadering, formele benadering, normatieve benadering, veilige havens en algemene
voorwaarden - steeds de effecten op alle zes de criteria - minimalisatie van:
transactiekosten, informatie-asymmetrie, irrationaliteit, fouten van rechters, de
status quo bias en maatschappelijke kosten - nalopen (§ 2-7). De volgorde waarin
ik de criteria afloop, is overigens niet voor ieder alternatief dezelfde. De meest
relevante criteria komen steeds als eerste aan bod. Ik sluit het hoofdstuk af met
het schematisch weergeven van de resultaten in een matrix (§ 8). Deze matrix maakt

het mogelijk om in het volgende hoofdstuk de zeven alternatieve oplossingen
systematisch met elkaar te vergelijken.

2           Meerderheidsregels

(a) Transactiekosten. Meerderheidsregels zijn in het vorige hoofdstuk gedefinieerd
als scherpe normen waarvan men de inhoud op voorhand bepaalt aan de hand van
hetgeen de meerderheid van partijen wil. Wegen de belangen van de minderheid
echter zwaarder, dan stelt men de norm op zoals de minderheid het wil. In de eerste

plaats is het de vraag in hoeverre deze methode kan bijdragen aan het verminderen
van transactiekosten. Dat men met deze methode transactiekosten kan verminderen,

moge duidelijk zijn. De meerderheid van partijen die de regel zelf ook in het
contract zou hebben willen opnemen, kan zich immers de transactiekosten die dit
met zich zou brengen, besparen. Zo hoeven partijen die willen dat in hun contract

aansprakelijkheid bestaat voor ingeschakelde hulppersonen, dit als gevolg van
art. 6:76 BW niet meer zelfte bedenken, noch hoeven zij hierover te onderhandelen
en ook het maken van kosten om een dergelijke bepaling expliciet in het contract

op te nemen is niet nodig.'

1        Zie over de meerderheidsregel verder hoofdstuk 7.2 en de aldaar aangehaalde literatuur.
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De mate waarin een meerderheidsregel transactiekosten bespaart, is ten eerste

afhankelijk van de heterogeniteit van de preferenties. Hiermee bedoel ik de mate
waarin er groepen contractspartijen bestaan die dezelfde belangen hebben. Een
meerderheidsregel kan namelijk maar voorddn groep contractspartijen transactie-
kosten besparen. Zijn er twee groepen partijen - bijvoorbeeld een groep partijen
die in hun contract wel aansprakelijkheid voor een ingeschakelde hulppersoon
wenst en een groep partijen die dit niet wil - dan zijn de preferenties tamelijk
homogeen en kan een regel veel transactiekosten besparen:

Gaat het ecliter om een bepaling die voorelk contract anders is - bijvoorbeeld
de prijs -, dan kan men met een meerderheidsregel van aanvullend contractenrecht
vrijwel geen transactiekosten besparen. Bij een regel is het namelijk nodig om
de rechtsgevolgen door middel van een scherpe norm op voorhand vast te stellen.
Als nien een contract waarin de prijs is opengelaten daarom met een regel wil
aanvullen, dan zal die regel op voorhand een prijs moeten bepalen. Stel dat van
alle prijzen die gehanteerd worden € 100,- het meeste voorkomt. Een meerderheids-
regel zou dan kunnen luiden: als partijen geen prijs zijn overeengekomen, geldt
een prijs van € 100,-. Een dergelijke meerderheidsregel is echter voor vrijwel geen
enkel contract optimaal. De belangen van partijen zijn zo heterogeen dat een
meerderheidsregel nauwelijks transactiekosten bespaart. Daarom hanteert men
voor de prijs ook geen scherpe norm. maar een open norm zoals bijvoorbeeld de
redelijke prijs van art. 7:4 BW.

Voor de mate waarin een meerderheidsregel transactiekosten kan besparen,
is ook van belang hoe goed men in staat is om op voorhand te voorspellen wat
de meerderheid van partijen zel f zou afspreken. Niet elk probleem dat zich ooit
bij een contract zal voordoen, is immers op voorhand te voorzien. Het opstellen
van een meerderheidsregel is dan niet goed mogelijk. Sommige problemen zijn
daarentegen wel te voorzien, maar de kans dat ze zich voordoen is bijzonder klein.
Ook dan zal een meerderheidsregel maar weinig transactiekosten besparen, omdat
het maar de vraag is ofdergelijke meerderheidsregels ooit nodig zijn.3 Doorgaans
lost men deze twee problemen - onvoorzien probleem of een kleine kans op een
probleem - dan ook niet met een scherpe norm op, maar juist met een open norm,
zoals bijvoorbeeld de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid:

Concluderend kan men stellen dat een meerderheidsregel in veel gevallen
transactiekosten bespaart. De mate waarin dit kan, neemt echter afzodra er sprake
is van meer heterogene in plaats van homogene preferenties. Hetzelfde geldt

2       Zie over heterogeniteit Schwartz & Scott 2003, p. 598-599. Zie iets implicieter Schwartz 1998,
p. 280 en zie ook (maar dan toegepast op veilige havens) Swire 1993. p. 273.

3          Dit iseen probleemdatzich in hetalgemeen voordoetbij scherpenormen (rules), zie hierover Kaplow
1992, p. 599-601 (over onvoorziene problemen) en p. 563-564,577 (over de kleine kans dat een
probleem zich voordoet).

4       Zie verderop § 3 over de hypothetische standaard.
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wanneer de belangen van partijen niet op voorhand bekend zijn, of de kans klein
is dat een bepaald probleem zich voordoet.

(b) Fouten van rechters. Een ander criterium waaraan ik de methoden van
aanvullend recht toets, is de mate waarin elk alternatieve oplossing fouten van
rechters in de hand werkt. De kans dat de rechter de fout in gaat bij het toepassen
van een meerderheidsregel is niet heel erg groot. De inhoud van het recht staat

immers op voorhand vast, de rechter hoeft dit alleen maar te toetsen aan de feiten.
Er is doorgaans sprake van een simpele norm, zodat niet al te veel informatie nodig
is om een meerderheidsregel toe te passen. Hierdoor is de kans klein dat de rechter
de benodigde informatie niet goed kan verifieren o f interpreteren. De rechter kan
uiteraard altijd de fout in gaan door de feiten onjuist te interpreteren, maar welke
methode van aanvullend recht men ook kiest, een rechter ontkomt nooit aan het
uitleggen van partij-afspraken: Het is daarom de vraag in hoeverre het gebruik

van meerderheidsregels van aanvullend contractenrecht het aantal fouten van
rechters vergrootten opzichte van de situatie dat er geen meerderheidsregels zouden
bestaan.

Een rechterlijke fout die het gevolg is van meerderheidsregels, is dat rechters

pogingen van partijen om van het aanvullend recht af te wijken, niet als zodanig
herkennen. In het vorige hoofdstuk gaf ik aan dat veel contractuele bepalingen
hetzelfde als het aanvullend contractenrecht regelen. Partijen nemen deze

bepalingen bijvoorbeeld op, omdat zij niet bekend zijn met de inhoud van het
aanvullend contractenrecht. Het gevolg is dat partij-afspraken enerzijds bedoeld

kunnen zijn om aan te sluiten bij het aanvullend contractenrecht, anderzijds kunnen
partijen hiermee hebben willen afwijken van het aanvullend contractenrecht. Ik
noemde hierbij het voorbeeld van de contractuele bepaling datpartijen vervangende
schadevergoeding kunnen vorderen in geval van niet-nakoming. Is een dergelijke
bepaling bedoeld om andere remedies uit te sluiten, ofhebben partijen slechts willen
aansluiten bij het aanvullend contractenrecht? Wanneer hierover achteraf een

geschil ontstaat, zullen partijen de rechter waarschijnlijk voorzien van tegengestelde
informatie over hun bedoelingen. Dit kan er toe leiden dat hij een onjuiste beslissing
neemt.6

(c) Status quo bias. Een derde evaluatiecriterium is dat het aanvullend
contractenrecht zo min mogelijk vatbaar moet zijn voor de negatieve effecten die
de status quo bias veroorzaakt. Een meerderheidsregel ondervindt veel hinder van

dit verschijnsel. Men stelt een meerderheidsregel namelijk op aan de hand van
hetgeen de meerderheid wil, zodat er veelal ook een minderheid is voor wie het

5 Welke oplossing men ook kiest, de rechter ontkomt niet aan het uitleggen van partij-afspraken.
Veilige havens -en soms ook algemene voorwaarden -kunnen deze uitlegfouten weI verminderen.
zie verderop § 7 en 8.

6        Zie hoofdstuk 7.10.1 over rechterlijke fouten en de aldaar genoemde literatuur.
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voordelig is om af te wijken van het aanvullend contractenrecht. Als gevolg van
de status quo bias wijkt deze minderheid echterniet altijd van het aanvullend recht
af, ook al is afwijken in hun voordeel.7

(d) Maatschappelijke kosten. Een andere vorm van overheidsfalen zijn de
maatschappelijke kosten. Uiteraard zijn ermaatschappelijke kosten gemoeid met
het opstellen en toepassen van meerderheidsregels. De mate waarin dit het geval
is, hangt af van de complexiteit van de meerderheidsregel. Hoe simpeler de
meerderheidsregel, hoe lager de kosten om deze op te stellen en hoe eenvoudiger
een rechter deze kan toepassen.8

(e) informatie-asymmetrie en (D irrationaliteit. Meerderheidsregels kunnen
ten slotte weinig uitrichten tegen informatie-asymmetrie en irrationaliteit. Doordat
men meerderheidsregels opstelt aan de hand van hetgeen de meerderheid wil, wordt
geen rekening gehouden met een eventuele asymmetrische verdeling van informatie
of irrationeel gedrag van de betrokken partijen. In het vorige hoofdstuk bleek
immers dat men informatie-asymmetrie en irrationaliteit binnen het domein van
de contractsvrijheid alleen kan tegengaan door het aanvullend contractenrecht zo
op te stellen als 66n partij het niet wil.'

3 Hypothetische standaarden

(a) Transactiekosten. Ret grote voordeel van een hypothetische standaard is dat
men met deze methode veel transactiekosten kan besparen. Een hypothetische
standaard is immers een open norm die de rechter achteraf invult aan de hand van
hetgeen partijen op voorhand zelf overeen zouden zijn gekomen als ze de tijd en
moeite hadden genomen om het probleem zel fin hun contract te regelen. Doordat
gewerkt wordt met een vage, open norm die de rechter op de omstandigheden van
het geval kan toepassen, wil in theorie geen enkele partij van het aanvullend
contractenrecht afwijken. Hierdoorbesparen alle partijen transactiekosten.'0 Wie
gaat immers transactiekosten maken om exact datgene afte spreken wat de rechter
in een later stadium ook zal bepalen.911

7       Zie over de status quo bias verder hoofdstuk 7.10.2 en de daar aangehaalde literatuur.
8       Zie over maatschappelijke kosten hoofdstuk 7.10.3 en de aldaar genoemde verwijzingen.
9         Zie overde strategische benadering hoofdstuk 7.5 en over informatie-asymmetrieen irrationaliteit

hoofdstuk 6.3 en 6.4. Een meerderheidsregel kan alleen in formatie-asymmetrie terugdringen, wanneer
deze samenloopt met de strategische benadering. Dit wil zeggen dat wat de meerderheid wil, ook

datgene is wat partijen met een informatie-voorsprong niet willen. Deze partijen worden zo
gedwongen om af te wijken van het aanvullend contractenrecht, hetgeen automatisch leidt tot
onthulling van de desbetreffende informatie.

10    Ayres 1992,p. 1403.
11 Zie hoofdstuk 7.3 en de aldaar aangehaalde literatuur over de hypothetische standaard.
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(b) Fouten van rechters. De reden dat men met een hypothetische standaard
veelal alleen in theorie enorme transactiekosten kan besparen, is gelegen in het
feit dat een hypothetische standaard vrij gevoelig is voor fouten van rechters. Ten
eerste bepaalt een rechter bij een hypothetische standaard achteraf zel fde inhoud
van het recht. Het criterium dat hij daarbij hanteert is wat partijen vooraf zelf
zouden hebben afgesproken. Ten tweede is een hypothetische standaard veelal
complex, zodat de rechter tal van factoren in zijn beslissing dient te betrekken.

Het gevolg van dit alles is dat een rechter veel informatie van partijen nodig heeft,
welke vaak lastig op waarde te schatten is (verificatieproblemen). Partijen voorzien
de rechter in geval van een geschil immers vaak van tegengestelde informatie.
Mocht de rechter de informatie wel kunnen verifieren, dan is vervolgens nog de
kans aanwezig dat een rechter de informatie onjuist interpreteert. Empirisch
onderzoek wijst immers uit dat dit gevaar reeel aanwezig is bij complexe contracten
tussen grote commerciele partijen.

12

Een norm als de redelijkheid en billijkheid is op het eerste gezicht erg
aantrekkelijk, omdat men rekeningkan houden met toekomstige omstandigheden
en de omstandigheden vanhet geval. 13 Hierdoorhoeft in principe geen enkele partij

afte wijken van het aanvullend recht, hetgeen veel transactiekosten scheelt. Het
is echter belangrijk dat men zich realiseert dat bij open normen de kans op
rechterlijke fouten groot is. Dit kan er in veel gevallen toe leiden dat partijen niet
krijgen wat ze willen, omdat contracten worden aangevuld tot iets anders dan wat

zij op voorhand overeengekomen zouden zijn. Bovendien leidt de kans op fouten
tot hoge geschilkosten en rechtsonzekerheid. 14 Dit laatste is voor toekomstige
contractspartijen nadelig. Dit alles kan er ook toe leiden dat partijen toch liever
van de hypothetische standaard afwijken door zel f een expliciete bepaling in hun
contract op te nemen. 15

(c) Status quo bias. Het probleem van de status quo bias speelt bij hypotheti-
sche standaarden niet zo'n grote rol. Het grote nadeel van deze bias is namelijk
dat het partijen belemmert om af te wijken van het aanvullend recht, ook al is het

12 Zie hoofdstuk 7.10.1 overrechterlijke fouten bij open normen en ookde daaraangehaalde literatuur.
Bovendien bestaat ook bij een hypothetische standaard - net als bij een meerderheidsregel - de
kansdatderechternietopmerkt datpartijen afgeweken zijn van hetaanvullend recht(zie hierboven
§ 2). Dit zal bij een hypothetische standaard echter minder vaak het geval zijn dan bij een
meerderheidsregel, omdat minder partijen van een hypothetische standaard af hoeven te wijken.

13     Kaplow 1992, p. 563, 599 e.v.; Sullivan 1992, p. 66; Barendrecht 1992, p. 6-7; Asser-Vranken,
nr. 91 en 123; Vranken 1990, p. 489.

14 Zie naast de literatuur genoemd in hoofdstuk 7.10.1.3 specifiek overrechtsonzekerheid als gevolg
van open normen: Schwartz & Scott 2003, p. 601-602, Kaplow 1992, p. 562-563,569, 597-598,
Sullivan 1992, p. 62; Barendrecht 1995, p. 167; Barendrecht 1992, p. 66-68, Vranken 1990, p.
489.

15 Partijen kunnen ook aan de hypothetische standaard vasthouden door een relationeel contract te
siuiten ofdoor extra transactiekosten te maken om hun bedoelingen nog duidelijker aan een rechter
te communiceren. Zie verder hoofdstuk 7.10.1.3 over de gevolgen van rechterlijke fouten.
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voor hen voordelig om af te wijken. Een hypothetische standaard wordt echter
zodanig opgesteld dat geen enkele partij ervan af hoeft te wijken. De status quo
bias werkt dan ook niet belemmerend. Partijen willen alleen van een hypothetische
standaard afwijken wanneer de kans op rechterlijke fouten te groot is. Alleen in
die gevallen speelt de status quo bias een rol.

(d) Maatschappelijke kosten. Zoals bij vrijwel elke methode van aanvullend
contractenrecht zijn er ook maatschappelijke kosten gemoeid met het opstellen
en toepassen van een hypothetische standaard. De kosten van het opstellen van
een hypothetische standaard zijn niet erg hoog, maar hier staat tegenover dat de
kosten van het toepassen ervan wel hoog zijn. Een open norm als redelijkheid en
billijkheid is immers eenvoudig op te stellen, maar een rechteris wel veel tijdkwijt
met het toepassen ervan. I 6

(e) Informatie-asymmetrie en (f) irrationaliteit. Tot slot zijn hypothetische
standaarden - net als meerderheidsregels - niet ontworpen om informatie-
asynimetrie of irrationaliteit tegen te gaan. De rechter kijkt weliswaar naar wat
partijen in een compleet contract zouden hebben afgesproken, maar dit gebeurt
pas achteraf. Een hypothetische standaard belet een sterkere partij derhalve niet
om op voorhand de informatie achterstand of de irrationaliteit van de ander uit
te buiten. Wanneer dit gebeurt maken partijen expliciete afspraken, zodat er van
een leemte geen sprake is. Men komt dan aan de toepassing van de hypothetische
standaard niet toe, waardoor deze de zwakkere partij ook niet kan beschermen.

4 Geen aanvullend recht: De formele benadering

(a) Transactiekosten.De formele benadering komt erop neer dat er helemaal geen
aanvullend contractenrecht bestaat. Het grote nadeel van de formele benadering
is uiteraard dat partijen geen transactiekosten kunnen besparen. Er zijn immers
geen rechtsregels die eventuele leemten opvullen, waardoor partijen gedwongen
zijn om zelf een zo volledig mogelijk contract te sluiten. Alles wat niet in het
contract staat, geldt niet tussen hen en bovendien kan een rechter eventuele fouten
niet herstellen. Dit betekent dat partijen alle onderdelen van het contract zel f uit
moeten onderhandelen en zeer secuur moeten zijn bij het opstellen van het contract.
Het spreekt voor zich dat dit veel transactiekosten met zich brengt. 17

(b) Fouten van rechters. Het grote voordeel van de formele benadering is
dat rechters vrijwel geen fouten kunnen maken. Het enige wat rechters bij deze
benadering doen, is door middel van uitleg vaststellen wat partijen overeen zijn

16 Zie verder hoofdstuk 7.10.3 over maatschappelilke kosten en de daar geciteerde literatuur
17 Zie verder over de formele benadering hoofdstuk 7.4 en de literatuur aldaar
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gekomen. Uiteraard kan een rechter bij de uitleg van het contract de fout in gaan,
maar dit is bij elke alternatieve oplossing het geval:8 Het grote voordeel van de
formele benadering is dat een rechter niet achteraf zelf de inhoud van het recht
hoeft vast te stellen, zoals bu een hypothetische standaard (zie § 3). Ook hoeft
de rechter niet te bepalen of partuen nu wel of niet zijn afgeweken van het
aanvullend recht, zoals bij een meerderheidsregel het geval is (zie § 2). Zodoende
kan een rechter hierbij geen fouten maken.

Het belangrijkste argument dat de voorstanders van deze, op het eerste gezicht
contra inturtieve methode aanhalen, is dat partijen zelfveel beter in staat zijn om
de meest voordelige bepalingen in hun contract op te nemen, dan dat de wetgever
of een rechter dit kunnen.'9 Bovendien bestaat er volgens hen veelal een gebrek
aan verifieerbare informatie die ook nog eens lastig te interpreteren valt, waardoor
de kans op fouten toeneemt.20 Het is dan beter om helemaal geen aanvullend recht
te hebben, zodat partijen gedwongen worden om zel fgoede en volledige afspraken
te maken. 2I

De formele benadering kan er toe leiden dat een rechter een contract moet
afdwingen waarbij overduidelijk is dat partijen een fout hebben gemaakt bij het

opstellen ervan. Voorstanders van deze benadering rechtvaardigen dit resultaat
met het argument dat dit de prijs is voor een systeem zonder rechterlijke fouten.22
Het is volgens hen beter om af en toe een onrechtvaardig resultaat te accepteren
dan toe te staan dat rechters fouten maken, waardoor veel meer partijen slechter
af zullen zijn.23 De voorstanders van deze benadering claimen overigens geen

volledige exclusiviteit en geven aan dat er - weliswaar onder strikte voorwaarden
- ook behoefte is aan andere oplossingen.24

(c) Status quo bias. Een ander voordeel is dat de formele benadering geen
last heeft van de status quo bias. Er is immers geen aanvullend recht waar partijen
van af hoeven te wijken. dus de status quo bias kan partijen hier ook niet bij
hinderen. De wet geeft geen enkele richting, vandaardat partijen ook niet irrationeel
kunnen menen dat wat in de wet staat wel goed voor hen is.

18 Men ontkomt immers nooit aan het uitleggen van partij-afspraken.
19     Schwartz & Scott 2003, p 549; Schwartz 1998, p. 282.
20     Schwartz & Scott 2003, p. 594 e.v.
21      Zie over de formele benadering verder hoofdstuk 7.4 en de aldaar aangehaalde literatuur.
22      Vergelijk ook Asser-Vranken, nr. 123 die de tegenstelling tussen het hanteerbaar houden van het

recht als systeem en de billijkheid bespreekt.
23        Sunstein & Vermeule 2003, p. 888,949 geven bijvoorbeeld aan dat vaak alleen naarhet onredelijke

' formele' resultaat wordt gekeken en niet naarde mogelijkheid dat de rechterhij een meer informele
benadering bij veel meer uitspraken de fout in had kunnen gaan.

24 Zie bijvoorbeeld Schwartz & Scott 2003, p. 598; Schwartz 1998, p. 280.
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(d) Maatschappeli.ike kosten. Omdat er geen aanvullend contractenrecht
bestaat, zijn er uiteraard ook geen maatschappelijke kosten gemoeid met de formele
benadering.25

(e) Informatie-asyinmetrie en (D irrationaliteit. Een nadeel van de formele
benadering is tot slot dat het niets uithaalt tegen informatie-asymmetrie en
irrationeel gedrag. Er is immers geen sprake van overheidsingrijpen, zodat deze
twee vormen van marktfalen ongehinderd kunnen blijven bestaan. 26

5           De strategische benadering

(a) Informatie-asymmetrie. De strategische benadering is in de eerste plaats geschikt
om informatie-asymmetrie op te heffen. In het vorige hoofdstuk bleek dat het
aanvullend contractenrecht opstellen zoals degene met een informatie-voorsprong
het niet wil, tot gevolg kan hebben dat deze partij van het aanvullend contracten-
recht wil afwijken. Hierdoor kan het onderwerp ter sprake komen, hetgeen er toe
kan leiden dat deze persoon de desbetreffende informatie prijsgeeft. Men kan
daarnaast ook nog kiezen voor semi- of driekwart dwingend recht. Dit dwingt
partijen om expliciet af te wijken (semi-dwingend recht), of om derden deze
beslissing te laten nemen (driekwart dwingend recht). Dit vergroot de kans dat
de informatie-asynimetrie wordt opgeheven.

27

(b) Irrationaliteit. Bijkomend voordeel van semi- en driekwart dwingend
recht is dat dit soms ook irrationeel gedrag voorkomt. Het expliciet afwijken (semi-
dwingend recht) maakt partijen beter bewust van wat voor soort beslissing ze
eigenlijk nemen. Het afwijken door middel van derden (driekwart dwingend recht)
kan irrationeel gedrag nog beter tegengaan. Deze derden zijn immers getraind in
het nemen van rationele beslissingen. Semi- en driekwart dwingend recht vergroten
zodoende de kans op een rationele beslissing.28

(c) Transactiekosten. Het nadeel van de strategische benadering is dat partijen
geen transactiekosten besparen. Het aanvullend contractenrecht opstellen zoals
partijen het niet willen, dwingt partijen immers - net als bij de formele benadering
- om zelf expliciete afspraken te maken. Wanneer men gebruik maakt van semi-
of driekwart dwingend recht, levert dit partijen zel fs extra transactiekosten op.
Semi- en driekwart dwingend recht hebben als groot voordeel dat dit informatie-

25      Uiteraard zijn er wei kosten gemoeid met het uitleggen en afdwingen van contracten. Deze kosten
zijn er echter ongeacht de gekozen oplossing. Men zal contracten immers altijd moeten uitleggen
en afdwingen.

26    Men kan informatie-asymmetrie en irrationaliteit uiteraard wei terugdringen door middel van
dwingend recht, maar dit valt buiten het bereik van deze studie, zie hoofdstuk 4.2.

27      Zie over informatie-asymmetrie hoofdstuk 6.3 en over de strategische benadering hoofdstuk 7.5
28     Zie over irrationaliteit hoofdstuk 6.4 en over de strategische benadering hoofdstuk 7.5.
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asymmetrie en irrationaliteit kan tegengaan, maar hier staat tegenover dat het voor
partijen erg kostbaar is om van het aanvullend contractenrecht af te wijken.  Dit
moet immers uitdrukkelijk gebeuren (semi-dwingend recht), of men heeft

toestemming van een derde nodig (driekwart dwingend recht).
(d)  Status  quo  bias.  Een ander nadeel van de strategische benadering is de

status   quo bias. Hoewel het de bedoeling is dat partijen van het aanvullend
contractenrecht afwijken, is het maar de vraag of alle partijen wel op de hoogte
zijn van deze achtergrond van de strategische benadering. De wet vermeldt immers
niet ofeen aanvullende norm een meerderheidsregel is, of dat de norm voortkomt
uit de strategische benadering. Partijen kunnen bij de strategische benadering
daarom als gevolg van de status quo bias ten onrechte menen dat wat in de wet
staat wel in hun voordeel zal zijn. De status quo bias voorkomt dan dat partijen
van het aanvullend contractenrecht afwijken, ook al zou afwijken in hun voordeel
ZIJ n.

(e) Fouten van rechters .De kans op rechterlijke fouten is vooral afhankelijk
van de vorm van de strategische norm. Is er sprake van een scherpe norm, dan geldt
hetzelfde als wat voor meerderheidsregels geldt (zie § 2). Ook bij de strategische
benadering kan dan namelijk discussie ontstaan over de vraag of partijen al dan
niet zijn afgeweken van het geldend recht, hetgeen de kans op rechterlijke fouten
vergroot. Is er sprake van een open norm, dan geldt vrijwel hetzelfde als wat voor
een hypothetische standaard geldt (zie § 3). Doordat partijen de open norm bij
een geschil doorgaans in hun eigen voordeel trachten toe te passen, krijgt de rechter

tegengestelde informatie, hetgeen de kans op een rechterlijke fout vergroot. De
kans op fouten is het grootst bij een open norm, aangezien deze doorgaans
complexer is dan een scherpe norm. Als vuistregel geldt immers hoe complexer
de norm, hoe groter de kans op rechterlijke fouten. 29

(f) Maatschappelijke kosten. De maatschappelijke kosten zijn tenslotte
eveneens afhankelijk van de vorm van het aanvullend contractenrecht. Scherpe
normen zijn over het algemeen kostbaarder om op te stellen dan open normen,
maar daar staat tegenover dat een scherpe norm doorgaans voor een rechter Simpeler
toe te passen is dan een open norm.

29 Zie hoofdstuk 7.10.1 over rechterlijke fouten.
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6          De normatieve benadering

Aan de normatieve benadering kleven vooral nadelen. Alvorens deze nadelen te

bespreken wil ik opmerken dat dit niet automatisch betekent dat het geldend recht
- dat voor een groot deel op deze normatieve benadering is gebaseerd - onwenselijk
is. De inhoud van het geldend aanvullend contractenrecht is namelijk naast

rechtvaardig, ook vaak datgene wat de meerderheid van partijen zou willen
(meerderheidsregel), wat partijen zelf op voorhand zouden hebben afgesproken
(hypothetische standaard), of wat partijen nu juist niet willen (strategische
benadering). In die gevallen - maar alleen dan - kan men veelal stellen dat het
geldend recht wenselijk is. In deel III van deze studie zal ik echter laten zien dat
de normatieve benadering ook tot onwenselijke resultaten kan leiden.

(a) Transactiekosten. Waarom kleven er aan de normatieve benadering vooral
nadelen'/ Laat ik bij de transactiekosten beginnen. Wanneer men aanvullend
contractenrecht baseert op een normatief principe en niet op datgene wat partijen
wilien, 30 zullen partijen - indien dit tot andere rechtsregels leidt dan wat zij zelf
ook overeen zouden konien - waarschijnlijk van het aanvullend contractenrecht
afwijken.n Dit betekent dat al deze partijen geen transactiekosten kunnen besparen.
Bovendien zijn de kosten gemoeid met het opstellen van het aanvullend contracten-
recht vergeefs gemaakt wanneer de nieeste partilen ervan afwilken. Partilen
besparen alleen transactiekosten wanneer de normatieve benadering toevallig ook
die rechtsregels oplevert die partijen zelf willen. Het is onder de normatieve
benadering daarom niet uitgesloten dat partijen transactiekosten besparen, maar
de kans is ook reeel aanwezig dat dit niet het geval is.

Daarbij kan normatie faanvullend contractenreclit ook nog eens transactiekos-
ten verhogend werken. Men kiest normatiefaanvullend contractenrecht doorgaans
zo dat het rechtvaardig is. Dit kan er toe leiden dat rechters afwijken van het
aanvullend contractenrecht onrechtvaardig vinden. Als gevolg hiervan kunnen
zij het partijen lastiger maken om afte wijken van het aanvullend contractenrecht. 32

Welke rechtsregel van aanvullend contractenrecht men echter ook opstelt, er zijn
vrij wel altijd partijen die er van afwillen wijken. Er zijn immers talloze verschillen-
de typen contracten, waarvoor steeds een andere bepaling de meest voordelige
is.33 Wanneer rechters het afwijken nu bemoeilijken omdat ze dat onrechtvaardig

30      Ik heb de normatieve benadering in hoofdstuk 7.6 gedefinieerd als elke methode van aanvullend
contractenrecht die niet exclusief afhankelijk is van de wil van partijen.

31        Schwartz & Scott 2003, p. 596-597; Scott 2000. p. 864; Schwartz 1992, p. 282. Schwartz 1993,
p. 402,413-416, Goetz& Scott 1985, p. 266. Als deze alternatieve oplossing samenloopt met een
andere alternatieve oplossing geldt het bezwaar uiteraard niet, maar welke zin heeft het om een
theorie te gebruiken die slechts als hij samenloopt met een andere theorie, tot wenselijke resultaten
leidt?

32 Zie hierover hoofdstuk 7.6 en de aldaar geciteerde bronnen.
33       Ayres & Gertner 1992, p. 734.
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vinden, zullen partijen extra transactiekosten maken, om de rechternog duidelijker
te maken dat zij toch echt willen afwijken van het aanvullend recht.34

Zwak aanvullend contractenrecht kan eveneens tot extra transactiekosten

leiden. Zwak aanvullend contractenrecht - zoals art. 7:400 lid 2 BW - kan de
rechter buiten toepassing laten als de inhoud of aard van de overeenkomst daar
aanleiding toe geeft. Rechters kunnen partijen zodoende met een beroep op de

rechtvaardigheid niet alleen belenlmeren af te wijken van het aanvullend
contractenrecht, maar dankzij zwak aanvullend recht kunnen zij ook het aanvullend
contractenrecht zelfbuiten toepassing laten. Partijen kunnen erzodoende niet meer
zeker van zijn dat de aanvullende bepalingen ook daadwerkelijk gelden.35 Het

gevolg hien'an kan zijn dat partijen deze bepalingen alsnog in hun contract op
te nemen, om zo de rechter het signaal te geven dat zij toch echt willen dat de
aanvullende bepalingen tussen hen gelden. Dit brengt uiteraard transactiekosten
met zich.

(b) Informatie-asymmetrie en (c) irrationaliteit. De normatieve benadering
draagt ook niet doelbewust bij aan de vermindering van informatie-asymmetrie
en irrationaliteit. Dit in tegenstelling tot de strategische benadering, die specifiek
is gericht op het verminderen van deze twee vormen van marktfalen. De normatieve

benadering kan echter samenlopen met deze strategische benadering. Het is derhalve

niet uitgesloten dat normatiefaanvullend contractenrecht informatie-asymmetrie
en irrationaliteit terugdringt. Het probleem is echter dat wanneer het gebeurt dit

op een toevallige samenloop berust.
(d) Status quo bias. Dat de status quo bias een probleem is, moge duidelijk

zijn. Partijen hebben al problemen met afwijken van het aanvullend contractenrecht
wanneer dit neutraal of'kleurloos' is. Dit wordt alleen maar versterkt wanneer
de overheid een normatief principe hanteert en zodoende aangeeft dat haar
rechtsregels de beste zijn. Impliciet geeft zij daarmee namelijk ook aan dat afwijken
onrechtvaardig is. Dit maakt partijen waarschijnlijk extra terughoudend om af te
wijken en zo die bepalingen te kiezen die hun welzijn maximaliseren.

(e) Fouten van rechters. Aangezien de normatieve benadering zowel uit
scherpe als open normen kan bestaan, is er een kans op rechterlijke fouten. De
oorzaak hiervan is vrijwel dezelfde als bij de meerderheidsregel (zie § 2) en de
hypothetische standaard (zie § 3). Erkan namelijk discussie ontstaan over de vraag
ofpartijen nu wel ofniet zijn afgeweken van hetaanvullend contractenrecht (zoals
bij een meerderheidsregel), of er kan discussie ontstaan over hoe de open norm
moet worden ingevuld (zoals bij een hypothetische standaard).

34         Dit is een standaard reactie van partijen wanneerze verwachten dat een rechter iets anders zou kunnen
beslissen dan wat zij willen, zie bijvoorbeeld Goetz & Scott  1985. p. 266,290; Bernstein  1993,
p. 78, Charny 1991, p 1820, nt. 24, Katz 2004, p, 532.

35     Zie over zwak aanvullend recht verder hoofdstuk 7.6.2.
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Wanneer de normatieve benadering open normen hanteert, kan nog een extra

complicatie optreden. In het vorige hoofdstuk schetste ik het probleem dat
normatieve criteria - zoals rechtvaardigheid - vaak nogal onbepaald zijn. Dit wil
zeggen dat vaak niet geheel duidelijk is op welke wijze een rechter invulling aan
deze open normen zal geven. Zo is op voorhand niet met zekerheid te zeggen welk
gedrag een rechternu wel en niet als 'redelijk enbillijk' zal bestempelen. Dergelijke
onbepaalde normen maken rechterlijke beslissingen onvoorspelbaar en verhogen
zodoende de kans op rechterlijke fouten. 36

(f) Maatschappelijke kosten. De maatschappelijke kosten hangen tot slot weer
samen met de mate waarin men gebruik maakt van open en scherpe normen.

Scherpe normen brengen veel kosten op voorhand met zich, terwijl dit bij open
normen pas achterafhet geval is, wanneer de rechter de norm moet toepassen. Merk
op dat wanneer de meeste partijen van het aanvullend contractenrecht afwijken
- welk risico bij de normatieve benadering aanwezig is -, de maatschappelijke
kosten grotendeels voor niets gemaakt zijn.

37

7 Veilige havens

Een veilige haven is een vorm van aanvullend recht die pas geldt wanneerpartijen
hier expliciet voor kiezen Copt-in regime). Veilige havens worden hierdoor per
definitie naast een andere vorm van aanvullend contractenrecht gebruikt. Het grote
voordeel van een veilige haven is dat het een positiefaspect van andere methoden
van aanvullend contractenrecht -liet besparen van transactiekosten - kan versterken

en tegelijkertijd de drie negatieve kanten van aanvullend recht - fouten van rechters,
geschilkosten en de status quo bias - kan verminderen.

(a) Transactiekosten. Een positief effect van veilige havens is dat deze  de
transactiekosten voor partijen die af willen wijken van het aanvullend recht

verlagen. Zo hoeven partijen die liever een boetebeding willen in plaats van de
door het aanvullend recht verstrekte remedies, niet meer tot in detail te beschrijven
wat een boetebeding is en hoe dit werkt.38 Een contractenrecht met veel veilige
havens heeft iets weg van een keuzemenu waaruit partijen de voor hen gunstige
bepaling kunnen kiezen.39 Zonder veilige havens heeft het contractenrecht de vorm
van 66n grote leegte die partijen zelfmoeten opvullen, wanneerze afwillen wijken
van het aanvullend recht.

36    Zie over de onbepaaldheid van normatieve criteria zoals rechtvaardigheid en redelijkheid en
billijkheid hoofdstuk 7.6.1.

37 Schwartz& Scott 2003, p. 598-599 stellen daarom dat aanvullend contractenrecht voor voldoende
partijen moet gelden om zo de maatschappelijke kosten le rechtvaardigen.

38      Zie over veilige havens hoofdstuk 7.7 en de literatuur aldaar.
39      Zie over een dergelijk keuzemenu verder hoofdstuk 12
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Merk op dat het niet uitmaakt naast welke andere methode de veilige haven

gehanteerd wordt. Een veilige haven kan altijd transactiekosten besparen. De mate
waarinpartijen transactiekosten besparen, is echter weI afhankelijk van de methode
waarmee de veilige haven wordt gecombineerd. Bij de formele en de strategische
benadering zullen als vanzelfsprekend meerpartijen gebruik maken van de veilige
haven dan bij een meerderheidsregel en hypothetische standaard het geval is.

40

(b) Foutenvanrechters.Eenopt-in regime wordt een veilige haven genoemd,
omdat het zekerheid voorpartijen creeert. Partijen kunnendankzij een veilige haven
vaak beter voorspellen op welke wijze een rechter hun contract zal afdwingen. 4I

Bij zel fbedachte contractsbepalingen lopen partijen immers het risico dat de rechter
de bepaling verkeerd interpreteert.42 Zonder art. 6:92 BW zou er bijvoorbeeld
discussie kunnen ontstaan over de vraag of naast het opeisen van de boete ook

nakoming of schadevergoeding mogelijk is - ofwel de vraag of partijen nu wel
of niet hebben willen afwijken van het aanvullend contractenrecht. Bovendien
zal een rechter, in geval van een wettelijke veilige haven, minder snel geneigd
zijn om het aanvullend recht als maatgevend te beschouwen, omdat hij dit
bijvoorbeeldbillijk acht.43 Doordat het boetebeding uitdrukkelijk inde wet genoemd

wordt, zal geen enkele rechter menen dat een boetebeding principieel onrechtvaar-
dig is.44 Een groot voordeel van veilige havens is derhalve dat ze helpen om fouten
van rechters te verminderen. Bestaan veilige havens overigens uit open normen
- dit komt echter niet zo vaak voor -, dan kan de rechter bij het hanteren hien'an
wel de fout in gaan.

(c) Status quo bias. Veilige havens kunnen ook helpen om de negatieve
effecten te verminderen die de status quo bias veroorzaakt. Partijen zijn soms
terughoudend om af te wijken van het aanvullend recht, omdat zij ten onrechte
menen dat het aanvullend recht voor hen ideaal is. Nu het echter de overheid is
die expliciet mogelijkheden aandraagt om van het aanvullend contractenrecht af
te wijken, zal de status quo biasveel minder sterk zijn. De overheid maakt immers
duidelijk dat het heel normaal is dat partijen van het aanvullend contractenrecht

afwijken wanneerdit in hunbeiderbelang is. Dit neemt eventuele terughoudendheid
om af te wijken waarschijnlijk voor een aanzienlijk deel weg.

(d) Maatschappelijke kosten. De maatschappelijke kosten die gemoeid zijn
met een veilige haven zijn net als bij de andere alternatieven afhankelijk van de
vraag ofgebruik wordt gemaakt van een open ofeen scherpe norm. Scherpe normen

brengen op voorhand meer kosten met zich, terwijl dit bij een open norm achteraf

40   Meerderheidsregets en hypothetische standaarden besparen echter 'uit zichzelf' al veel meer
transactiekosten dan de formele en strategische benadering.

41      Zie de literatuur over veilige havens genoemd in hoofdstuk 7.7.
42     Goetz & Scott 1985, p. 278,283.
43 Dit gevaar bestaat vooral wanneerrechtersdenormatievebenadering(zie hierboven § 6)aanhangen.
44      Uiteraard kan een rechter de boete weI matigen, aldus art. 6:94 lid 1 BW.
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het geval is. Zoals eerder gezegd bestaat een veilige haven doorgaans voornamelijk
uit scherpe normen. 45

(e) Informatie-asymmetrie en (D irrationaliteit. Veilige havens zijn tot slot
niet ontworpen om informatie-asymmetrie en irrationaliteit tegen te gaan. Het is
daarom onwaarschijnlijk dat veilige havens deze twee vormen van marktfalen
kunnen terugdringen. Zoals bekend dringt men deze twee vormen van marktfalen
terug door het aanvullend contractenrecht zo op te stellen als 66n partij het niet
Wil.46 Het is niet logisch te veronderstellen dat partijen vooreen veilige haven zullen
kiezen die 66n partij niet wil.

8 Algemene voorwaarden

Net als de veilige havens lopen algemene voorwaarden ook per definitie samen
met een methode van aanvullend contractenrecht. Zou er geen aanvullend
contractenrecht bestaan en zouden alle contracten op algemene voorwaarden
berusten, dan is er immers sprake van samenloop met de formele benadering. In
het volgende hoofdstuk zal ik de algemene voorwaarden daarom bezien in
samenhang met de andere alternatieve oplossingen. Het gaat hier overigens alleen
om algemene voorwaarden die na aanmoediging door de overheid tot stand zijn
gekomen in overleg tussen de betrokken branche- en consunientenorganisaties.

47

(a) Transactiekoste,i. Algemene voorwaarden besparen partijen uiteraard
transactiekosten. Individuele partijen hoeven immers niet meer alle details van
hun overeenkomst zelfte regelen.48 Hoe meer de algemene voorwaarden op maat

gemaakt zijn, hoe minder partijen zelf hoeven te regelen. Bestaan de algemene
voonvaarden uit een modelcontract met een keuzemenu - zoals de Incoterms
bijvoorbeeld - dan kunnen partijen helemaal eenvoudig een contract op maat
sluiten. Dergelijke modelcontracten besparen partijen immers meer transactiekosten
dan algemene voorwaarden met maar 66n set bepalingen.

(b) Fouten van rechters. Rechters kunnen bij algemene voorwaarden op een
aantal manieren de fout ingaan. Zo kunnen zij eventuele open normen verkeerd
toepassen. Rechters kunnen ook ten onrechte menen dat de opstellers van algemene
voorwaarden hebben willen aansluiten bij het aanvullend contractenrecht, of vice
versa ten onrechte menen dat partijen juist hebben willen afwijken. In principe
is de kans op fouten daarom even groot als bij de meerderheidsregel en de
hypothetische standaard. De kans op fouten wordt echter kleiner wanneer rechters

45 Zie hoofdstuk 7.7.1.
46       Of door middel van dwingend recht, maar dat valt buiten het bereik van deze studie.
47 Zie hoofdstuk 4.2.
48 Zie hoofdstuk 7.8 en de aldaar genoemde literatuur.
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de bepalingen van algemene voorwaarden naar verloop van tijd 'vaste betekenis'
toekennen.49 Er is dan geen discussie meer ofpartijen nu hebben willen aansluiten

bij het aanvullend contractenrecht, of hier juist van hebben willen afwijken.  De
afkortingen die de Incoterms hebben gehanteerd zijn immers maar voor 66n uitleg
vatbaar. 50

Merk ook op dat ik me hier richt op algemene voorwaarden die na aanmoedi-
ging door en vaak ook onder toezicht van de overheid tot stand zijn gekomen. Bij
deze totstandkoming zijn doorgaans ook de desbetreffende branche- en consumen-

tenverenigingen betrokken. De vraag ofdeze voorwaarden onredelijk bezwarend
zijn, speelt daarom niet vaak een rol. De kans dat de rechter op dit punt de fout
in gaat, is zodoende vrij klein.

(c) Status quo bias. Algemene voorwaarden kunnen de status quo bias zowel
in de hand werken, als verminderen. Wanneer het "one size fits all" algemene

voorwaarden betreft, speelt de status quo bias een zelfde rol als bij meerderheidsre-
gels. Partijen kunnen namelijk ten onrechte menen dat wat in de algemene
voorwaarden staat wel goed voor hen is. De meerderheidsregels uit boek 6
bijvoorbeeld gelden echter voor elk contract, terwijl men algemene voorwaarden
doorgaans op 66n type contract toesnijdt. Het aantal partijen voor wie afwijken
voordelig is, zal daarom waarschijnlijk wel een stuk lager liggen dan bij
meerderheidsregels het geval is. In die zin hebben algemene voorwaarden minder
last van de status quo bias.

Algemene voorwaarden verminderen de status quo bias zelfs wanneer er
sprake is van een modelcontract met een keuzemenu. Partijen krijgen dan een keuze
tussen meerdere rechtsgevolgen voorgelegd en niet maar een set met rechtsgevol-
gen. Dit dwingt partijen om de meest optimale rechtsgevolgen te kiezen. De status

quo bias speelt dan praktisch geen rol, omdat er geen echte status quo is waar

partijen aan kunnen vasthouden.

(d) Informatie-asymmetrie en (e) irrationaliteit. Algemene voorwaarden
kunnen informatie-asymmetrie en irrationaliteit soms tegengaan. 5 1 Ten eerste
kunnen de opstellers van de algemene voorwaarden de strategische benadering
in hun voorwaarden toepassen. Het is echter onzeker of dit altijd gebeurt. De

strategische benadering is immers in het nadeel van 66n groep partijen. Het is
daarom de vraag ofde vertegenwoordigende branche- ofconsumentenorganisatie
altijd akkoord zal gaan met de strategische benadering.

49 Zie hierover Goetz & Scott 1985, p. 303.
1 50 Zie Goetz & Scott 1985, p. 303-305, Scott 2000, p. 869 (met name noot 65).

51 Algemene voorwaarden kunnen informatie-asymmetrie uiteraard ook in de hand werken. Dit is
het geval wanneer 6tn partij niet met de inhoud van de voorwaarden bekend is. Bij de voorwaarden
die ik op het oog heb, is dit echter geeli probleem. ik richt me zoals vaker gezegd op algemene
voorwaarden die in overleg tussen diverse maatschappelijke partijen tot stand zijn gekomen.
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Wanneer algemene voorwaarden een modelcontract met een keuzemenu
bevatten, kan dit soms eveneens informatie-asymmetrie en irrationaliteit tegengaan.
Het blijkt bijvoorbeeld dat veel garages bij een APK-keuring overbodige reparaties
uitvoeren. Om dit tegen te gaan, wit de minister dat partijen hier op voorhand
afspraken overmaken op een daarvoorbestemd standaardformulier.52 Een dergelijk
modelcontract voorkomt waarschijnlijk dat een garagehoudermisbruik maakt van

de informatie-asymmetrie en irrationaliteit van de consument. De consument ziet
op dit formulier immers welke keuzes mogelijk zijn. Zonder dit formulier is de
kans groot datde consument zich niet realiseert dat de garagehouder tot onverwach-
te reparties kan overgaan. Voert een garage ondanks afspraken hierover toch een
reparatie uit, dan is de kans mijns inziens groter dat een consument als gevolg van
dit formulier zijn recht zal halen.

Op dezelfde manier kan men in eenmodelcontract een zogenaamdprijskeuze-
systeem hanteren. Herinner de twee voorbeelden uit hoofdstuk 6 van een klant
die een waardevol pakketje wil versturen en van de vrouw die een dure bontjas
bij garderobe afgeeft. In beide gevallen is het wenselijk dat de klant de hoge waarde
onthult, zodat de dienstverlener gepaste voorzorgsmaatregelen kan nemen. Wanneer
de algemene voorwaarden de keuze bieden tussen (a) een lage prijs plus exoneratie
en (b) een hoge prijs zonder, of met een beperkte exoneratie, kan men deze
informatie-asymmetrie opheffen. De klant die een duurpakketje ofbontjas afgeeft,
zal veelal voor de hoge prijs kiezen en zo de informatie onthullen.53 Kiest de klant
voor de Iage prijs dan acht deze extra voorzorgsmaatregelen niet nodig en is hij
blijkbaarbereid zelfhet risico voor wanprestatie (deels) te lopen. De verschillende
prijzen die TPG hanteert voor pakketjes met een verschillende waarde, zijn een
goed voorbeeld van een dergelijk keuzemenu. 54

(D Maatschappelijke kosten. Wanneer maatschappelijke partijen zel f algemene
voorwaarden opstellen, zijn hier uiteraard weinig maatschappelijke kosten mee
gemoeid. De enige kosten die de overheid maakt, zijn die voor het aanmoedigen
van partijen tot deze zelfregulering en eventueel kosten voor het helpen van
maatschappelijke partijen bij het opstellen van deze voorwaarden.55 Het SER
zelfreguleringsoverleg kost de overheid bijvoorbeeld wel geld, maar de meeste
kosten worden waarschijnlijk gedragen door private partijen.

52 Algemeen Dagblad 22 januari 2005: "Formulier voorkomt apk-strop". Zie ook het persbericht van
21 januari 2005 ("Meergreepop APK-keuring voorautomobilist")op de website van het ministerie:
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/.

53      Zie over het prijs-keuzesysteem Duyvensz 2003, p. 64 e.v., zie ook Ayres & Gertner 1992, p. 738
e.v., Ayres & Gertner 1989, p. 103.

54 Zie voordeze tarieven http://www.tpgpost.nl/voorthuis/post_versturen/posttarieven/aangetekend_
waarde_aangifte.jsp.

55 Spontane zelfregulering kan uiteraard ook, maar in hoofdstuk 6.2.3 bleek dat het aanmoedigen
door de overheid toch veelal nodig is om tot algemene voorwaarden te komen die worden vastgesteld
in overleg tussen de diverse branche- en consumentenorganisaties.
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9         Conclusie: De matrix

Nu alle voor- en nadelen van alle alternatieve oplossingen bekend zijn, is het
mogelijk de in het vorige hoofdstuk leeggelaten cellen in matrix in te vullen. De
cij fers in de cellen geven het effect weer dat een alternatiefnaar alle waarschijnlijk-
heid op het bijbehorende evaluatiecriterium zal hebben. De zes evaluatiecriteria
zijn alle geformuleerd als negatieve effecten. De cijfers geven aan hoe effectief
elk alternatief deze negatieve effecten kan terugdringen: l=zeer ineffectief,
2=ineffectief, 3=neutraal, 4=effectiefen 5 =zeer effectief. De matrix komt er als
volgt uit te zien:

Aller.ew,1 meerder- hypothetische form.le strategische normatille ..ilige .lzemene
C.0.'.' heidiregel slindurd benadering buaderi/g ben2dering haiems Ioorwaarden

minim""""                     4                 5                  1                 1                 2              4              4
trans#i/kosten

imatiseren                     2                 2                  1                 5                2              3               4
inform.tie..symmetrie

minimaliseren                     2                 2                  1                 4                2              3               3
irralionaliteit

m#maliseren                     2                 1                  5                2                 1              4               3
fouten vall rechters

imaliseren                     2                 4                  5                2                 1              4              4
st.ns 400 bias

minimalisere"                      2                 2                  5                2                 2              2              4
maa/schappelijke koste

Merk op dat de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyse slechts een 'verticale' lezing
van de matrix mogelijk maakt. Een'horizontale' vergelijking van de verschillende
alternatieven is nog niet mogelijk. Die analyse volgt in het volgende hoofdstuk.
Zo kan wel de conclusie getrokken dat de meerderheidsregel als enig voordeel
het terugdringen van transactiekosten kent (verticale lezing), maar de conclusie
dat een hypothetische standaard meer transactiekosten bespaart dan een meerder-
heidsregel is nog niet gerechtvaardigd (horizontale lezing).56 Verder is ook niet
elk evaluatiecriterium even belangrijk, maar ook dit komt pas het volgend hoofdstuk
aan bod. Daar zal onder andere blijken dat de twee belangrijkste criteria de
transactiekosten en de fouten van rechters zijn. De overige criteria zijn slechts
incidenteel van doorslaggevend belang.

Voor de duidelijkheid zal ik nu kort de bovenstaande analyse van elk
alternatief samenvatten en kort motiveren hoe  ik tot de getallen in de matrix  ben

gekomen. Merk op dat het toekennen van cijfers geen exacte wetenschap is,
waardoor de gemaakte keuzes in sommige gevallen arbitrair zijn. Toch geeft een

56      De getallen zullen echter niet meer veranderen, dit om verwarring te voorkomen.
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dergelijke matrix mijns inziens een goed beeld van op welke wijze alle factoren
een rol spelen in de analyse. Onderstaande tekst is overigens grotendeels een
samenvatting van het voorgaande en bevat daardoor weinig nieuwe inzichten.
Daarom dient dit gedeelte eveneens als conclusie van dit hoofdstuk.

Een meerderheidsregel (zie § 2) is effectief (4) waar het aankomt op het
minimaliseren van transactiekosten, aangezien met deze methode de meerderheid
van partijen in staat is om transactiekosten te besparen. Een meerderheidsregel
is niet bedoeld om informatie-asymmetrie en irrationaliteit te minimaliseren en
is zodoende ineffectief (2) voor wat deze twee criteria betreft. Partijen kunnen
erover twisten of zij al dan niet van een meerderheidsregel van aanvullend
contractenrecht zijn afgeweken. Rechters kunnen daardoor ten onrechte menen
dat partijen al dan niet van een meerderheidsregel zijn afgeweken. Het gevolg is
dat een meerderheidsregel niet effectie f (2) is in het minimaliseren van fouten van
rechters. Partijen kunnen verderten onrechte niet afwijken van een meerderheidsre-
gel ook al is dit in hun voordeel. Een meerderheidsregel is daardoor ineffectief
(2) waar het gaat om het minimaliseren van de status quo bias. Een meerderheidsre-
gel brengt tot slot maatschappelijke kosten met zich en is daarom niet effectief
(2) in het minimaliseren ervan.

Een hypothetische standaard (zie § 3) is zeer effectief (5) als het gaat om

het minimaliseren van transactiekosten. Omdat een hypothetische standaard achteraf
wordt ingevuld aan de hand van hetgeenpartijen op voorhand ook overeen zouden
zijn gekomen, hebben partijen weinig behoefte om afte wijken, hetgeen lien veel
transactiekosten bespaart. Net als een meerderheidsregel is een hypothetische
standaard niet bedoeld om informatie-asymmetrie en irrationaliteit te minimaliseren,
vandaar dat een hypothetische standaard daarvoor als ineffectief (2) geldt. Een
hypothetische standaard is zeer ineffectief (1) waar het aankomt op minimaliseren
van fouten van rechters. Doordat de recliterachterafde inhoud van het recht bepaalt,
bestaat veel ruimte voor een geschil. Bovendien is de kans reeel dat de rechter
iets anders kiest dan wat partijen op voorhand zelf overeen zouden zijn gekomen.

Een hypothetische standaard is wel effectie f (4) in het minimaliseren van de status

quo bias. Het idee achter een hypothetische standaard is immers dat partijen er
niet van hoeven afte wijken, zodat het geen probleem is als zij niet nadenken over
afwijken van het aanvullend contractenrecht. Een hypothetische standaard brengt
tot slot ook maatschappelijke kosten met zich en is daarom niet effectief (2) in
het minimaliseren ervan.

De formele benadering (zie § 4) is zeer ineffectief (1) in het minimaliseren
van de drie vormen van marktfalen - transactiekosten, informatie-asymmetrie en
irrationaliteit. Dit is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat het terugdringen
van dergelijk marktfalen potentiele voordelen van aanvullend contractenrecht zijn,
terwijl de formele benadering juist neerkomt op geen aanvullend contractenrecht.
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Het logische gevolg van geen aanvullend contractenrecht is dat de drie vormen
van overheidsfalen ook niet optreden. Hierdoor is de formele benadering zeer
effectief (5) in het minimaliseren van fouten van rechters, de status quo bias en
maatschappelijke kosten.

De strategische benadering (.zie § 5) is opgesteld zoals partijen hetniet willen,
waardoor zij waarschijnlijk af zullen wijken van het aanvullend contractenrecht.
Dit brengt transactiekosten met zich. Bovendien vallen semi- en driekwart dwingend
recht ook onder deze benadering. Deze twee vormen van aanvullend contractenrecht
brengen zelfs extra transactiekosten met zich. De strategische benadering is
zodoende zeer ineffectief (1) in het minimaliseren van transactiekosten. De
strategische benadering is daarentegen zeer effectief(5) in het minimaliseren van
informatie-asymmetrie en is in iets mindere mate effectie f (4) in het minimaliseren
van irrationaliteit. De meeste strategische normen zijn scherp. Hierdoor geldt
hetzel fde als wat voor meerderheidsregels geldt: partijen kunnen twisten over de

vraag o f al dan niet is afgeweken van het aanvullend contractenreclit. Voor het
minimaliseren van fouten van rechters geldt de strategische benadering daarom

als ineffectief(2). Verder kan de strategische benadering last hebben van de status

quo bias en is daarom ineffectie f in het minimaliseren ervan (2). Ook al is het juist
de bedoeling dat partijen afwijken, dan nog kunnen partijen ten onrechte menen
dat het aanvullend contractenrecht iii hun voordeel is. Tot slot brengt ook de
strategische benadering - net als meerderheidsregels en hypothetische standaarden
- maatschappelijke kosten met zich en is daarom op dit punt niet effectief (2).

De normatieve benadering (zie § 6) kent vooral nadelen. De benadering is
namelijk niet gericht op het minimaliseren van de drie vormen van marktfalen -
transactiekosten, informatie-asymmetrie en irrationaliteit - en is daardoor ineffectie f

(2). Daarnaast gaat dit alternatie f ook geen vormen van overheidsfalen tegen. Omdat
vaak met open normen gewerkt wordt en onbepaalde criteria als rechtvaardigheid
weinig richting geven, is de kans op rechterlijke fouten erg groot. De normatieve

benadering geldt daarom op dit punt als zeer ineffectief (1).De normatieve

benadering stimuleert mensen niet om van het aanvullend contractenrecht af te

wijken, ook al is afwijken in hun voordeel. Zodoende is deze benadering ook zeer
ineffectief (1) in het bestrijden van de status quo bias.De normatieve benadering
kent zowel open als scherpe normen, welke maatschappelijke kosten met zich

brengen. De normatieve benadering is daarom niet effectief(2) in het minimaliseren
ervan.

Veilige havens (zie § 7)lijken vooral voordelen te kennen. In de eerste plaats
besparen ze partijen die van het aanvullend contractenrecht willen afwijken,
effectief (4) transactiekosten. Hoewel deze methode informatie-asymmetrie en
irrationaliteit niet zelftegengaat, laat een veilige haven wel ruimte voorbijvoorbeeld
de strategische benadering, aangezien veilige havens naast elke andere methode

195



Hoofdstuk 8

kunnenbestaan. Dit betekent een neutraal (3) effect ten aanzien van het minimalise-
ren van informatie-asymmetrie en irrationaliteit. Veilige havens zijn effectief(4)
in het minimaliseren van rechterlijke fouten. Doordat partijen voor erkende pre-
formuleringen kunnen kiezen, ontstaat minder twij fel meerover de vraag ofpartijen
nu weI ofniet afgeweken zijn van het aanvullend contractenrecht. Veilige havens
minimaliseren de status quo bias eveneens op effectieve wijze (4). Doordat de
overheid alternatieven voorhet aanvullend contractenrecht biedt, geeft zij namelijk
expliciet aan dat afwijken van het opt-out regime normaal is. Dit voorkomt voor
een deel dat partijen ten onrechte menen dat afwijken hun welzijn niet vergroot.
Het enige nadeel is dat er maatschappelijke kosten gemoeid zijn met het opstellen
van veilige havens. Veilige havens zijn daarom niet effectief (2) in het bestrijden
van maatschappelijke kosten.

Algemene voorwaarden (zie § 8) kennen net als de veilige havens vooral
voordelen. Ten eerste besparen ze partijen effectief(4) transactiekosten. Bovendien
is het mogelijk om met algemene voorwaarden informatie-asymmetrie tegen te
gaan (4). Het effect op irrationaliteit is wat minder duidelijk, maar is zeker niet
negatief (3). Rechterlijke fouten komen bij algemene voorwaarden voor, omdat
zowel met scherpe als open normen wordt gewerkt. De problemen zijn daardoor
hetzelfde als bij de hypothetische standaarden en meerderheidsregels. Rechterlijke
fouten komen echterminder vaak voor wanneer rechters de bepalingen uit algemene
voorwaarden naar verloop van tijd 'vaste betekenis' geven. Zodoende hebben
algemene voorwaarden een neutraal effect op rechterlijke fouten (3). Hanteren
algemene voorwaarden een standaard contract met een keuzemenu, dan is er geen
echte status quo, waardoor de status quo bias ook geen rol speelt (4). Tot slot zijn
er weinig maatschappelijke kosten gemoeid met het opstellen van algemene
voorwaarden (4). Bij de voorwaarden die ik op het oog op heb, stimuleert de
overheid maatschappelijke partijen namelijk alleen maar tot het opstellen ervan.
Private partijen dragen zodoende het merendeel van de kosten van deze algemene
voorwaarden.
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Stap 6: De alternatieve oplossingen vergeleken

1           Inleiding

In dit hoofdstuk zal ik de zeven alternatieve oplossingen met elkaar vergelijken
en trachten aan te geven in welke situatie welke oplossing het meest geschikt is.
Ik vergelijk de alternatieven door voor elk evaluatiecriterium een ranglijst op te
stellen, waarin ik op een glijdende schaal aangeef welke alternatieve oplossing
het beste 'scoort' tot en met welk alternatief het slechtste 'scoort'  (§ 2.1). Ik
bespreek tevens welke evaluatiecriteria de belangrijkste zijn en met welke criteria
men minder rekening hoeft te houden (§ 2.2).

Na het opstellen van deze ranglijsten is het mogelijk om conclusies te trekken.
Als eerste komt aan bod waarom de normatieve benadering niet geschikt is om
aanvullend contractenrecht mee op te stellen (§ 3). Daarna bespreek ik waarom

geen van de overige alternatieven altijd superieur is aan alle andere alternatieve

oplossingen (§ 4). In verschillende situaties is het steeds een andere oplossing het
sociale welzijn maximaliseert. Ik tracht deze situaties van elkaar te onderscheiden
en per geval aan te geven welke oplossing de beste is. Het is echter niet mogelijk
om deze situaties altijd strak te definieren. Vandaar dat ik een aantal vuistregels
zal presenteren die behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de vraag wanneer
welke oplossing optimaal is.

In de eerste plaats bespreek ik de meest voorkomende situatie waarbij
informatie-asymmetrie en irrationaliteit geen rol spelen. Een versimpelde analyse
is dan mogelijk, omdat men informatie-asymmetrie, irrationaliteit en de strategische
benadering buiten beschouwing kan laten (§ 5). Daarna geef ik aan welke oplossing
het meest geschikt is als aanvullend contractenrecht informatie-asymmetrie en
irrationaliteit juist wel kan terugdringen (§ 6).

Tot dit punt in de analyse spelen veilige havens en algemene voorwaarden

nauwelijks een rol. In hoofdstuk 7 gaf ik namelijk aan dat deze twee oplossingen
als gevolg van hun opt-in karakter altijd samenlopen met 66n van de vij f andere
oplossingen. Omwille van de eenvoud geef ik eerst aan wanneer deze vij fandere
oplossingen optimaal zijn en bespreek ik daarna pas welke rol veilige havens (§
7) en algemene voorwaarden (§ 8) hierbij kunnen spelen.

Bij het onderzoek naar de meest geschikte methode van aanvullend

contractenrecht ga ik uit van de bestaande situatie waarbij er sprake is van een
algemeen contractenrecht dat voor alle typen contractspartijen geldt. Aanbevelingen
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voor het geldend recht zouden anders niet eclit zinvol zijn. Aan het eind van dit
hoo fdstuk laat ik deze vooronderstelling echter varen en onderzoek ik ofeen apart
handelscontractenrecht wenselijk is (§ 9). Ik sluit af met een samenvatting van
alle aanbevelingen voor het geldend aanvullend contractenrecht (§ 10).

2         De matrix

2.1 De rangorde

In het vorige hoofdstuk heb ik de voor- en nadelen van elke alternatieve oplossing

blootgelegd door aan te geven welk effect ieder alternatiefop ieder evaluatiecriteri-
um heeft. Deze analyse maakt een 'verticale' lezing van de matrix mogelijk. Iii
deze paragraaf zal ik de alternatieven met elkaar vergelijken, zodat ook een
'horizontale'lezing van de matrix mogelijk is. Perevaluatiecriteriumontstaat dan
een rangorde van het alternatief dat het meest aan het desbetreffende criterium
voldoet tot en met de minst effectieve alternatieve oplossing.

De cij fers in de matrix geven net als in het vorige hoofdstuk weer hoe effectief
een alternatief is in het minimaliseren van het desbetreffende evaluatiecriterium:
1=zeer ineffectief, 2=ineffectief. 3=neutraal, 4=effectiefen 5 -zeer effectie f. De
getallen iii de matrix zijn overigens dezelfde als in het vorige hoofdstuk. Om
verwarring te voorkonien heb ik in het vorige hoo fdstuk de getallen ook al zodanig
gekozen dat ze een juiste vergelijking van de alternatieve oplossingen geven. Iii
deze paragraaf volgt echter pas de verantwoording.

Merk wel op dat 'horizontale' lezing van de matrix slechts een ranglijst
oplevert. Score (5) betekent niets meer dan dat de desbetreffende oplossing van
alle alternatieve oplossingen het beste 'scoort' op dit criterium. Uit de getallen
zel fkunnen geen conclusies worden getrokken over de grootte van de verschillen.
Zoals eerder gezegd betreft het hier ook geen exacte wetenschap. De gemaakte
keuzes zijn soms dan ook arbitrair. Dit neemt echter niet weg dat de matrix een
goed beeld geeft van de voor- en nadelen die aan elke alternatieve oplossing
verbonden ziln. Ik zal eerst de matrix presenteren en daarna per evaluatiecnterium
toelichten hoe de bijbehorende ranglijst tot stand is gekomen. De matrix komt er
als volgt uit te zien:
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1/tein./let'el meerder- hypothelis.he formele $trategische morm./iIi. ¥eilige .Izemile
Crle,·lij heid,regel standird ben=dering benidering benadering hapens ioorwa=rden

minimal,ieren                     4                 5                  1                 1                 2              4              4
#msact;ekosten

minima"en                     2                 2                  1                 5                 2              3               4
i.form./1.-2.ymmetrie

minima"en                     2                 2                  1                 4                2              3               3
i...tion./illit

ims"ren                     2                 1                  5                2                 1              4              3foil- In rechters

laren                      2                 4                  5                2                 1              4              4
stitas quo b;as

minirnuen                     2                 2                  5                2                 2              2               4
m„schappelijke kosten

(a) Transactiekosten. Van alle oplossingen minimaliseert een hypothetische
standaard (score: 5) de meeste transactiekosten, aangezien bij dit alternatief de
minste partijen zel fcontractuele bepalingen hoeven op te stellen.' De rechter doet
immers achterafdatgene watpartijen zelfop voorhandook gedaan zouden hebben.
Een meerderheidsregel, veilige havens en algemene voorwaarden (4) besparen
eveneens transactiekosten, maar zijn hier iets minder effectief in dan de hypotheti-
sche standaard. Bij een meerderheidsregel is er vrijwel altijd een minderheid die
van het aanvullend recht afwil wijken, hetgeen transactiekosten met zich brengt.
Veilige havens en algemene voorwaarden zijn opt-in regimes, zodat partijen kosten
moeten maken om de veilige havens ofalgemene voorwaarden voor hun contract
te kunnen laten gelden: De normatieve en de strategische benadering (2) besparen

partijen daarentegen in principe geen transactiekosten. Strategische rechtsregels
stelt men immers op zoals 66n partij het niet wil en normatieve rechtsregels zoals
de wetgever of rechter vindt dat het behoort. Hierdoor is de kans groot dat het
aanvullend contractenrecht partijen niet bevalt, zodat zij transactiekosten maken
om ervan af te wijken. Dit is alleen anders wanneer deze twee alternatieven
toevalligerwijs tot dezelfde rechtsgevolgen leiden als een meerderheidsregel of
een hypothetische standaard.3 De formele benadering (1) bespaart tot slot in het
geheel geen transactiekosten. Wanneer er geen aanvullend contractenrecht bestaat,

1 Een hypothetische standaard kan weI weer transactiekosten veroorzaken wanneer de kans op
rechterlijke fouten groot is (zie hoofdstuk 8.3 in combinatie met hoofdstuk 7.10.1.3). Dit negatieve
effect weeg ik echter mee bij de fouten van rechters.

2          Bovendien zijn veilige havens en algemene voorwaarden net als meerderheidsregels niet voor alle
partijen voordelig. Deze partijen kunnen zich dan geen transactiekosten besparen. Een hypothetische
standaard bespaart daarentegen alle partijen transactiekosten.

3         Hetgeen de rechter vindt dat behoort (normatieve benadering) kan namelijk ook datgene zijn wat
de meerderheid van partijen wil (meerderheidsregel), zie overdergelijke samenloop hoofdstuk 8.6
en verderop § 3.1.
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zijn veel partijen immers gedwongen om zelftegen hoge transactiekosten volledige
contracten te sluiten:

(b) Informatie-asymmetrie en (c) irrationaliteit. Voor minimalisatie van
informatie-asymmetrie en irrationaliteit geldt dat alleen de strategische benadering
(5 en 4) op beiden een positief effect heeft. Dit is niet zo vreemd, aangezien de
strategische benadering als enige oplossing speciaal ontworpen is om beide effecten
tegen te gaan. De beoordeling is iets minder positief voor irrationaliteit omdat dit
- in tegenstelling tot informatie-asymmetrie - alleen in combinatie met semi- en
driekwart dwingend recht kan worden teruggedrongen. Algemene voorwaarden
die een modelcontract met keuzemenu bevatten, kunnen soms ook informatie-
asymmetrie terugdringen (4).5 Ik noemde eerder het voorbeeld van een APK-
contract dat een consument moet beschermen tegen onverwachte reparaties. Welk
effect een dergelijk keuzemenu op irrationaliteit heeft is niet geheel duidelijk, maar
een negatieve invloed heeft het zeker niet (3). Veilige havens dringen deze twee
vormen van marktfalen weliswaar niet zelf terug, maar ze kunnen wel naast de

strategische benadering bestaan. Hierdoor hebben  ze een neutraal effect  (3).
Meerderheidsregels, hypothetische standaarden en de normatieve benadering
dringen informatie-asymmetrie en irrationaliteit alleen terug wanneer ze toevallig
tot dezelfde rechtsgevolgen leiden als de strategische benadering en krijgen daarom
een gematigd negatieve score (2). Voorde formele benadering(1) geldt wederom
dat er geen enkel positief effect is, omdat er bij deze benadering nu eenmaal geen
aanvullend contractenrecht bestaat.

(d) Fouten van rechters. Herinner dat rechters niet-verwijtbare vergissingen
kunnen maken doordat informatie die zij van partijen krijgen gekleurd en complex
kan zijn. Minimalisatie van rechterlijke fouten is het meest effectief onder de
formele benadering (5). Aangezien er geen aanvullend contractenrecht bestaat,
hoeft de rechter contracten alleen maar uit te leggen. Hierdoor komen rechterlijke
fouten - vergeleken met de andere alternatieven - praktisch niet voor. Veilige
havens (4) verminderen eveneens rechterlijke fouten, omdat de discussie ofpartijen
al dan niet zijn afgeweken van het aanvullend contractenrecht sterk wordt
verminderd. De beoordeling is iets minder positief, omdat deze discussie niet
volledig kan worden vermeden. Bovendien bevatten veilige havens soms open
normen, zodat de kans op rechterlijke fouten nog steeds aanwezig is. Algemene
voorwaarden kunnen indien ze 'vaste betekenis' hebben net als veilige havens
uitlegfouten voorkomen. Zonder een dergelijke vaste betekenis is de kans op fouten

4 Partijen kunnen uiteraard ook zel f transactiekosten besparen dooreen relationeel contract te sluiten
(ziehoofdstuk 6.2.3), maar dit neemt niet weg dat de formele benadering van alle oplossingen de
meeste transactiekosten veroorzaakt.

5        In hoofdstuk 8.8 (noot 51) gaf ik aan dat algemene voorwaarden in formatie-asymmetrie soms ook
in de hand kunnen werken, maar dat dit bij de algemene voorwaarden die ik op het oog heb - m
overleg tot stand gekomen voorwaarden - niet tot problemen leidt.
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echter reeel aanwezig. Het totale effect van algemene voorwaarden op fouten van
rechters is hierdoor ongeveer neutraal (3). Meerderheidsregels en de strategische
benadering (2) veroorzaken beide negatieve effecten, omdat discussie kan ontstaan
over de vraag ofpartijen nu wel ofniet hebben willen afwijken van het aanvullend
contractenrecht.6 Voor hypothetische standaarden en de normatieve benadering

(1) geldt in nog grotere mate dat zij fouten van rechters kunnen veroorzaken. Dit
omdat beide alternatieven (veelvuldig) met foutgevoelige open normen werken:

(e) Status quo bias. De status quo bias is minimaal bij de formele benadering
(5). Dit om de simpele reden dat niemand van de status quo hoeft af te wijken,
omdat er nu eenmaal geen status quo is. Van een hypothetische standaard en

algemene voorwaarden (4) hoeven partijen in principe ook niet afte wijken. Toch
gebeurt dit wanneer de kans op rechterlijke fouten te groot is of wanneer de
algemene voorwaarden in het individuele geval niet helemaal voldoen. In deze
gevallen speelt de status quo bias wel een rol en vandaar de iets minder positieve
score. Veilige havens (4) gaan de status quo bias eveneens deels te lij f, omdat de
overheid laat zien dat afwijken gebruikelijk is. Bij meerderheidsregels en de
strategische benadering (2) is het de bedoeling dat (sommige) partijen van het
aanvullend contractenrecht afwijken. De status quo bias kan dit echter verhinderen.

Bij de normatieve benadering (1) zijn de negatieve effecten van de status quo bias
het grootst. De wetgever of rechter stelt dan namelijk dat het aanvullend
contractenrecht rechtvaardig is en werkt daarmee de status quo bias in de hand.

Hierdoor zullen partijen waarschijnlijk niet snel afwijken, ook al is afwijken in
hun voordeel.

(D Maatschappelijke kosten. De maatschappelijke kosten zijn ten slotte
minimaal onder de formele benadering (5). Dit is logisch aangezien 'geen
aanvullend contractenrecht' ook geen maatschappelijke kosten met zich brengt.
Algemene voorwaarden brengen ook weinig maatschappelijke kosten met zich
(4). De score is echter iets lager omdat de overheid soms wel kosten maakt om
maatschappelijke partijen aan te moedigen om tot deze vorm van aanvullende
zelfregulering overte gaan. Voorde overige vij falternatieve oplossingen (2) geldt
dat deze allemaal maatschappelijke kosten met zich brengen. Er lijkt niet veel
verschil te bestaan tussen de mate waarin elk alternatiefmaatschappelijke kosten
veroorzaakt. Scherpe normen zijn kostbaarderom op te stellen, terwijl open no Imen
voor een rechter weerkostbaarderzijn om toe te passen. Persaldo balanceren deze

6       In uitzonderingsgevallen hanteert men bij de strategische benadering open normen. De kans op
fouten is dan groter. Doorgaans is er echter sprake van scherpe normen, zodat de strategische
benadering dezelfde beoordeling krijgt als meerderheidsregels, welke eveneens uit scherpe normen
hestaan

7 Open normen veroorzaken meer fouten dan scherpe normen, omdat bij open normen meer
verschillende uitkomsten mogelijk zijn, zie over deze zogenaamde variantie hoofdstuk 7.10.1.2
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effecten elkaar waarschijnlijk uit, zodat met open en scherpe normen ongeveer
evenveel kosten gemoeid zijn.

1.1 Elk evaluatiecriterium even belangrijk?

Nu de zeven alternatieve oplossingen per evaluatiecriterium met elkaar zijn

vergeleken, is het de vraag of elk evaluatiecriterium wel even zwaar meetelt bij
het bepalen van het sociale welzijn. Dit is niet het geval. Ten eerste zijn de

maatschappelijke kosten van aanvullend contractenrecht doorgaans niet zo hoog
dat deze de doorslag geven om voor de formele benadering te kiezen. Maatschappe-
lijke kosten zijn toch als evaluatiecriterium opgenomen, omdat dit criterium
uitstekend fungeert als ondergrens. In het navolgende zal blijken dat de voordelen
van sommige alternatieven op een gegeven moment zo gering worden dat ze niet
meer opwegen tegen de maatschappelijke kosten die aanvullend contractenrecht
met zich brengt. In die uitzonderingsgevallen kan men als gevolg van deze
maatschappelijke kosten dan het beste kiezen voor de formele benadering.

Informatie-asymmetrie en irrationaliteit zijn in veel gevallen ook niet van
belang. Deze twee vormen van marktfalen treden namelijk niet bij elk contract

op en wanneerdit wel het geval is, kan men informatie-asymmetrie en irrationaliteit
vaak beter terugdringen door de contractsvrijheid van partijen te beperken: Als
gevolg hiervan analyseer ik twee situaties: de meest voorkomende situatie waar
deze twee evaluatiecriteria buiten beschouwing kunnen blijven (§ 5) en de
uitzonderingssituatie waarbij deze twee criteria wel van belang zijn (§ 6).

Zodoende blijven drie belangrijke factoren over: transactiekosten, fouten
van rechters en de status quo bias. Uit de matrix blijkt direct dat geen enkele
oplossing op al deze drie criteria een positiefeffect heeft. Dit is alleen anders voor
veilige havens en algemene voorwaarden. Deze twee oplossingen hanteert men
echter altijd in combinatie men 66n van de vijf andere alternatieve oplossingen
(zie hfst. 7.7-7.8). Men ontkomt derhalve niet aan een keuze uit deze vijf
oplossingen. Uit de matrix blijkt dat deze vijf oplossingen onmogelijk zowel
transactiekosten, fouten van rechters, als de status quo bias tegelijkertijd kunnen
minimaliseren. Een oplossing met alleen maar voordelen is daarom een illusie.
Ik ga zodoende steeds op zoek naar die oplossing die per saldo de meeste voordelen
en de minste nadelen kent.

8      Zie hoofdstuk 6.3.2 en 6.4.2.
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3            Een eerste conclusie: De normatieve benadering is ongeschikt

Uit de bovenstaande matrix valt direct op te maken dat de normatieve benadering
niet geschikt is om aanvullend contractenrecht mee op te stellen. De normatieve
benadering scoort immers op geen enkel evaluatiecriterium positief. Dit mag echter
gezien de bespreking van de voor- en nadelen van de normatieve benadering in
het vorige hoo fdstuk geen verrassing heten. Daar bleek immers dat de normatieve
benadering noch gericht is op het verminderen van de drie vormen van marktfalen,
noch op de drie vormen van overheidsfalen. Hieruit volgt vrijwel automatisch dat
deze alternatieve oplossing het sociale welzijn niet kan maximaliseren. Hoewel
de nadelen van de normatieve benadering in het vorige hoofdstuk in kaart zijn
gebracht, tracht ik hieronder nogmaals aan te geven waarom deze benadering in
mijn ogen ongeschikt is. Dit doe ik door te latenzienwaaromde andere oplossingen
geschikter zijn. De reden voor deze uitgebreide bespreking is dat veel geldend
aanvullend contractenrecht op deze normatieve benadering is gebaseerd. Bovendien
heeft deze benadering ook in de literatuur de nodige aanhangers:

3.1 De normatieve benadering dringt geen marktfalen terug

In plaats van partijen transactiekosten te besparen, dringt de normatieve benadering
partijen iets op, terwijl volledige contractsvrijheid wenselijk wordt geacht. Er zijn
zoveel verschillende soorten contracten en voor elk type contract is er een ander
soort bepaling die het beste werkt. Waarom 'behoort' de ene bepaling dan wel
en de andere niet? Is het niet veellogischerpartijen datgene te geven wat ze willen
en waar ze beiden beter van worden? Bovendien wijken partijen als het aanvullend
recht niet in hun belang is er simpelweg van af. Het aanvullend contractenrecht
kan dan nog zo rechtvaardig zijn, maar als geen enkele partij het wil, is het zo goed
als nutteloos. Is het dan niet beter dat het aanvullend contractenrecht partijen tijd
en moeite bespaart door die regeling voor partijen te treffen die zij wensen? Op
deze manier besparen meerderheidsregels, hypothetische standaarden, veilige
havens en algemene voorwaarden partijen namelijk wel transactiekosten.

Daarbij kan de normatieve benadering soms zelfs transactiekosten-verhogend
werken. Rechters kunnen partijen enerzijds met een beroep op de rechtvaardigheid
zowel beletten afte wijken van het aanvullend contractenrecht. Anderzijds kunnen
rechters zwak aanvullend recht buiten toepassing laten. Partijen die toch willen
afwijken, of andersom juist willen dat het zwak aanvullend contractenrecht toch

9         Zie voorvoorstanders van deze de normatieve benadering hoofdstuk 7.6. l en 7.9.2 Cover relational
contract theog); zie ook Hesselink 2005, § V.2 en de verwijzingen aldaar.
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voor hen geldt, zullen extra transactiekosten maken om de rechter van hun
bedoelingen te overtuigen.

De strategische benadering bespaart partijen weliswaar ook geen transactiekos-

ten, maar deze methode stelt hier het verminderen van informatie-asymmetrie en
irrationaliteit tegenover. De normatieve benadering doet dit geenszins. Rechtvaardig
aanvullend contractenrecht is immers niet specifiek gericht op het verminderen
van deze twee vormen van marktfalen.

De normatieve benadering draagt derhalve niet doelbewust bij aan het
verminderen van transactiekosten, informatie-asymmetrie en irrationaliteit. Waarom
is het voor een groot deel op de normatieve benadering gebaseerde geldend
aanvullend recht dan toch (redelijk) succesvol? Dit komt omdat het geldend recht

veelvuldig toevallig samenloopt met meerderheidsregels, hypothetische standaarden,

veilige havens en de strategische benadering. Met samenloop bedoel ik dat
verschillende alternatieve oplossingen tot dezelfde rechtsregel leiden. Als een

meerderheidsregel en de normatieve benadering bijvoorbeeld samenlopen, geldt
dat hetgeen de meerderheid van partijen wil, ook datgene is wat'behoort'. Doordat

veelvuldig sprake is van samenloop, is ook het geldend recht in staat de drie vormen
van marktfalen - transactiekosten, informatie-asymmetrie en irrationaliteit- terug
te dringen. Ik vraag me echter afwat voor zin het heeft om een theorie te hanteren
die alleen bij samenloop met een andere theorie tot wenselijke resultaten leidt.
Is het dan niet zinvoller om direct die andere theorie te hanteren? Bovendien vindt

deze samenloop lang niet altijd plaats. De normatieve benadering dringt dan geen
enkele vorm van marktfalen terug. Ik pleit dan ook voor wijziging van het geldend
recht wanneer deze samenloop ontbreekt.

3.2 De normatieve benadering dringt ook geen overheidsfalen terug

Dat de normatieve benadering geen marktfalen terugdringt, is echter nog niet
voldoende om deze benadering afte wijzen. Volgens de matrix scoort de formele

benadering namelijk nog slechter op deze eerste drie criteria. De normatieve
benadering kan immers bij een toevallige samenloop marktfalen terugdringen,
de formele benadering dringt zeker geen marktfalen terug. Waarom verwerp ik
deze formele benadering dan niet direct? Het grote voordeel van de formele

benadering is dat deze niet onderhevig is aan enige vorm van overheidsfalen. Bij
de normatieve benadering treedt daarentegen wel overheidsfalen op. Er bestaat

een groot aantal fouten van rechters, de status quo bias voorkomt dat partijen van
hetaanvullend contractenrecht afwijken en erzijn maatschappelijke kosten gemoeid
met het opstellen van normatiefaanvullend contractenrecht. De formele benadering
scoort daarentegen maximaal op deze laatste drie evaluatiecriteria.
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De normatieve benadering is daarom zowel ineffectief in het minimaliseren
van overheidsfalen als in het minimaliseren van marktfalen. Omdat er steeds een
alternatief aan te wijzen is dat minder nadelen kent, is de normatieve benadering
ongeschikt. Uiteraard ligt de diepere reden voor deze afwijzing van de normatieve
benadering in het startpunt van deze analyse: de keuze voor maximalisatie van
het sociale welzijn conform de theorie van Kaplow & Shavell. Welzijn geldt als
enig normatief criterium en rechtvaardigheid wordt als zelfstandig criterium
afgewezen, omdat dit er toe kan leiden dat iedereen in een samenleving slechter
af is. De conclusie dat de normatieve benadering het sociale welzijn niet
maximaliseert, is een logisch gevolg van dit uitgangspunt.

3.3 De normatieve benadering leidt zelfs niet tot een billijk resultaat

Toch is het vreemd dat het geldend recht voor een aanzienlijk deel gebaseerd is
op een benadering die louter nadelen kent. Streeft de normatieve benadering dan
andere doelen na, die ik (ten onrechte) niet als evaluatiecriterium heb opgenomen?
Doelen die in dit kader wel genoemd worden, zijn: (a) de (her)verdeling van
welzijn," (b) ex postfairness" en (c) aangeven hoe contracteren behoort. 12 In
hoofdstuk 2 bleek dat het nastreven vanfairness er toe kan leiden dat iedereen
slechter afis. Hierboven kwam aan bod dat aangeven hoe het behoort niet bijdraagt
aan het welzijn van contractspartijen. Ik negeer nu deze negatieve effecten op het
sociale welzijn. Ikbetoog hieronderdat zelfs wanneer bovenstaande doelstellingen
allen legitiem zouden zijn, de normatieve benadering niet in staat is om haar eigen
doelstellingen te verwezenlijken.

(a) Hoewel de (her)verdeling van welzijn een legitiem doel is, kan men dit
zelden bereiken door middel van (aanvullend) contractenrecht. In hoofdstuk 6.6
gaf ik aan dat dit alleen bij hoge uitzondering mogelijk is.  In de meeste gevallen
zal een partij die wordt benadeeld dit namelijk compenseren door bijvoorbeeld
een hogere prijs te vragen. Men kan derhalve zelden welzijn (her)verdelen door
middel van de normatieve benadering. Is er wel sprake van zo'n uitzondering, dan
kan men met meerderheidsregels of de strategische benadering evenveel welzijn

10 Zie vo6rdezedoelstellingbijvoorbeeld Bernstein 1993,p. 79-80; Hesselink 2005, § V.2.b, zie voor
deze doelstelling ook de relational contract theory (zie hfst. 7.9.2).

11        Zie voordeze doeistellingbijvoorbeeld Scott 2000, p. 858; Schwartz  1993, p. 402; de relational
contract theory (zie hfst. 7.9.2) kiest bijvoorbeeld voor deze doelstelling.

9                            12         Ziebijvoorbeeld Hesselink 2005, § V.2.c (zie verdere verwijzingen aidaar); Asser-Scholten, p. 20-23.
De drie doelstellingen kunnen elkaar uiteraard overlappen.
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(her)verdelen.13 Het ligt voorde hand om dan voordie twee benaderingen te kiezen,
aangezien die minder nadelen kennen dan de normatieve benadering.

(b) Streven naar ex post fairness betekent dat de rechter achteraf voor het
individuele geval het meest billijke resultaat verwezenlijkt. 14 Afgezien van het
feit dat er geen eenduidige definitie bestaat over wat nu billijk offair is:5 leidt
de normatieve benadering mijns inziens niet tot meer fairness of billijkheid.
Wanneer partijen weten dat de rechter in geval van een leemte iets anders billijk
vindt dan wat zij op voorhand (ex ante) willen,16 zullen zij hierop anticiperen en
wijken zij waarschijnlijk af van het aanvullend contractenrecht. 17 Partijen maken
dan transactiekosten om te voorkomen dat er een leemte ontstaat. Het gevolg van
de normatieve benadering is dat het billijke resultaat niet wordt bereikt, maar het
dwingt partijen wel tot het maken van onnodige transactiekosten. Nu kunnen
rechters deze pogingen van partijen om af te wijken negeren door hoe dan ook
voor eigen faire resultaat te kiezen. Wat is echter het nut om partijen eerst door
middel van aanvullend contractenrecht contractsvrijheid te geven om deze vrijheid
later weer te beperken? 18

(c) Wanneer een wetgever met aanvullend contractenrecht op voorhand wil
aangeven hoe contracteren behoort, bereikt men ook deze doelstelling niet. Partijen
wijken - net als bij ex post fairness - waarschijnlijk af van het aanvullend
contractenrecht als hen dit niet bevalt." Nu kan de status quo bias dit wel deels

tegengaan eli ook de rechterkan afwijken bemoeilijken, maartoch zullen erpartijen
zijn die afwijken. Als men niet wil dat partijen afwijken, kan de wetgeverofrechter
beter kiezen voor dwingend recht. Dan weet men zeker dat partijen doen wat

13        De eerste uitzondering die ik noemde in hoofdstuk 6.6 is het verdelen van welzijn op macro-niveau
wanneer twee groepen partijen tegengestelde belangen hebben. Men verdeelt welzijn wanneer een
scherpe norm in het voordeel van 66n van deze groepen wordt opgesteld. Dit effect kan men beter
meewegen bij een meerderheidsregel, omdat hierbij maximalisatie van het sociale welzijn voorop
staat (zie ook hoofdstuk 7.2.2). Naast de distributie van welzijn worden namelijk ook expliciet
alle andere factoren die van invloed zijn op het sociale welzijn in de analyse betrokken. De tweede
uitzondering is hetopstellen van het aanvullend contractenrecht in het voordeel van een partij wiens
welzijn men wil vergroten. Dit (her)verdeelt zelden welzijn, omdat de wederpartij dit negatieve
effect waarschijnlijk compenseertdoorbijvoorbeeld zijn prijs te verhogen.In uitzonderingsgevallen
waarbij dit wel werkt kan men net zo goed de strategische benadering hanteren, aangezien hierbij
rechtsregels ook altijd in het nadeel van de ene en in het voordeel van de andere partij worden
opgesteld.

14      Zie voor aanvullend contractenrecht Scott 2000, p. 858; Schwartz 1993, p. 402.
15       Scott 2000, p. 859, en zie verder over deze onbepaaldheid hoofdstuk 7.6.1.
16 Ikgaerhierbij voorhetgemak van uit dat de rechtergeen fouten maaktbij het vaststellen watbillijk

is. De kans op fouten is echter groot bij de normatieve benadering, zie bijvoorbeeld Scott 2000,
p. 859; Bernstein  1993, p. 78; zie verder hoofdstuk 8.6. Deze kans op fouten maakt de kans dat                        
uiteindelijk een billijk resultaat wordt bereikt nog kleiner.

17     Schwartz 1993, p. 402, Schwartz & Scott 2003, p. 597.
18        Schwartz 1993, p. 402. Het billijke resultaat wordt uiteraard wei bereikt als dit samenloopt met

hetgeen partijen willen. Dan is er echter sprake van samenloop met een andere alternatieve oplossing
en  kan  men daar beter direct voor kiezen, zie hierboven  §  3.1.                                                                                                               4

19      Schwartz & Scott 2003, p. 497, Schwartz 1993, p. 402.

206



Stap 6: De alternatieve oplossingen vergeleken

behoort. Zodoende is aanvullend contractenrecht niet de beste manierom partijen
te dwingen datgene te doen wat behoort. Zodoende is de normatieve benadering
ook niet de beste manier om aan deze (discutabele) doelstelling te voldoen.

Een mogelijke verklaring voor de gedachte dat aanvullend contractenrecht
moet aangeven wat behoort, is misschien dat afwijken van het aanvullend
contractenrecht voor sommige contracten wel wenselijk is en voor sommige
contracten niet. In dat geval lijkt mij een criterium waarmee dit onderscheid te
maken is veel nuttiger. Dan kiest men in de ene categorie voor dwingend
contractenrecht en in de andere categorie voor aanvullend contractenrecht. 20

4 Geen enkele alternatieve oplossing is onder alle omstandigheden
optimaal

Nu de normatieve benadering is afgevallen, blijven er zes alternatieve oplossingen
over. Voor de veilige havens en algemene voorwaarden gaf ik al eerder aan dat

deze per definitie naast edn van de andere oplossingen gebruikt worden. Wanneer
men alleen veilige havens of algemene voorwaarden zou hanteren en verder geen
aanvullend contractenrecht, is er namelijk sprake van een combinatie met de formele
benadering. Het is daarom eerst zaak een keuze te maken uit de vier overgebleven
alternatieven: meerderheidsregels, hypothetische standaarden, de formele
benadering en de strategische benadering. Daarna komt de vraag aan bod of er
naast deze oplossing behoefte is aan veilige havens en algemene voorwaarden
(§ 7-8). Uiteraard houd ik bij het bespreken van de vier overgebleven alternatieve
oplossingen al wel rekening met de positieve effecten die algemene voorwaarden
en veilige havens hierop kunnen hebben.

Van de vier overgebleven alternatieve oplossingen is geen enkele oplossing
onder alle omstandigheden superieur aan alle andere.2'De matrix laat dit duidelijk
zien. Afhankelijk van de mate waarin de vormen van markt- en overheidsfalen
een rol spelen, is het steeds een andere alternatieve oplossing die het sociale welzijn
maximaliseert. Zo lijkt een hypothetische standaard ideaal wanneer de transactiekos-
ten hoog zijn en de kans op rechterlijke fouten klein is. De formele benadering
lijkt in exact de tegenovergestelde situatie optimaal: weinig transactiekosten en
een hoge kans op rechterlijke fouten. Meerderheidsregels nemen hierbij een
tussenpositie in. Meerderheidsregels besparen minder transactiekosten dan een
hypothetische standaard, maar hier staat tegenover dat ook het aantal rechterlijke

20       Zie ook Schwartz  1993, p.  413-415 die meer redenen aandraagt waarom de overheid niet met
aanvullend contractenrecht moet proberen aan te geven hoe het behoort.

21        Zie ook Ayres & Gertner 1992 die laten zien dat kleinc veischillen er de oorzaak van kunnen zijn
dat een andere benadering van het aanvullend contractenrecht gewenst is.
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fouten kleiner is. Ten aanzien van de status quo bias nemen meerderheidsregels
echter geen tussenpositie in. De strategische benadering is een verhaal apart. Deze
lijkt alleen zinvol wanneerhet aanvullend contractenrecht in staat is om informatie-
asymmetrie en irrationeel gedrag te minimaliseren.

Optimaal aanvullend contractenrecht is daarom een combinatie van deze vier
alternatieve oplossingen. Intunief is dit eveneens eenvoudig te begrijpen. Iedereen

kan het nut inzien van scherpe normen zoals meerderheidsregels. Aanvullend
contractenrecht dat alleen maar uit meerderheidsregels bestaat, is daarentegen
moeilijk voor te stellen. Hetzelfde geldt voor open normen zoals hypothetische
standaarden. Aanvullend contractenrecht dat alleen maar uit open normen zoals

de redelijkheid en billijkheid bestaat, lijkt niet echt praktisch. Art. 6:227 BW dat
de eis stelt dat de verbintenissen in contracten voldoende bepaalbaar moeten zijn,
is een typisch voorbeeld van de formele benadering. Er is echter niemand die
beweert dat er in het geheel geen aanvullend contractenrecht moet zijn.22 Zo zal

ook niemand beweren dat men aanvullend contractenrecht alleen maar moet

opstellen zoals partijen het niet willen (de strategische benadering).
23

De vraag waar het om draait is derhalve: Onder welke onistandigheden is
welke alternatieve oplossing optimaal? Als eerste beantwoord ik deze vraag voor
de situaties waar informatie-asymmetrie en irrationaliteit geen rot spelen (§ 5).
Daarna doe ik hetzelfde voor de situaties waar deze twee vormen van marktfalen
wel van belang zijn (§ 6). Ik kan echter geen strakke definities geven waarmee
exact vastgesteld kan worden welke alternatieve oplossing onder welke omstandig-
heden optimaal is. De analyse is derniate complex en van empirische gegevens
afhankelijk dat ik moet volstaan met het geven van vuistregels. Nader empirisch
onderzoek naar bijvoorbeeld de mate waarin aanvullend contractenrecht
transactiekosten bespaart en fouten van rechters veroorzaakt, lijkt noodzakelijk
om definitieve antwoorden te kunnen geven. Dit betekent overigens geenszins
dat de conclusies onbruikbaar zijn. In de volgende hoofdstukken zal ik laten zien
hoe men de hier gepresenteerde vuistregels in het geldend recht kan hanteren.

22       Zel fs formalisten beweren dit niet. Ziebijvoorbeeld Schwartz & Scott 2003, p. 598 die (onder strikte
voorwaarden) meerderheidsregels wenselijk achten.

23      Ayres & Gertner die voor het eerst de aandacht hebben gevestigd op de strategische benadering,
wilien namelijk alleen maaraantonen dat men nietaltijd voor een meerderheidsregel ofhypothetische
standaard moet kiezen, maar dat men soms de strategische benadering moet overwegen, zie
bijvoorbeeld Ayres & Gertner 1989, p. 91 en Ayres & Gertner 1992, p. 765.
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5 Verminderen transactiekosten als enig voordeel

5.1 Informatie-asymmetrie, irrationaliteit en de strategische benadering

vaak niet van belang

Informatie-asymmetrie en irrationaliteit zijn in veel gevallen niet relevant voor
het aanvullend contractenrecht. Enerzijds omdat beide vormen van marktfalen
niet altijd optreden, anderzijds omdat dwingend contractenrecht doorgaans veel
effectiever is in het minimaliseren van deze twee vormen van marktfalen. 24 Onder

deze omstandigheden kan aanvullend contractenrecht informatie-asymmetrie en
irrationaliteit niet minimaliseren. Uiteraard hoeft dan ook geen rekening gehouden
te worden met deze twee evaluatiecriteria. Het gevolg hiervan is dat ook de
strategische benadering geen rol speelt. Uit de bovenstaande matrix (§ 2.1) valt
namelijk eenvoudig op te maken dat de enige voordelen van de strategische

benadering het minimaliseren van informatie-asymmetrie en irrationaliteit zijn.
Wanneer deze twee criteria geen rol spelen, kent de strategische benadering louter
nadelen en kan deze benadering derhalve buiten beschouwing blijven.

De normatieve benadering werd al eerder ongeschikt bevonden (§ 3) en veilige
havens en algemene voorwaarden gelden altijd naast een ander alternatief (§ 4),
dus ook deze alternatieve oplossingen hoeft men nog niet in de analyse te betrekken.
Het uitsluiten van informatie-asymmetrie, irrationaliteit, de strategische benadering,
veilige havens en algemene voorwaarden levert de volgende versimpelde matrix

OP:

Aliern,itimen meerderheidsregel hypothetische st nd:2rd formele benadering
C.£ter'.1

minimatiscren                                                 4                                 5                                  1
transactickosten

minimaliseren                                                 2                                  1                                  5
fouten van rechters

minimatiseren                                                 2                                 4                                  5
status quo bias

minimaliseren                                                 2                                 2                                  5
miatschippelijke kosten

In deze paragraa f ga ik aan de hand van deze versimpelde matrix na onder welke

omstandigheden men het beste kan kiezen voor een meerderheidsregel, een
hypothetische standaard ofde formele benadering. Uit deze vereenvoudigde matrix
volgt overigens direct dat verminderen van transactiekosten het enige voordeel

24 Zie hoofdstuk 6.3.2 en 6.4.2. Zie §6 2 over de vraag hoe men kan achterhalen of aanvullend
contractenrecht iets kan doen tegen informatie-asymmetrie en irrationaliteit.
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is dat aanvullend contractenrecht kan realiseren. Het feit dat hier drie nadelen
tegenover staan, wil echter geenszins suggereren dat deze drie criteria automatisch
meer gewicht in de schaal leggen dan het minimaliseren van transactiekosten. In
§ 2.2 gafik bijvoorbeeld aan dat maatschappelijke kosten slechts in uitzonderingssi-
tuaties doorslaggevend zijn.

5.2 Drie voorwaarden voor de keuze van meerderheidsregels

Wanneer men criteria tracht op te stellen voor het maken van een keuze tussen
meerderheidsregels, hypothetische standaarden en de formele benadering, is het
geven van een vuistregel voor het gebruik van meerderheidsregels het eenvoudigst.
Een meerderheidsregel is een scherpe norm waarbij de inhoud van het recht op
voorhand wordt vastgesteld aan de hand van hetgeen de meerderheid van partijen
wil. Wanneer de belangen van de minderheid echter zwaarder wegen, kiest men
voor een minderheidsregel.25 De vuistregel die ik hier presenteer, houdt kortweg
in dat als aan een drietal voorwaarden is voldaan men het beste voor meerderheids-
regels van aanvullend contractenrecht kan kiezen. Deze drie voorwaarden luiden
als volgt:

(a) Het probleem waarop de meerderheidsregel ziet en de oplossing die de
meerderheid hien'oor wil, moeten op voorhand bekend zijn. Het is namelijk zeer
lastig de inhoud van het recht op voorhand met een scherpe norm vast te stellen
als niet bekend is voor welk probleem de meerderheidsregel een oplossing moet
bieden.26 Hetzelfde geldt als niet bekend is welke oplossing de meerderheid voor
dit probleem prefereert. Zo lijkt het bijvoorbeeld onmogelijk alle potentiele
problemen die de rechterachterafmet de redelijkheid en billijkheid kan aanpakken,
op voorhand met een meerderheidsregel op te lossen.

(b) Een goede meerderheidsregel is simpel van aard.27 Dit betekent dat voor
de toepassing weinig feiten nodig zijn en dat er maar een beperkt aantal rechtsgevol-
gen uit de meerderheidsregel kunnen voortvloeien.28 De al vaker aangehaalde
aansprakelijkheid voor een hulppersoon (6:76 BW) voldoet hieraan. Het enige
feit dat de rechter hoeft vast te stellen, is of er al dan niet een hulppersoon is
ingeschakeld.29 Daarbij kunnen ermaartwee rechtsgevolgen uit deze meerderheids-

25     Zie over de meerderheidsregel verder hoofdstuk 7.2 en 8.2.
26 Zie Kaplow 1992, p. 599-600. Het grote voordeel van open normen ten opzichte van scherpe normen

is daarom dat een open norm w61 kan inspelen op omstandigheden die ten tijde van het opstellen
van de norm nog niet bekend waren, zie bijvoorbeeld Kaplow 1992, p. 563, 599, Sullivan  1992,
p. 66; Barendrecht 1992, p. 6-7.

27      Schwartz & Scott 2003, p. 598; Schwartz 1998, p. 280.
28      Zie over het verschil tussen simpele en complexe rechtsregels ook hoofdstuk 7.2.1.
29 Zoals gezegd in hoofdstuk 7.2.1 kan dit uiteraard problematisch zijn, maar dit neemt niet weg dat

de rechter slechts den feit hoeft vast te stellen om art. 6:76 BW te kunnen toepassen.
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regel voortvloeien:3'criseen hulppersoon ingeschakeld waarvoor men aansprake-

lijkis oferis geen hulppersoon ingeschakeld, zodat hiervoorook geen aansprake-
lijkheid bestaat.

Een (te) complexe meerderheidsregel is om twee redenen onwenselijk. Ten
eerste wegen de kosten van het opstellen ervan niet op tegen de baten. Stel dat
men alle problemen waar de aanvullende redelijkheid en billijkheid op zien, zou
kunnen voorzien en men tevens zou weten welke oplossing de meerderheid voor
deze problemen wil. Dit betekent dat aan het hierboven bij (a) geformuleerde
vereiste is voldaan. Dan nog is het vervangen van deze open norm door een scherpe
meerderheidsregel onwenselijk, omdat een dergelijke regel veel te complex is.
Elke mogelijke leemte in een contract op voorhand van een oplossing voorzien,
zou hoge maatschappelijke kosten met zich brengen, die waarschijnlijk niet
opwegen tegen de baten.31 Dergelijke problemen doen zich immers zelden voor.

Ten tweede bestaat er een grote kans op rechterlijke fouten wanneer
rechtsregels (te) complex zijn. Hoe meer factoren de rechter in zijnbeslissing dient
te betrekken hoe groter de kans is dat het misgaat (zie hfst. 7.10.1.2).32 Men kan
dan beter voor een hypothetische standaard kiezen. Bij een hypothetische standaard
is de kans op fouten dan namelijk ongeveer even groot, maar een hypothetische
standaard bespaart meer transactiekosten dan een meerderheidsregel. Of men
daadwerkelijk moet kiezen voor een hypothetische standaard hangt afvan de vraag
of de formele benadering geschikter is. Deze oplossing veroorzaakt immers maar
weinig rechterlijke fouten. De keuze tussen de formele benadering en de
hypothetische standaard staat verderop in § 5.4 centraal.

(c) De laatste voorwaarde is dat het aantal partijen voor wie de meerderheidsre-

gel voordelig is, groot genoeg moet zijn. Deze groep is groot genoeg wanneer aan
twee voorwaarden is voldaan. Ten eerste is het nodig dat de kosten gemoeid met
het opstellen, implementeren en toepassen van een meerderheidsregel (maatschappe-
lijke kosten) opwegen tegen baten ervan (de teruggedrongen transactiekosten).
Deze eis voorkomt dat de overheid meerderheidsregels opstelt die bijna niemand
gebruikt.33 Dit zou namelijk neerkomen op het schrijven van individuele contracten

voorpartijen. Bovendien voorkomt dit vereiste dat de overheidmeerderheidsregels
opstelt voor problemen die bijna nooit voorkomen. 34

De tweede reden waarom de meerderheid groot genoeg moet zijn, is dat niet
alle minderheidspartijen er in slagen om afte wijken. Het is namelijk onvermijdelijk
dat sommige partijen als gevolg van de status quo bias en transactiekosten niet

30     Er van uitgaande dat partijen niet zijn afgeweken van deze meerderheidsregel.
31      Schwartz & Scott 2003, p. 598.
32 Zie specifiek voor de meerderheidsregel Schwartz & Scott 2003, p. 598.
33        Schwartz 1998, p. 280; Schwartz & Scott 2003, p. 598-599.
34      Zie voor dit probleem Kaplow 1992, p. 563 die stelt dat een open norm vaak een betere oplossing

is Voor problemen die zich weinig voordoen.
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van een meerderheidsregel afwijken, terwijl afwijken wel in hun voordeel zou zijn.
Een meerderheidsregel is alleen wenselijk wanneer het nadeel dat deze partijen
ondervinden kleiner is dan het voordeel dat deze meerderheidsregel genereert
(bespaarde transactiekosten voor de meerderheid). Hoe kleiner het aantal partijen
voor wie de meerderheidsregel voordelig is, hoe lager de bespaarde transactiekosten
en hoe kleiner de kans dat deze opwegen tegen de nadelen voor de minderheid. 35

Een goed voorbeeld hiervan is het niet overeenkomen van een contractsprijs
doorpartijen. Het is goed mogelijk dat men voordeze leemte een meerderheidsregel
kan formuleren die aan alle tot nu toe gestelde eisen voldoet. (a) Het probleem
is bekend: dit is het bepalen van een prijs in geval van een leemte. De oplossing
die de meerderheid wil, zou men ook kunnen achterhalen. Stel dat de van alle
contracten de meerderheid een prijs van € 100,- heeft (dit is dus geen absolute
meerderheid). (b) Een simpele regel is mogelijk: bepalen partijen geen prijs, dan
geldt een prijs van € 100,-. (c) De kosten van een dergelijke meerderheidsregel
kunnen opwegen tegen de baten: wanneer voorgenoeg contracten € 100,-een goede
prijs is, wegen de bespaarde transactiekosten op tegen de kosten van het opstellen
van deze meerderheidsregel.

36

Toch is het voor iedereen duidelijk dat een dergelijke meerderheidsregel niet
wenselijk is. Voor het merendeel van de contracten is een prijs van € 100,- uiteraard
ongeschikt. De meeste partijen die nalaten een prijs te specificeren, worden door
deze meerderheidsregel geconfronteerd met een voor hen absoluut ongeschikte
prijs. Deze partijen die om dan of andere reden niet afwijken, leiden daarom
tezamen veel nadeel. Dit nadeel is naar alle waarschijnlijkheid vele malen groter
dan de transactiekosten die de meerderheid vanpartijenmet deze meerderheidsregel
kan besparen. De meerderheid van partijen die zich de transactiekosten voor het
specificeren van een prijs kan besparen, is immers zeer klein. Men kan dan beter
een hypothetische standaard zoals art. 7:4 BW hanteren, 6fpartijen door middel
van de formele benadering dwingen om zelf een prijs overeen te komen. 37

Het noemen van deze drie vereisten geeft echter nog niet voldoende aan
waarom een meerderheidsregel die hieraan voldoet, geschikter is dan een
hypothetische standaard of de formele benadering. De voordelen liggen evenwel
voor de hand: een meerderheidsregel bespaart veel transactiekosten en kent maar
weinig rechterlijke fouten. Hoe men de negatieve effecten van de status quo bias
kan mitigeren bespreek ik hierna (§ 5.3).

35      Soms kan men dit probieem oplossen door te kiezen voor een minderheidsregel (zie hierover hfst.
7,2.2). Wanneer de voordelen van deze minderheid echter ook weer niet opwegen tegen de nadelen
van de meerderheid kan men beter helemaal geen meerder- o f minderheidsregel kiezen.

36       Kaplow 1 992, p. 600 geeft aan dateral snel voldoende gevallen zijn om de kosten van het opstellen
van een scherpe norm (rute) te rechtvaardigen.

37      Zie voor de keuze tussen de formele benadering en de hypothetische standaard verderop § 5.4.
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Een hypothetische standaard bespaart weliswaar meer transactiekosten dan

een meerderheidsregel, maar stelt daar een grote kans op rechterlijke fouten
tegenover. Voor de formele benadering geldt het omgekeerde. Wanneer men een

probleem echter met een simpele meerderheidsregel voor een grote groep partijen
kan oplossen, bespaart men veel transactiekosten en is de kans op fouten van
rechters klein. Daarbij komt verderop ook nog aan de orde hoe het werken met

veilige havens de kans op rechterlijke fouten bij meerderheidsregels voor een groot
deel kan wegnemen. De voordelen lijken derhalve ruim op te wegen tegen de
nadelen. Hoewel hard empirisch bewijs ontbreekt, is het zeer aannemelijk dat een
meerderheidsregel onder bovengenoemde voorwaarden meer sociaal welzijn
genereert dan de hypothetische standaard en de formele benadering. Beide
oplossingen kennen immers grote nadelen.

Ook intuytief beredeneerd lijkt het logischer wanneer een probleem en
bijbehorende oplossing op voorhand bekend zijn, dit direct met een meerderheidsre-
gel op te lossen, dan een rechter achteraf op te zadelen met een open norm. Zo
lijkt het ook logisch om een meerderheid van partijen transactiekosten te laten
besparen, wanneer de overheid deze eenvoudig en zonder al te veel nadelen voor
partijen kan terugdringen.

5.3 Meerderheidsregels vooral richten op kleinere contractspartijen

Hoe kan men het beste meerderheidsregels opstellen? In hoofdstuk 7.2 kwam aan
bod dat men in principe kiest voor wat de meerderheid wil, tenzij de belangen van
de minderheid zwaarder wegen. Hoe is dit vast te stellen? In hoofdstuk 5.3.4 heb

ik aangegeven dat de belangen van grote en kleine partijen veelvuldig tegenoverge-
steld zijn. Dit komt omdat: (a) grotere partijen meestal beter in staat zijn om
rationele beslissingen te nemen, (b) grotere partijen veelal repeatplayers zijn en
daardoor over meer informatie beschikken en (c) grotere partijen als gevolg van
hun betere vermogenspositie doorgaans beter kunnen omgaan met risico's. Deze
tegenstellingen betreffen de belangen van kleine partijen die met kleine partijen
contracteren ten opzichte van de belangen van grote partijen die met grote partijen
contracteren. Ik kom terug op de vraag wat te doen wanneer een kleine partijen
met een grote partiJ contracteert.

Deze drie verschillen zijn er naar mijn mening de oorzaak van dat grote en
kleine partijen veelal een andere voorkeurhebben voorde inhoud van meerderhei(is-

regels. Laten we het al vaak genoemde artike16:76 BW als voorbeeld nemen. Stel
nu dat deze meerderheidsregel omgedraaid zou worden: geen aansprakelijkheid
voor ingeschakelde hulppersonen. Dit lijkt me niet wat de meeste kleine partijen
willen, bijvoorbeeld omdat het voor hen vaak ondoenlijk is om hun recht bij een
hulppersoon te halen met wie geen directe contractuele relatie bestaat. Een grote
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partij kost dit veel minder moeite en wanneer dit toch problemen oplevert, zijn
grote partijen beter in staat de gevolgen hiervan te dragen. Dit is mijns inziens
een reden voor professionele partijen om art. 6:76 BW uit te sluiten.38

Dezelfde drie verschillen tussen grote en kleine partijen verklaren waarom
grote partijen veel beter in staat zijn om afte wijken van het aanvullend contracten-
recht en ook waarom zij de eventuele gevolgen beter kunnen dragen wanneer zij
er niet in slagen om af te wijken. (a) Kleinere partijen hebben in tegenstelling tot
grote partijen als gevolg van hun irrationaliteit veel last van de status quo bias. 39

Hierdoor liebben zij veel meer moeite om van het aanvullend contractenrecht af
te wijken dan grote partijen. (b) Grote partijen sluiten dagelijks gecompliceerde
contracten en zijn goed op de hoogte van de inhoud van het recht. Afwijken van
het aanvullend contractenrecht brengt voor hen daarom veel mindertransactiekosten
met zich dan voor kleine partijen. (c) Vanwege hun minder vermogende positie
zijn de gevolgen voor kleine partijen veel groter als het hen vanwege de zojuist
genoemde redenen niet lukt om van het aanvullend contractenrecht af te wijken.

De belangen van kleine partijen wegen mijns inziens als gevolg van deze
drie verschillen doorgaans zwaarder dan die van grote partijen. Ook wanneer kleine
partijen in de minderheid zouden zijn, is dit volgens mij het geval. Voor kleine
partijen is het namelijk veel lastiger om af te wijken en als dit mislukt zijn de
gevolgen voor hen ook nog eens veel groter. Wanneer deze dichotomie tussen grote
en kleine partijen duidelijk aanwezig is, kan men bovendien stellen dat men bezig
is met de verdeling van welzijn op macro-niveau (zie hfst. 6.6). Zodoende pleit
ik ervoor om in geval van deze dichotomie te kiezen voor meerderheidsregels met
de inhoud die kleine partijen willen. 40

Merk wel op dat het hier gaat om beweringen gedaan op basis van theorievor-
ming en beredeneerde schattingen van empirische grootheden. Hoewel het me
onwaarschijnlijk lijkt, is het niet uit te sluiten dat empirisch onderzoek tot andere
conclusies leidt. Het is overigens ook goed mogelijk dat er ten aanzien van een
bepaald probleem geen duidelijke tegenstelling tussen grote en kleine partijen
bestaat. Dan is het zaak 'gewoon' uit te vinden wat de meerderheid van partijen
wenst. Dit kan door middel van empirisch onderzoek en wanneer dit ontbreekt
door middel van voorspellingen op basis van de rationele keuze theorie. 4I

38     Duyvens 2003, p. 8 noemt dit als 6tn van de exoneraties die regelmatig voorkomen Ik beweer
overigens niet dat alle grote partijen art. 6:76 BW uit zullen sluiten ik beoog slechts te laten zien
waarom de belangen van grote en kleine partijen uit elkaar kunnen lopen.

39 Zie Schwartz& Scott 2003,p. 596-597,noot 113 endealdaargeciteerdepsychologischeliteratuur.
40 Wanneer zoals in het BW sprake is van een algemeen aanvullend contractenrecht dat voor alle

contractspartilen geldt, is men gedwongen een keuze maken tussen de belangen van grote en kleine
pal-ti Jen. Ik bespreek in § 9 waarom men met een apart handelscontractenrecht meer transactiekosten
kan besparen.

41       Zie over de rationele keuze theorie hoofdstuk 3.7.1  en zie voor praktische voorbeelden hiervan
de hoofdstukken 10 t/m 12
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Het ging tot nu toe oni de belangen van kleine partijen die onderling
contracteren versus de belangen van grote partijen die samen contracten sluiten.
Wanneerkleine partijen nu contracteren met grote partijen, willen beiden in principe
dezelfde voorwaarden: die voorwaarden waarbij de gezamenlijke winst maximaal
is.42 In § 6 bespreek ik waarom ik ook vanuit strategisch oogpunt vaak de voorkeur
geef aan het opstellen van het aanvullend contractenrecht (of semi- en driekwart
dwingend recht)  in het voordeel  van de kleine partij. Wanneer een kleine partij
namelijk met een grote contracteert, kan de grote partij soms misbruik maken van
eventuele informatie-asymmetrie en irrationaliteit. Vanuit beschermingsoogpunt
kan het dan wenselijk zijn om het aanvullend contractenrecht in het nadeel van

grote partijen op te stellen (de strategische benadering). Een bijkomend voordeel
hiervan is dat maar 66n scherpe norm nodig is die tegelijkertijd als meerderheidsre-

gel en als strategische regel fungeert.

5.4 Kiezen titssen een  hypothetische standaard en de formele benadering

5.4.1 De keuze hangt af van empirische gegevens

Een meerderheidsregel behoort volgens de hierboven gepresenteerde vuistregel
niet tot de mogelijkheden wanneer (a) het probleem en de meerderheidsoplossing
op voorhand niet zijn vast te stellen, (b) een simpele regel het probleem niet oplost
en (c) wanneer de meerderheidsregel slechts vooreen klein aantal partijen voordelig
is. Wanneer een meerderheidsregel geen optie is, dan volgt uit de versimpelde
matrix hierboven automatisch dat de hypothetische standaard en de formele

benadering als alternatieve oplossingen overblijven. Wanneer meerderheidsregels
geen optie zijn, rijst zodoende de vraag of de wetgever dan het beste kan kiezen
voor een vage hypothetische standaard 6 f voor de strikte formele benadering. Voor
beide benaderingen valt wat te zeggen, maar beide kennen ook grote nadelen.

Het grote voordeel van een hypothetische standaard is dat partijen zich veel
transactiekosten kunnen besparen. Dit is direct het nadeel van de formele
benadering, waarbij partijen helemaal geen transactiekosten kunnenbesparen. Het
grote voordeel van de formele benadering is daarentegen dat rechters vrijwel geen
fouten kunnen maken, hetgeen weer het nadeel van hypothetische standaarden

is, aangezien de foutkans daarbij erg groot is. Wanneer men voor een bepaald
probleem de keuze wil maken tussen de formele benadering en een hypothetische
standaard komt het eigenlijk neer op de vraag waar partijen meer aan hechten:

42 Deze voorwaarden staan immers ook in het complete contract, zie hierover verder hoofdstuk 5.2.
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aan de zekerheid van de formele benadering ofaan de bespaarde transactiekosten
bij hypothetische standaarden: 43

In de literatuur zijn beide meningen vertegenwoordigd. Formalisten hebben
weinig vertrouwen in rechters en menen dat veel partijen vanwege de grote foutkans
voor de formele benadering zullen kiezen.44 Partijen zijn volgens hen veel beter
in staat om zelf goede en volledige afspraken dan dat de wetgever of rechter in
staat zijn om leemten in partij-afspraken aan te vullen.45 Bovendien is formalisme
niet zo radicaal als het lijkt.46 Zou men morgen al het aanvullend contractenrecht
conform de formele benadering afschaffen, dan is het gevolg ongetwijfeld dat
allerlei maatschappelijke organisaties met modelcontracten op de proppen komen
die voorkomen dat partijen allerlei leemten in hun contract laten. 47

Formalisten erkennen bovendien dat informele mechanismen zoals sociale
normen in een contractuele relatie - en met name een relationeel contract - erg
belangrijk zijn. Dit betekent volgens hen ecliter niet dat een rechter deze sociale
normen met behulp van open normen zou moeten afdwingen. Juridische inmenging
kan informele mechanismen zoals sociale normen als gevolg van crowding out
(zie hfst. 5.5) hun krachtige werking ontnemen.48 Volgens formalisten is dit effect
samen met de kans op fouten zo sterk dat partijen het liefst twee sets normen
hanteren: in de meeste gevallen hangen zij flexibele sociale normen aan, maar
wanneer dit mis gaat willenpartilenjuist stnkte, voorspelbare juridische nornien. 49

Voorstanders van hypothetische standaarden hebben daarentegen meer
vertrouwen in rechters en menen dat een rechter met een hypothetische standaard
goed in staat is om op de omstandigheden van het geval in te spelen, waardoor
partijen zich veel transactiekosten kunnen besparen. Dit betekent dat een rechter
volgens hen goed in staat is om te acliterhalen wat partijen op voorhand zel fovereen
gekomen zouden zijn.50 Bovendien is het volgens hen niet verstandig omhet maken

van contracten aan partijen zelfoverte laten. Volgens aanhangers van de relational

43     Kraus & Walt 2000, p. 198; Scott 2000, p. 861, Posner 1998a, p. 573
44 Hetgaat hierbij vooral om grote commerciele partijen, dit punt maak ik verderop. Zie het empirisch

onderzoek van Bernstein  2001,  1999  en  1996. Zij beweert dat bepaalde partijen juist  voor
industriegebonden-arbitrage kiezen omdat daar een veel formeler (en dus voorspelbaar) regime
geldt; zie verder ook Schwartz.& Scott 2003, p. 601 e.v.; Scott 2000, p. 859,871 e.v.

45     Schwartz & Scott 2003, p. 594 e.v., Scott 2000, p. 871 e.v.; Katz 2004, p. 503: Bernstein 2001,
1999 en 1996.

46     Scott 2000, p. 852.
47      Zie ook Scott 2000, p. 869-870 die stelt dat dit in veel industrieen al is gebeurd en noemt het zel fs

een voordeel van de formele benadering dat maatschappelijke partijen worden gestimuleerd tot
zelfregulering Wanneer de overheid aanvullend contractenrecht creeert, worden private partijen
volgens hem te weinig gestimuleerd om zelf goede algemene voorwaarden  op te stellen.

48 Zie expliciet Scott 2003, p. 1687 e.v. en eerder al impliciet Scott 2000, p. 852 en 873; Scott 1990,
p. 615.

49      Bernstein  1996, p. 1787-1802. Scott 2000, p. 873, zie verder ook Bernstein 1999, p. 776,779.
Bernstein 2001, p. 1787-1788.

50     Posner 2000, p. 753; Kraus & Walt 2000, p. 199 e.v.
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contract-theorie willen partijen dat de rechter ook relationele aspecten en sociale
normen bij deze vraag betrekt.5' Zij menen derhalve dat het gevaar van crowding
out niet zo groot is.

Het debat spitst zich derhalve vooral toe op de grootte van drie empirische
factoren: de mate waarin rechters fouten maken, de mate waarin er sprake is van
crowding out en de mate waarin partijen transactiekosten kunnen besparen.52 In
de literatuur ontstaat soms een 'alles ofniets'-discussie: 6f alleen hypothetische
standaarden 6falleen de formele benadering. s Ik ben echter met een aantal auteurs

van mening dat de mate waarin rechters fouten maken, de mate waarin crowding
out een rol speelt en de mate waarin men transactiekosten kan besparen, van geval
tot geval verschilt. Men zal daarom per geval in kaart moeten brengen wat zwaarder
weegt: transactiekosten of rechterlijke fouten en de crowding out effecten. Dit
is echter een empirisch vraagstuk dat (voorlopig) niet op te lossen is.54 Een
beredeneerde keuze is daarom noodzakelijk.

5.4.2 Partijen zelf hun regime van aanvullend contractenrecht laten kiezen

Het belang van deze keuze moet men echter niet overschatten. Mijns inziens zijn
partijen namelijk heel  goed in staat om zel f te kiezen door welk regime zij  hun
contracten (naast meerderheidsregels en hun eigen expliciete afspraken) willen
laten beheersen: hypothetische standaarden, de formele benadering ofbeiden. Ik
pleit er daarom voor om partijen de vrijheid te geven. Enerzijds moeten partijen
de vrijheid hebben om van een hypothetische standaard af te wijken door deze
buiten toepassing te verklaren (formele benadering) en anderzijds de vrijheid om
vanuit de formele benadering naar eenhypothetische standaard toe te contracteren. 55

Partijen zelfzijn namelijk veel beterdan de wetgever in staat om in te schatten

of de kans op rechterlijke fouten en crowding out opwegen tegen bespaarde
transactiekosten. Zo betoog ik bijvoorbeeld in hoofdstuk 11.5 dat partijen zelfvoor
contextuele (Haviltex) uitleg (hypothetische standaard) of grammaticale uitleg

51     Zie hoofdstuk 7.9.2 over relational contract theory en de aldaar genoemde literatuur.
52     Crowding out ben ik in deze context alleen bij Scott 2003, p. 1687 expliciet tegengekomen. Er

Zijn wei een aantal auteurs die hebben gewezen op het feit dat het een empirische vraag betreft over
de grootte van transactiekosten en fouten van rechters, zie bijvoorbeeld Posner 1998a, p. 573; Scott
2000, p. 861,866; Kraus & Walt 2000, p. 198.

53     Schwartz & Scott 2003, p. 601 e.v.; Scott 2000, p. 871 e.v.; Schwartz 1998, p. 280 willen
bijvoorbeeld helemaal geen hypothetische standaarden. Relational contract-theoristen (zie hfst.
7.9.2) zien daarentegen weinig in scherpe normen en al helemaal niets in de formele benadering.

54      Sunstein 1999, p. 642,647; Kraus & Walt 2000, p. 196 e.v.
55         lk gaerhierbij weI van uitdatbeidepartijen rationeel zijn en over voldoende in formatie beschikken.

Is dit niet het geval dan wordt bescherming veelal geboden door middel van de totstandkomingsgebre-
ken ofdebeperkende werking van redelijkheid en billijkheid (zie hoofdstuk 11.2.4) Hetaanvullend
contractenrecht opstellen in het nadeel van de rationele partij met een informatie-voorsprong (de
strategische benadering) is soms ook een oplossing voor informatie-asymmetrie en irrationaliteit
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(formele benadering) mogen kiezen. Partijen kunnen namelijk zelf de risico's
verbonden aan beide uitlegmethoden het beste inschatten. Dit is echter geen
gebruikelijke aanpak.56 Dat partijen kunnen afwijken van aanvullend contractenrecht
is geaccepteerd, maar partijen zelf het regime van aanvullend recht laten kiezen,
is een stap verder. Ik kan echter geen bezwaar bedenken waarom partijen - mits
voldoende geinformeerd en rationeel - niet voor een ander regime mogen kiezen
als ze daarbeiden voordeel van hebben.57 Doorte kiezen krijgen partijen dat regime
dat hun gezamenlijke belang het beste dient. Dit betekent dat ongeacht de vraag
of de formele benadering of een hypothetische standaard geldt, het partijen vrij
zou moeten staan om zelfnaar het andere regime toe te contracteren. Veilige havens
kunnen helpen om deze keuze eenvoudig en ondubbelzinnig naar een rechter te
communiceren. 58

5.4.3 Hypothetische standaarden krijgen doorgaans de voorkeur

Partijen keuzevrijheid geven neenit echter niet weg dat het aanvullend contracten-
recht (wanneer meerderheidsregels niet wenselijk zijn) aan de hand van 66n van
deze twee alternatieve oplossingen moet worden opgesteld. Om bij het voorbeeld
van uitleg te blijven: 6 fde Haviltex- 6fde grammaticale methode zal moeten gelden
als partijen zel f niets omtrent de uitlegmethode geregeld hebben. Het is dan de
vraag welke oplossing - de hypothetische standaard of de formele benadering -
prevaleert. Dit kan men volgens mij bepalen door te kijken naar welke oplossing
de voorkeur van de meerderheid van partijen heeft. Wanneer de belangen van de
minderheid echter zwaarder wegen, kan men beter die oplossing kiezen die deze
minderheid verkiest. 59

Dit betekent dat alsnog een (beredeneerd) antwoord nodig is op de vraag welke

empirische factoren het zwaarste wegen: rechterlijke fouten en crowding out

56 Deze opvatting ben ik niet zo expliciet tegengekomen in de literatuur, het dichtst in de buurt komt
Bernstein 1996, p. 1821. Bernstein 1996,1999 en 2001 laat met empirisch onderzoek ook zien
dat (commerciele) partijen nu in principe al vooreen formeel regime kunnen kiezen door arbitrage
overeen te komen (waarbij de arbiter dan een formeel regime hanteert). Mijns inziens moet het
ook mogelijk zijn om zonder arbitrage voor een formeel regime te kiezen. Het idee dat partijen
zelf hun regime mogen kiezen is al wei specifiek betoogd voor de keuze van een uitlegmethode,
zie hierover Schwartz & Scott 2003. p. 569. 610-611; Schwartz & Watson 2004, p. 6; Eggleston
e.a. 2000, p. 131, Katz 2004. p. 513 e.v., zie ook Van Bijnen 2004, p. 2087; Tjittes 2005, p. 26
en Drion 2004.

57      Mocht een grote partij bijvoorbeeld misbruik maken van in formatie-asymmetrie of irrationaliteit
en bijvoorbeeld voor een formeel regime kiezen dan kan bescherming geboden zijn (bijvoorbeeld
d.m.v. een totstandkomingsgebrek ofde beperkende werking van redelijkheid en billijkheid). Deze
bescherming is echter van dwingend recht en valt daarmee buiten het bereik van dit onderzoek
(zie voor deze afbakening hfst. 4, zie wei hfst. 11.2.4).

58     Zie ook Bernstein 1996, p. 1821.
59     Dit is uiteraard hetzelfde criterium dat gebruikt wordt om de inhoud van een meerderheidsregel

te kiezen (zie daarover hoofdstuk 7.2.2).
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( formele benadering) versus transactiekosten (hypothetische standaard). Dit is lastig.
Naar mijn mening kan men in het algemeen stellen dat kleine contractspartijen
doorgaans liever een hypothetische standaard hebben, terwijl grote partijen veelal
kiezen voor de formele benadering. Net als in § 5.3 is ook nu dit verschil te
verklaren aan de hand van de in hoofdstuk 5.3.4 gesignaleerde algemene verschillen
tussen grote en kleine partijen.

60

Grote partijen kunnen over het algemeen goed omgaan met de formele
benadering. Deze benadering vereist namelijk dat partijen zelfvolledige contracten
sluiten: 1 Grote partijen zijn doorgaans repeat players en hebben daardoor de
benodigde kennis voor het sluiten van deze uitgebreide contracten. Bovendien
zijn de transactiekosten per contract laag als gevolg van de vele gesloten contracten.
Kleine partijen zijn daarentegen niet goed in staat om op voorhand uitgebreide
contracten te sluiten. Hun contracten kennen daarom veel leemten en zij willen
zodoende waarschijnlijk liever dat een rechter achteraf recht doet aan de
omstandigheden van het geval.

Daarbij kunnen grote partijen vaak beter met risico's omgaan. De formele
benadering schept vrij grote risico's, aangezien deze benadering iedere leemte
of fout in het contract direct afstraft. Grote partijen sluiten veel contracten en
zodoende zal dit risico soms in hun voordeel uitvallen en soms in hun nadeel,
waardoor deze risico's elkaar per saldo uitbalanceren. Nu kan men betogen dat
bij de hypothetische standaard het risico op rechterlijke fouten bestaat en dat de
gevolgen van deze fouten elkaar ook kunnen opheffen. Dit is zeker het geval. De
kans op rechterlijke fouten brengt echter extra nadelen met zich die de formele
benadering niet kent. Rechterlijke fouten leiden namelijk tot rechtsonzekerheid,
opportunistisch gedrag en hoge geschilkosten.62 De formele benadering genereert
daarentegen zekerheid en kent zodoende weinig opportunistisch gedrag en lage
geschilkosten.63 Zodoende willen veel grote partijen waarschijnlijk een formeel
regime.

64

Kleine partijen kunnen risico's als gevolg van hun beperkte vermogenspositie
veelal niet goed dragen. Daarbij sluiten zij minder contracten, waardoor zij er niet

60 Zie daarnaast ook het zeer experimentele Chorvat e.a. 2004, p. 29, nt. 118 welke door middel van
neurologisch gemeten hersenactiviteit (!) tot een vergelijkbare conclusie komen.

61 Zie hoofdstuk 7.4 over de formele benadering. Ook in de Nederlandse literatuur is de gedachte
dat grote (commerciele) partijen behoefte hebben aan andere normen dan kleine partijen al vaak
geuit (zij het met iets andere argumenten), zie bijvoorbeeld Tjittes 1997, p. 375 e.v.; Brunner 1992.
p. 93 e.v.; Smits 1998, p. 24; Van Boom 2003, p. 302 e.v.

62 Zie hoofdstuk 7,10.1.3 en Schwartz & Scott 2003, p. 601-608; Posner 19982, p. 562 e.v.
63     Schwartz & Scott 2003, p. 573-584 (zij geven ook aan dat zelfs wanneer de risico's elkaar niet

uitbalanceren partijen alsnog de formele benadering wensen); Posner 2000, p. 752.
64       Zie het empirisch onderzoek van Bernstein  1996,1999 en 2001  die aan de hand van empirische

data betoogt dat wanneer commerciele partijen kiezen voor arbitrage zij dit (onder andere) doen
omdat de desbetreffende arbiters een formeel regime hanteren. Zie ook Katz 2004, p. 524 e.v. die
aangeeft waarom grote partijen doorgaans een formeel regime wensen.
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van uit kunnen gaan dat de risico's elkaar uitbalanceren. Het risico van de formele

benadering dat elke leemte en fout in het contract direct wordt afgestraft, willen
zij waarschijnlijk niet lopen. Zij prefereren een hypothetische standaard waarmee
een rechter achterafnaar de omstandigheden van het geval kan kijken.65 Hierstaat
wel een kans op rechterlijke fouten tegenover, welke onzekerheid en geschilkosten
met zich brengt. De kans op fouten is voor kleine partijen echter veelal kleiner
dan voor grotere partijen, omdat zij doorgaans eenvoudigere contracten sluiten

66dan grote (commerciele) partijen die zich vaak bedienen van complexe contracten.
Naar mijn mening hebben in een algemeen contractenrecht hypothetische

standaarden de voorkeurboven de formele benadering, omdat vooral kleine partijen
hierbij belang hebben. Bovendien zijn er ook wel grote partijen die hypothetische
standaardenprefereren boven de formele benadering.67 De argumenten zijn dezelfde

als genoemd in § 5.3: grote partijen kunnen veel eenvoudiger van het aanvullend
contractenrecht afwijken dan kleine partijen en bovendien zijn de gevolgen voor
grote partijen minder zwaar indien ze er niet in slagen om af te wijken. Een extra

argument voor het hanteren van hypothetische standaarden is dat het lastiger is
om van een formeel regime naar een hypothetische standaard te gaan dan
andersom.68 Een hypothetische standaard uitsluiten is immers eenvoudiger dan
een (goede) hypothetische standaard opstellen.

Er zit overigens als gevolg van maatschappelijke kosten wel een ondergrens
aan de mogelijkheden van hypothetische standaarden. In principe zou een rechter

op basis van de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid volledige
contracten voor partijen kunnen schrijven. Het is echter niet de bedoeling dat
partijen de volledige transactiekosten voorhet schrijven van hun contract afiventelen

op een rechter. Partijen kunnen immers veel goedkoperzelfde essentialia van hun
contract bepalen dan een rechter.69 De maatschappelijke kosten wegen dan niet

op tegen de bespaarde transactiekosten. De formele benadering is dan gewenst
om partijen te dwingen zelf deze essentialia op te nemen. Art. 6:227 BW bepaalt
daarom ook terecht dat contractuele verbintenissen voldoende bepaalbaarmoeten
Zljn

65        Zie Katz 2004, p. 524 e.v. die aangeeft waarom kleine partijen doorgaans hypothetische standaarden
wensen.

66        in hoofdstuk 7.10.1.2 geef ik aan dat hoe complexer de taak van de rechter is, hoe groter de kans
op fouten. Zie over complexiteit in relatie tot de kans op rechterlijke fouten Eggleston e.a. 2000,
p. 119-122.

67 Erzijn namelijk commerciele partijen die in hun contracten niet voorde formelebenadering kiezen,
maar juist open normen hanteren zoals "redelijkheid" en "best efforts" (zie bijvoorbeeld Triantis

2002, p.  1067). Deze partijen hebben blijkbaarnetals kleine partijen een voorkeur voor hypothetische
standaarden en het staat hen derhalve net als kleine partijen vrij om voor dit regime te kiezen.

68       Ayres 1992, p. 1406; Triantis 2002. nt.  1 1.
69       Zie voor deze gedachte Ayres & Gertner 1989, p. 95-97.
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5.5 Meerderheidsregels gaan voor op hypothetische standaarden

Tot slot ga ik in deze paragraaf in op het probleem dat een rechter een leemte zowel
kan aanvullen met een meerderheidsregel als een hypothetische standaard. Dat
men aansprakelijk is voor een ingeschakelde hulppersoon volgt uit de meerderheids-
regel van art. 6:76 BW. Een rechter kan echter ook de aanvullende werking van
redelijkheid enbillijkheidop ditprobleem toepassen (een hypothetische standaard).
Hij vraagt zich dan af wat partijen overeengekomen zouden zijn als ze zelf over
de kwestie van de hulppersoon zouden hebben onderhandeld. De open norm van
de redelijkheid en billijkheid is namelijk zo breed dat een rechter deze op elke
contractuele leemte kan toepassen. Het gevolg is dat een rechter een leemte in het
geldend recht vaak zowel kan aanvullen met een meerderheidsregel als met een
hypothetische standaard. Wanneer 66n bepaalde leemte nu opgevuld kan worden
door zowel een meerderheidsregel als een hypothetische standaard rijst de vraag
welke rechtsregel de rechter het beste kan toepassen. Ik betoog dat een meerder-
heidsregel altijd voor gaat.

Wanneer een rechter beide normen kan toepassen, is een keuze tussen deze
twee onvermijdelijk, omdat het gelijktijdig toepassen van een meerderheidsregel
en hypothetische standaard simpelweg onmogelijk is. Voor beide alternatieve
oplossingen gelden namelijk andere beoordelingscriteria die zich niet met elkaar
verdragen. Een meerderheidsregel is gebaseerd op het principe dat de rechtsgevol-
gen gunstig zijn voor de meerderheid en dat de minderheid - voor wie de
rechtsgevolgen van de regel ongunstig zijn - erbij contract van afwijkt. Dit maakt
het mogelijk om rechtsgevolgen op voorhand te fixeren. De kracht van een
meerderheidsregel is daarom dat de rechtsgevolgen in geval van een leemte op
voorhand onherroepelijk vast staan. Bij een hypothetische standaard worden de
rechtsgevolgen daarentegen achterafvastgesteld aan de hand van hetgeen partijen
bij een compleet contract zelf overeen gekomen zouden zijn. Beide criteria om
de rechtsgevolgen te bepalen staan geheel los van elkaar enmen kan beide criteria
niet tegelijkertijd toepassen.

Zou mennaast een meerderheidsregel ook een hypothetische standaard mogen
toepassen dan vraagt de rechter zich af wat partijen in een compleet contract zelf
overeen gekomen zouden zijn. Met andere woorden: de rechter onderzoekt dan

ofpartijen al dan niet van de meerderheidsregel afgeweken zouden zijn. De inhoud
van de meerderheidsregel doet er dan niet meer toe. Welke inhoud deze meerder-
heidsregel ook heeft, het kan de uitkomst van een hypothetische standaard niet
beinvloeden. Het beoordelingscriterium dat de rechter bij een hypothetische
standaard aanlegt, is immers wat partijen op voorhand overeen gekomen zouden

zijn als ze voldoende tijden moeite hadden genomen om het probleem contractueel
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te regelen. De inhoud van een eventuele meerderheidsregel komt in dit criterium
niet voor.

Naar mijn mening krijgen meerderheidsregels de voorkeur, omdat men bij
het opstellen van de meerderheidsregel - als het goed is - al de afweging tussen
een meerderheidsregel en een hypothetische standaard heeft gemaaktmMen had
ook kunnen kiezen voor de hypothetische standaard, maar blijkbaar werd een
meerderheidsregel wenselijker geacht.7' De reden dat beide oplossingen dan toch
van toepassing kunnen zijn, is dat een meerderheidsregel veelal een specifiek

probleem regelt, terwijl een hypothetische standaard een veel brederterrein bestrijkt
en daarmee ook de specifieke problemen van tal van meerderheidsregels raakt.
De aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid bestrijkt zelfs het gehele
aanvullend contractenrecht en overlapt zodoende alle aanvullende meerderheidsre-

gels.

5.6 Art. 6:2,6.248 lid 2 BW en zwak aanvullend recht niet toepassen op

meerderheidsregels

In het geldend recht is het ook niogelijk om rechtsregels opzij te zetten wanneer
dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid tot onaanvaardbare resultaten
leidt (art. 6:2 en 6:248 lid 2 BW). Hetzelfde geldt min ofmeer voorzwak aanvullend
contractenrecht (bijvoorbeeld art. 7:4001id 2 BW) dat de recliter eveneens buiten
toepassing kan laten indien bijvoorbeeld de aard van de overeenkomst of de
gewoonte dit vereist. Voor zover de gewoonte op grond van art. 6:248 lid 1 BW
het aanvullend contractenrecht opzij kan zetten, is er eveneens sprake van zwak
aanvullend contractenrecht.72 Naar mijn mening zou een rechter zowel art. 6:2
en 6:248 lid 2 BW als zwak aanvullend contractenrecht niet moeten toepassen
op meerderheidsregels.

In § 3 bleek al dat de normatieve benadering- van waaruit de artt. 6:2,6:248
lid 2 BW en 7:4001id 2 BW zijn opgezet - onaanvaardbaar is. Wanneer een rechter
namelijk meerderheidsregels opzij kan zetten wanneer hij deze in het concrete
geval onbillijk vindt, zullen partijen die deze meerderheidsregels wel willen,
transactiekosten maken om de rechter dit duidelijk te maken. Nu kan men betogen
dat de rechter de open normen van de artt. 6:2,6:248 lid 2 en 7:400 lid 2 BW als

70     Bij de meeste normen in het geldend recht heeft weliswaar niet expliciet de afweging tussen een
meerderheidsregel en hypothetische standaard plaatsgevonden, maar naar mijn mening is er wei
nagedacht of men het probleem het beste met een open o f een scherpe norm kan oplossen. Wei
kan het voorkomen dat er in het geldend recht (ten onrechte) meerderheidsregels bestaan die voor
problemen bedoeld zijn die beter door een hypothetische standaard hadden kunnen worden opgelost.
Ik betoog in § 10 dat men deze regels het beste kan schrappen.

71      In mijn ogen is dit het geval als aan de drie in § 5.2 geformuleer(le vereisten is voldaan.
72      Zie over zwak aanvullend contractenrecht verder hoofdstuk 7.6.2.
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een hypothetische standaard moet toepassen. Hierboven heb ik echter uiteen gezet
dat dit tot gevolg heeft dat een rechter zich bij de toepassing van elke meerderheids-

regel moet afvragen ofpartijen er toch niet van a fgeweken zouden zijn als ze hier
op voorhand over onderhandeld zouden hebben. Dit zou alle meerderheidsregels
nutteloos maken.

Men zou kunnen betogen dat art. 6:2 en 6:2481id 2 BW alleen opgaan wanneer
het concrete resultaat onaanvaardbaar is, zodat de kans dat een meerderheidsregel
uiteindelijk niet opgaat zeerklein is. Wanneer is iets onaanvaardbaar? Als de rechter

'       dat vindt? Dit komt overeen met de normatieve benadering die ik in § 3 heb
verworpen. Is het misschien onaanvaardbaar als een meerderheidsregel tot een
incompleet contract leidt'? Dit betekent dat art. 6:2 of 6:248 lid 2 BW een rechter
bij ieder contract dwingt te onderzoeken of hiervan sprake is.  Dit konit neer op
een hypothetische standaard. Hierboven heb ik echter laten zien dat dit meerder-
heidsregels nutteloos maakt, omdat de rechter steeds moet nagaan of partijen al
dan niet van de meerderheidsregel zouden zijn afgeweken.

Voor wat betreft zwak aanvullend contractenrecht zou men kunnen betogen
dat de gewoonte een eigen entiteit is die objectief te achterhalen valt. Bernstein
komt na omvangrijk empirisch onderzoek naar trade usages tot de conclusie dat

deze veelal niet bestaan en is hier derhalve duidelijk over: 73

'l...j the Code's conception of widely known commercial standards and usages  f...1 does not
correspondtomerchantreality bwratherisalegal fiction whoseusefulness anddesirabilityneeds
to be demonstrated and defended rather than assumed.

Zelfs al zou zoiets als'gewoonte' wel bestaan dan is het maar de vraag ofde rechter
dit objectief kan achterhalen.74 Zou een rechter deze hobbel kunnen nemen, dan
nog ben ik geen voorstander van zwak aanvullend contractenrecht. Ten eerste is
er een grote kans dat de gewoonte informele normen betreft die partijen niet
gejuridiseerd willen zien.75 Ten tweede lopen partijen altijd het risico dat zij van
een bepaalde gewoonte niet op de hoogte zijn. Hierdoor kunnen zij er nooit zeker
van zijn dat het aanvullend contractenrecht ook daadwerkelijk op hun contract
van toepassing is. Partijen die deze zekerheid wel wensen, worden derhalve

gedwongen om tegen transactiekosten zelf expliciete afspraken te maken. Ik ben
derhalve van mening dat de gewoonte nimmer voorrang verdient boven het
aanvullend contractenrecht.

73        Bernstein  1999, p. 777; in deze empirische stud ie toont zij aan dat zoiets als gewoonte veelal niet
bestaat. Zie ook haar andere empirische studies, bijvoorbeeld Bernstein 1996 en 2001. Zie ook
Craswell 2000.

74     Bernstein 1996, p. 1791 e.v., 1803-1805.
75      Bernstein  1996, p. 1787-1802; Scott 2000, p. 873; zie verder ook Bernstein  1999, p. 776,779;

Bernstein 2001, p. 1787-1788.

223



Hoofdstuk 9

Art. 6:2,6:248 lid 2 en zwak aanvullend contractenrecht komen kennelijk
voort uit een angst datpartijenom 66n ofandere reden niet van een meerderheidsre-

gel afwijken, terwijl dat wel in hun voordeel zou zijn. Ik kan me goed voorstellen
dat de verleiding groot is om in een individueel geval een partij te helpen die dit
is overkomen. Zeker wanneeroverduidelijk is datpartijen in een compleet contract
zeker van demeerderheidsregel zouden zijnafgeweken. Men moet echterook naar
de consequenties voor andere partijen kijken. De kans dat de rechter ten onrechte
een keereen meerderheidsregel buiten toepassing laat, is reeel.76 Bovendien kunnen

partijen art. 6:2 en 6:248 lid 2 BW uit opportunisme aangrijpen om achterafte              h
proberen onder een meerderheidsregel uit te komen. Doordat er nu ruimte voor
discussie is, stijgen de kosten van een geschil. Veel partijen zullen hierop
anticiperen doorde doorhen gewenste meerderheidsregels expliciet inhun contract

op te nemen. Het enige voordeel van de meerderheidsregel - het besparen van
transactiekosten - gaat dan verloren.

De prijs van de zekerheid van meerderheidsregels is nu eenmaal dat er af
en toe partijen zijn die met afwijken, terwijl afwijken wel in hun voordeel zou zijn.
De zekerheid die onaantastbare meerderheidsregels voor toekomstige contractspar-
tijen brengt, weegt hier echterruimschoots tegen op. Het welzijn van een enkeling

die nalaat afte wijken is waarschijnlijk vele malen kleiner dan het totale welzijn
van al die andere partijen die door het aanvaarden van een uitzondering in
onzekerheid komen te verkeren. Het sociale welzijn is derhalve groter indien
rechters meerderheidsregels ongemoeid laten.

Ik bese fdat het ongemoeid laten van meerderheidsregels een breuk betekent
met het geldend recht, waarin de redelijkheid en billijkheid vaak worden ingezet
oni de werking van scherpe normen bij te sturen. Dit lijkt een uitvloeisel van de
normatieve benadering waarbij de rechter op zoek gaat naar billijkheid in het
individuele geval. De conclusie dat het onverstandig is om de rechtsgevolgen van
meerderheidsregels achterafaan te tasten, is daarom een gevolg van het verwerpen
van deze normatieve benadering (§ 3). Wie het met mij op dit punt oneens is,
verschilt derhalve vooral van mening over de vraag aan de hand van welke
alternatieve oplossing men het beste aanvullend contractenrecht kan opstellen.
De conclusie dat de rechtermeerderheidsregels het beste in stand kan laten, is hier
slechts een gevolg van.

76       Sunstein & Vermeule 2003, p. 888,949 geven bijvoorbeeld aan dat vaak alleen naarhetonredelijke
'formele' resultaat wordt gekeken en niet naarde mogelijkheid datde rechterbij een meerinformele
benadering bij veel meer uitspraken de fout in had kunnen gaan.
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6       Verminderen van transactiekosten, informatie-asymmetrie en
irrationaliteit als voordelen

6. J Een vuistregel: Hanteer de strategische benadering indien ejfectief

In de vorige paragraaf gaf ik aan welke oplossing optimaal is wanneer informatie-
asymmetrie, irrationaliteit en de strategische benadering geen rol spelen. In deze
paragraaf onderzoek ik welke oplossing de voorkeur heeft als aanvullend
contractenrecht informatie-asymmetrie en irrationaliteit w61 kan terugdringen.
Hoewel meer factoren een rol spelen, is de analyse nu eenvoudiger. Als vuistregel
kan men namelijk aannemen dat wanneer de strategische benadering informatie-
asymmetrie en irrationaliteit kan terugdringen, dit de voorkeur heeft boven de
andere alternatieve oplossingen. Merk wel op dat ik veilige havens en algemene
voorwaarden nog steeds buiten beschouwing laat.

Uit de matrix in § 2 blijkt dat het voordeel van meerderheidsregels en
hypothetische standaarden het besparen van transactiekosten is. Het voordeel van
de strategische benadering is het terugdringen van informatie-asymmetrie en
irrationaliteit. De strategische benadering heeft de voorkeur boven meerderheidsre-

gels en hypothetische standaarden, omdat de negatieve effecten die voortvloeien
uit informatie-asymmetrie en irrationaliteit vaak groter zijn dan de negatieve
effecten die transactiekosten veroorzaken.77 Informatie-asymmetrie en irrationaliteit
kunnen namelijk leiden tot contracten die het welzijn van een partij verminderen.
Hierdoor bestaat zelfs de kans dat het contract het sociale welzijn verkleint.78 Bij
contracten die incompleet zijn als gevolg van transactiekosten bestaat dit risico
niet. Hoewel deze contracten het sociale welzijn eveneens niet maximaliseren,
verkleinen ze het in ieder geval niet.79 Beide partijen beslissen immers rationeel

en op grond voldoende informatie dat het contract hun welzijn vergroot. Wanneer
beide partijen er in welzijn op vooruit gaan, wordt automatisch ook het sociale

welzijn groter.
80

Zodoende kom ik tot de vuistregel dat wanneer aanvullend contractenrecht
informatie-asymmetrie en irrationaliteit kan terugdringen dit de voorkeur heeft.

Volgens de matrix is de strategische benadering de enige oplossing die informatie-

asymmetrie en irrationaliteit kan minimaliseren. Het hanteren van deze benadering
heeft dan ook meestal de voorkeur. Soms zijn algemene voorwaarden echter een

77 Zie Ayres & Gertner  1992,  p.  733.  765  en  zie het schema  op  p.  752  e.v.  dat  laat  zien  dat
transactiekosten alleen in uitzonderingsgevallen belangrijker zijn, zie ook impliciet Ayres & Gertner
1989, p. 97 e.v.

78      Zie over de gevolgen van informatie-asymmetrie en irrationaliteit hoofdstuk 6.3.1 en 6.4.1.
79      Zie over de gevolgen van transactiekosten hoofdstuk 6.2.1.
80 Zoals gezegd in hoofdstuk 5.2.5 laatik de belangen van derden buiten beschouwing, zodoende

bepalen uitsluitend de belangen van contractspartijen het sociale welzijn.
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beter alternatief om informatie-asymmetrie terug te dringen:'  Ik kom terug op
de vraag wanneer de overheid beter maatschappelijke partijen kan aanmoedigen
tot het opstellen van algemene voorwaarden in plaats van dat zij zelf aanvullend
contractenrecht opstelt (§ 8).

Merk op dat het hier een vuistregel betreft. Het is dus niet uitgesloten dat
men soms met aanvullend contractenrecht informatie-asymmetrie en irrationaliteit
terug kan dringen, maar dat de strategische benadering toch niet wenselijk is. Dit
kan het geval zijn wanneer een hypothetische standaard of meerderheidsregel
enorme transactiekosten kunnen besparen,82 terwijl de nadelige gevolgen van
informatie-asymmetrie en irrationaliteit niet zo heel erg groot zijn. Dit kan zich
bijvoorbeeld voordoen bij semi- of driekwart dwingend recht, aangezien dit veel
transactiekosten met zich brengt. Een ander punt van zorg is de status quo bias.
Wanneer deze zodanig groot is dat veel partijen niet van de strategische rechtsregels
afwijken, terwijl dat wel de bedoeling is, kan men wellicht beter voor een andere
oplossing kiezen.83 De status quo bias kan men wel terugdringen door de
strategische benadering te combineren met veilige havens (zie § 7).

Ik ben nog niet ingegaan op de vraag waarom de strategische benadering
geschikteris dan de formele benadering. Uit de matrix blijkt dat naast informatie-
asymmetrie en irrationaliteit het belangrijkste verschil tussen beide benaderingen
de kans op rechterlijke fouten is.84 De vraag is daarom of de kans op rechterlijke
fouten bij de strategische benadering opweegt tegen de informatie-asymmetrie
en irrationaliteit die deze benadering tel-ugdringt. Wanneer men een simpele
strategische rechtsregel kan hanteren - zoals bijvoorbeeld de contra proferentem
uitleg -, dan spelen rechterlijke fouten een geringe rol.85 Heeft men daarentegen
complexe rechtsregels nodig - bijvoorbeeld een open norm - dan kan de kans op
rechterlijke fouten te groot worden.

Mocht overigens op 6On leemte zowel een strategische rechtsregel als een
hypothetische standaard van toepassing zijn, dan krijgt de strategische rechtsregel

81     Zie het voorbeeld van het APK-contract in hoofdstuk 8.8.
82 Zie Ayres & Gertner 1992, p. 761 enziehet schema opp. 752 e.v. datlaatzien datdestrategische

benaderingalleen in uitzonderingssituaties niet gew·enst is. Zie ook Ayres &Gertner 1989, p. 128.
83 Zie bijvoorbeeld Sunstein 2002, p. 122-123 die als voorbeeld rechtsregels noemt die in het voordeel

van werknemers worden opgesteld met als doel hen te informeren over hun rechtspositie (wil de
werkgever afwijken dan raakt de werknemer automatisch geTnformeerd over het recht, doet de
werkgever niets,dan is dit ook prima, zieh fst. 7.5.1 ). Wanneer werknemers als gevolg van de status

quo bias echter niet willen afwijken, ook al is afwijken m hun voordeel, dan levert de strategische
benadering geen maximaal sociaal welzijn op en kan men beter een andere oplossing kiezen.

84      Volgens de matrix zijn maatschappelijke kosten en de status quo bias ook verschillen, maar zoals
gezegd in § 2.2 fungeren maatschappelijke kosten slechts als ondergrens. is de status quo bias het
probleem, dan is er geen specifieke tegenstelling tussen de strategische benadering en de formele
benadering. Men moet dan niet aileen naar de formele benadering kilken, want ook andere
oplossingen - zoals bijvoorbeeld de hypothetische standaard - kunnen dan geschikter zijn dan de
strategische benadering.

85      Zie over de kans op rechterlijke fouten hoofdstuk 7.10.1.2.
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voorrang. Dit om dezelfde reden als waarom de meerderheidsregel voorrang krijgt
ten opzichte van een hypothetische standaard (zie § 5.5): in een eerder stadium
heeft men blijkbaar de voorkeur gegeven aan de strategische benadering. Zou men
de hypothetische standaard voorrang geven dan maakt dit de strategische rechtsregel
nutteloos, omdat een rechter dan achteraf onderzoekt ofpartijen ervan afzouden

zijn geweken.

6.2 Wanneer spelen informatie-asymmetrie en irrationaliteit een rol?

Een belangrijke vraag is hoe men onderscheid kan maken tussen de situatie waar
aanvullend contractenrecht w61 en niet effectief is in het terugdringen van
informatie-asymmetrie en irrationaliteit. Dit onderscheid bepaalt namelijk welke

vuistregel(s) men hetbeste kan hanteren: de in § 5 besproken vuistregels betreffende

meerderheidsregels, hypothetische standaarden en de formele benadering, 6 f de
zojuist gepresenteerde vuistregel voor toepassing van de strategisch benadering.

De mogelijkheden om met aanvullend contractenrecht informatie-asymmetrie
en irrationaliteit terug te dringen zijn zeer beperkt. In hoofdstuk 6.3 beschreef ik
dat dwingend contractenrecht veelal de meest aangewezen weg is om deze twee
vormen van marktfalen terug te dringen. Alleen in uitzonderingsgevallen kan men
met aanvullend contractenrecht informatie-asymmetrie en irrationaliteit daadwerke-
lijk tegengaan. Het aanvullend contractenrecht (strategisch) opstellen zoals de
sterkere partij het niet wil, leidt daarom lang niet altijd tot vermindering van deze
twee vormen van marktfalen. Daar komt nog bij dat informatie-asymmetrie en
irrationaliteit vaak geen (negatieve) rol spelen bij contracten. 86

Ik ken geen methode waarmee men deze uitzonderingen systematisch kan
opsporen. De in hoofdstuk 7.5 genoemde voorbeelden van de strategische
benadering zoals de uitleg contraprojerentemende schadevergoeding ter hoogte
van het redelijkerwijs te voorziene bedrag, zijn anekdotisch. Het gevolg is dat de
wetgeverper geval steeds moet nagaan ofer(a) sprake is van informatie-asymmetrie
ofirrationaliteit die tot incomplete contracten leiden en zo ja, of (b) het strategisch
opstellen van deze rechtsregel deze twee vormen van marktfalen daadwerkelijk

opheft.

In het algemeen kan men wel stellen dat wanneerkleinere partijen transacties

aangaan met repeat players de wetgever kan overwegen om het aanvullend
contractenrecht in het voordeel van deze kleinere partijen op te stellen.87 Dit
eventueel in combinatie met semi- en driekwart dwingend recht. Typische
voorbeelden waarbij dit zou kunnen gelden, zijn volgens mij het arbeidsrecht en

86     In hoofdstuk 6.3.1 liet ik zien dat informatie-asymmetrie in veel contracten een rol speelt, maar
lang niet altijd tot een incompleet contract leidt. In die gevallen is er geen sprake van marktfalen.

87      Zie wei het probleem dat Sunstein 2002, p. 122-123 signaleert (zie hierover noot 83).
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het consumentenrecht. Ook in het algemeen aanvullend contractenrecht dat voor
alle contracten geldt, is deze benadering het overwegen waard. Kleine partijen
zijn immers vaak niet goed op de hoogte van de inhoud van het geldend aanvullend
contractenrecht. Wanneer de grote wederpartij nu wil afwijken, raakt deze kleine
partij automatisch op de hoogte van de inhoud van het recht. 88

6.3 Wanneer semi- en driekwart dwingend recht toepassen?

Wanneer men kiest voor de strategische benadering stelt men het aanvullend
contractenrecht op zoals 66n partij het niet wil. Daarbij kan de wetgever er echter
voor kiezen om het afwijken van deze bepalingen te bemoeilijken door middel
van semi- en driekwart dwingend recht. Wanneer kan hij hier het beste toe
overgaan? Het nadeel van semi- en driekwart dwingend recht is dat dit transactie-
kosten voorpartijen met zich brengt. Hierboven gafik al aan dat deze transactiekos-
ten er soms toe kunnen leiden dat men beter kan afzien van de strategische
benadering.

Naarmijn meningissemi- en driekwart dwingend recht daarompas gewenst
wanneer men hiermee informatie-asymmetrie en irrationaliteit kan terugdringen,
die de 'gewone' strategische benadering niet kan tegengaan. Uiteraard geldt dan
weer dat de wetgever beter voor semi-dwingend recht kan kiezen, omdat dit de
minste transactiekosten met zich brengt. Werkt ook dit niet, dan is driekwart
dwingend recht een goede oplossing, indien de transactiekosten opwegen tegen
de tel'uggedrongen-informatie-asymmetrie en irrationaliteit.

7 Veilige havens

De veilige havens bleven tot nu als oplossing buiten beschouwing, omdat deze
vanwege hun opt-in karakter altijd naast een andere alternatieve oplossing worden
gehanteerd. De vraag die nu centraal staat is in hoeverre het aan te bevelen is dat
de wetgever of rechter zich inspant om veilige havens voor partijen te creeren.
Uit de matrix valt direct op te maken dat veilige havens in het aanvullend
contractenrecht eigenlijk alleen maar voordelen hebben. In het vorige hoofdstuk
heb ik uiteengezet waarom een veilige haven zowel transactiekosten kan besparen,
als twee vormen van overheidsfalen - fouten van rechters en de status quo bias

88 Een ander voordeel is dat men scherpe normen altud in het voordeel van kleine partijen kan opstellen.
Meerderheidsregels lopen dan samen met de strategische benadering, zie hierover verder het slot
van § 5.3.
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- kan verminderen.89 Het enige nadeel van veilige havens is dat er maatschappelijke
kosten mee gemoeid zijn.

Het grote voordeel van veilige havens is dat ze gecombineerd worden met
een andere alternatieve oplossing, waardoor ze de nadelen verbonden aan die

oplossing kunnen verminderen. Zo zijn erbij meerderheidsregels en de strategische
benadering altijd partijen die transactiekosten moeten maken om ervan afte wijken.
Bovendien speelt bij beide oplossingen de status quo bias een rol. Combineert
men deze twee oplossingen met veilige havens, dan kunnen deze zowel de
transactiekosten als de status quo bias verminderen. Dit maakt het aantrekkelijker
om voormeerderheidsregels ofde strategische benadering te kiezen. Inhet volgende
hoofdstuk laat ik zien hoe partijen eenvoudig van de verplichting om een
ingebrekestelling uit te brengen, kunnen afwijken door de veilige haven van de
fatale termijn te kiezen. Enkel door het opnemen van een fatale termijn komen

partijen onder het aanvullende verzuimvereiste uit.
Wettelijke veilige havens liggen het meest voor de hand. Het boetebeding

noemde ik al diverse malen als een goed voorbeeld hiervan (art. 6:91 e.v. BW)
en zojuist kwam ook de fatale termijn (art. 6:83 sub a BW) aan de orde. Er zijn
echter wel twee voorwaarden verbonden aan het ontwikkelen van wettelijke veilige
havens doorde overheid. Ten eerste moeten er voldoende partijen zijn die de veilige
haven gaan gebruiken, anders wegen de maatschappelijke kosten van het opstellen
van de veilige haven niet op tegen de voordelen. Het onbeperkt creeren van veilige
havens voorpartijen zou er immers op neerkomen dat de overheid voorelke partij
het contract zou moeten schrijven. Er moet daarom een duidelijke subset van de
bevolking bestaan die op een veilige haven zit te wachten, wil het rendabel zijn
die te ontwikkelen.w De artikelen 6:91 e.v. en 6:83 sub a BW zijn naarmijn mening
dan ook in het BW opgenomen omdat blijkbaar voldoende partijen gebruik maken

(of wilden maken) van een boetebeding en een fatale termijn. 9i

Een tweede reden waarom het beter is dat de overheid niet ongelimiteerd
veilige havens ontwikkelt, is dat dit private initiatieven tegen kan gaan. Eerder

zagen we al dat brancheorganisaties zelf goed in staat zijn om algemene
voorwaarden op te stellen. Teveel staatsactiviteit op dit terrein zou dergelijke
initiatieven mogelijkerwijs ondermijnen,92 terwijl branche-organisaties vaak beter

en goedkoper in staat zijn om die bepalingen te formuleren waarpartijen op zitten

89      Zie over veilige havens verder hoofdstuk 7.7 en 8.7.
90 Zie Swire 1993, p. 373. Overigens moet wei worden meegewogen dat rechters aanzienlijk minder

tijd hoeven te besteden aan de interpretatie van een contract wanneer partijen werken met veilige
havens in plaats van met zel f bedachte formuleringen.

91      Volgens de Parlementaire Geschiedenis Boek 6, p. 321 is het Oud BW gewijzigd in het huidige
art. 6.91 BW omdat de oude bepalingen niet meer strookten met de praktijk.

92       Zo expliciet ben ik dit punt niet tegengekomen, maar zie wei Scott 2000, p. 869-870 die stelt dat
de formele bcnadering leidt 101 een menu van termen met een vaste betekenis, bijvoorbeeld omdat
maatschappelijke partijen dan gestimuleerd worden om algemene voorwaarden op te stellen.
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te wachten. De overheid dient derhalve samen te werken met private organisaties.
Bijvoorbeeld door hen te stimuleren om energie te steken in de innovatie van
contractsbepalingen. In de volgende paragraafga ik in op het omslagpunt: tot welk
punt is het creeren van veilige havens door de wetgever beter en wanneer kan de
overheid dit beter aan maatschappelijke pat-tijen zelf overlaten?

Naast wettelijke ofprivate veilige havens, kunnen ook rechters veilige havens
voor partijen creeren. Rechters kunnen dit doen door te oordelen dat een bepaald
begrip

' vaste betekenis' heeft. Ook wanneer rechters menen dat een door partijen
gehanteerde formulering geen vaste betekenis heeft, kunnen rechters een veilige
haven creeren. Zij kunnen dit door aan te geven met welke terminologie partijen
dan wel de door hen gewenste betekenis hadden kunnen krijgen.0 Wanneer rechters
dit consequent doen, ontstaat binnen de kortste keren een waslijst aan begrippen
met een vaste betekenis. Het aanvullend contractenrecht krijgt dan de vorm van
een keuzemenu waaruit partijen de door hen gewenste rechtsgevolgen kunnen
selecteren. In hoo fdstuk 12 werk ik deze gedachte van een keuzemenu verderuit.

De voordelen van een dergelijk keuzemenu liggen voor de hand. Partijen
kunnen tegen lage transactiekosten de gewenste bepalingen opnemen en zij hoeven
niet meer bang zijn dat een rechter hun contractsbepalingen anders uitlegt dan ze
zijn bedoeld. Zodoende wordt ook de kans kleiner dat een rechter de poging van
pal'tijen oni af te wijken van een meerderheidsregel onjuist interpreteert. 94

Bovendien mitigeert een keuzenienu de negatieve effecten van de status quo bias,
omdat partijen zien dat het normaal is om af te wijken van het aanvullend
contractenrecht.

8 Maatschappelijke partijen stimuleren tot het opstellen van
algemene voorwaarden

Wanneerkan de overheid in plaats van zelfaanvullend contractenrecht op te stellen
beter maatschappelijke partijen aanmoedigen tot het opstellen van algemene
voorwaarden? Ten eerste lijkt het mij een illusie dat maatschappelijke partijen
in de toekomst voor elk contract algemene voorwaarden opstellen. Zoals in
hoofdstuk 6.2.3 aan bod kwam, hebben niet alle branches de vereiste organisatie-
graad, kennis en het draagvlak om tot zelfregulering te komen. Daar komt bij dat
sommige partijen geen gebruik zullen maken van beschikbare algemene voorwaar-
den. Mocht bij voorbeeld de consumentenbond voor contracten tussen particulieren
algemene voorwaarden opstellen, dan is de kans aanwezig dat veel particulieren

93     Ayres&Gertner 1989, p. 123; Ayres 1993, p. 15-16.
94     Goetz & Scott 1985, p. 281-283, 286-288, Ayres 1993, p. 15-16; Scott 2000. p. 869 e.v.
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deze voorwaarden niet op hun veelal relationele contracten van toepassing
verklaren. Dit als gevolg van het negatieve signaal (signalling) dat het voorstel
de voorwaarden te hanteren, kan opleveren. Men kan immers de indruk wekken
meer met de eigen juridische positie bezig te zijn, dan met het uitvoeren van het
contract. 95

Het is zodoende belangrijk dat partijen die contracten sluiten waarop geen
algemene voorwaarden van toepassing zijn voor hun leemten kunnen terugvallen
op aanvullend contractenrecht. Dit betekent dat voor elk type contract een soort

vanbasisvoorzieningnodig is. Het gaathierbij dan om problemen die men in vrijwel
elk type contract kan tegenkomen. De algemene leerstukken uit boek 6 voorzien

mijns inziens grotendeels  in deze behoefte.  In de volgende paragraaf betoog ik
echter wel dat naast deze basisvoorziening een apart handelscontractenrecht aan
te bevelen is.

Soms is het ook zinvol om voor een bepaald type contracten aanvullend

contractenrecht op te stellen. Niet elk arbeidscontract valt immers onder een CAO.
Door het aanvullend contractenrecht - zoals boek 7 doet - toe te spitsen op een
bepaald type contracten kan de overheid beter inspelen op de behoeften van deze

specifieke contractspartijen. Dit wordt echter anders wanneer het aanvullend
contractenrecht een specifieke branche betreft die tot zelfregulering in staat is.
In dat geval kan de overheid beter geen aanvullend contractenrecht opstellen. Een
goed voorbeeld hiervan is de nieuwe regeling voor de aanneming van werk (Boek
7, Titel 12). Volgens de Parlementaire Geschiedenis is deze regeling niet zozeer

gericht op bouwcontracten, omdat bouwcontracten vrijwel altijd door de UAV
ofsoortgelijke algemene voorwaarden worden beheerst.96 De overheid erkent dat

zij hier geen rol heeft, omdat maatschappelijke partijen in overleg uitgebreide
algemene voorwaarden hebben opgesteld.

Zoals gezegd heeft niet elke branche de vereiste organisatiegraad, kennis
en het draagvlak om tot zelfregulering te komen. Dit kan in de toekomst echter

veranderen, zeker wanneer de overheid maatschappelijke partijen aanmoedigt tot
zelfregulering. Wanneer dit tot gevolg heeft dat veel contracten gereguleerd worden
door algemene voorwaarden die in overleg tot stand zijn gekomen, neemt de rol
van aanvullend contractenrecht uiteraard af. Dit betekent echter niet dat de in deze
studie uitgevoerde analyse van het aanvullend contractenrecht aan betekenis inboet.

Opstellers van algemene voorwaarden kampen namelijk met dezelfde dilemma's
als de overheid die aanvullend contractenrecht opstelt.

Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor scherpe meerderheidsregels die de
meeste gebruikers van de voorwaarden bevallen, of voor een hypothetische

95          Zie over negatieve signal/ing-effecten verder hoofdstuk 6.2.1 en over relationele contracten hoofdstuk
5.5.3.

96 Zie bijvoorbeeld Hebly 2004, p. 17-18.
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standaard die voor iedereen voordelig is. Wanneer dit echter teveel rechterlijke
fouten oplevert, zullen de opstellers van algemene voorwaarden liever kiezen voor
de formele benaderingen de keuzes aan individuele partijen zel foverlaten. Wanneer
er bij 66n type contract steeds meerdere rechtsgevolgen optimaal zijn, kunnen de
opstellers ook kiezen voor veilige havens in de vorm van een modelcontract met
keuzemenu. Een dergelijk keuzemenu kan soms ook informatie-asymmetrie
tegengaan. De argumenten om voor de ene o fde andere oplossing te kiezen blijven
hetzelfde, ongeacht ofmen nu bezig is met het creeren van aanvullend contracten-
recht o f algemene voorwaarden. 97

9          Een apart handelscontractenrecht

Tot nu toe ben ik steeds op zoek gegaan naar de optimale oplossing wanneer er
sprake is van 66n algemeen aanvullend contractenrecht dat voor alle contracten
geldt. Dit om de conclusies aan te kunnen laten sluiten bij het geldend aanvullend
contractenrecht. Naar mijn mening is het sociale welzijn echter groter wanneer
de wetgever zou kiezen voor een apart handelscontractenrecht. Ik ben uiteraard
niet de eerste die hiervoor pleit,98 maar de argumenten die ik voor een apart
handelscontractenrecht aandraag, zijn weI nieuw.

De reden dat ik voor een scheiding pleit, is de dichotomie van grote en kleine
contractspartijen die als een rode draad door dit hoo fdstuk loopt: grote (commerci-
ele) partijen hebben doorgaans aan andere normen behoefte dan kleine partijen.
Hierboven bleek al dat kleine partijen vooral behoefte hebben aan hypothetische
standaarden waarmee ingespeeld kan worden op de omstandigheden van het geval.
Grote partijen kiezen daarentegen vaak voor de formele benadering, omdat zij
behoefte hebben aan de zekerheid die hieruit voortvloeit. Ook ten aanzien van
meerderheidsregels kunnen hun wensen tegenover elkaar staan. In een algemeen
contractenrecht kan de wetgever echter maar edn groep tevreden stellen. Ik heb
hierboven betoogd dat een algemeen aanvullend contractenrecht zich het beste
op kleine partijen kan richten, omdat afwijken voor hen lastiger is en de gevolgen
voor hen zwaarder zijn indien dit afwijken mislukt.

Wanneer de wetgever nu een apart handelscontractenrecht opstelt, is het
mogelijk om beide groepen partijen die normen te geven die ze nodig hebben. Het
grote voordeel hiervan is dat ook grote (commerciele) partijen transactiekosten
kunnen besparen. Alleen partijen die niet in den van de twee categorieen vallen

97 Zie Katz 2004 die zich geheel richt op de vraag hoe private partijen dit soort keuzes moeten maken.
98 Zie bijvoorbeeld Tjittes 1997, p. 375 e.v., Brunner 1992, p. 93 e.v.; Smits 1998, p. 24; Van Boom

2003, p 302 e.v. Hun argumenten hangen uiteraard wei samen met de argumenten die ik hier
aandraag.
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en er dus afwijkende preferenties op nahouden, zullen dan nog transactiekosten
moeten maken om van het aanvullend handelscontractenrecht af te wijken.

Een apart (aanvullend) handelscontractenrecht zal naar alle waarschijnlijkheid
vooral uit meerderheidsregels bestaan zoals grote partijen die willen. Zo zou de
ongelimiteerde aansprakelijkheid voor wanprestatie wel eens kunnen komen te
vervallen, aangezien veel grote (commerciele) partijen zich van exoneraties
bedienen.99 Opennormen zoudennaarmijnmening grotendeels verdwijnen, omdat
veel grote partijenjuist behoefte hebben aan de formele benadering. Wanneereen
meerderheidsregel niet mogelijk is, vertrouwen veel grote partijen liever op hun
eigen afspraken en de relatie met de wederpartij dan op open normen.

Wanneer de wetgever tot een apart handelscontractenrecht besluit, is er een
criterium nodig dat bepaalt onder welke categorie een contract valt: het algemene
aanvullend contractenrecht of het handelscontractenrecht. Ik kan me voorstellen
dat een contract onder het handelscontractenrecht valt wanneerbeide partijen een
bepaalde grootte ofonizet hebben. Men kan ook denken aan een criterium als art.
6:235 lid 1 BW dat de bescherming tegen onredelijk bezwarende voorwaarden
voor bepaalde grote partijen uitsluit. Het gevolg van een dergelijk hard criterium
is dat bepaalde (vooral middelgrote) partijen onder een regime vallen dat ze niet
bevalt. Waar de grens precies getrokken wordt, is echter niet zo belangrijk wanneer
partijen in hun contract voor het andere type aanvullend contractenrecht kunnen
kiezen. Het betreft nog steeds aanvullend contractenrecht, dus er is geen reden
om partijen te dwingen. Zo gaf ik al eerder aan dat niet alle grote commerciele
partijen een formeel regime wensen. Het zou hen vrij moeten staan om van het
handelscontractenrecht naar het algemene aanvullend contractenrecht toe te
contracteren.

Tot slot zou men naast 66n apart handelscontractenrecht ook meerdere
aanvullende handelsregelingen kunnen treffen.'00 De wetgever richt  zich  dan

bijvoorbeeld op 66n type handelscontract. De aanvullende rechtsregels omtrent
de agentuurovereenkomst zijn hier een goed voorbeeld van (art. 7:428 e.v. BW).
De voordelen van een dergelijke vernauwing zijn duidelijk: de rechtsregels kunnen

nog meer toegespitst worden op de specifieke overeenkomst, waardoor partijen
zich nog meer transactiekosten kunnen besparen.

Toch kan de overheid niet zomaar voor elke branche een specifiek aanvullend
contractenrecht gaan opstellen. Dit ondermijnt immers eventuele initiatieven van
maatschappelijke partijen om algemene voorwaarden op te stellen. In de vorige
paragraafbleek dat maatschappelijke partijen vaak beter en efficienter in staat zijn

99 Zie Drion & Van Wechem 2004, p. 472 die erover klagen dat de ongelimiteerde aansprakelijkheid
voor wanprestatie niet aansluit op de behoeften van de commerciele contractspraktijk; zie ook
Schwartz 1993, p. 411.

100 Zie voor dit idee ook Schwartz 1993, p. 412.
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om contracten te reguleren dan de overheid. Alvorens de overheid een dergelijk
specifiek aanvullend contractenrecht overweegt, doet zij er daarom goed aan, na
te gaan ofzij niet beter de desbetreffende brancheverenigingen kan aanmoedigen
tot zelfregulering.

10 Conclusie: Aanbevelingen voor het geldend recht

Nu de laatste stap van het in hoofdstuk 3 geintroduceerde stappenplan is gezet,
kan ik antwoord geven op de eerste onderzoeksvraag: Hoe kan de overheid het
sociale welzijn maximaliseren bij het reguleren van contracten, zonder de
contractsvrijheidvanpartijen te beperken? Ik maak onderscheid tussen aanbevelin-
gen die met name rechters per direct kunnen toepassen en aanbevelingen die men
op de langere termijn kan overnemen doorhet aanvullend contractenrecht opnieuw
te evalueren en waar nodig aan te passen. Het verwerpen van de normatieve
benadering (zie § 3) heeft op korte termijn drie gevolgen voor de wijze waarop
rechters het beste met het geldend aanvullend contractenrecht kunnen omgaan.

(1) Open normen toepassen als een hypothetische standaard
Ten eerste verdient het aanbeveling om alle bestaande open normen anders
toe te passen. De rechter moet deze niet invullen aan de hand van hetgeen
hij billijk vindt (normatieve benadering). Hij kan beter nagaan wat partijen
zelfop voorhand overeen gekomen zouden zijn als ze de tijd en moeite hadden
genomen om overhetprobleem te onderhandelen (hypothetische standaard).
In deel III van dit onderzoek gee f ik een flink aantal voorbeelden van open
normen uit het geldend recht die op zich wenselijk zijn, mits de rechter ze
toepast als een hypothetische standaard.

(2) Scherpe normen niet ineer opzij zetten met de redelijkheid en billijkheid
Ten tweede is het belangrijk dat rechters de bestaande scherpe normen
toepassen als meerderheidsregels ofstrategische rechtsregels. Dit betekent
dat de rechter scherpe normen niet langer opzij kan zetten, omdat hij ze
bijvoorbeeld in de omstandigheden van het geval onbillijk vindt. Ik gaf
hierboven namelijk aan dat de kracht van meerderheidsregels en scherpe
strategische rechtsregels juist is dat hun rechtsgevolgen op voorhand vast
staan. Het is daarom belangrijk dat partijen er van op aan kunnen dat deze
rechtsgevolgen ook tussen hen gelden en later niet met een beroep op de
redelijkheid en billijkheid ofzwak aanvullend recht opzij gezet worden (zie
§ 5.5-5.6 en § 6.1).
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(3) Het creeren van veilige havens
Ten derde kunnen rechters veilige havens creeren door aan bepaalde begrippen
'vaste betekenis' toe te kennen. Ook wanneer rechters menen dat een
terminologie geen vaste betekenis heeft, kunnen zij een veilige haven creeren
door aan te geven welke terminologie het gewenste rechtsgevolg dan wel
hadden kunnen inroepen (zie § 7). Wanneer rechters dit consequent doen
leidt dit tot een keuzemenu van begrippen met een vaste betekenis. Actie
die de overheid op korte termijn kan ondernemen - voor zover dit niet al
gebeurt - is het aanmoedigen van maatschappelijke partijen tot het opstellen
van private veilige havens (=algemene voorwaarden; zie § 8).

Naast deze korte termijn oplossingen lijkt het ook zinvol om het bestaande
aanvullend contractenrecht opnieuw te evalueren, zodat men dit op de lange termijn
kan verbeteren. In deel III van dit onderzoek zal ik bij wijze van voorbeeld voor
een aantalleerstukken laten zien hoe men meer sociaal welzijn kan genereren door
het aanvullend contractenrecht aan te passen. Ik vat hieronder de conclusies uit
dit hoofdstuk samen en ik geef aan volgens welke vier stappen een dergelijke
herevaluatie het beste kan verlopen. Wanneer men het opstellen van een apart
handelscontractenrecht overweegt (zie § 9), kan men deze stappen analoog
toepassen.

(a) Terugdringen inforniatie-asymmetrie en irrationaliteit mogelijk?
Als vuistregel geldt dat wanneer men met de strategische benadering
informatie-asymmetrie of irrationaliteit kan terugdringen deze benadering
de voorkeur heeft. Een goede strategische rechtsregel is opgesteld zoals 66n

partij het niet wil dn heft daadwerkelijk informatie-asymmetrie ofirrationaliteit
op. Dit kan eventueel met behulp van semi- of driekwart dwingend recht
worden bereikt. Zodoende brengt men bij een herevaluatie als eerste in kaart
wanneer aan dit vereiste kan worden voldaan. Dit betekent dat men onderzoekt
welke bestaande rechtsregels reeds strategische werking hebben en welke
nieuwe strategische rechtsregels men zou kunnen introduceren. Het gaat hier
echter om uitzonderingsgevallen, aangezien veelal alleen dwingend recht
geschikt is om informatie-asymmetrie en irrationaliteit terug te dringen. Merk
op dat het hier een vuistregel betreft: soms zijn algemene voorwaarden een
betere manier om informatie-asymmetrie terug te dringen en soms kan men
beter geen informatie-asymmetrie of irrationaliteit terugdringen (zie § 6).
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(b) Zijn alle scherpe normen meerderheidsregels?
Vervolgens neemt men alle scherpe normen uit het geldend aanvullend
contractenrecht onder de loep die in de vorige stap niet onder de strategische
benadering bleken te vallen. Deze scherpe normen zijn wenselijk wanneer
deze voldoen aan de eisen van een meerderheidsregel. Een goede meerder-

heidsregel geeft (a) op voorhand die oplossing die de meerderheid vanpartijen
wil, is (b) simpel van aard en is (c) voor voldoende partijen voordelig (zie
§ 5.2). Wanneerer een tegenstelling in belangen bestaat tussen grote en kleine
partijen, dan heeft de oplossing die kleine partijen willen vaak de voorkeur
(zie § 5.3). Is aan deze eisen voldaan, dan mag men er van uit gaan dat de
desbetreffende scherpe norm een goede meerderheidsregel is. Voldoet een
scherpe norm niet aan deze eisen dan is het zaak deze daarmee in overeen-
stemming te brengen. Is dit niet mogelijk, dan is het beter de scherpe norm
te schrappen en te kiezen voor een hypothetische standaard of de formele
benadering (zie § 5.4).

(c) Nagaan of alle open normen wenselijk zijn
Als alle scherpe normen zijn geevalueerd, kan men de open normen evalueren.
Voor alle open normen kan men het beste eerst onderzoeken of deze
vervangen kunnen worden door een simpele meerderheidsregel. Is het
namelijk mogelijk om een meerderheidsregel op te stellen die aan de drie
hierboven genoemde vereisten voldoet, dan heeft deze meerderheidsregel
de voorkeur boven een hypothetische standaard (zie § 5.2). Men moet wel
nagaan of maatschappelijke partijen deze scherpe normen niet beter door
middel van zelfregulering tot stand kunnen brengen (zie § 8).

Kan men de open norm niet veranderen in een scherpe meerderheidsregel,
dan is het zaak na te gaan of een rechter deze open norm het beste als
hypothetische standaard kan toepassen of dat men de open norm beter kan

schrappen (formele benadering). Veelal krijgt de hypothetische standaard
de voorkeur boven de formele benadering, omdat dit is wat kleine partijen
willen. De formele benadering krijgt echter de voorkeur wanneer de
maatschappelijke kosten van een hypothetische standaard niet opwegen tegen
de bespaarde transactiekosten (zie  §  5.4).

(d) Evaluatie van de opt-in bepalingen
Na het evalueren van de open en scherpe normen kan men de wettelijke opt-in-
bepalingen (veilige havens, zie § 7) onderzoeken. De veilige havens die in
het geldend recht bestaan, kunnen weinig kwaad. Partijen laten deze immers
links liggen wanneer ze niet bevallen. Toch is het zinvol na te gaan welke
veilige havens veel gebruikt worden en welke minder. Misschien is het
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Map 6: De alternatieve oplossingen vergeleken

mogelijk minder populaire veilige havens zodanig aan te passen dat meer

partijen er gebruik van maken. Dit bespaart immers meer transactiekosten.
Daarnaast is het zinvol om te onderzoeken of op terreinen waar nog geen
veilige havens bestaan hier misschien behoefte aan is. Naast wettelijke en
rechterlijke veilige havens is het ook zaak de mogelijkheid vanprivate veilige
havens (algemene voorwaarden met vaste betekenis) te onderzoeken. Soms
kan de overheid namelijk beter maatschappelijke partijen aanzetten tot
zelfregulering dan dat zij zelf aanvullend contractenrecht opstelt (zie §  8).
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Praktij k



HOOFDSTUK 10

Niet-nakoming

1         Inleiding

In decl III van dit onderzoek staat de tweede in hoofdstuk 1 geformuleerde
onderzoeksvraag centraal: Welke gevolgen kan het antwoord op de eerste
onderzoeksvraag hebben voor het geldend aanvullend contractenrecht en het
overheidsbeleid ten aanzien van zegregulering? Het antwoord op de eerste
onderzoeksvraag heb ik in liet vorige hoofdstuk gegeven. Ik pas zodoende de
conclusies uit het vorige hoofdstuk toe op een aantal leerstukken van het aanvullend
contractenrecht. Het doel hiervan is te laten zien hoe deze enigszins abstracte
conclusies tot praktische aanbevelingen voor het geldend recht en aanvullende

zelfregulering kunnen leiden. In dit hoofdstuk staat niet-nakoming centraal, in
hoofdstuk 11 de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid en in hoofdstuk
12 komen veilige havens aan bod.

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is hoe het aanvullend contracten-
recht het beste om kan gaan met een (toerekenbare) niet-nakoming indien partijen
daaromtrent zelf geen regeling hebben getroffen. Een belangrijke reden voor

partijen om een contract te sluiten, is dat de rechter de in het contract vervatte

afspraken kan afdwingen wanneer de wederpartij niet nakomt.'  0 f er sprake  is
van niet-nakoming is primair een vraag van uitleg: In dit hoo fdstuk vooronderstel
ik dat er sprake is van niet-nakoming: er is steeds niet, ofondeugdelijk gepresteerd.
Toerekenbaarheid is eveneens een vereiste voor het inroepen van veel remedies;3
ook de toerekenbaarheid veronderstel ik telkens aanwezig.

Ik ga als eerste in op de vraag vanafwelk moment men de diverse remedies

kan inroepen om de gemaakte afspraken rechtens af te dwingen. Ik onderzoek of
opeisbaarheid, verzuim, de ingebrekestelling en de tijdelijke en blijvende
onmogelijkheid wel de goede concepten zijn om het tijdstip te bepalen vanaf
wanneer een schuldeiser de diverse remedies kan inroepen. Ik kom tot de conclusie
dat een groot deel van het geldend recht overeenkomt met datgene wat (de
meerderheid van) partijen in een compleet contract ook overeen zouden komen.

1 Zie hoofdstuk 5.4 voor de vraag waarom het wenselijk is dat contracten worden afgedwongen.
2          Zie vooruitleghfst. 11.5. Wanneerpartijen overigens niet voldoendeduidelijk overeen zijn gekomen

watde verplichtingen overen weerzijn, kan de vraagofersprake is van niet-nakomingook afhangen
van de wijze waarop de rechter deze leemte(n) aanvult Is de verbintenis echter onvoldoende

bepaalbaar, dan geldt art 6:227 BW
3       Een uitzondering is bijvoorbeeld ontbinding op grond van art. 6:265 BW.
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Dit gedeelte van het geldend recht geldt dan ook als wenselijk. Dit neemt echter
niet weg dat er ook nog een flink aantal zaken voor verbetering vatbaar zijn. Met
name ten aanzien van de verzuimregeling stel ik de nodige wijzigingen voor
(§ 2).

Daarna bespreek ik waaroni het goed is dat bestaande contractremedies gericht
zijn op het brengen van de schuldeiser in die positie waarin hij had verkeerd als
aanstonds deugdelijk was gepresteerd. Bescherming vanhetpositieve contracts be-
la,igis namelijk datgene wat een meerderheid van partijen in een compleet contract
zel fook zou afspreken. Aan bod komt ook dat in een apart handelscontractenrecht
wellicht een beperking van deze bescherming zou gelden, omdat commerciele
contractspartijen vaak afwijken van het beginsel van de bescherming van het
positieve contractsbelang dooreen veelvuldig gebruik van exoneraties. Daarnaast
bespreek ik ook een tweetal uitzonderingen op het beginsel van vergoeding van
het positieve contractsbelang. Ik ga in ophet causaliteitscriterium en de schadebe-
perkingsplicht. Teii aanzien van het causaliteitscriteriumpleit ik voorde strategische
benadering in plaats van de bestaande normatieve benadering. Voor wat de
schadebeperkingsplicht betreft stel ik meerderheidsregels voor, eveneens in plaats
van de geldende normatieve benadering (§ 3).

Tot slot ga ik in op de vraag hoe partijen - en de rechter wanneer partijen
erzelf niet uitkomen - in geval van een (toerekenbare) tekortkoming een remeclie
kimnen selecteren. Het geldend recht kent een scala aan remedies: nakoming,4
(partiele) ontbinding, vervangende en aanvullende schadevergoeding, opschorting
en verrekening. Momenteel is de hoofdregel dat een schuldeiser in geval van niet-
nakoming magkiezen welke remedie hij inroept.5 Ik betoog dat men dit keuzerecht
het beste kan afschaffen, onidat de meeste (kleine) partijen dit in een compleet
contract niet overeen zouden komen. De meerderheid van partijen zou naar mijn
mening op voorhand afspreken die remedie te kiezen die de nadelige gevolgen
van de niet-nakoming het meest efficient (goedkoop) verhelpt. De uitzondering
hierop is de situatie dat er op het relationele vlak sprake is van een onwerkbare
situatie tussen partijen. De meerderheid van (kleine) partijen wil dan doorgaans
geen remedie die voorziet in een voortzetting van de relatie, ook al is dit de meest
e fficiente oplossing. Voor sommige afspraken vertrouwen partijen zelfs exclusief
op hun relatie en willen zij in het geheel geen rechterlijke inmenging (§ 4).

4 Nakoming wordt in het geldend recht overigens niet echt als een remedie gezien en staat daarom
in boek 3 (art. 3:296 BW). Ik zie echter geen fundamenteel verschil tussen nakoming en de andere
remedies, zodat ik nakoming dienovereenkomstig benader.

5        Er zijn uiteraard uitzonderingen op deze hoofdregel, zie hierover § 4.1
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2           Het moment waarop een contract afgedwongen kan worden

2.1 Het geldend recht: opeisbaarheid, verzuim, ingebrekestelling,  blijve,ide

en tijdelijke onmogelijkheid

Wanneer een schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, staan de schuldeiser
in het geldend recht een aantal remedies ter beschikking.  In deze paragraaf ga ik
in op de vraag vanaf welk moment een schuldeiser de diverse remedies kan
inroepen. Ik start deze sub-paragraaf met een beschrijving van het geldend recht.
In de volgende sub-paragrafen ga ik na in hoeverre de conclusies uit hoofdstuk
9 aanleiding geven tot het voorstellen van verbeteringen van het geldend reclit.

Om  in het geldend recht nakoming te kunnen vorderen (3:296  BW),  op  te
kunnen schorten (6:52,6:262 BW) en te kunnen verrekenen (6:127 BW) is het
nodig dat de vordering opeisbaar is (6:38 BW). Wil de schuldeiser daarentegen
een schadevergoeding (6:74,6:87 BW) ofontbinden (6:265 BW) dan is het nodig
dat de wederpartij in verzuim is (6:81 e.v. BW), dan wel dat de prestatie blijvend
(of- alleen bij ontbinding - tijdelijk) on,nogeli/k is (6:74 lid 2,6:265 lid 2 BW).
Met behulp van deze begrippen bepaalt men in het geldend recht steeds vanaf welk
moment een schuldeiser een bepaalde remedie kan inroepen.

Wanneer partijen zel f een termijn voor nakoming hebben afgesproken, is
de vraag wanneer welke remedie kan worden ingeroepen eenvoudig te beantwoor-
den. Na afl oop van deze termijn is de vordering namelijk terstond opeisbaar (6:39
BW) en is de schuldenaar van rechtswege in verzuim (6:83 sub a BW). Een
schuldeiser kan daarom na afl oop van deze termijn een beroep doen op alle hem
ter beschikking staande remedies. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel. Ten
eerste kan een schuldeiser voor afloop van een fatale termijn ageren wanneer

duidelijk is dat de wederpartij toch niet (deugdelijk) zal gaan presteren (6:80 BW,
de zogenaamde anticipatory breach).Ten tweede zou uit de rechtspraak kunnen

volgen dat een schuldeiser bij een ondeugdelijke prestatie in principe altijd een
ingebrekestelling uit moet brengen alvorens de schuldenaar in verzuim geraakt.
Dit ongeacht de vraag o f partijen een fatale tel:mijn overeen zijn gekomen:

6        Hoewel dit niet zo expliciet is geformuleerd, is dit mijns inziens impliciet op te maken uit HR 4
februari 2000, NJ 2000/258 (Kinheim/Pelders), waarde HR in r.0.3.6 stelt dat verzuimpas intreedt
indien er de gelegenheid tot herstel is gegeven. Dit wordt algemeen geformuleerd zonder een
uitzondering te maken voor de fatale termijn. De vraag of er een fatale termijn is opgenomen, is
door partijen echter ook niet opgeworpen (zie nr. 2.2 uit de conclusie van A-G Langemeijer). Het
is daarom niet zeker wat de Hoge Raad met r.0.3.6 bedoeld. Zie ook Hof Arnhem 18 september
2001, NJ 2002/304 (Sun Alliance/EMS) waar de ondeugdelijke nakoming pas 3 Jaar later aan het
licht kwam. Hier oordeelt het Hof dat een ingebrekestelling vereist was, wederom zonder te
onderzoeken of partijen een fatale termijn overeen zijn gekomen, maar ook hier was dit punt niet
door partijen opgeworpen. In § 2.4 betoog ik dat wanneer een fatale termijn niet van belang is bij
ondeugdelijk presteren,diteen unwenselijkresultaatis. legenstanderszon (impliciet)ook StreefKerk

2004, p.  13, nt.  30 en  De Jong  1993, nr. 21.
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Hebben partijen geen fatale termijn afgesproken dan is de vraag wanneer
een schuldenaar kan ageren een stuk gecompliceerder. Art. 6:38 BW lijkt te
suggereren dat de vordering direct opeisbaar is, maar de Hoge Raad heeft
geoordeeld dat ook gewoonte en de aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid de uiterste termijn voor nakoming kunnen bepalen: Spreken pal-tijen
derhalve geen termijn voor opeisbaarheid afdan bepaalt het aanvullend recht deze
termijn. Een dergelijke 'aangevulde' termijn is echter geen fatale termijn in de
zin van art. 6:83 sub a BW. Partijen moeten een fatale termijn namelijk zelf
overeenkomen:

Als partijen geen fatale termijn zijn overeengekomen, dan is om schadevergoe-
ding en ontbinding te vorderen ook nog een blijvende (oftijdelijke) onmogelijkheid
nodig, of de schuldenaar mod in verzuim zijn. De schuldenaar wordt doorgaans
in verzuim gebracht door middel van een ingebrekestelling (6:82 BW). In een
ingebrekestelling moet de schuideiser zijn wederpartij een redelijke termijn gunnen
om alsnog na te kunnen komen. Deze termijn ligt uiteraard op of na het moment
dat de vordering opeisbaar is. Wil een schuldeiser de twee termijnen laten
samenlopen dan zal hij de ingebrekestelling uiteraard voor de dag van opeisbaarheid
moeten verzenden, aangezien anders van een redelijke tel:mijn geen sprake is.9

Op de hoo fdregel dat de schuldeiser een ingebrekestelling moet uitbrengen
om de schuldenaar in verzuim te brengen, bestaan een aantal uitzonderingen. Art.
6:83 BW noemt (naast de fatale termijn) twee manieren waarop de schuldenaar
van rechtswege in verzuim raakt: (a) een mededeling van de schuldenaar dat hij
niet zal nakonien en (b) verbintenissen tot vergoeding van schade voortvloeiende
uit een onrechtmatige daad ofwanprestatie. De Hoge Raad heeft daarbij aangegeven
dat de lijst van art. 6:83 BW niet limitatief is, zodat extra uitzonderingen op grond
van de redelijkheid en billijkheid mogelijk zijn.'0 Dit leidt mijns inziens tot veel
rechtsonzekerheid." Het gevolg  van deze uitzonderingen is namelijk  dat  veel

7          HR 12 november 1999, NJ 2000/67 (V isser/Erven Kroon).
8          HR 4 oktober 2002 (Fraanje/Gotte); zie ook Janssen en Van Rossum 2004, p. 65-66. Wanneerpartijen

uitdrukkelijkeen termijn overeenkomen zonderdit explicieteen fatale termijn te noemen,dan wordt
in principe aangenomen dat dit een fatale termijn is, aldus de HR 11 februari 2000, NJ 2000/275
(De Preter/Van Uitert), zie ook Janssen & Van Rossum 2004, p. 67.

9     Asser-Hartkamp 4-1, nr. 365, Verbintenissenrecht (Wissink), art. 6:82, aant. 7, Parlementaire
Geschiedenis Boek 6, p. 288.

10       HR 60ktober 2000, NJ 2000/691 (Verzicht/Rowi); HR 20 september 2002, NJ 2004/458 (Caribbean
Bistros) en HR 12 september 2003, NJ 2004/36 (Bolk/Schorgers); zie ook Janssen & Van Rossum
2004, p. 66-68, Hartlief 2000, p. 899 e.v., Streefkerk 2004, p. 28-29.

11       Zie ook Hartlief 2000, p. 900-901 en Streefkerk 2004, p. 28; zij pleiten daarom voor een striktere
toepassing en minder uitzonderingen op grond van de redelijkheid en billijkheid. Ik betoog in §
2.3.2 dat rechters de redelijkheid en billijkheid hier helemaal niet zouden moeten toepassen.
Voorstanders van het huidige systeem zijn bijvoorbeeld Janssen & Van Rossum 2004, p. 67, De
Jong 2001, p. 713.
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partijen niet weten of ze nu wel of geen ingebrekestelling moeten uitbrengen,
waardoor ze dit voor de zekerheid altijd doen, ook als dit niet nodig is.

Wanneer er sprake is van een blijvende onmogelijkheid is verzuim geen
vereiste en kan men direct schadevergoeding vorderen of ontbinden (6:74 lid 2
en 6:265 lid 2 BW). Daarbij kan men eveneens ontbinden wanneer er sprake is
van een tijdelijke onmogelijkheid. Van tijdelijke of blijvende onmogelijkheid is
sprake als de schuldeiser (tijdelijk ofblijvend) niet in staat is om zijn verplichtingen
na te komen. Dit is een feitelijke vraag waarbij de omstandigheden van het geval
bepalend zijn: 2 Wanneer er sprake is van zogenaamde gevolgschade,13 is het altijd
blijvend onmogelijk om de verplichting geen gevolgschade toe te brengen nog
na te komen. Voor vergoeding van gevolgschade is derhalve nimmer verzuim
vereist.14  Wil de schuldeiser daarentegen vertragingsschade of vervangende

schadevergoeding vorderen of ontbinden dan is het maar de vraag of er sprake
is van een blijvende (of tijdelijke) onmogelijkheid. In veel gevallen van niet-
nakoming zal de schuldenaar namelijk alsnog aan zijn verplichtingen kunnen
voldoen.

15

Is er sprake van tijdelijke onmogelijkheid of blijkt uit de houding van de
schuldeiser dat deze niet zal nakomen, dan is voor verzuim wel een ingebrekestel-
ling nodig, maar deze hoeft slechts een schriftelijke mededeling te bevatten waarin
de schuldenaar aansprakelijk wordt gesteld (6:821id 2 BW). Het onderscheid tussen

schadevergoeding - bij een tijdelijke onmogelijkheid is verzuim vereist - en
ontbinding - bij een tijdelijke onmogelijkheid kan men direct ontbinden - vervalt
hiermee vrijwel geheel. 16 In beide gevallen is een schriftelijke mededeling immers
voldoende om de remedie in te roepen. 17

12       Zie voor een overzicht van de omstandigheden bijvoorbeeld Brunner & De Jong 2004, nr. 135-6;
Verbintenissenrecht (Wissink), art. 6:74, aant. 25 Um 37 (blijvende onmogelijkheid) en
Verbintenissenrecht (Hartlief), art. 6·265 aant. 14 (tijdelijke onmogelijkheid)

13         Gevolgschade is schade die ontstaat als gevolg van een ondeugdeltyke prestatie, aldus Brunner &
De Jong 2004, nr. 187; Streefkerk 2004, p. 8; Asser-Hartkamp 4-1, nr. 359

14     Asser-Hartkamp 4-1, nr. 359, Brunner & De Jong 2004, nr. 203. Streefkerk 2004, p. 3 e.v heeft
hier veel kritiek op. Verderop zal blijken dat mijn kritiek grotendeels parallel loopt met die van
Streefkerk.

15      Brunner & De Jong 2004, nr., 197-198; Asser-Hartkamp 4-1, nr. 375 en 377. Vertragingsschade
is schade die ontstaat als gevolg van het uitbluven van de prestatie, zie Brunner & De Jong 2004,
nr. 187; Streefkerk 2004, p. 8. Vervangende schadevergoeding betreft een vergoeding van de

objectieve waarde van de verschuldigde prestatie welke in de plaats komt van de prestatie zelf,
aldus Brunner & De Jong 2004, nr. 187, Streefkerk 2004, p. 10; Asser-Hartkamp 4-1, nr. 356.

16     De Jong 2001, p 708.
17 Een ontbindingsverklaring dient immers ook altijd schriftelijk te worden uitgebracht, aldus art.

6:267 lid 1 BW.
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22 De termijn voor het inroepen van remedies is van aanvullend recht

Hoewel het hierboven beschreven wettelijke systeem doorgaans gepresenteerd
wordt als 'het recht',18 betreft het hier toch 'slechts' een systeem van aanvullend
contractenrecht." Het staat partijen vrij een eigen regeling te treffen overde vraag
wanneer de schuldeiser remedies kan inroepen. De makkelijkste manier voor
partijen om van het wettelijke systeem afte wijken, is uiteraard het overeenkomen
van een fatale termijn. Naar mijn mening zijn de artt. 6:39 BW (opeisbaarheid)
en 6:83 sub a BW (fatale termijn) namelijk veilige havensP'Het gaat hier om een
opt-in regime waarmee partijen eenvoudig kunnen voorkomen dat er een leemte
in hun contract ontstaat.2 1 Wie daarentegen niets regelt, is aangewezen  op  het
hierboven beschreven aanvullende systeem van opeisbaarheid, verzuim, de
ingebrekestelling en de tijdelijke en blijvende onmogelijkheid.

Ik zal nu onderzoeken o fdit systeem voldoet aan de eisen die ik in hoofdstuk
9 aan aanvullend contractenrecht heb gesteld.22 De strategische benaderingkan
buiten beschouwingblijven,23 aangezien informatie-asymmetrie en irrationaliteit
hier geen rol spelen.24 Dit beperkt het aantal mogelijke alternatieve oplossingen

25totdne: meerderheidsregels.hypothetische standaarden endeformele benadering.

Uiteraard kan men deze drie oplossingen aanvullen metveilige havens enalgemene
voonvaarden. Beiden maken het partijen makkelijker om af te wijken van het
aanvullend contractenrecht. 26

Bij het analyseren van het moment waarop de schuldeiser remedies kan
inroepen, maak ik een onderscheid tussen negatieve wanprestatie (niet presteren)
en positieve wanprestatie (ondeugdelijk presteren).37 Met Streefkerk ben ik van

18      in hoofdstuk 1.1  gaf ik al aan dat in de literatuur en het onderwijs veelal geen onderscheid wordt
gemaakt tussen dwingend en aanvullend contractenrecht.

19 Zie Tekst&Commentaar Vermogensrecht (Olthot), p. 874; zie specifiek voordeingebrekestelling
Asser-Hartkamp 4-1, nr. 362: Verbintenissenrecht (Wissink), art. 6:82, aant. 3.

20     Zie over veilige havens de hoofdstukken 7.7,8.7 en 9.7.
21        In noot 6 gafik aan dat de ondeugdelijke prestatie een mogelijke uitzondering is. Dit op grond van

HR 4 februari 2000, NJ 2000/258 (Kinheim/Peiders). waar de HR in r.0.3.6 stelt dat verzuim pas
intreedt indien er de gelegenheid tot herstel is gegeven Zodoende is het mogelijk dat een fatale
termijn geen veilige haven is in geval van een ondeugdelijke prestatie. Ik § 2.4 kom ik met een
oplossing die deze discussie overbodig maakt.

22      Zie voor een overzicht van deze eisen hoofdstuk 9.10.

23     Zie over de strategische benadering hoofdstuk 7.5,8.5 en 9.6.
24      Ik zie geen problemen van informatie-asymmetrie en irrationaliteit die specifiek voortvloeien uit

de termijn waarop de diverse remedies kunnen worden ingeroepen. Uieraard kan ten partij de ander
uitbuiten door een ongunstige termijn te kiezen. bijvoorbeeld door de ander daartoe te dwingen
of door deze termijn in algemene voorwaarden op te nemen. Dit zijn echter algemene problemen
die bij elke contractsbepaling kunnen voorkomen.

25       Zie over meerderheidsregels hoofdstuk 7.2,8.2 en 9.5; over hypothetische standaarden hoofdstuk
7.3,8.3 en 9.5 en over de formele benadering hoofdstuk 7.4,8.4 en 9.5.

26     Zie over algemene voorwaarden hoofdstuk 7.8,8.8 en 9.8.
27 Ondernegatieve wanprestatie versta ikook te laatpresteren. De vertragingsschadediekan ontstaan

door te laat presteren heeft namelijk hetzelfde karakter als vertragingsschade bij niet presteren.
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mening dat dit aan het Oud BW ontleende onderscheid zinvol is.28 Streefkerk
hanteert het onderscheid vanuit dogmatische overwegingen. Naar mijn mening
is een dergelijk onderscheid gewenst, omdat partijen een dergelijk onderscheid
in een compleet contract ook zouden maken. Wanneer partijen onbeperkt en
kosteloos zouden kunnen onderhandelen, komen zij naar mijn mening namelijk
voor de positieve en negatieve wanprestatie tot verschillende afspraken. Ik ga
daarom voor beide situaties na welke alternatieve oplossing van aanvullend
contractenrecht de voorkeur heeft om het moment te bepalen waarop de diverse
remedies kunnen worden ingeroepen.

2.3 Negatieve wanprestatie

2.3.1 De uiterste termijn voor nakoming: opeisbaarheid

Welke rol is er voor het aanvullend contractenrecht wanneer er in het geheel geen
prestatie is geleverd (negatieve wanprestatie)? Vanafwelk moment is de vordering
dan opeisbaar? Wanneer partijen zelf een uiterste termijn voor nakoming hebben

afgesproken, geldt de veilige haven van art. 6:38 BW en is de vordering vanafdat
moment opeisbaar. De schuldeiser kan dan nakoming vorderen, opschorten en
verrekenen. Deze veilige haven lijkt mij wenselijk aangezien partijen die een
uiterste termijn overeenkomen waarschijnlijk ook willen dat ze vanafdat moment
kunnen ageren met een remedie. De veilige haven voorkomt dat partijen al deze
rechtsgevolgen zelf in hun contract moeten regelen en bespaart hen zodoende de
nodige transactiekosten.

Wat te doen wanneer partijen geen uiterste termijn voor nakoming hebben

afgesproken? Kan een meerderheidsregel dan op voorhand het beste het moment

bepalen waarop de diverse remedies kunnen worden ingeroepen? Zo ja, welke
vooraf vastgestelde termijn is dan optimaal? Ofkan men beter een hypothetische
standaard hanteren en bepaalt de rechter zodoende achteraf het moment van
opeisbaarheid door na te gaan welke termijn partijen zelfovereen gekomen zouden

zijn als ze kosteloos en onbeperkt hadden kunnen onderhandelen? Of is het beter

alle partijen conform de formele  benadering te dwingen om zel f een termijn op
te nemen, op straffe van onbepaalbaarheid (6:227 BW)?

Bij een meerderheidsregel legt de wetgever de rechtsgevolgen op voorhand
vast. Dit betekent dat de termijn voor opeisbaarheid bij elk contract hetzelfde is,
bijvoorbeeld 2 weken na contractssluiting. De termijn voor opeisbaarheid op

dergelijke wijze op voorhand door middel van een regel fixeren, lijkt echter weinig
zinvol. Welke termijn optimaal is, hangt namelijk afvan de specifieke omstandighe-

28     Streefkerk 2004, p. 9 e.v.
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den van het geval waarin de contractspartijen zich bevinden. Zodoende zal voor
vrijwel elke overeenkomst een andere termijn optimaal zijn. Mocht men de termijn
kunnen achterhalen die de meerderheid wil. dan nog is een meerderheidsregel
onwenselijk, omdat deze meerderheid te klein is. 29

Een hypothetische standaard ligt hierdoor veel meer voor de hand. Een rechter
kan dan achterafonderzoeken welke termijn partijen op voorhand overeen gekomen
zouden zijn. Zodoende kan elk contract van de meest optimale termijn worden
voorzien. Hier staat uiteraard wel de aanzienlijke kans op rechterlijke fouten
tegenover.30 Het alternatief is echter de formele benadering: elk contract dat geen

termijn voor nakoming bevat, wordt als onvoldoende bepaalbaar gekwalificeerd
en is daarmee rechtens niet afdwingbaar. Dit lijkt al helemaal geen aanlokkelijke
optie: er zijn immers voldoende contracten waarbij partijen geen fatale termijn
overeenkomen. Deze contracten weigeren afte dwingen lijkt me niet datgene wat
kleine partijen willen, maar volgens mij vinden ook veel grote partijen dit
onwenselijk. Nu ik in hoofdstuk 9.5.4 de voorkeur heb gegeven aan de wensen
van kleine partijen, krijgt een hypothetische standaard de voorkeur. Bovendien
is er voor partijen die de kans op fouten te groot achten een veilige haven
beschikbaar. Wanneer partijen namelijk zelfeen uiterste termijn voor nakoming
afspreken, wijken zij  af van het aanvullend contractenrecht en vermijden zij zo
de foutgevoelige hypothetische standaard.

De interpretatie die de Hoge Raad aan art. 6:38 BW geeft, is daarom in mijn
ogen wenselijk: wanneer partijen zelfgeen uiterste termijn voornakoming overeen

zijn gekomen, kan deze vastgesteld worden door middel van de gewoonte o f de
aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.31 Voorwaarde is uiteraard
wel dat de gewoonte of redelijkheid en billijkheid ook daadwerkelijk als een
hypothetische standaard worden gehanteerd. De rechter gaat dan op zoek naar de
termijn voor opeisbaarheid die partijen zelf op voorhand overeen zouden zijn
gekomen als zij de tijd en moeite hadden genomen om een compleet contract te
sluiten.12

29 Een meerderheidsregel voldoet derhalve niet aan de drie eisen die ik in hoofdstuk 9.5.2 heb gesteld
Men zou in theorieeen meerderheidsregel kunnen bedenken die voor verschillendetypen contracten
steeds een andere termijn geeft. Dit leidt echter tot een uiterst complexe regel, zodat weer niet aan
de tweede eis is voldaan dat een meerderheidsregel simpel van aard moet zijn.

30     Zie voor de nadelen van de hypothetische standaard hoofdstuk 8.3.
31        HR 12 november 1999, NJ 2000/67 (Visser/Erven Kroon).
32   In hoofdstuk 9.10 heb ik betoogd dat rechters elke open norm in het geldend aanvullend

contractenrecht het beste als een hypothetische standaard kunnen toepassen.
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2.3.2 Ingebrekestelling noodzakelijk'.'

Wie naar aanleiding van een opeisbare verbintenis de overeenkomst wil ontbinden
ofschadevergoeding wil vorderen, zal in de regel eerst een ingebrekestelling moeten
sturen. De schuldenaar geraakt in verzuim door een schriftelijke aanmaning waarin
hem een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen. In veel gevallen
betekent dit voor de schuldenaar een extra tel-mijn om te presteren. De redelijke
termijn van de ingebrekestelling en de termijn voor opeisbaarheid vallen immers
alleen samen indien de ingebrekestelling (ruim) voorhet verstrijken van de termijn
voor opeisbaarheid is verzonden. 33

Wat is de ratio achter de ingebrekestelling? Zouden partijen in een compleet
contract ook afspreken dat ze elkaar nog een extra termijn gunnen om na te komen,
ook al is de vordering opeisbaar? Wanneer partijen expliciet een uiterste termijn
voor nakoming afspreken, willen zij dit uiteraard niet. Partijen komen een fatale

termijn overeen om vanaf dat moment een remedie te kunnen inroepen. Partijen
zitten dan niet te wachten op een extra termijn Vandaar ik het geldend recht

wenselijk acht voor zover het bepaalt dat een fatale termijn de schuldenaar van

rechtswege in verzuim brengt (6:83 sub a BW) en een ingebrekestelling overbodig
maakt. Zoals gezegd betreft het hier een veilige haven (opt-in regime): partijen
moeten zel f actie ondernemen alvorens deze rechtsgevolgen tussen hen gelden.

Zijn partijen daarentegen geen fatale termijn overeengekomen, dan bestaat
er een leemte en liggen de zaken anders. Partijen zouden dan naar mijn mening
wel de verplichting van een ingebrekestelling in een compleet contract opnemen.
Het is bij een leemte namelijk onduidelijk vanafwelk moment de vordering precies
opeisbaar is. Hierboven heb ik aangegeven dat een rechter de datum van
opeisbaarheid het beste kan bepalen aan de hand van een hypothetische standaard:
welke termijn zouden partijen op voorhand in een compleet contract zel fhebben

gekozen. In het ergste geval komt de precieze datum van opeisbaarheid pas vast
te staan dooreen rechterlijke uitspraak. Partijen willen daaromeen ingebrekestelling
waarin een (extra) termijn wordt gesteld. Dit neemt namelijk de onzekerheid weg
over de vraag wanneer nu de uiterste datum is dat gepresteerd moet worden. 34

Een ander voordeel van de verplichte ingebrekestelling is dat dit opportunis-
tisch gedrag tegengaat. Een schuldeiser die eigenlijk van het contract af wil, kan
wanneer de prestatie uitblijft, veinzen dat er niets aan de hand is. Dit om nadat
er sprake is van opeisbaarheid ineens te ontbinden. Door de verplichting een

33    Asser-Hartkamp 4-1. nr. 365; Verbintenissenrecht (Wissink), art. 6:82, aant. 7; Parlementaire
Geschiedenis Boek 6, p. 288.

34 Het wegnemen van onzekerheid is ook de ratio achter de ingebrekestelling in het geldend recht,
zie bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-1, nr. 361, Verbintenissenrecht (Wissink), art. 6:82, aant. 5,
Parlementaire Geschiedenis Boek 6, p. 289-290.
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ingebrekestelling uit te brengen, weet de schuldenaar wanneer het'menens' wordt
en krijgt hij een redelijke termijn om (alsnog) te presteren. 35

Het ligt voorde hand om te veronderstellen dat partuen dergelijk opportunis-
tisch gedrag tegen willen gaan en duidelijkheid willen alvorens de schuldeiserover
kan gaan tot ingrijpende maatregelen als ontbinding en het vorderen van
schadevergoeding. Een verplichte ingebrekestelling lijkt daarom datgene te zijn
wat de meerderheid van partijen (die geen fatale termijn opnemen) ook zou willen.
Dit is derhalve een geschikte meerderheidsregel. Alleen de redelijke termijn die
de schuldenaar in de ingebrekestelling krijgt om alsnog te presteren is een open
norm. Zoals gezegd in hoofdstuk 9.10 kunnen open not-men het beste gehanteerd
worden als een hypothetische standaard: welke termijn zouden partijen op voorhand
zelf voor een ingebrekestelling overeen gekomen zijn?36

Op de meerderheidsregel van de ingebrekestelling bestaan - naast de veilige
haven van de fatale termijn - in het geldend recht een aantal uitzonderingen. Is
nakomingblijvend onmogelijk, dan iseen ingebrekestelling uiteraard een zinloze
verspilling van tijd en geld. Partijen zullen bij een blijvende onmogelijkheid op
voorhand in een compleet contract waarschijnlijk ook geen ingebrekestelling van
elkaar eisen. Is er sprake van een tijdelijke onmogelijkheid, dan willen partijen
elkaarop voorhand waarschijnlijk evenmin een extra termijn gunnen:7 Het is dan

wel nodig dat de schuldeiserde schuldenaar laat weten dat hij van nakoming afziet.
Zonder deze mededeling bestaat inmiers het gevaar dat de schuldenaar nutteloze
kosten maakt oin alsnog te presteren. Zodoende is het aannemelijk dat een
meerderheid van partijen bij een tijdelijke onmogelijkheid een dergelijke
mededeling wil (6:265 jo. 6:267,6:82 lid 2 BW).

Laat de schuldenaar expliciet weten niet na te zzillen komen, dan is een
ingebrekestelling eveneens verspilling van tijd en moeite. Partijen zullen dit in
een compleet contract ook niet overeenkomen. Vandaar dat de regel van art. 6:83
sub c BW wenselijk is. Laat de schuldenaar slechts impliciet merken niet na te
zullen komen, dan is een mededeling wenselijk om misverstanden te voorkomen.
Het is daarom aannemelijk dat een meerderheid van partijen art. 6:82 lid 2 BW
in een compleet contract zel f ook overeen zou komen.

35 Een ingebrekestelling is niet nodig voor de vordering tot nakoming, opschorting en verrekening.
Dit lijktook te zijn watde meerderheid van partijen zou willen. In tegenstellingtotschadevergoeding
en ontbinding bestaat er bij deze remedies namelijk geen gevaar voor soortgelijk opportunisme.
Bovendien lijkt het mij niet dat partijen elkaar een extra termijn willen geven om te presteren. Zij
zouden juist omnakoming willen vragen, op kunnen schorten en verrekenen directnadat de vordering
opeisbaar is geworden.

36     Dit is dus een andere vraag dan welke termijn partijen voor opeisbaarheid (6:38 BW) overeen
gekomen zouden zijn.

37 Eris namelijk sprake van een tijdelijke onmogelijkheid wanneerpas gepresteerd kan worden nadat
de redelijke termijn van de ingebrekestelling voorbij is. Een ingebrekestelling is dan net als bij
de blijvende onmogelijkheid zinloos, zie De Jong 1993, nr. 20.
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Deze uitzonderingen op de hoofdregel dat een ingebrekestelling nodig is,
zijn allen vervat in een aantal simpele, scherpe normen die de meerderheid van
contractspartijen waarschijnlijk zel f ook overeen zouden komen.38 De vraag of

een ingebrekestelling al dan niet noodzakelijk is, wordt in het geldend recht daarom
beantwoord aan de hand van een helder systeem van meerderheidsregels.19 Naar

mijn mening voldoen deze scherpe normen aan de drie vereisten die ik in het vorige
hoofdstuk aan meerderheidsregels stelde: (a) het probleem en de oplossing zijn
op voorhand bekend, (b) een simpele meerderheidsregel is mogelijk en (c) de
meerderheid is groot genoeg. Uiteraard kunnen feitelijke vragen overbijvoorbeeld
de tijdelijke en blijvende onmogelijkheid lastig te beantwoorden zijn.40 Toch zijn

partijen op basis van dit wettelijke systeem goed in staat om te voorspellen of ze
al dan niet verplicht zijn een ingebrekestelling uit te brengen.

De Hoge Raad heeft echter gemeend om op grond van de redelijkheid en
billijkheid uitzonderingen te aanvaarden op het zojuist besproken wettelijke systeem
van meerderheidsregels.4' Ditisinmijnogen ongewenst.42 In het vorige hoofdstuk
heb ik uiteengezet dat wanneer een meerderheidsregel en een hypothetische
standaard allebei dezelfde leemte kunnen opvullen, de meerderheidsregel de
voorkeur krijgt. Zou men de standaard verkiezen dan maakt dit de meerderheidsre-

gels nutteloos en biedt deze alleen nog maar een schijnzekerheid. Bij een
hypothetische standaard vraagt de rechter zich immers steeds afwat de desbetreffen-

de partijen zel f overeen gekomen zouden zijn. Het antwoord op deze hypothese
is beslissend, ongeacht de inhoud van de meerderheidsregel.

43

Er is door diverse auteurs dan ook op gewezen dat in het geldend recht het

zeer lastig is om te voorspellen wanneernu wel en niet een ingebrekestelling moet
worden uitgebracht.44 Het gevolg is dat veel partijen een ingebrekestelling
uitbrengen, terwijl dit helemaal niet is vereist. Partijen die wel adequaat handelen

lijden derhalve onder partijen die dit niet doen. Het zijn immers de partijen die

38      Naar mijn mening is hier niet echt een onderscheid te maken tussen wat grote en kleine partijen
willen, zodat men moet nagaan wat de meerderheid van alle partijen tezamen wil, zie hierover
hoofdstuk 9.5.3.

39        De lengte van de redelijke termijn in een ingebrekestelling wordt weliswaar bepaald dooreen open
norm, maar dit staat los van de vraag ofeen ingebrekestelling noodzakelijk is.

40 Zie bilvoorbeeld het overzicht dat Janssen & Van Rossum 2004, p. 64-65 geven over de tijdelijke
en blijvende onmogelijkheid.

41       Zienoot 10. De Hoge Raad leunt hierbij overigens wei op de wetsgeschiedenis, zie Parlementaire
Geschiedenis Boek 6, p. 289, zie ook Hartlief 2000, p. 900, De Jong 2001, p. 713.

42 Ook Hartlief 2000, p. 900-901 en Streefkerk 2004, p. 28 staan afwijzend tegenover de aanpak van

de Hoge Raad.
43 Een bijkomend nadeel is datde redelijkheid en billijkheid in hetgeldend recht niet wordt toegepast

als een hypothetische standaard. Hierdoor zijn de uitkomsten nog onvoorspelbaarder dan bij een
correct gehanteerde hypothetische standaard al het geval is. Zie in het algemeen over dit probleem
de hoofdstukken 7.6.1 en 2.4.3.1.

44      Hartlie f 2000, p. 899-901, Streefkerk 2004, p. 28; De Jong 2001, p. 708; Drion & Van Wechem
2003, p. 465, Janssen & Van Rossum 2004, p. 70.
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ten onrechte geen ingebrekestelling uitbrengen die de Hoge Raad wil beschermen,
omdat deze anders met hun schade blijven zitten:S Ikkan echter niet inzien waarom
hun belang opweegt tegen dat van al die partijen die nu als gevolg van de
onzekerheid dagelijks onnodig ingebrekestellingen uitbrengen. Merk op dat het
nu alleen gaat om negatieve wanprestatie.46 Verderop betoog ik namelijk dat bij
positieve wanprestatie een ingebrekestelling niet nodig is. Zodoende is er geen
gevaar dat een schuldeiser met gevolgschade (door ondeugdelijk presteren) blijft
zitten. 47

Het zou kunnen dat men de bestaande wettelijke meerderheidsregels te rigide
vindt en men een oplossing wil bieden die recht doet aan de omstandigheden van
het geval. In dat geval zou men een hypothetische standaardkunnenoverwegen. 48

Achteraf oordeelt een rechter dan of partijen op voorhand de verplichting tot het
uitbrengen van een ingebrekestelling overeengekomen zouden zijn. Een dergelijke
hypothetische standaard leidt naar mijn mening echter tot veel rechterlijke fouten
en als gevolg daarvan ook tot veel reclitsonzekerheid. Als gevolg van deze
onzekerheid - zoals die in het geldend recht ook bestaat - zullen veel partijen ten
onrechte een ingebrekestelling uitbrengen om er zo zeker van te zijn dat ze
schadevergoeding kunnen vorderen ofkunnen ontbinden. Zij willen immers niet
het risico lopen dat een rechter achteraf oordeelt dat een ingebrekestelling toch
nodig was geweest. Dit leidt tot een grote verspilling van tijd en geld, die men
eenvoudig kan tegengaan met duidelijke en heldere hard  and  fast  rules.

Met het bestaande wettelijke systeem van meerderheidsregels kunnen partijen
relatiefeenvoudig nagaan ofze wel ofniet tot het uitbrengen vaneen ingebrekestel-
ling gehouden zijn. De conclusie is dan ook dat het wettelijke systeem van
meerderheidsregels geschikt is om te bepalen of in geval van negatieve wanprestatie
een ingebrekestelling noodzakelijk is. Het op basis van de redelijkheid enbillijkheid
aannemen van uitzonderingen is onwenselijk. Dit leidt immers tot onzekerheid
en veel onnodig uitgebrachte ingebrekestellingen.

45      Partijen die een gebrekkige ingebrekestelling uitbrengen met bijvoorbeeld een te korte termijn of
te hoge vordering worden overigens vaak tegemoet gekomen (bijvoorbeeld door middel van conversie
ex art. 3:42 BW), zie bijvoorbeeld De Jong 1993, nr. 19.

46        ikben het dus principieel oneens met een arrest als HR 20 september 2002, NJ 2004/458 (Caribbean
Bistros), waar bij negatieve wanprestatie het niet uitbrengen van een ingebrekestelling op grond
van de redelijkheid en billijkheid zonder consequenties bleef.

47      In HR 6 oktober 2000, NJ 2000/691 (Verzicht/Rowi) en HR 22 oktober 2004, RvdW 2004/119,
(zie hierover Drion & Van Wechem 2005, p. 440) hanteerde de Hoge Raad de redelijkheid en
billijkheid om te voorkomen datdeschuldeiserzijn gevolgschade niet kon vorderen. Met Streetkerk
2004, p. 26-27 ben ik van mening dat dit een oplossing is voor een probleem dat eigenlijk niet
bestaat.

48      De formele benadering is overigens ongewenst. Dit om dezel fde redenen die ik in § 2.3.1 noemde
bij deopeisbaarheid: elk contract datgeen fatale termijn kent, wordtdan als onvoldoendebepaalbaar
gekwalificeerd (art. 6:227 BW).
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24 Positieve wanprestatie

Zojuist heb ik voor de negatieve wanprestatie het tijdstip besproken waarop de
diverse remedies kunnen worden ingeroepen.  In deze paragraaf beantwoord ik
dezelfde vraag, maar dan voor de positieve wanprestatie (de ondeugdelijke
prestatie). Als tijdstip voor opeisbaarheid geldt net als bij de negatieve wanprestatie
dat dit het tijdstip is dat partijen zelf overeengekomen zijn. Zijn partijen geen

termijn overeengekomen, dan bepaalt de aanvullende werking van redelijkheid
enbillijkheid deze termijn. De verzuimregelingbij positieve wanprestatie zou echter
kunnen verschillen met de negatieve wanprestatie. Uit de rechtspraak kan men
opmaken - zeker is dit echter niet - dat de schuldeiser de wederpartij in geval van
een ondeugdelijke prestatie inprincipe altijd door middel van een ingebrekestelling
een redelijke termijn moet geven om (alsnog) na te komen. 49

Naarmijnmening zou een meerderheid vanpartijenineen compleet contract

echter overeenkomen dat de schuldeiser in geval van positieve wanprestatie direct
alle remedies kan inroepen. Ik stel dan ook een meerderheidsregel voor die de
verbintenis direct opeisbaar maakt en de schuldenaar direct van rechtswege in
verzuim brengt op het moment van de positieve wanprestatie. Ik licht dit eerst voor
de opeisbaarheid toe en daania voor de verzuimregeling.

2.4.1 De vordering direct opeisbaar

Vanaf welk moment willen partijen dat de vordering opeisbaar is in geval van
positieve wanprestatie? Naar mijn mening zou de meerderheid van partijen op
voorhand afspreken dat de vordering opeisbaar is vanaf jiet moment dat de

schuldenaar de ondeugdelijke prestatie levert, ongeacht de vraag of partijen een
fatale termijn overeen zijn gekomen.

Waarom de meerderheid vanpartijen dit zou willen, kan ik hetbeste duidelijk
maken aan de hand van een voorbeeld. Stel dat partijen overeenkomen dat een

bepaalde machine uiterlijk  1 mei geleverd moet worden.  Op 15 april levert  de
schuldenaarde machine en na een aantal dagen blijkt dat de machine ondeugdelijk
is. Op het eerste gezicht lijkt het dat partijen op voorhand afhebben willen spreken
dat pas vanaf 1 mei remedies kunnen worden ingeroepen. De meerderheid van

partijen zou naarmijn mening echter afspreken dat wie eerder dan de fatale termijn
geleverd krijgt, zonder tegenbericht van de schuldenaar direct mag vertrouwen

op de deugdelijkheid van die prestatie. Waarom zou de gebruiker van de machine
tot 1 mei moeten wachten tot hij bijvoorbeeld contracten met derden aan kan gaan
waarvoor de desbetreffende machine nodig is? De prestatie is voor de schuldeiser

49     Zie noot 6.

253



Hoofdstuk  10

waarschijnlijk meer waard wanneerhij direct op de deugdelijkheid mag vertrouwen.
Het gevolg is dat hij bereid is om meer te betalen voor deze prestatie. In ruil voor
deze hogere prijs zal de schuldenaar graag direct zijn verantwoordelijkheid nemen.
Van al zijn leveringen zal immers slechts een fractie ondeugdelijk zijn, terwijl
hij bij elke transactie een hogere prijs krijgt in ruil voor het vertrouwen dat de
prestatie direct vanaf de levering deugdelijk is.

Ik stel dan ook in afwijking van het geldend recht de meerderheidsregel voor
dat de prestatie direct opeisbaar is indien ondeugdelijk is gepresteerd. Zoals bij
elke meerderheidsregel zal er ook een minderheid van contracten zijn waarvoor
deze meerderheidsregel niet optimaal is. Ik denk bijvoorbeeld aan contracten
waarbij 'proefgedraaid' moet worden, of waar de prestatie een experimenteel
karakter heeft. De schuldenaar kan dan expliciet aangeven dat de schuldeiserjuist
nog niet mag vertrouwen op de deugdelijkheid van de prestatie. Hierdoor wijken
partijen af van de nieerderheidsregel. De oplevering van een huis is een ander
voorbeeld. Aan een nieuwbouwhuis zitten vrijwel altijd een aantal gebreken. 50

Partijen wijken dan wellicht van de door mij voorgestelde meerderheidsregel af
en komen overeen dat de schuldenaar een bepaalde tijd heeft om eventuele gebreken
te verhelpen. alvorens de diverse remedies kunnen worden ingeroepen.

2.4.2 Verzuim: Ingebrekestelling overbodig

Naarmijn mening zouden niet veel partijen de verplichting tot een ingebrekestelling
in een compleet contract overeenkomen in geval van positieve wanprestatie. Net
zoals partijen willen dat de vordering direct opeisbaar is, wil de meerderheid
partijen in een compleet contract waarschijnlijk ook dat de schuldenaar direct iii
verzuim is vanafhetinoment dat hij de ondeugdelijke prestatie ievert. In het geldend
recht is daarentegen vaak wel een ingebrekestelling nodig.

Een verplichte ingebrekestelling leidt echter tot hetzelfde probleem dat ik
hierboven ook al signaleerde. De schuldeiserkan niet vertrouwen op de deugdelijk-
heid van de prestatie als hij eerst een ingebrekestelling moet uitbrengen alvorens
schadevergoeding en ontbinding te kunnen vorderen. Beide partijen willen dit
waarschijnlijk niet, omdat de prestatie dan minder waard is voor de schuldeiser.
Hij zal dan minder voor de prestatie willen betalen dan wanneer hij wel aanstonds
op de deugdelijkheid mag vertrouwen. Ik stel dan ook de meerderheidsregel voor
dat de schuldenaar direct in verzuim raakt op het moment dat hij de ondeugdelijke
prestatie levert.

50      De Vereniging Eigen Huis meldt bijvoorbeeld dat een nieuwbouwhuis gemiddeld zo'n 25 tot 30
gebreken kent. Zie: http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/%28Ver%29Kopen/Nieuwbouw-
huis+kopen/StichtingKIantgerichtBouwen/
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De reden dat voor ontbinding en schadevergoeding in het geldend recht toch
een ingebrekestelling wordt vereist, is dat de schuldeiser de schuldenaar vaak de
kans moet geven zijn ondeugdelijke prestatie te herstellen of te vervangen:' Dit
leidt echter tot problemen wanneer de ingebrekestelling achterwege is gebleven
en het desondanks toch als onwenselijk wordt gezien dat de schuldeiser in het
concrete geval zijn gehele schade moet dragen. Het gevolg is dat rechters met
behulp van de redelijkheid en billijkheid uitzonderingen creeren.52 Dit maakt het
onvoorspelbaar om te beoordelen of nu wel of geen ingebrekestelling nodig is.

Met de zojuist voorgestelde meerderheidsregel dat verzuini intreedt op het
moment van de wanprestatie bestaat zowel deze onvoorspelbaarheid als het risico
dat een schuldeiser met gevolgschade blijft zitten niet. Dit neemt niet weg dat ik
van mening ben dat de verplichting kan bestaan om de schuldenaar de gelegenheid
te geven tot herstel ofvervanging van de prestatie. Partijen zouden dit naar mijn
mening in een compleet contract echter niet oplossen met een verplichting tot
ingebrekestelling, maardooreen schadebeperkingsplicht (§ 3.3),53 6fdoor de keuzes
van remedies te reguleren. In het geldend recht heeft de schuldeiser in principe
de keuzevrijheid om elke remedie te hanteren die hij wil. Als gevolg van dit
keuzerecht hoeft de schuldeiser geen rekening te houden met de belangen van de
schuldenaar en kan hij bijvoorbeeld voor ontbinding kiezen terwijl reparatie een
zeer reele optie is. In § 4 opper ik daarom een systeem voor de keuze van remedies,
waarbij de schuldeiser de wederpartij de gelegenheid tot herstel of vervanging
moet geven wanneer dit optimaal is.

2.5 Conclusie: Een nieuw systeem, grotendeels binnen de bestaa,ide

wettelijke regeling

Concluderend komt mijn voorstel neer op een aantal simpel toepasbare meerder-

heidsregels, gecombineerd met een tweetal hypothetische standaarden. Is er sprake
van negatieve wanprestatie dan kan eens schuldeiserdirect alle remedies inroepen
na afloop van een fatale termijn. Zijn partijen geen fatale termijn overeengekomen
dan bepaalt de rechter de termijn voor opeisbaarheid aan de hand van een

hypothetische standaard. Deze termijn komt uiteraard overeen met de termijn die
partijen op voorhand ook overeengekomen zouden zijn. Na deze termijn kan men

51 Zie bijvoorbeeld r.0.3.6 van HR 4 februari 2000, NJ 2000/258 (Kinheim/Pelders) en Hof Arnhem
18 september 2001, NJ 2002/304 (Sun Alliance/EMS)

52 Vaak wordt de eis van de ingebrekestelling op grond van de redelijkheid en billijkheid niet nodig
geacht: HR 6 oktober·2000, NJ 2000/691 (Verzicht/Rowi)en HR 22 oktober 2004, RvdW 2004/119
zie hierover Drion & Van Wechem 2005, p. 440; soms hoeft de schuldeiser slechts een deel van
zijn schade zelf te dragen, zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 18 september 2001, NJ 2002/304 (Sun
Alliance/FMS).

53     Zie ook Streefkerk 2004, p  10 e.v.
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opschorten, verrekenen en nakoming vorderen. Dit alles volgt nu in principe ook
al uit de wet en jurisprudentie. Het enige probleem dat ik signaleer, is dat rechters
de redelijkheid en billijkheid momenteel niet als een hypothetische standaard
hanteren. In hoofdstuk 9.10 gaf ik echter aan dat dit een algemeen probleem is.

54

Voor schadevergoeding en ontbinding is nog extra nodig dat de wederpartij
in verzuim is. In principe is hiervoor een ingebrekestelling nodig. Wat hierbij een
redelijke termijn is, kan de rechter- in afwijking van het geldend recht - het beste

bepalen aan de hand van een hypothetische standaard: de termijn die partijen in
een compleet contract overeen gekomen zouden zijn. In een aantal uitzonderingsge-
vallen is geen ingebrekestelling nodig. Deze uitzonderingen staan nu al in de wet
genoemd: een blijvende of tijdelijke onmogelijkheid en een schuldenaar die
expliciet of impliciet laat weten niet te zullen nakomen. Voor een tijdelijke
onmogelijkheid en een impliciete verklaring van de schuldenaar is wel een
mededeling van de schuldeiser vereist. Extra uitzonderingen zijn naarmijn mening
niet gewenst. Dit betekent dat het in afwijking van het geldend recht beter is om
uitzonderingen op de verzuimregeling op grond van de redelijkheid en billijkheid
nlet meer toe te staan.

Is er daarentegen sprake van positieve wanprestatie, dan zou het beste de

meerderheidsregel kunnen gelden dat de prestatie direct opeisbaar is en de
schuldenaar direct in verzuim geraakt vanaf het moment dat de ondeugdelijke
prestatie is geleverd.55 Vanafdit moment kan de schuldeiserdan direct alle remedies

inroepen. Deze meerderheidsregel wijkt sterk afvan het geldend recht. Eventuele
fatale termijnen en ook de ingebrekestelling zijn namelijk niet meer van belang.

Ik wil tot slot wel opmerken dat het hier een eerste analyse van de opeisbaar-
heid en de verzuinlregeling op grond van de rationele keuze theorie betreft.56 Dit
betekent dat ik zo goed mogelijkheb geprobeerd om in kaart te brengen watpartijen
in een compleet contract zouden willen. Mijns inziens komen bovenstaande
conclusies hiermee overeen. Het is echter niet uit te sluiten dat toekomstig
onderzoek bovenstaande analyse uitbreidt. Hierdoor is er altijd een mogelijkheid
dat blijkt dat de meerderheid van partijen in een compleet contract iets anders wil
dan ik hierboven heb beweerd.

54 Zie hoofdstuk 9.10 waar ik betoog dat rechters alle open normen het beste als hypothetische
standaarden kunnen toepassen en hoofdstuk 11.2 waar ik dit specifiek voor de redelijkheid en
billijkheid betoog.

55 Partijen kunnen hier uiteraard vanaf wijken. Bij sommige prestaties moet men door middel van
trial en error toteen deugdelijke prestatie komen. Partijen weten dit echterop voorhand en zullen
daarom afwijken door zel f een bevredigende regeling te treffen. Wellicht kan een veilige haven
dit vergemakkelijken.

56      In de internationale rechtseconomische literatuur ben ik een dergelijke analyse in ieder geval met
tegengekomen.
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3            Tot welke hoogte is compensatie voor de schuldeiser wenselijk?

3.1 Het uitgangspunt is het positieve contractsbelang van de schuldeiser

Inmiddels is duidelijk vanaf welk moment de schuldeiser diverse remedies kan

inroepen, maar waar dient een remedie precies toe? Het uitgangspunt in het geldend
recht is dat de benadeelde partij bij niet-nakoming in die situatie wordt gebracht
waarin hij ook had verkeerd als wel aanstonds deugdelijk was gepresteerd, het
zogenaamde positieve contractsbelang.57 Het meest verstrekkende gevolg van dit

uitgangspunt is de ongelimiteerde aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortko-
mingen. In deze paragraaf ga ik na of deze scherpe norm van de onbeperkte

schadevergoeding wel voldoet aan de eisen zoals die in het vorige hoofdstuk aan
aanvullend contractenrecht gesteld zijn. In hoofdstuk 9.10 gaf ik aan dat wanneer

de strategische benadering mogelijk is, dit doorgaans de voorkeur heeft. Daarna
komt de meerderheidsregel in beeld en wanneer ook dit geen optie is, komt de
keuze tussen een hypothetische  standaard en de formele  benadering aan bod.58

De mogelijkheden van de strategische benadering bespreek ik verderop (§ 3.2).
Nu ga ik na ofhet uitgangspunt dat bij niet-nakoming vergoeding van het positieve
contractsbelang plaatsvindt, een goede meerderheidsregel is.

Het is de vraag ofaan het eerste vereiste van een meerderheidsregel is voldaan:
is dit de oplossing die een meerderheid van partijen wil?59 Met name commerciele

partijen gebruiken namelijk veelvuldig exoneraties om onder deze ongelimiteerde
aansprakelijkheid uit te komen. Wanneer partijen massaal afwijken van het
aanvullend contractenrecht, roept dit de vraag op ofde gekozen norm wel de meest

optimale is. De kritiek op de ongelimiteerde aansprakelijkheid is dan ook dat deze
regel niet is toegesneden op de behoeften van de hedendaagse commerciele
contractspraktijk.60

Exoneraties komen echter in vele soorten en maten voor. Zo sluiten partijen
bijvoorbeeld aansprakelijkheid uit voor hulppersonen, gevolgschade en schade
die niet is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Ook beperken partijen
bijvoorbeeld de hoogte van de schadevergoeding.6' Naar mijn mening is er geen

gemene deler voor al deze mogelijkheden die partijen in een meerderheid van
contracten toepassen. Het lijkt er meer op dat partijen voor elk type contract juist

57 Zie bijvoorbeeld Krans 1999, p. 131-132, Asser-Hartkamp 4-I. nr, 413;Asser-Hartkamp 4-11, nr.
162.

58 Zoals bekend worden veilige havens en algemene voorwaarden - indien wenselijk - altijd
gecombineerd met den van deze vier oplossingen (zie hfst. 9.4). De normatieve benadering heb
ik afgewezen (hfst. 9.3) en laat ik daarom verder buiten beschouwing.

59     Zie voor deze vereisten hoofdstuk 9.5.2.
60 Zie Drion & Van Wechem 2004, p 471.
61 Zie bijvoorbeeld Duyvensz 2003. p 8
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een op maat gesneden exoneratie kiezen. Het is derhalve maar zeer de vraag of
ereen exoneratie te bedenken valt die een meerderheid van pat-tijen in een compleet
contract zou willen gebruiken. Het kan best zo zijndat partijen in een meerderheid
van contracten voor een exoneratie kiezen, maar het is naar mijn mening niet zo

dat een meerderheid van partijen voor een specijiek type exoneratie kiest. Hierdoor
is het logisch om te veronderstellen dat van alle mogelijke regels de meerderheid
van de partijen de regel van ongelimiteerde aansprakelijkheid wenst. Dit zal geen
absolute meerderheid zijn, maar orndat erzoveel regels met een exoneratie mogelijk
zijn, zal geen van die regels meer 'aanhangers' hebben dan de regel van ongelimi-
teerde aansprakelijkheid. De klacht uit de praktijk is dan ook niet terecht, er is
gewoon geen beter alternatief voor handen dan de meerderheidsregel van
onbeperkte aansprakelijkheid. 62

Hier komt bij dat de meeste kleine partijen waarschijnlijk ongelimiteerde
aansprakelijkheid wensen. In hoofdstuk 9 liet ik zien dat de belangen van kleine
partijen zwaar wegen bij de keuze voor een meerderheidsregel.63 Kleine partijen
gaan er van uit dat wanneer de wederpartij schade veroorzaakt hij deze voor zijn
rekening zal nemen. Als gevolg van hun risico mijdende gedrag zijn zij waarschijn-
lijk ook bereid voor deze ongelimiteerde aansprakelijkheid te betalen.64 De partij
die het risico loopt volledige schade te moetenbetalen, zal immers een hogere prijs
vragen om dit risico af te dekken. Verder is mijns inziens ook aan de twee laatste
voorwaarden van een goede meerderheidsregel voldaan. De nonn van ongelimiteer-
de aansprakelijkheid is simpel van aard en het aantal partijen voor wie de norm
gunstig is, is substantieel.65 Zodoende ben ik van mening dat het uitgangspunt in
het geldend recht dat bij niet-nakoming het positieve contractsbelang vergoed wordt,
wenselijk is.

Dit zou overigens heel goed anders kunnen zijn in een apart handeiscontracten-
recht (zie hfst. 9.9). Dan hoeft men namelijk alleen rekening te houden met
commerciele partijen, waarvan het nierendeel zeer waarschijnlijk wel een exoneratie
wenst. De kans is dan groot dat 66n type exoneratie is aan te wijzen dat de
meerderheid van partijen wenst. Dit lijkt mij ook de verklaring dat opstellers van

62      Er is in de rechtseconomische literatuur wel discussie geweest over de vraag of reliance damages
(negatiefcontractsbelang) niet beter zijn dan expectation damages (positiefcontractsbelang), zie
voor een overzicht De Geest 1994, p 236-241 en 259-261. Met De Geest ben ik van mening dat
de meeste contractspartijen voor een vergoeding van het positieve contractsbelang zouden kiezen.
Vooral kleine partijen kiezen hiervoor omdat vergoeding van het positieve contractsbelang meer
zekerheid biedt.

63      De norm heeft ook enige strategische werking wanneer een grote partij met een onwetende kleine
partij contracteert.  Wil de grote partij afwij ken  dan  kan de wederpartij gernformeerd raken  (zie
over deze samenloop van de meerderheidsregel en de strategische benadering hfst. 9.5.3 en 9.6.2).

Dit effect valt echter mee wanneer afgeweken wordt bij algemene voorwaarden. Niet voor niets
staat een exoneratie daarorn op de grijze lijst van art. 6:237 BW.

64      Zie over de verschillen tussen grote en kleine partijen hoofdstuk 5 3.4.
65      Zie voor deze eisen hoofdstuk 9.5.2.
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algemene branchevoorwaarden veelvuldig exoneraties toepassen. Zij hebben slechts

te maken met een bepaald type transactie en kunnen derhalve ook kiezen voor 6611

bepaald type exoneratie.
In hoofdstuk 9.5 heb ik laten zien dat wanneereen meerderheidsregel geschikt

is men in principe niet meer aan de andere oplossingen toekomt. Ik zal nu voor

de volledigheid toch kort laten zien waarom een hypothetische standaard en de

formele benadering niet geschikt zijn. Een hypothetische standaard zou er op neer

komen dat een rechter steeds achteraf vaststelt welke mate van aansprakelijkheid
partijen in een compleet contract overeen zouden zijn gekomen. De rechter vraagt
zich dan (a) afofpartijen ongelimiteerde aansprakelijkheid zouden hebben gewild.
Zo nee, dan dient hij (b) vast te stellen voor welke typen schade dit het geval is

(bijvoorbeeld een beperking voor hulppersonen, gevolgschade ofeen beperking
tot een bepaald bedrag) om daarna (c) te bepalen tot hoe ver deze limitering reikt

(geheel ofgedeeltelijk). Het lijkt mij beteromeen dergelijke complexebeslissing
aan partijen zelfover te laten en niet aan de rechter. De kans op rechterlijke fouten

is bij een hypothetische standaard waarschijnlijk zo groot, dat partijen hiermassaal
van af zouden wijken.

De formele benadering lijkt tot slot ook geen oplossing. Dit zou namelijk
betekenen dat contracten niet worden afgedwongen als partijen hierinnietexpliciet
specificeren hoeveel schadevergoeding gevorderd kan worden in geval van een
toerekenbare tekortkoming. De meerderheidsregel van ongelimiteerde aansprakelijk-
heid lijkt dan beter. Dit bespaart immers veel (kleine) partijen die deze onbeperkte
schadevergoeding wensen transactiekosten. Bovendien zouden veel contracten

niet meer worden afgedwongen, omdat met name kleine partijen zouden nalaten
te specificeren tot hoever de aansprakelijkheid reikt.

3.2 De strategische benadering: Alleen voorzienbare schade

De hoofdregel in het geldend recht is dat een schuldeiser bij niet-nakoming recht
heeft op vergoeding van zijn schade terhoogte positieve contractsbelang. Art. 6:98
BW stelt echter als eis dat schade als gevolg van de wanprestatie redelijkerwijs
aan de schuldenaar toe te rekenen moet zijn.66 Met andere woorden: er moet
voldoende causaal verband bestaan tussen de schade en de wanprestatie, anders

krijgt de schuldeiser niet zijn (volledige) positieve contractsbelang vergoed. Bij
deze zogenaamde toerekening naar redelijkheid mag een rechter met alle

omstandigheden van het geval rekening houden. Art. 6:98 BW noemt als relevante

omstandigheden: (a) de aard van de aansprakelijkheid en (b) de aard van de schade.

66 Krans 1999,p. 123 e.v., Asser-Hartkamp 44, nr. 435(a), Olthof 1995,p. 83 e.v.; Verbintenissenrecht

(Boonekamp), art. 6:98, aant. 36.
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Verder worden ook nog (c) de voorzienbaarheid van de schade en (d) de mate van
verwijtbaarheid van belang geacht.67 Deze lijst is echterniet limitatief.68 Het betreft
hier namelijk een open norm die de rechter achteraf invult aan de hand van de
redelijkheid.69 De wijze waarop dit in de praktijk geschiedt, komt mijns inziens
overeen met de normatieve benadering. In hoofdstuk 9.3 heb ik echter betoogd
dat de normatieve benadering ongeschikt is om de inhoud van het aanvullend
contractenrecht te bepalen.

De reden voor deze normatieve benadering komt volgens mij voort uit het
feit dat de meeste literatuur enjurisprudentie over causaliteit de buitencontractuele
aansprakelijkheid betreft.70 Voorde causaliteit bij de contractuele aansprakelijkheid
is nauwelijks aandacht, dit terwijl erjuist een fundamenteel verschil bestaat tussen
beide gevallen. In geval van contractuele aansprakelijkheid heeft de schuldenaar
namelijk de mogelijkheid om elk risico op schade - dus ook een risico op
(buitensporig hoge) schade met een ver verwijderd causaal verband - te verdisconte-
ren in de prijs. Het enige wat een schuldenaarbelangrijk vindt, is dat hij de risico's
verbonden aan een eventuele wanprestatie kan inschatten, zodat hij zijn prijs hierop
kan aanpassen. Met dit extra geld kan de schuldenaardan een verzekering afsluiten
o fwanneer hij kapitaalkrachtig genoeg is, kan hij zichzelf indekken (selfinsurance)
tegen de diverse risico's. 7I

Contractspartijen zijn daarom - afgezien van een condicio sine qua non
verband - niet geYnteresseerd in causaliteit. In een compleet contract zouden partijen
hierover dan waarschijnlijk ook geen afspraken maken. Wat partijen wel belangrijk
vinden is dat ze ten tijde van het sluiten van het contract hun risico's kunnen
overzien,72 zodat ze hun prijs dienovereenkomstig kunnen vaststellen. Ik bepleit
daarom een terugkeernaar de adequatie-theorie:73 alleen vergoeding van die schade
die ten tijde van het sluiten van het contract voor de schuldenaar voorzienbaar was. 74

Waarom is er een aanvullende rechtsregel nodig die de schadevergoeding
beperkt tot voorzienbare schade? Welk probleem lost deze rechtsregel nu precies

67     Asser-Hartkamp 4-I, nr. 433-434; Spier e a. 2003, nr. 218; Krans 1999. p. 132 e.v.
68     Zie voor meer factoren bijvoorbeeld Verbintenissenrecht (Boonekamp), art. 98, aant. 28.
69       Hoewel het woord redelijkheid ontbreekt in art. 6:98 BW, wordt algemeen aangenomen datde rechter

achteraf in het individuele geval de meest passende oplossing kan kiezen, zie bijvoorbeeld Asser-
Hartkamp 4-1, nr. 432.

70     Krans 1999, p. 123, Olthof 1995, p. 83.
71       Soms zal de schuldeiser echter beter in staat zijn om een bepaald risico te dragen. Partijen komen

dan - in ruil vooreen lage(re) prijs - uiteraard een exoneratie overeen, zie hierover hoofdstuk 5.2.2.
72 Ook Krans 1999, p. 124 en 136 e.v noemt het inschatten van risico's belangrijk en erkent (p. 139)

ook de verschillen tussen buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid.
73 Zieoverdeze adequatie-theorie: Asser-Hartkamp 4-1, nr. 428, Krans 1999, p. 124 e.v. en 135 e.v.
74 Bij duurovereenkomsten is dit volgens mij niet anders. Een partij schat ook dan zijn risico's in

en bepaalt naar aanleiding daarvan zijn prijs. Breken partijen het contract open en komen zij een
nieuwe prijs overeen dan geldt aansprakelijkheid voorrisico's die op dat moment te voorzien waren.
Dit pas binnen de adequatie-theorie. want in principe sluiten partijen een nieuw contract wanneer
zij het oude openbreken
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op? Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Wie een waardevol pakketje verstuurt,
zal daar meer voor moeten betalen dan iemand die pakketje van weinig waarde
verstuurt. Het gevolg hiervan is dat een partij die een waardevol pakketje wil
versturen de waarde ervan het liefst geheim houdt, aangezien hij dan onder het

lage tarief valt. Een organisatie als TPG weet echter dat dit risico bestaat en vangt
dit op door middel van een zogenaamd prijs-keuzesysteem: de schuldeiser kan
kiezen voor een laag tariefmet exoneratie ofvoor een hoog tariefzonder (of met
een minder vergaande) exoneratie. 75

Veel partijen zijn echter niet zo gesofisticeerd als TPG en houden geen
rekening met het feit dat hun wederpartij wel eens een bijzonder risico kan
vormen.76 In de jurisprudentie ben ik hier twee sprekende voorbeelden van

tegengekomen. Het eerste is het al eerder genoemde voorbeeld van een garderobe-
houder die een bontjas in bewaring neemt die zoek raakt. De garderobehouder
was echter niet op de hoogte van de excessieve waarde van de jas.77 Een tweede
voorbeeld is dat van een partij die de opdracht krijgt een chassis voor een
aanhangwagen te vervaardigen, hetgeen uiteindelijk mislukt. De producent wist
echter niet dat de wederpartij de aanhangwagen als prototype wilde gaan verkopen. 78

In beide gevallen is sprake van informatie-asymmetrie welke de wederpartij
kan uitbuiten. De schuldenaar meent immers met een laag risico van doen te hebben
en vraagt zodoende een lage prijs. Voor het sociale welzijn is dit niet optimaal,
omdat de schuldenaar als gevolg van zijn onwetendheid geen adequate voorzorgs-
maatregelen kan treffen. Wie denkt een normale jas in bewaring te nemen, zal deze
tussen de anderejassen ophangen. Weet men echter dat het een dure bontjas betreft,
dan zal men deze wellicht in een afgesloten ruimte opbergen. Wie denkt een

'gewoon' chassis voor een aanhangwagen te fabriceren, maakt zich met zo'n zorgen
als dit niet helemaal volgens de specificaties lukt. Weet deze schuldenaar echter
dat het een waardevol prototype betreft, dan zal hij waarschijnlijk alles in het werk
stellen om correct na te komen.

Zonder informatie ontstaat derhalve meer schade dan wanneer de schuldeiser
de informatie wel geeft. Dit is als vanzelfsprekend slecht voor het sociale welzijn.

75 Zie verder hoofdstuk 8.8 voor het prijs-keuzesysteem en de aldaar genoemde literatuur.
76 Zie Ayres & Gertner  1989, p.  103; deze auteurs stellen ook dat wanneer kleine partijen wei van

het risico zouden weten zij veelal nog steeds niet tot een tariefkeuzesysteem overgaan. Het kleine
aantal contracten dat zij sluiten. weegt namelijk waarschijnlijk niet op tegen de transactiekosten
die het ontwerpen van zo'n systeem met zich brengt. Zie verder ook Ayres & Gertner 1992, p. 738
e.v.

77        Hof 's Hertogenbosch 12 november 1990, TvC 1991,2 (Hubertushuis), zie hieroverook hoofdstuk
7.5.1 en 6.3.2.

78      HR 1 juli 1992, NJ 1992/711 (Haxe/Schdr en Vriend), zie hierover ook Olthof 1995, p. 87 e.v.
Dit arrest geniet weinig bekendheid. Dit in tegenstelling tot zijn tegenhanger uit de common law:
Hadley versus Baxendale, (1854) 9 Exch 341,156 Eng. Rep. 145. De gehele strategischebenadering
(zie hoofdstuk 7 5) lijkt op deze uitspraak le zijn gebaseerd, zie: Ayres & Gertner 1989, p.  101
e.v., zie bijvoorbeeld ook Bebchuck & Shavell 1991; Johnston 1990; Adler 1999; Posner 2005.
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In hoofdstuk 9.6 bleek dat de zogenaamde strategische benadering een goede
oplossing kan zijn om informatie-asymmetrie op te heffen.79 Het aanvullend
contractenrecht opstellen zoals de partij met informatie-voorsprong het niet Wil,
kan deze partij namelijk dwingen tot het prijsgeven van de desbetreffende
informatie:0

De adequatie-theorie komt volgens mij overeen met deze strategische
benadering: alleen schade die de schuldenaar ten tijde van de contractsluiting kon
voorzien, komt voor vergoeding in aanmerking. De schuldeiser krijgt hierdoor
een prikkel om zijn bijzondere risico te melden, aangezien deze schade anders
niet wordt vergoed:'De schuldenaar kan hier vervolgens zijn prijs op aanpassen
en - nog belangrijker - de juiste voorzorgsmaatregelen treffen. Ik pleit daarom
voor een terugkeer naar de adequatie-theorie. Mijns inziens verzet de tekst van
art. 6:98 BW zich niet tegen een dergelijke toepassing

In de Nederlandse literatuuris overigens discussie gevoerdoverhet moment
waarop de schade te voorzien moet zijn. Gaat het om voorzienbaarheid ten tijde
van de contractsluiting of ten tijde van de wanprestatie782 De strategische
benadering heeft alleen effect wanneer dit het moment van de contractsluiting is.

79 Zoals gezegd in hoofdstuk 9.6 krijgt de strategische benadering vnjwel altijd de voorkeur boven
alle andere oplossingen wanneer· deze benadering effectief is in het terugdringen van informatie-
asymmetrie. Dit kan anders ziln indien alle partijen algemene voorwaarden hanteren die de
informatie-asymmetrie ook kunnen terugdringen (zie bijvoorbeeld hfst. 8.8). Hoewel sommige
algemene voorwaarden dit doen. lijkt het me dat deze met name voor kieine partijen zoals
garderobehouders niet bestaan.

80      Bebchuck & Shavell 1991, p. 287 e.v., Posner 1999. p. 165 e.v., Posner 2003, p. 837 en De Geest
1994, p. 204 betogen dat de tegenhanger van de adequatie-theorie (aansprakelijkheid ook voor
onvoorziene risico's) er toe leidt dat alle partijendie een laag,·isico vormen zich:elfbekendzzillen
niaken. Zij kunnen dan immers een lagere prijs bedingen. Het gevolg is dat iedereen die zich niet
bekend maakt waarschijnlijk een hoog risico vormt, zodat de informatie-asymmetrie eveneens
opgeheven wordt. Het uiteindelijkeeffectis volgens deze auteurs onderbeide rechtsregels hetzel fde.
Hetgaater volgens lien omde communicatiekosten (transactiekosten)zoklein mogelijktehouden:
de groep die het grootst is moet krijgen wat ze willen, zodat zij niet hoeven aan te geven tot welke
groep ze behoren. Deze auteurs miskennen m.i dat juist als gevolg van de informatie-asymmetrie
zowel schuldenaars als andere schuldeisers (die een laag risico vormen) doorgaans niet weten dat
er hoge risico's bestaan (zie ook Ayres & Gertner 1989, p. 102). De groep met een laag risico zal
zichzelfdan ook langnietaltijdbekend maken. Ayres&Gertner 1992, p. 741 e.v. (zieook Johnston
1990) laten daarbij met een formeel model zien waarom in een wereld zonder transactiekosten er
nog steeds de hierboven genoemde informatie-asymmetrie kan bestaan.

81 Partijen kunnen uiteraard ook van de bepaling afwijken, maar wanneereen schuldeiserdit voorstelt,
weet de schuldenaar uiteraard ook genoeg. Een bijkomend voordeel van de vergoeding van
voorzienbare schade is dat dit overreliance tegengaat (zie bijvoorbeeld Shavell  1980 over het gevaar
van overre/tance, zie verder De Geest  1994, p 236-241 en 259-261).  Dit wil zeggen dat de
schuldeiser onverantwoorde investeringen doet, omdat hij weet dat hij in geval van wanprestatie
toch zijn gehele positieve contractsbelang pergoed krijgt. Nu alleen voorzienbare schade voor
vergoeding in aanmerking komt, dwingt dit de schuldeiser meer verantwoorde investeringen te
doen (zie voor een soortgelijk idee Cooter & Eisenberg 1985, p. 1467). Edlin 1998, p.  176(zie
ookdeliteratuuraldaar) geeft overigens aan dathet probleem van overreliance zich in veel contracten
niet voordoet.

82     Krans 1999, p. 138-139 geeft deze discussie weer.
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Ten tijde van de contractsluiting schat een partij namelijk in welke risico's hij loopt
in geval van wanprestatie en gaat hij na welke (extra) voorzorgsmaatregelen nodig
zijn om deze risico's in te dammen. Op basis van deze informatie bepaalt hij dan
zijn prijs.

Zou men voor voorzienbaarheid ten tijde van de wanprestatie kiezen, dan
kan dit leiden tot opportunistisch gedrag. Een partij die een hoog risico vormt,
kan dit namelijk ten tijde van de contractsluiting geheim houden, hetgeen hem
een lage prijs oplevert. Na de contractsluiting zal hij zijn bijzondere risico wel
melden, zodat dit ten tijde van de wanprestatie niet meer als onvoorzien geldt.
Zodoende krijgt hij en een lage prijs en volledige vergoeding van zijn schade in

geval van niet-nakoming.
Dit zou betekenen dat iemand een waardevolle bontjas mag afgeven tegen

het lage tarief, maar wel volledige schadevergoeding krijgt wanneer zij de waarde
direct na de contractsluiting mededeelt. Het gevolg hiervan is dat de garderobehou-
derditrisico op alle klanten afwentelt door zijn prijs te verhogen. Hierdoorbetalen
mensen met een normale jas voor het risico van mensen met een excessie f dure
jas (zogenaamde kruissubsidiering).83 Dergelijk opportunisme en de hieruit voort-
vloeiende kruissubsidiering lijkt me onwenselijk, zodat ik pleit voorde strategische
rechtsregel dat alleen schade die voorzienbaar was ten tijde van de contractsluiting

voor vergoeding in aanmerking komt.

3.3 De schadebeperkingsplicht

Naast de uitzondering dat alleen voorzienbare schade voor vergoeding in
aanmerking komt, is er nog een tweede uitzondering op het beginsel van de

vergoeding terhoogte van het positieve contractsbelang. Schade die namelijk door
de eigen schuld van de schuldeiser is veroorzaakt, komt niet voor vergoeding in
aanmerking. Ik maak onderscheid tussen de schadebeperkingsplicht - welke ziet

op dat deel van de schade welke is vergroot door een gedraging (of nalaten) van

de schuldeiser- en 'gewone' eigen schuld - waarbij de schade (mede) is ontstaan
door een gedraging (of nalaten) van de schuldeiser.84 Ik richt me nu alleen op de

schadebeperkingsplicht.
85

83 Zieover kruissubsidieringbij voorbeeld Duyvensz 2003, p. 65. Ayres &Gertner 1989, p. 112 noemen
hetrisico dat de dienstverlenernog steeds te weinig voorzorgsmaatregelen neemt, omdat hiJ uitgaat
van een gemiddeld risico. In voetnoot 113 geven de auteurs aan dat kruissubsidiering daarbij ook
nog nadelig is, omdat het kan leiden tot minder consumptie van partijen met een laag risico,
aangezien zij niet bereid zijn de hoge prijs te betalen.

84      Zie voor dit onderscheid ook Verbintenissenrecht (Boonekamp), art. 6:101, aant. 37 en Asser-
Hartrkamp 4-1, nr. 453.

85       De gewone eigen schuld is namelijk een gecompliceerd onderwerp waarvoor (nog) niet eenduidig
valt vast te stellen wat (een meerderheid van) partijcn overeen zouden komen. Ik laatdit onderwerp
dan ook verder buiten beschouwing. Zie over dit onderwerp recentelijk Dari-Mattiacci & De Geest
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De schadebeperkingsplicht komt er in het geldend aanvullend contractenrecht
op neer dat een schuldeiser eenmaal geleden schade als gevolg van wanprestatie
zoveel mogelijk moet zien te beperken (art. 6:101 BW).86 Schade die de schuldeiser
redelijkerwijs had kunnen voorkomen, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

87

Naar mijn mening is dit ongeveer ook datgene wat de meeste partijen in een
compleet contract overeen zouden komen. Een schuldenaar wil dit omdat hij een
kleiner risico loopt wanneer de wederpartij eventuele schade minimaliseert. Ook
de schuldeiser wil een schadebeperkingsplicht, omdat de schuldenaar dan vanwege
het lagere risico waarschijnlijk met een lagere contractprijs genoegen neemt. 88

De huidige eigen schuld regeling is - net als de hierboven besproken
causaliteit (art. 6:98 BW) - voornamelijk gericht op de buitencontractuele
aansprakelijkheid. Het gevolg is ook hier een op de billijkheid gebaseerde open
norm.89 ofwel de normatieve benadering. Naar mijn mening kan men de door een
meerderheid van partijen gewenste schadebeperkingsplicht ook vangen een simpele
meerderheidsregel: alleen schade die de schuldeiser niet tegen lagere kosten dan
de verwachte schade kon voorkomen, komt voor vergoeding in aanmerking. Naar
mijn mening voldoet deze meerderheidsregel aan de drie vereisten die ik in het
vorige hoofdstuk aan meerderheidsregels stelde: (a) het probleem en de oplossing
zijn op voorhand bekend, (b) de meerderheidsregel is simpel van aard en (c) de
meerderheid is groot genoeg. Met een beetje goede wil kan deze meerderheidsregel
ook afgeleid worden uit de open norni van art. 6:101 BW en is een wetswijziging
niet nodig.

Het gevolg van de schadebeperkingsplicht is onderandere dat een schuldeiser
de schuldenaar de kans moet geven om gebrekkige prestatie te repareren of
vervangen, wanneer dit de meest efficiente oplossing is. Kiest de schuldeiser
bijvoorbeeld onterecht voor reparatie door een derde, dan komt het gedeelte van
de reparatiekosten dat boven de kostprijs van de schuldenaar ligt, als gevolg van
de schadebeperkingsplicht niet voor vergoeding in aanmerking:' Ik ben derhalve
met Streefkerk van mening dat de verplichting om de schuldenaar bij positieve
wanprestatie een extra termijn te gunnen om de prestatie te vervangen of te
repareren, het beste op deze schadebeperkingsplicht gebaseerd kan worden en niet

2004 en Bar-Gill & Ben-Shahar 2003
86 Dit geldt overigens niet bij een vordering totnakoming. aldus HR 19 november 1999, NJ 2000/117.
87      Asser-Hartkamp 4-1, nr. 453; Verbintenissenrecht (Boonekamp), art. 6: 101, aant. 40.
88       In hoofdstuk 5.2.2 gafikaandat beide partijen zo weinig mogelijk gezamenlijke uitvoeringskosten

willen, omdat er dan meer surplus over blijft om te verdelen, zie verder ook hoofdstuk 7.3.2 en
Goetz & Scott 1983, p. 967 e.v.

89 Zie bijvoorbeeld Spier e.a. 2003, nr. 228-229, Asser-Hartkamp 4-I, nr. 453.
90       Dit is hetzelfde resuitaatdathet Hof Arnhem 1 8 september 2001, NJ 2002/304 (Sun Alliance/EMS)

bereikt via deomweg van de ingebrekestelling. Zie overde onwenselijkheid van dezeroute hierboven
§ 2.4.
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op de verzuimregeling (inclusiefde bijbehorende ingebrekestelling):' In § 2.4.2
gaf ik aan dat indien een ingebrekestelling weI verplicht is, de schuldeiser niet
direct kan vertrouwen op de deugdelijkheid van een prestatie. Dit is onwenselijk,
omdat dit de prestatie voor de schuldeiser minder waard maakt.

Een schadebeperkingsplicht heeft daarentegen wel het voordeel dat de
schuldenaar een extra termijn krijgt om alsnog na te komen wanneer dit de
goedkoopste oplossing is, maar kent niet het nadeel dat de schuldeiser niet direct

mag vertrouwen op de deugdelijkheid van de prestatie. De schuldeiserkan immers
direct met een remedie tegen de ondeugdelijke prestatie ageren. De enige beperking
hierbij is dat hij de ontstane schade zo klein mogelijk moet houden. Wanneer een
schuldenaar een ondeugdelijke prestatie het goedkoopst kan repareren, moet hij
daartoe de gelegenheid krijgen.92 De meerderheid van partijen zou daarom naar

mijn mening de verplichting om de schuldenaar een extra termijn te geven om na
te komen wanneer dit efficient is, baseren op de schadebeperkingsplicht en niet

op de verzuimregeling.
93

4          Het kiezen van een remedie 94

4.1 Geldend recht: De schuldeiser mag elke remedie kiezen

Wanneer partijen zelf niets hebben geregeld, staat het de schuldeiser volgens het
geldend aanvullend contractenrecht in principe vrij om elke remedie - mits aan

de ingangsvereisten is voldaan - te hanteren in geval van een (toerekenbare) niet-
nakoming.95 Deze keuzevrijheid is recentelijk enigszins genuanceerd met betrekking
tot het recht op nakoming. Dit wil zeggen dat een schuldeiser soms geen nakoming
kan vorderen wanneer schadevergoeding bijvoorbeeld een minder bezwaarlijk
alternatief is.96 Het recht op ontbinding heeft de Hoge Raad tot op heden echter
structureel geweigerd te relativeren.97 Er is veel kritiek op deze lijn, al zijn er ook
voorstanders. De kritiek komt er - kort samengevat - op neer dat een onbeperkte

91      Streetkerk 2004, p. 10 e.v.
92 Een ander nadeel van de verzuimregeling is derhalve dat de schuldenaar soms nog een extra kans

krijgt, terwijl een derde de reparatie bijvoorbeeld veel sneller en goedkoper kan uitvoeren.
93 Deze verplichting vloeit overigens eveneens voort uit de meerderheidsregel die ik hierna in § 4

voorstel voor de keuze voor een remedie.
94 Deze paragraaf is grotendeels een beknopte weergave van Van Bijnen 2003a.
95 Dit keuzerecht is uitdrukkelijk bevestigd in HR 14 juni 2002, NJ 2003/112 (Bramer/Hoffman

Beheer).
96       HR 5 januari 2001, NJ 2001/79 (Multi Vastgoed/Nethou), zie hierover ook Van den Berg 2001,

p. 299 e.v.; Veldman 2001, p. 735-736.
97        HR 4 februari 2000, NJ 2000/562 (Mol/Meijer), HR 24 november 1995, NJ 1996/160 (Tromp/Franca

Regency).
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keuzevrijheid geen rekening houdt met de belangen van de schuldenaar. Dit is
onwenselijk omdat de schuldeiservaak minder vergaande remedies dan bijvoorbeeld
ontbinding ter beschikking staan.98 Voorstanders van de lijn van de Hoge Raad
menen bijvoorbeeld dat een teleurgestelde crediteur altijd moet kunnen ontbinden,
bijvoorbeeld omdat het handelsverkeer deze zekerheid eist, of om te voorkomen
dat een crediteur opgezadeld blijft zitten met een tekortschietende debiteur. 99

42 Waarom partijen in een compleet contract niet voor een keuzerecht
zouden kiezen

Noch in het geldend recht, noch in de Nederlandse literatuur wordt bij de keuze
vooreen remedie rekening gehouden met datgene wat partijen zelf(zouden) willen.
Naarmijn mening zouden weinig contractspartijen op voorhand vooreen keuzerecht
van de schuldeiser kiezen. Keuzevrijheid kan namelijk zowel tot opportuttistisch
als tot irrationeel gedragleiden. Een schuldeiserdie bijvoorbeeld tevreden is met
schadevergoeding. kan dreigen te ontbinden of nakoming te vorderen wanneer
hij weet dat dit de wederpartij onevenredig treft. Met een dergelijk opportunistisch
dreigement kan de schuldeiser er een schadevergoeding uit onderhandelen die
aanzienlijk hoger ligt dan zijn daadwerkelijke positieve contractsbelang. De
wederpartij  zal dit betalen. aangezien ontbinden o f nakomen voor hem nog veel
nadeliger is.'00

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel A verscheept een partij vaten
pesticiden vanuit Rotterdam naar zijn wederpartij B te Djeddah. Daar aangekomen
blijken de vaten niet zoals afgesproken van metaal, maar van kunststof. Wanneer
B nu dreigt met ontbinding of een vordering tot nakoming, zal A bereid zijn een
hogere schadevergoeding te betalen dan B's positieve contractsbelang daadwerkelijk
is. A zal dit verkiezen, omdat het alternatief - een partij vaten in Djeddah
(ontbinding) of een nieuwe zending (nakoming) - nog minder aanlokkelijk is. 101

In dit voorbeeld gedraagt de schuldeiser zich opportunistisch, maar wel
rationeel. Uiteindelijk komt namelijk de meest efficiente oplossing tot stand. In
het voorbeeld blijven de vaten namelijk in Djeddah en wordt er een schadevergoe-
ding betaald. Dit is vanuit oogpunt van sociaal welzijn de meest wenselijke
oplossing. In veel gevallen is een schuldeiser echter helemaal niet zo rationeel

98      De eersten met deze kritiek waren uiteraard Bakels 1993, p. 260 e.v. en Hartlief 1994, p. 207 e.v ,
zie voor een overzicht van de kritiek Stolp 2000, p. 354 e.v.

99     Zie voor voorstanders van de lijn van de Hoge Raad bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-11, nr. 516,
De Vries 1997, p.  149 e.v.,zie voor een overzicht van deze voorstanders Stolp 2000. p. 356-358.

100 Zie Ayres 2003, p 892-895 die laat zien dat het betrekken van deze zogenaamde mogelijkheid tot
heronderhandeling (renegotialton) tot het inzicht heeft geleid dateen goede remedie rekening houdt
met de mogelijkheden die partijen ex post hebben om te dreigen.

101 Dit voorbeeld is ontleend aan H R 25 juni  1971, NJ 1971/398 (Simonis/Bugshan), ook besproken
in Nieuwenhuis 1995.
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en besluit hij gewoon eenzijdig een remedie in te roepen, ongeacht of dit de
goedkoopste oplossing is:02 In het bovenstaande voorbeeldprobeert de schuldeiser
dan niet opportunistisch een hoge schadevergoeding te ontvangen, maar zal deze
direct ontbinden o f nakoming vorderen. Dit betekent pure kapitaalvernietiging
(en vet:mindering van het sociale welzijn), aangezien een goedkoper alternatief
voor handen is.

De schuldenaar kan echter op dit opportunistische of irrationele gedrag
anticiperen door een hogere prijs te vragen. Het gevolg is nodeloos hoge
contractsprijzen. De schuldeiser betaalt voor zijn eigen bescherming, maar heeft
hier eigenlijk niets aan.'03 Het enige  waar hij echt belang bij heeft,  is  dat  de
schuldenaar geprikkeld wordt om na te komen. Mocht nakoming uitblijven dan
wil de schuldeiser een adequate compensatie. Zoals ik in de vorige paragraaf heb
betoogd, is dit meestal compensatie ter hoogte van het positieve contractsbelang.
Een keuzerecht voor de schuldeiser draagt hier niet specifiek aan bij. Een
keuzerecht werkt daarentegen wel opportunisme en irrationeel gedrag in de hand.
De meeste partijen zouden in een compleet contract naar mijn mening dan ook
geen keuzerecht overeenkomen. Ik pleit daarom voor afschaffing van de
keuzevrijheid voor de schuldeiser.

4.3 Edn remedie in geval van niet-nakoming?

Hoe de remedie te kiezen als de schuldeiser niet mag kiezen? Een voor de hand
liggende oplossing is dat het aanvullend contractenrecht in slechts dan remedie
voorziet. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat de schuldeiser in geval van niet-
nakoming alleen maar ontbinding, alleen maar nakoming o falleen maar schadever-

goeding kan vorderen. Partijen die een andere remedie willen, zijn dan gedwongen
om af te wijken van het aanvullend contractenrecht door zelf een geschiktere
remedie overeen te konien.

Het probleem is echter dat in veel gevallen op voorhand niet te voorspellen
valt welke remedie achterafoptimaal zal zijn. Op voorhand gaan partijen er immers
van uit dat de overeenkomst gewoon nagekomen wordt. Wanneer er sprake is van
niet-nakoming zal 66n of andere onverwachte factor hier doorgaans de oorzaak
van zijn. Afhankelijk van hetgeen zich na het sluiten van het contract heeft

voorgedaan, zal steeds een andere remedie optimaal zijn. Neem bijvoorbeeld een
contract tot levering van een machine. Bij een negatieve wanprestatie kan de

voordeligste oplossing zijn dat de schuldeiser het contract ontbindt en de beloofde

102     Zie over vergelijkbare irrationaliteit Ulen  1998, p. 483.
103     Craswell 1988, p. 642 e.v. en Posner 1999, p. 171 vergelijken dit met het kopen van een lot uit

de loterij.  Zij  zien  niet in waarom een rationele contiactspartij zou gokken  met zijn contract   Zie
De Geest 1994, p. 92 e.v. over gambling clauses in hetalgemeen en overdeonwenselijkheid hiervan.
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prestatie bij een derde betrekt. Wanneer bij hetzelfde contract sprake is van
positieve wanprestatie is een vordering tot nakoming (bijvoorbeeld reparatie)
wellicht de goedkoopste oplossing. Met name kleine partijen kunnen op voorhand
lastig voorspellen welk type wanprestatie plaats zal gaan vinden en zij kunnen
zodoende op voorhand ook niet 66n remedie aanwijzen. Deze partijen weten
hierdoor op voorhand ook niet of ze al dan niet van een meerderheidsregel moeten
afwijken. Bij grote commerciele partijen speelt dit probleem waarschijnlijk minder.
Door hun ervaring met contracten zijn zij beter in staat te voorspellen welke remedie
wanneer nodig zal zijn. In hoofdstuk 9.5 heb ik echterbetoogd dat in een algemeen
aanvullend contractenrecht de belangen van kleine partijen doorgaans zwaarder
wegen.

Partijen kunnen uiteraard achterafook heronderhandelen wanneer de remedie
ongeschikt blijkt.'04 maar dan treedt hetzelfde probleem op als bij het keuzerecht.
Als nakoming bijvoorbeeld de enige remedie is, dan kan de schuldeiser hiermee
dreigen wanneerbijvoorbeeld schadevergoeding de goedkoopste oplossing is. Door
met nakoming te dreigen, kan hij dan trachten er meer schadevergoeding uit te
onderhandelen dan zun positieve contractsbelang daadwerkelijk is. '05 Zou andersom

schadevergoeding de enige remedie zijn en is reparatie goedkoper, dan kan de
schuldeiser met schadevergoeding dreigen. In ruil voor het niet uitvoeren van dit
dreigement kan hij dan verlaging van de koopprijs afdwingen. De wederpartij zal
liever repareren en is daarom bereid de koopprijs te verlagen. Zoals hierboven
gezegd leidt dergelijk opportunisme tot een onnodige verhoging van de prijs.

Behalve opportunisme kan ook irrationaliteit een grote rol spelen. Wanneer
nakoming de remedie is, zullen met name kleine partijen hier als gevolg van de
status quo bias simpelweg aan vasthouden."6 Partijen gaan er dan van uit dat wat
het aanvullend recht stelt wel goed voorhen is, zonderte onderzoeken ofeen andere

oplossing misschien geschikter is. Schrijft het aanvullend contractenrecht maar
den remedie voor dan is de kans derhalve groot dat een schuldeiser meent dat dit
de beste remedie is, terwijl er een betere remedie voor handen is.'07 Met name kleine
partijen hebben daarom geen belang bij 66n remedie in geval van niet-nakoming.
Zoals gezegd in hoofdstuk 9.5 krijgen de belangen van kleine partijen in een
algemeen aanvullend contractenrecht doorgaans de voorkeur.

104 Zie noot  100.

105    Zie ook Ayres 2003, p. 892-893 voor een vergelijkbaar voorbeeld.
106    Zie ook Ulen 1998, p. 483; zie over de Status quo bias verder hoofdstuk 7.10.2.
107 Daarbij geldt ook nog eens dat rechtseconomen het niet eens zijn over de vraag welke remedie de

meerderheid van partijen zou hanteren. Zowel schadevergoeding (expectationtreliance damages)
als nakoming (specific performance) wordt als meest optimale remedie voorgesteld. Zie de
overzichten van De Geest 1994, p.236 e.v. en 244 e.v.. Posner 2003, p. 834 e.v., Craswell 1988,
p. 668-670 en de auteurs in het Palgrave Dictionary of Law & Economics die elk een remedie
aanhangen: Edlin 1998 (expectation damages)·, Ulen 1998 lspecific performance) en Birmingham
1998 (reliance damages).
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4.4 De ex post meest ejjiciente remedie

Als de schuldeiser niet mag kiezen en 66n remedie ook niet gewenst is, hoe kan
men dan het beste de remedie in geval van wanprestatie kiezen? Naar mijn mening
zouden (met name kleine) partijen op voorhand afspreken die remedie te hanteren
die achteraf bezien (expost) het meeste welzijn oplevert. Meestal komt dit neer
op de remedie die de niet-nakoming op de goedkoopste - ofwel meest efficiente
- manier verhelpt. Partijen spreken dit enerzijds af om te voorkomen dat de
wederpartij een niet-nakoming aangrupt om er meer uit te slepen dan zijn positieve
contractsbelang. Anderzijds weten partijen op voorhand dat ze achterafniet altijd
even rationeel zullen handelen in geval van een niet-nakoming. Partijen willen
zich daarom tegen irrationaliteit van zichzelfen van de anderbeschermen en zouden
naar mijn mening afspreken alleen die remedie te hanteren die rationele partijen
zouden kiezen: de ex post meest ejficiante remedie. Op deze manier is het risico
van niet-nakoming voor een schuldenaar het kleinst. Aangezien een schuldenaar
dit risico verdisconteert in zijn prijs, zal bij het kleinste risico waarschijnlijk ook
de laagst mogelijke contractsprijs tot stand komen. Dit is naarmijn mening datgene
wat een meerderheid van (kleine) partijen zou willen.

Hoe zie ik dit alles voor me in de praktijk? Hoe kan men het alternatief
selecteren dat totaal bezien de laagste kosten met zich brengt? Net zoals bij elke
rechtsregel is het ook nu de bedoeling dat partijen er eerst zelf proberen uit te
komen. Pas wanneer dit niet lukt, kan men een beroep op de rechter doen. Ik kan
dit het beste verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Stel een producent
kan een beloofde machine niet op tijd leveren. De twee alternatieven zijn (a)
nakoming inclusief vergoeding van de vertragingsschade en (b) de machine bij
een derde betrekken die wel tijdig kan leveren (ontbinding). De schuldeiser is het
om het even: beide remedies garanderen zijn positieve contractsbelang. ios Welke
remedie nu de goedkoopste is, zal afhangen van de hoogte van de vertragingsschade
voor de schuldeiser bij nakoming versus de kosten van de schuldenaar bij

ontbinding (gemaakte kosten, verwachte winst, mogelijkheid tot verkoop aan een
ander etc.). Dit betekent dat beide partijen in overleg moeten treden, aangezien
informatie van beide kanten noodzakelijk is om tot een beslissing te kunnenkomen.

108 Dit uiteraard onder de voorwaarde dat partijen geen exoneratie overeen gekomen zijn. In Van Bijnen
2003a, p. 711 -712 heb ik betoogd dat het - buiten exoneraties - belangrijk is alleen die remedies
te kiezen die het positieve contractsbelang waarborgen, anders is het contract op voorhand minder
waard voor de schuldeiser. Craswell 1998, p. 636 e.v. wijst echter op het probleem van over-and
undercompensatory remedies. Schadevergoeding compenseert veelal te weinig en nakoming kan
de schuldenaar juist meer kosten dan het positieve contractsbelang. Deze problemen lijken niet
echt op te lossen. Bij de hiervoorgestelde meerderheidsregel van de expost meest efficiente remedie
zijn ze naarmijn mening wei het kleinst. Onidal op voorhand niette voorspellen valt welke remedie
uiteindelijk gekozen gaat worden, balanceren deze effecten eikaar enigszins uit.
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Is het de rechter die beslist, dan dienen beide partijen de rechter van deze informatie
te voorzien.

De verwachte uitkomst van een eventuele rechterlijke uitspraak bepaalt
uiteraard wel het onderhandelingsresultaat.'0' Een belangrijke vraag is daarom
of een rechter wel kan vaststellen welke remedie het meest efficient is. Bij een
keuzerecht of 66n remedie is in principe geen discussie mogelijk, 110 terwijl er wel
discussie kan ontstaan over de vraag welke remedie nu expost het meest efficient
is. Is een rechter wel voldoende in staat de hiervoor benodigde informatie te
verifieren en te interpreteren ofbestaat er een aanzienlijke kans op fouten? Naar
mijn mening is het aantal fouten voor kleine partijen acceptabel. Grote commerciele
partijen die complexe contracten sluiten, vinden deze kans wellicht wel te groot
en kiezen daarom liever op voorhand zelf de remedies. Zoals echter gezegd in
hoofdstuk 9.5  geef ik doorgaans de voorkeur aan de wensen van kleine partijen.

Waarom valt het aantal fouten (voor kleine partijen) wel mee'? Ten eerste

komt mijn voorstel neer op een meerderheidsregel en niet op een hypothetische
standaard. Er is sprake van een meerderheidsregel omdat de rechtsgevolgen op
voorhand vast staan. De rechter hoeft in geval van een geschil niet te achterhalen
welke remedie partijen op voorhand zelfovereen gekomen zouden zijn, hij hoeft
'alleen maar' feiten vast te stellen: welke remedie genereert ex post het meeste

welzijn? Het is waar dat dit een redelijk complexe regel betreft, waarvoor een
rechter tamelijk wat feiten zal moeten beschouwen. Hij moet inimers vaststellen
wat de kosten van elke remedie voor beide partijen zijn. Hier bestaat een kans op
fouten. Kleine partijen sluiten ecliter relatiefeenvoudige contracten waardoor het
aantal feiten dat de rechter moet beschouwen  mee zal vallen."'De kleine kans
op fouten die wel bestaat, nemen kleine partijen waarschijnlijk voor lief, omdat
ze hiermee de bovengenoemde nadelen omzeilen die wel bestaan bij een keuzerecht
en 66n aanvullende remedie.

Er is een tweede reden waarom de kans op rechterlijke fouten niet te groot

is. Integenstelling tot de meeste problemen waarover de rechter zich moetbuigen,
bestaan er bij de keuze voor een remedie niet echt tegengestelde belangen. Een
partij heeft namelijk meestal niets te winnen bij het verstrekken van onjuiste
informatie. De schuldenaar heeft zelf uiteraard alle belang bij de goedkoopste

109 Het probleem hierbij is dat een beslissing van de rechter lang op zich kan laten wachten, waardoor
de situatie kan ontstaan dat ex nunc een andere remedie voordeliger is dan ex tune. Het sociale

welzijn is uiteraard maximaal wanneer de remedie gekozen wordt die ten tijde van de rechterlijke
uitspraak optimaal is. Zie hierover verder Van Bijnen 2003b, p. 129.

110     In de praktijk valt dit wei mee, omdat niet strikt de hand wordt gehouden aan beide systemen. Het
keuzerecht is in Nederiand bijvoorbeeld gerelativeerd voor wat betreft het recht op nakoming, zie
HR 5 januari 2001, NJ 2001/79 (Multi Vastgoed/Nethou). In de commo,1 law geldt slechts den
remedie, namelijk schadevergoeding. Toch wordt ook daar soms een recht op nakoming (specific
performance) aangenomen, zie bijvoorbeeld Veldman 2001, p. 728 e.v.

111 Zie hoofdstuk 7.10.1 2 over fouten veroorzaakt door complexe rechtsregels.
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remedie, aangezien hij voor de kosten ervan moet opdraaien. De schuldeiserheeft
echter geen tegengesteld belang. Heeft hij een keuzerecht (§ 4.2) of voorziet het
aanvullend contractenrecht maar in den remedie (§ 4.3) danbestaat dit tegengestelde
belang wel. De schuldeiser kan dan (soms) opportunistisch voor een nadelige
remedie opteren, om er dan achterafin ruil voorbij voorbeeld meer schadevergoe-
ding van a f te zien.

Dit gevaar bestaat nauwelijks bij de regel dat steeds de meest efficiente
remedie gekozen moet worden. Stel bijvoorbeeld dat de gevelbeplating van een
nieuw gebouw niet helemaal de overeengekomen kleur heeft. Nakoming betekent
dat de gehele gevel vervangen moet worden. De waardevermindering van hetpand
staat echter niet in verhouding tot de kosten van vervanging, zodat schadevergoe-
ding de meest efficiente oplossing is. Bij een ongelimiteerd keuzerecht kan de
schuldeiser nakoming eisen om zo een hogere schadevergoeding afte dwingen.

112

Bij de regel van de ex post efficiente remedie is dit gevaar nauwelijks aanwezig.
De schuldeiser kan weliswaar een veel grotere waardevermindering veinzen en
misschien beslist een rechter ook nog wel ten onrechte dat nakoming de beste
remedie is, maar de schuldeiser kan hier geen munt uit slaan. Het heropenen van
de onderhandelingen - een hogere schadevergoeding eisen in ruil voor het afzien
van het eerder verkregen recht op nakoming - staat immers gelijk aan een
schuldbekentenis. Een rechter zal dan alsnog oordelen dat een schadevergoeding
de beste oplossing is.

Een schuldeiser heeft zodoende geen enkel belang bij het verstrekken van
onjuiste informatie. Irrationaliteit kan erechter wel toe leiden dat de contractspartij-
en een voorkeur hebben voor verschillende remedies. Partijen kunnen namelijk
ten onrechte menen dat een bepaalde remedie de meest voordelige is. Een heel
menselijke reactie is om wanneer men dit beeld eenmaal heeft gevormd,
tegengestelde informatie te negeren ofte bagatelliseren en vooral te focussen op
informatie die dit beeld ondersteund.' 13 Een bekend voorbeeld is de leverancier
die ten onrechte meent dat een zoveelste reparatie het probleem wel oplost.'14 In
die gevallen bestaat wel het gevaar van manipulatie van informatie en zodoende
van rechterlijke fouten. Mijns inziens weegt dit gevaar op tegen de voordelen van
de meerderheidsregel om steeds de meest voordelige remedie te kiezen.

Een extra voordeel dat deze meerderheidsregel met zich brengt, is dat partijen
een remedie kunnen kiezen zonderdat bekend is welke partij nu verantwoordelijk
is voor het ontstane probleem. Vaak is alleen duidelijk dat er iets is misgegaan,

112 Casus ontleend aan HR 5 januari 2001, NJ 2001/79 (Multi Vastgoed/Nethou). Hier gaf de Hoge
Raad overigens aan dat van een ongelimiteerd keuzerecht juist geen sprake was.

113     Zie bijvoorbeeld Baron 2000, p. 208 e.v. over cognitieve dissonantie, selective exposure en belief
overkill

114 Zie bijvoorbeeld HR 26 maart 1982, NJ 1982/626 (Automatic Signal/De Haas.).
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maar welke partij hiervoor verantwoordelijk is, is niet altijd direct bekend. Partijen
doen er dan goed aan de discussie over de vraag of er al dan niet van een
tekortkoming sprake is te vermijden en eerst samen te bepalen wat de goedkoopste
remedie is. Welke partij dan voor de kosten van die remedie moet opdraaien, kan
dan later altijd nog worden beslecht.

4.5 Mogelijke bezware,i tege,1 de regel van de ex post ejficiente remedie

De vraag die de zojuist voorgestelde meerderheidsregel van de ex post meest
efficiente remedie direct oproept, is ofdit alles in de praktijk wel werkbaar is. Ligt
in simpele gevallen de optimale remedie vaak niet al voor de hand? Gebeurt het
niet vaak dat een debiteur soms in het geheel niet op aanmaningen reageert? En
is het niet zo dat de crediteur juist een keuzerecht heeft, zodat hij bij een geschil
al buiten reclite de doorslag kan geven? Wat te doen met de meerderheidsregel
in deze drie situaties?

Wanneer meerdere remedies mogelijk zijn, maar liet een simpel geval betreft,
zal ook deze meerderheidsregel de optimale remedie eenvoudig kunnen aanwijzen.
Zo kan een simpel tele foontje uitsluitsel geven over wat de goedkoopste oplossing
is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een schuldeiser een vertraagde prestatie
simpel bij een derde kan betrekken. In een telefoongesprek noemt de schuldenaar

zijn nadeel bij ontbinding en de schuldeiser zijn schade bij verdere vertraging,
waarna duidelijk is wat de goedkoopste oplossing is.

Wanneer, zoals in de tweede situatie, de debiteur niet reageert op aanmaningen
of anderszins weigert mee te werken, mag de schuldeiser die remedie kiezen die
voor hem het minste nadeel oplevert: 1 5 Ditis bijvoorbeeld het geval wanneermen
in het zojuist genoemde voorbeeld tot de conclusie komt dat de schade bij vertraging
kleiner is dan het nadeel van de schuldenaar, maar de schuldenaar zich niet garant
wil stellen voor die schade. In een dergelijk geval mag de schuldeiser uiteraard

de prestatie bij een derde betrekken. Op deze wijze doet hij alles wat in zijn macht

ligt om de meest voordelige remedie te kiezen. Blijkt dit (later) nadelig voor zijn
wederpartij, dan komt dit logischerwijs voor diens rekening.

De laatste situatie betreft het geval waarin partijen een geschil hebben en
er buiten rechte al een remedie nodig is, omdat nu eenmaal niet altijd op een
beslissing van de rechter kan worden gewacht. De schuldeiser het keuzerecht geven
of lan remedie verschaffen, lijkt dan een oplossing, maar is zeker niet de beste.
Wanneer de schuldenaar namelijk van mening is dat er niets aan de hand is, of
het niet eens is met de keuze van de schuldeiser voor een bepaalde remedie, zal
hij niet meewerken. Met andere woorden, de status quo die op dat moment bestaat,

115 Er is dan in principe sprake van de in § 3.3 beschreven schadebeperkingsplicht.

272



Niet-nakoming

zal voortduren tot een beslissing van een rechter hier verandering in brengt. Dit

is bij de door mij voorgestelde meerderheidsregel niet anders.

4.6 Afwijken van de meerderheidsregel

Kiezen voor de ex post meest efficiente remedie is een meerderheidsregel van
aanvullend contractenrecht. Dit betekent dat er vrijwel zeker partijen zijn die van
de regel afwillen wijken. Zoals ik hierboven aangaf, achten waarschijnlijk vooral

grote commerciele partijen de kans op rechterlijke fouten te groot. Zij zullen bij
deze meerderheidsregel liever zelf een remedie in hun contract kiezen. Er is dan
geen sprake van een leemte, zodat de rechter niet aan de toepassing van de

meerderheidsregel toekomt. Partijen zullen bijvoorbeeld zelfeen remedie kiezen,
wanneer ze op voorhand met voldoende zekerheid kunnen voorspellen welke
remedie de meest ideale is. Sommige vormen van niet-nakoming zijn zo standaard
dat steeds dezel fde remedie optimaal is. Schadevergoeding is bijvoorbeeld in veel
gevallen de goedkoopste remedie bij de vertraagde oplevering van eenbouwwerk: 16

Partijen kiezen dan liever op voorhand voor deze remedie, omdat dit zekerheid
brengt en de kans op rechterlijke fouten tot vrijwel nihil reduceert. Vaak zullen

partijen ook nog de hoogte van de schadevergoeding fixeren door middel van een

boetebeding. Dit scheelt achteraf namelijk discussie over de hoogte van de
schadevergoeding.

Een andere reden waarom partijen op voorhand een remedie zouden willen
aanwijzen, is dat sommige remedies in bepaalde gevallen onvoldoende compense-
ren. Wanneer een schuldeiser aan een zaak naast de marktwaarde ook een
'emotionele' waarde toekent,117 biedt schadevergoeding terhoogte van het positieve

contractsbelang zelden voldoende compensatie. Beide partijen willen echter
voorkomen dat de schuldeiser onvoldoende compensatie krijgt in geval van niet-
nakoming. Ook de schuldenaar wil dit, omdat de schuldeiser anders minder wil
betalen voor de contractuele prestatie. Partijen kunnen voor voldoende compensatie
zorgen door alle remedies behalve nakoming uit te sluiten, o f door een boetebeding
overeen te komen.

De boete moet dan wel zodanig hoog zijn dat deze voldoende compensatie
biedt voor het idiosyncratische 'emotionele' belang van de schuldeiser. De boete
zal derhalve (ver) boven de marktwaarde van de prestatie liggen. Een rechter doet

ergoed aan hierrekening mee tehouden wanneerhij overweegteen overeengeko-
men boete te matigen (6:94 BW). Mijns inziens is hier alleen reden voor wanneer
de boete totstandgekomen is door informatie-asymmetrie of irrationaliteit.

116 Een dergelijke overeenkomstontbinden ofdirectnakoming eisen, lijkt immers nietecht praktisch.
117 Met emotionele waarde bedoel ik elke waarde die men hovenop de marktwaarde aan iets - in dit

geval de contractuele prestatie - toekent.
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Boetebedingen van voldoende geinformeerde en rationele partijen kan een rechter
het beste respecteren, omdat het goed mogelijk is dat partijen voor een hoge boete
hebben gekozen om zo de niet-materiele belangen van een schuldeiser te
waarborgen.

Wat in het geldend recht overigens regelmatig voorkomt, is dat partijen niet
tan remedie kiezen, maar er juist dan of meerdere uitsluiten. Partijen weten dan
op voorhand niet welke remedie optimaal zal zijn, maarzij kunnen wel voorspellen
dat een bepaalde remedie juist niet de economisch meest voordelige oplossing
zal zijn. In contracten waar ondernemingen of onroerend goed worden verkocht,
sluiten partijen veelal de ontbinding als remedie uit."8 Deze remedie is namelijk
zo ingrijpend dat partijen op voorhand al weten dat dit nimmer een geschikte
oplossing voor een wanprestatie zal zijn. Ook bij de door mij voorgestelde
meerderheidsregel van de ex post meest efficiente remedie zal dit - hoewel niet
strikt noodzakelijk - waarschijnlijk blijven gebeuren. Dit omdat partijen er soms
absoluut zeker van willen zijn dat een bepaalde remedie niet kan worden
ingeroepen.

4.7 De relatie tussen partijen

4.7.1 Instandhouding van de relatie kan soms niet worden verwacht

Partijen hebben naast hun inhoudelijke belangen - d.w.z. het doel dat ze met het
contract willen bereiken - ook relationele belangen (zie hfst. 5.3.2). Bij de
besprekingvan de meerderheidsregel van de expost efficiente remedie heb ik echter
geen rekening gehouden met de relationele belangen van partijen. In hoeverre is
de relatie tussen partijen van belang bij de keuze voor een remedie? Naar mijn
mening kan er voorafgaand of tijdens een niet-nakoming sprake zijn van zodanige
gedragingen dat instandhouding van de relatie niet mag worden verwacht. Een
meerderheid van partijen zou naar mijn mening in een compleet contract
overeenkomen dat wanneer bepaalde relationele normen geschonden worden, alleen
remedies die de relatie beeindigen in aanmerking komen.

Partijen nemen alleen die relationele normen ineen contract op die een rechter
met voldoende zekerheid kan verifieren."9 Beloftes dat partijen elkaar aardig
moeten vinden (de affectieve relatie), komen in contracten waarschijnlijk zelden
voor, omdat een rechter niet goed kan nagaan in hoeverre partijen zich aan deze
afspraken houden. 120 Dergelijke afspraken kunnen immers tot opportunistisch

1 18 Zie bijvoorbeeld de noot van Vranken, nr. 1, bil HR 4 februari 2000, NJ 2000/562 (Mol/Meijer)
119 Zie hoofdstuk 5.5.

120    Ziehoofdstuk 5.5.2. Daarbij zullen waarschijnlijkooknegatieve crowding out effecten optreden
(zte over crowding out hfst. 5.5.4).
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gedrag leiden wanneer een partij onder een contract wil uitkomen, terwijl hier geen
enkele aanleiding voor is. Twee relationele normen die een rechter wel met
voldoende zekerheid kan verifieren zijn naar mijn mening vertrouwen en respect.

Respect heb ik eerder gedefinieerd als de mate waarin een persoon zich houdt
aan de in een samenleving geldende sociale omgangsvormen. Het is niet zozeer
dat partijen zoveel mogelijk respect van elkaar willen, het is meer dat disrespect
ten koste gaat van hun welzij n.121 Vertrouwen is in wezen niets meer dan de
verwachting dat de wederpartij in de toekomst gewenst gedrag zal gaan vertonen.
Vertrouwen is daarmee de basis van elke succesvolle (contractuele) relatie. Zonder
vertrouwen ishet immers niet mogelijk omafspraken overdetoekomst temaken. 122

Partijen zouden naar mijn mening in een compleet contract afspreken dat
alleen remedies in aanmerking komen die de relatie beeindigen wanneer er sprake
is van een bepaalde mate van disrespect of wantrouwen. Hoeveel disrespect of
wantrouwen hiervoor precies nodig is, zal van contract tot contract verschillen.
Zo wordt een belediging aan het adres van de werkgever in het geldend als een
grond voor ontslag op staande voet gezien (7:678 sub e BW). Is er daarentegen
sprake van een omvangrijk en kostbaar bouwproject dan moet er mijns inziens
heel wat gebeuren wil er sprake zijn van voldoende disrespect ofwantrouwen om
(alleen) op grond hiervan de relatie te beeindigen.

Ik stel daarom een relationele hypothetische standaard voor die bepaalt dat
wanneer er sprake is van teveel disrespect o fwantrouwen er geen remedie gekozen
mag worden die voorziet in de instandhouding van de relatie. De vraag wanneer
er sprake is van teveel disrespect of wantrouwen wordt bepaald door na te gaan
wat partijen daarover zelfafgesproken zouden hebben indien ze het probleem op
voorhand zelf contractueel hadden geregeld.'23 Om opportunisme tegen te gaan
mag de rechter uiteraard alleen afgaan op objectief te verifieren factoren. Dit
betekent dat disrespectvol gedrag ofwantrouwen uit objectieve bronnen zal moeten

blijken. Overigens lijken negatieve signalling effecten de reden te zijn dat partijen
in contracten zelden zelfdergelijke normen overeenkomen. 124 Wie immers voorstelt
normen over respect en vertrouwen in het contract op te nemen, geeft niet echt

een positie f signaal over het vertrouwen dat hij in de wederpartij stelt.

Partijen die de door mij voorgestelde relationele hypothetische standaard
niet wensen kunnen hier uiteraard van afwijken. Zoals bij elke hypothetische
standaard bestaat er immers een kans op rechterlijke fouten. Het is goed mogelijk

121 Zie hoofdstuk 5.3.2.2.

122 Zie hoofdstuk 5.3.2.4

123    Deze hypothetische standaard maakt de eerder geformuleerde meerderheidsregel van de ex post

efficiente remedie overigens niet nutteloos (zie voor deze mogelijkheid hoofdstuk 9.5.5). De
hypothetische standaard komt immers alleen in beeld indien er sprake is van disrespect en
wantrouwen. Spelen deze facloren geen rol, dan geldt alleen de meerderheidsregel.

124    Zie over negatieve signalling effecten hoofdstuk 6.2.1.
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dat partijen zekerheid belangrijker vinden dan de naleving van relationele normen.
Het lijkt me dat dit vooral geldt voor (grote) commerciele partijen die een contract
sluiten met grote financiele belangen. Zij willen dan niet het risico lopen veel geld
te verliezen als gevolg van het niet naleven van relationele normen. Ik kan me dan
ook goed voorstellen dat bij dergeluke contracten partijen deze hypothetische
standaard buiten toepassing laten. Een ander risico is crowding out (zie hfst. 5.5.4).
Wanneer het formaliseren van respect en vertrouwen de prikkels van partijen
ondermijnen om uit zichzelf deze normen na te leven, willen partijen niet dat een
rechter deze normen juridisch afdwingt. A fwijken van de door mij voorgestelde
hypothetische standaard is dan een logisch gevolg

4.7.2 Niet-afdwingbare relationele contracten

In  hoofdstuk  5.5.4 ben ik ingegaan op de vraag of partijen wel altijd willen dat
de rechter zich met hun contract bemoeit. Ik toonde daar aan dat partijen in sommige
gevallen voor de nakoming van hun afspraken liever exclusief op hun relatie en
andere informele not-men vertrouwen. Dit genereert soms namelijk meer welzijn
dan het afdwingen van een dergelijk relationeel contract door een rechter. Een
goed voorbeeld hierbij is de sociale afspraak. Rechterlijke inmenging in een
vriendschappelijke afspraak om te gaan eten bijvoorbeeld, zou waarschijnlijk tot
crowdi,ig out leiden en zo de vriendschap - waar de afspraak om te doen was -
teniet doen. De niet-nakoming van een sociale afspraak kan men dan ook beter
niet sanctioneren door middel van een remedie.

Voor de uitvoering van veel contracten vertrouwen partijen echter (deels)
op de relatie met de andere partij en op informele mechanismen zoals reputatie
en sociale normen. Toch wil men in veel gevallen waar vertrouwd wordt op de
relatie ook nog de mogelijkheid tot rechterlijke inmenging als 'back-up'. Hoe kan
een rechter dan het onderscheid maken tussen contracten waarbij hij niet-nakoming
het beste wel kan sanctioneren met een remedie en contracten waarbij hij dit beter
niet kan doen, omdat dit juist tot vermindering van het sociale welzijn leidt?

Eenmeerderheidsregellijktme niet wenselijk. Er zijn twee groepen partijen:
zij die wel rechterlijke inmenging willen en zij die dit juist niet willen. Er is mijns
inziens geen criterium te geven waarmee een meerderheidsregel deze groepen op
voorhand met een scherpe norm van elkaar kan scheiden. Dit beperkt de
mogelijkheden voor een meerderheidsregel tot twee: elke afspraak is afdwingbaar
6fgeen enkele afspraak is afdwingbaar. De groep partijen die het er niet mee eens
is, zal van deze meerderheidsregel af moeten wijken. Ik zou niet kunnen zeggen
welke regel de meerderheid vertegenwoordigt, maar beide opties komen me
onwenselijk voor. Bij elke afspraak die mensen maken, worden zij namelijk
gedwongen om na te denken over de vraag of deze afspraak al dan niet rechtens
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afdwingbaar moet zijn. Dit brengt mijns inziens te veel transactiekosten met zich.
Bovendien is het onwaarschijnlijk dat met name kleine partijen over deze vraag
zullen nadenken.

De formele benadering komt overeen met de meerderheidsregel dat geen
enkele afspraak afdwingbaar is en is zodoende ook niet wenselijk. Dan blijft de
liypothetische standaard over. De rechter vraagt zich daarbij  a f - alleen indien
partijen dit betwisten uiteraard - ofpartijen op voorhand zouden hebben gewild
dat de rechterhet (desbetreffende deel van het) contract zou afdwingen. De kritische

factoren hierbij lijken de kans op rechterlijke fouten en de mate van crowding out
te zijn. Wanneer het formaliseren van de desbetreffende normen de (sterkere)
informele normen aanzienlijk verzwakt of te niet doet (crowding out), willen

partijen waarschijnlijk niet dat de rechter zich met hun afspraken bemoeit. Voor
rechterlijke fouten geldt eveneens dat hoe groter de kans hierop is, hoe kleiner
de kans is dat partijen bemoeienis van de rechter op prijs stellen. De rechter kan
zich daarom het beste afvragen in hoeverre beide effecten een rol spelen en hoe
partijen hierop gereageerd zouden hebben: een formeel afdwingbaar contract, een
niet afdwingbaar contract, of een combinatie van beiden. Een rechter kan alleen
een remedie voor een tekortkoming toewijzen als partijen willen dat (dat gedeelte
van) het contract afdwingbaar is.

Dit is niet altijd even eenvoudig vast te stellen en uiteraard bestaat de kans
dat de rechter de fout ingaat, maar een hypothetische standaard lijkt me beter dan
de formele benadering of 66n van de twee mogelijke meerderheidsregels. Ook in
het geldend recht dwingt de rechter sociale afspraken niet afen dit lijkt nauwelijks
voor problemen te zorgen. Art. 3:33 BW dat voor een rechtshandeling een op een
rechtsgevolg gerichte wil vereist, komt volgens mij overeen met de zojuist
beschreven hypothetische standaard. 125 De door mij gehanteerde concepten van

de rechterlijke fout en crowdingoutzijn hierbij een aanvulling en kunnen de rechter
helpen de wil van partijen te achterhalen.

Partijen die meer zekerheid willen, kunnen uiteraard zelf duidelijkheid
verschaffen door aan te geven of (en welk gedeelte van) hun afspraak juridisch
afdwingbaar is. Zo komt in veel contracten een forumkeuze-beding voor. Hoewel
niet zo bedoeld, blijkt hieruit overduidelijk dat rechterlijk ingrijpen in geval van
een geschil wenselijk is. Het omgekeerde geschiedt ook. In veel partnering
contracten makenpartijen afspraken overde onderlinge relatie, maardeze afspraken
worden uitdrukkelijk gescheiden van het gedeelte van de overeenkomst dat wel
rechtens afdwingbaar is.126 Dit lijkt me logisch gezien het aanzienlijke gevaar van

125    Zieover art. 3:33 BWende gentlemen's agreement Asser-Hartkamp 4-II, nr 13; Nieskens 1987.
126   Partijen leggen deze juridisch niet-bindende afspraken vast in een zogenaamde charter, zie

Stephenson \996,p. 118:"A  partenring charteris essentially adocument preparedbythe project
stakeholders and containing a project mission and a set of informal objectives and guidelines
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crowding out enhet feit dat niet alle afspraken overeen relatie altijd even makkelijk
te verifieren zijn.

5            Conclusie

In deel III van dit onderzoek pas ik de algemene conclusies over aanvullend
contractenrecht toe op een aantal concrete leerstukken. In dit hoofdstuk ben ik
ingegaan op de niet-nakoming (§ 1).

Het tijdstip waarop een schuldeiser de diverse remedies voor niet-nakoming
kan inroepen, wordt in het geldend recht bepaald door concepten als opeisbaarheid,
tijdelijke- en blijvende onmogelijkheid, verzuim en de ingebrekestelling (§ 2.1).
Deze regelingen zijn van aanvullend contractenrecht (§ 2.2). Voor de analyse van
het tijdstip waarop de schuldeiser remedies kan inroepen, heb ik een onderscheid
gemaakt tussen positieve wanprestatie (ondeugdelijk presteren) en negatieve
wanprestatie (niet presteren). Voor negatieve wanprestatie (§ 2.3) is het wettelijke
systeem betreffende de opeisbaarheid, verzuim, de tijdelijke- en blijvende
onmogelijkheid en de ingebrekestelling wenselijk. Het is echter niet wenselijk
dat rechters op grond van de redelijkheid en billijkheid uitzonderingen op dit
systeem aanvaarden. Dit heeft er in het geldend recht namelijk toe geleid dat lastig
te voorspellen valt of een ingebrekestelling nu wel of niet nodig is. Het gevolg
is dat veel partijen onnodig ingebrekestellingen uitbrengen.

Ten aanzien van positieve wanprestatie (§ 2.4) pleit ik echter voor een
fundamenteel ander systeem dan het huidige. Ik stel de meerderheidsregel voor
dat er sprake is van opeisbaarheid en verzuim vanaf het moment dat schuldenaar
de ondeugdelijke prestatie levert. Dit betekent dat de schuldeiser vanafdit moment
alle remedies zonder ingebrekestelling kan inroepen. Dit betekent niet dat een
schuldenaar geen gelegenheid meer krijgt om de prestatie te vervangen ofrepareren.
Ik baseer deze verplichting echter op de schadebeperkingsplicht.

Een ander thema dat in dit hoofdstuk aan bod kwam, is de hoogte van de
compensatie voor de schuldeiser bij niet-nakoming. Een meerderheid van (kleine)
partijen zou in een compleet contract compensatie ter hoogte van het positieve
contractsbelang overeenkomen (§ 3.1). Het wettelijke uitgangspunt is daarom een
wenselijke meerderheidsregel. Er zijn in het geldend recht echter twee uitzonderin-
gen op dit uitgangspunt. Ten eerste is voldoende causaal verband tussen de schade
en wanprestatie nodig (§ 3.2). Contractspartijen zijn echter meer geYnteresseerd
in de voorzienbaarheid van eventuele schade, zodat ze hun prijs op dit risico kunnen
aanpassen. Ik pleit daarom voor een terugkeer naar de adequatie-theorie: alleen

to successful performance  in  the execution of noncontract project matters.
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ten tijde van de contractsluiting voorzienbare schade komt voor vergoeding in
aanmerking. Dit komt overeen met de strategische benadering, omdat deze
rechtsregel de schuldeiserprikkelt om onvoorzienbare risico's kenbaar te maken.

De tweede uitzondering op compensatie ter hoogte van het positieve
contractsbelang is schade veroorzaakt door eigen schuld (§ 3.3). Ik ben alleen

ingegaan op een onderdeel van de eigen schuld, namelijk de schadebeperkings-
plicht. In plaats van de schadebeperkingsplicht te baseren op de open norm van
art. 6:101 BW, pleit ik vooreen meerderheidsregel: schade die de schuldeiser tegen
lagere kosten dan de te verwachten schade kon voorkomen, komt niet voor
vergoeding in aanmerking.

Vervolgens is de keuze voor een remedie bij niet-nakoming aan bod gekomen.

Het uitgangspunt in het geldend recht is dat de schuldeiser een keuzerecht heeft
om naar eigen goeddunken een remedie te kiezen (§ 4.1) Partijen zouden dit in
een compleet contract waarschijnlijk niet overeenkomen, omdat dit keuzerecht
tot opportunisme en irrationeel gedrag kan leiden (§ 4.2). Zou het aanvullend
contractenrecht maar 66n remedie kennen dan bestaat hetzelfde probleem (§ 4.3).
Ik stel daarom de meerderheidsregel voor dat die remedie gekozen wordt die ex
postbezien het meest efficiente resultaat oplevert. Dit betekent dat de rechternagaat
welke remedie de niet-nakoming het goedkoopst oplost (§ 4.5). Deze meerderheids-

regel is met name voordelig voor kleine partijen. Sommige grote partijen achten
de kans op rechterlijke fouten wellicht te groot en zullen daarom van deze
meerderheidsregel afwijken. Bijvoorbeeld door een boetebeding overeen te komen
ofjuist door bepaalde remedies uit te sluiten (§ 4.6).

De ex post goedkoopste remedie zal soms voorzien in instandhouding van
de relatie. Dit kan echter tot problemen leiden wanneer de relatie tussen partijen
slecht is. Ik stel daarom ook de hypothetische standaard voor die een rechter in
staat stelt te onderzoeken of het disrespect en wantrouwen zo groot is dat
instandhouding van de relatie niet kan worden verwacht. Is dit het geval dan kiest
de rechter voor een remedie die de relatie tussen partijen beeindigt (§ 4.7.2). Soms
is er echter sprake van een relationeel contract ofeen sociale afspraak. De crowding
out effecten (zie hfst. 5.5.4) in combinatie met rechterlijke fouten kunnen dan

zodanig zijn dat partijen geen rechterlijke inmenging wensen bij niet-nakoming
van hun afspraken. Ik pleit voor een hypothetische standaard waarmee een rechter
dit kan nagaan (§ 4.7.2).
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HOOFDSTUK 11

De aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid

1           Inleiding

In dit hoofdstuk staat de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid
centraal. In het eerste deel van dit hoofdstuk onderzoek ik hoe rechters dit leerstuk
in het algemeen het beste zouden kunnen toepassen. Ik betoog dat men van de
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid optimaal gebruik kan maken
door deze toe te passen als een hypothetische standaard (§ 2.1). De aanvullende

werking van redelijkheid en billijkheid vindt echter alleen toepassing indien (a)
partijen zelfniets overeen gekomen zijn en er (b) geen meerderheidsregel ofandere
aanvullende regeling bestaat die het probleem eveneens regelt (§ 2.2). Daarna

bespreek ik hoe de redelijkheid en billijkheid ook in deze vorm nog steeds een

bijdrage kan leveren aan de rechtsontwikkeling (§ 2.3). Ik sluit dit eerste deel van
dit hoofdstuk af door aan te geven hoe de aanvullende werking zich verhoudt met
de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid (§ 2.4).

In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk komen bij wijze van voorbeeld een
drietal leerstukken aan bod die hun grondslag vinden - althans het beste zouden
kunnen vinden - in de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid. Ik
bespreek achtereenvolgens opzegging (§ 3), rechtsverwerking (§ 4) en uitleg (§
5). Ik betoog dat opzegging baseren op de aanvullende werking van redelijkheid
en billijkheid wenselijk is. Voor rechtsverwerking pleit ik daarentegen voor het
grotendeels verlaten van de redelijkheid en billijkheid ten gunste van scherpe

meerderheidsregels. Bij de bespreking van uitleg betoog ik dat Haviltex weliswaar
een goed uitgangspunt is, maar dat het partijen vrij zou moeten staan om voor
bijvoorbeeld grammaticale uitleg te kiezen.

2             De aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid in het
algenneen

2.1 De hypothetische standaard

Het is algemeen aanvaard dat de aanvullende werking van de redelijkheid en
billijkheid - de naam zegt het al - overeenkomsten van partijen aanvult op die
punten waar een leemte bestaat. De aanvullende werking van de redelijkheid en
billijkheid brengt zodoende rechtsgevolgen teweeg op die punten waar partijen

281



Hoofdstuk 1 1

hun rechtsverhouding niet volledig hebben geregeld. Wat partijen wel en niet
hebben geregeld, kan een rechter vaststellen door middel van uitleg.1

De wijze waarop rechters in het geldend recht aan de hand van de aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid leemten opvullen, komt overeen met de
normatieve benadering.De redelijkheid en billijkheid - de naamzegt het wederom
- wordt immers gehanteerd om in het concrete geval tot redelijke en billijke
resultaten te komen. In hoofdstuk 9.3 heb ik echter laten zien waarom de normatieve
benadering problematisch is. Indien een rechter contracten aanvultmet rechtsgevol-
gen, omdat hij die gevolgen bijvoorbeeld rechtvaardig, billijk, redelijk offair vindt
en deze rechtsgevolgen komen niet overeen metdatgene wat partijen op voorhand
zouden hebben gewild, dan wijken toekomstige partijen waarschijnlijk van het
aanvullend contractenrecht af.

Als de normatieve benadering niet optimaal is, welke methode kan men dan
beter voor de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid hanteren? De
redelijkheid en billijkheid is een open norm en in hoofdstuk 9.10 bleek dat de beste
methode om open normen in te vullen de hypothetische standaard is: De
aanvullende werking vanredelijkheid en billijkheid toepassen als een hypothetische
standaard betekent dat een rechterzich bij een leemte afvraagt wat partijen in een
compleet contract zelf over het desbetreffende probleem overeen zouden zijn
gekomen. Op die manier helpt het aanvullend contractenrecht partijen transactiekos-
ten te besparen. Partijen die zich immers afvragen of ze een bepaald aspect
contractueel zullen regelen, zullen dit achterwege laten wanneer ze weten dat het
aanvullend contractenreclit de leemte achteraf op dezel fde wijze zal opvullen.

Het grote nadeel van de hypothetische standaard is echter de grote kans op
rechterlijke fouten. Is het daarom een idee om de open norm van de redelijkheid
en billijkheid te vervangen door scherpe meerderheidsregels of de formele
benadering (geen aanvullend contractenrecht)? Deze twee methoden zijn immers
een stuk minder gevoelig voor rechterlijke fouten. De aanvullende werking van
redelijkheid en billijkheid lijkt mij een vangnet voorallerlei problemen (a) waarvan
de kans klein is dat ze zich voordoen, of (b) waarvan onbekend is dat het een
probleemis: Juist voordit soort problemen is het niet praktisch ofzelfs onmogelijk
om scherpe normen te formuleren.4 Daarbij zou het vervangen van de aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid door scherpe normen neerkomen op een

1 Zie over de toepassing van de aanvullende werking p·an redelijkheid en billijkheid bijvoorbeeld
Asser-Hartkamp 4-11, nr. 297, 307. Rijken 1994, nr. 20. Verbintenissenrecht (Valk),art. 6:2.aant.
8. Zie over uitleg § 5,

2       Zie over de hypothetische standaard hoofdstuk 7.3 en 8.3.
3 Deze vangnetfunctie blijkt uit het feit dat de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid

pas toegepast wordt wanneer noch partijen zelf, noch de wet, noch de gewoonte een oplossing bieden,
zie de literatuur genoemd in noot 1.

4      Zie ook Hesselink 1999, p. 400.
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complex stelsel van regels. De rechtsgevolgen op voorhand door middel van
meerderheidsregels vastleggen, is dan niet wenselijk.5

In hoofdstuk 9.5.4 heb ik betoogd dat wanneer meerderheidsregels niet
mogelijk zijn, de keuze tussen de formele benadering en de hypothetische standaard

overblijft. De hypothetische benadering besprak ik zojuist en komt er op neer dat
de rechter zich bij een leemte afvraagt wat de partijen in een compleet contract
afgesproken zouden hebben. De formele benadering komt neer op geheel geen
aanvullend contractenrecht en betekent in dit concrete geval afschaffing van de
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid. De formele benadering dwingt
partijen zodoende om de problemen die de redelijkheid en billijkheid anders zouden

oplossen zelf contractueel vast te leggen. De kans dat partijen dit doen, is echter

vrij klein. Hierboven bleek immers dat de problemen waarop redelijkheid en
billijkheid zien op voorhand onbekend zijn ofde kans is klein dat ze zich voordoen.

Vooral kleine partijen willen daarom een hypothetische standaard. Kleine
partijen spreken immers vaak alleen maar de essentialia van de overeenkomst af
en houden geen rekening met talloze problemen die zouden kunnen rijzen. De
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid kan dan al deze problemen
- wanneer ze zich hebben voorgedaan - alsnog van die oplossing voorzien die
(de kleine) partijen zelfook zouden hebben gewild. Grote partijen verkiezen soms
wel de formele benadering, omdat zij de kans op rechterlijke fouten bij een
hypothetische standaard te groot achten.

In een algemeen aanvullend contractenrecht is het echter beter om de voorkeur
te geven aan datgene wat kleine partijen willen, omdat zij lastiger van het
aanvullend contractenrecht kunnen afwijken dan grote partijen (zie hfst. 9.5.4).
Hierdoor krijgt het toepassen van de aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid als hypothetische standaard de voorkeurboven de formele benadering.
De concrete aanbeveling voor het geldend recht is er derhalve 66n gericht aan
rechters: de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid kan het beste

toegepast worden als een hypothetische standaard. Bij een leemte gaat de rechter
dan na wat partijen zelf overeen gekomen zouden zijn als ze de tijd en moeite
hadden genomen om over het probleem te onderhandelen.

In hoofdstuk 9.5.4.2 heb ik overigens wel betoogd dat het partijen vrij zou
moeten staan om van een hypothetische standaard af te wijken. Waarom zouden
partijen die met hun volle verstand aangeven behoefte te hebben aan een ander
regime van aanvullend contractenrecht dit niet mogen kiezen? Partijen kunnen
daarom mijns inziens ook afwijken van de aanvullende werking van redelijkheid
enbillijkheid. Wie niet wil datde rechter leemtes met de redelijkheid en billijkheid

5         In hoofstuk 9 5 2 heb ik voor een mccrderheidsregel als vereiste gesteld dat deze simpel van aard
moet  zij n.
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opvult - bijvoorbeeld omdat de kans op fouten te groot is - kan bijvoorbeeld door
middel van een zogenaamde merger-clausule het gehele aanvullend contractenrecht
uitsluiten: Ik denk echter dat maar weinig partijen dit aandurven. De rechterdwingt
het contract dan immers af alsof het compleet is, 6f hij beslist dat het contract
onvoldoende bepaalbaar is (art. 6:227 B W). Waar veel grote commerciele partijen
doorgaans een voorkeur hebben voor de formele benadering, vraag ik mij dat hier
af. Allddn de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid uitsluiten - en
de rest van het aanvullend recht intact laten - is ook een optie. Dit is weliswaar
iets minder risicovol, maar ik denk dat alleen de echt grote commerciele
contractspartijen dit willen. Zoals al vaker gezegd, is het onverstandig deze partijen
in hun keuze te belemmeren. Zij maken immers een geYnformeerde en rationele
keuze en menen dat de rechtszekerheid die de formele benadering genereert,
opweegt tegen de nadelen van deze methode.

Ik ben me ervan bewust dat de door mij voorgestelde wijziging van de
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid afwijkt van het geldend recht.
De mogelijkheid tot afwijken van de redelijkheid en billijkheid lijkt nu niet echt
geaccepteerd en rechters passen de redelijkheid en billijkheid momenteel ook niet
toe als een hypothetische standaard. Deze twee voorgestelde wijzigingen van het
geldend recht zijn een gevolg van de conclusies die ik heb getrokken in hoofdstuk
9. Wie het niet met deze twee aanbevelingen eens is, verschilt vooral met mij van
mening over de theorie die hier aan ten grondslag ligt.

De voorgestelde wijzigingen betekenen overigens niet dat alle uitkomsten
die tot op heden zijn bereikt met behulp van de redelijkheid en billijkheid
automatisch onjuist zijn. Hoewel de theoretische basis in het geldend recht niet
de meest optimale is, zijn de resultaten dit in veel gevallen wel. In het tweede deel
van dit hoofdstuk bespreek ik een aantal leerstukken van de aanvullende werking
van redelijkheid en billijkheid uit het geldend recht. Daar zal blijken dat de onder
het geldend recht behaalde resultaten regelmatig overeenkomen met datgene wat
partijen op voorhand ook zouden willen.

2.2 Meerderheidsregels gaan voor op de redelijkheid en billijkheid

In hoofdstuk 9.5.5 kwam aan de orde dat wanneer een meerderheidsregel en een
hypothetische standaard samenlopen, de meerderheidsregel altijd de voorkeurkrijgt.
Met samenloop bedoel ik de situatie dat een leemte in een contract zowel door
een scherpe meerderheidsregel als door een open hypothetische standaard kan
worden opgevuld. Bij een dergelijke samenloop is een keuze onvermijdelijk, omdat
het gelijktijdig toepassen van een meerderheidsregel en hypothetische standaard

6        Zie Tjittes 2005, p. 26-27; Drion & Van Wechem 2005, p. 439; zie ook Posner 1998a, p. 535 e.v.
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onmogelijk is. Voor beide methoden gelden immers andere beoordelingscriteria
die zich niet met elkaar verdragen.

Zou men naast een meerderheidsregel namelijk ook een hypothetische
standaard mogen toepassen, dan vraagt de rechter zich af wat partijen in een
compleet contract zelf overeengekomen zouden zijn. Met andere woorden, de
rechteronderzoekt dan ofpartijen al dan niet van de meerderheidsregel afgeweken
zouden zijn. Zou men naast de meerderheidsregel ook nog een hypothetische
standaard toepassen, dan kunnenpartijen erniet van op aan dat de meerderheidsre-

gel ook daadwerkelijk tussen hen geldt. De inhoud van de meerderheidsregel doet
er immers niet meer toe. Welke inhoud deze regel ook heeft, het kan de uitkomst
van een hypothetische standaard niet beYnvloeden.

Meerderheidsregels krijgen de voorkeur, omdat men bij het opstellen van
de regel - als het goed is - al de afweging tussen een meerderheidsregel en een
hypothetische standaard heeft gemaakt.7 Men had ook kunnen kiezen voor de
hypothetische standaard, maarblijkbaar werd een meerderheidsregel wenselijker
geacht. De reden dat er dan toch vrijwel altijd samenloop bestaat tussen meerder-
heidsregels en de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid, is dat een
meerderheidsregel veelal een specifiek probleem regelt, terwijl de aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid het gehele aanvullend contractenrecht
bestrijkt.8

Wanneer kan de rechter dan wei de aanvullende werking van redelijkheid
en billijkheid toepassen? In deze en de vorige sub-paragraaf zijn hier twee
voorwaarden aan verbonden: (a) partijen hebben het desbetreffende probleem zelf
niet geregeld, zodat er een leemte bestaat en (b) er is geen meerderheidsregel die
op voorhand al de rechtsgevolgen voor het desbetreffende probleem heeft bepaald.
De aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid zie ik derhalve als een

vangnet voor die situaties waar noch partijen zelf, noch meerderheidsregels het
probleem kunnen oplossen.

Deze beperking van de werkingssfeer wil echter geenszins suggereren dat
de rol van de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid bescheiden is.
Er zijn tal van zaken die noch partijen, noch de wetgever op voorhand kunnen
of willen regelen. Enerzijds omdat het probleem nog niet bekend is, anderzijds
omdat de kans dat een bepaald probleem zich voordoet zo klein is dat het de moeite

7     In het geldend recht is weliswaar geen expliciete afweging tussen een meerderheidsregel en
hypothetischestandaard gemaakt, maarnaarmijn mening iser weI degelijk nagedachtoverde vraag
of men het probleem het beste met een open of een scherpe norm kan oplossen. Het kan echter zo
zijn dat er in het geldend recht ten onrechte meerderheidsregels bestaan, waar een hypothetische
standaard geschikterzou zijn geweest. Het is wenselijk om deze meerderheidsregels te schrappen,

maar tot die tijd zouden partijen op de werking ervan moeten kunnen vertrouwen. Partijen voor
wie de meerderheidsregel niet gunstig is, staat het immers vrij om ervan af te wijken.

8        Zie voor een uitgebreide motivering waarom meerderheldsregels de voorkeur krijgen hoofdstuk
9.5.5.
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niet loont om er contractuele afspraken ofmeerderheidsregels voor te maken. Een
alles-overkoepelende hypothetische standaard zoals de aanvullende werking van
redelijkheid en billijkheid kanjuist die lacunes opvullen. Partijen weten hierdoor
dat ze zich geen zorgen hoeven te maken omdat de rechter toch die rechtsgevolgen
zal kiezen, die zij  zelf op voorhand ook overeengekomen zouden zijn.9

Tot nu toe is alleen ge focust op de samenloop van een hypothetische standaard
en een meerderheidsregel. Een open norm als de redelijkheid en billijkheid kan
echter ook samenlopen met andere alternatieve oplossingen: de strategische
benadering, veilige havens en algemene voorwaarden:'  Ook dan vindt   de
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid naarmijn mening- om vrijwel
dezelfde reden- geen toepassing. Voorde strategische benadering geldt eveneens
dat in een eerder stadium aan een andere methode dan de hypothetische standaard
de voorkeur is gegeven." Het lijkt me dan ook wenselijk dat een rechterdeze keuze

respecteert. Het is namelijk belangrijk dat partijen bij het maken van afspraken
er van op aan kunnen dat het aanvullend contractenrecht blijft zoals het is. Wanneer
er sprake  is van een veilige haven of algemene voorwaarden dan bestaat er geen
leemte. Partijen hebben dan een expliciete partij-afspraak gemaakt door voor
toepassing van de veilige haven ofalgemene voorwaarden te kiezen. Van een echte

samenloop met de redelijkheid en billijkheid is dan geen sprake. Er valt immers
geen leemte aan te vullen, zodat een rechter niet aan de aanvullende werking van
redelijkheid en billijkheid toekomt.

2.3 Rechtsontwikkeling en redelijkheid en billijkheid

De redelijkheid en billijkheid wordt vaak als de motor van de reehtsontwikkeling
gezien. Dat het recht zich kan ontwikkelen en zich kan aanpassen aan de eisen

van de tijd is uiteraard belangrijk. Net zoals contracten nooit compleet zijn, is het
recht ook nooit compleet.'2 Rechtsontwikkeling is zodoende nodig om de belangen

13van mensen te (blijven) verwezenlijken en zo het sociale welzijn te maximaliseren.

9 Zoals gezegd in § 2.1 vinden grote partijen de kans op rechterlijke fouten soms te groot, zodat zij
willen afwijken van de hypothetische standaard.

10      Samenloop met de formele benadering is uiteraard niet mogeljjk, omdat er dan in het geheel geen
aanvullend contractenrecht bestaat, dus ook geen hypothetische standaard.

11        Zie voor de vraag wanneer de strategische benadering de voorkeur krijgt boven een hypothetische
standaard hoofdstuk 9.6.

12       Zie over open normen (als redelijkheid en billijkheid) en rechtsontwikkelingbijvoorbeeld Barendrecht
1992, p. 6-7,160 (hij is wel kritisch over het gebruik van open normen in de toekomst, zie ook
p. 71-73); Hesselink 1999, p. 39-41; Asser-Scholten, p. 76 (Scholten geeft aan dat het recht nooit
afis en nooitafkan zijn), zieook Nieuwenhuis 1979, p. 38 e.v., zie over incomplete law ook Bo 'ers
2002 (op p. 1276 geeft hij in zijn conclusie bijvoorbeeld aan dat er altijd behoefte is aan
rechtsontwikkeling).

13       Zieoverhetnut van rechtsontwikkeling in de rechtseconomischecontextbijvoorbeeld Posner 2003a,
p. 553; Kaplow 1992, p 516-517.
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De vraag die het bovenstaande zou kunnen oproepen, is ofhet recht zich nog wel
kan ontwikkelen wanneer de werking van redelijkheid en billijkheid daadwerkelijk
aan banden wordt gelegd, zoals ik bepleit. Ik betoog immers dat een rechter pas
aan de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid toekomt wanneer er

(a) een leemte bestaat en er (b) geen meerderheidsregel ofstrategische rechtsregel
is die het probleem reeds oplost.

Wanneer aan deze twee vereisten is voldaan en de rechter w61 aan de

redelijkheid en billijkheid toekomt, is het recht zonderproblemenin staat om zich
te ontwikkelen. De rechter hanteert immers steeds de hypothetische standaard en
achterhaalt wat partijen in een compleet contract zelfafgesproken zouden hebben.

Wanneerpartijen over tienjaarbehoefte hebben aan andere normen, kan het recht
eenvoudig meegaan met de tijd.14 De rechter gaat immers nog steeds na wat partijen
zel f overeengekomen zouden zijn, alleen is dit over tien jaar iets anders dan nu.

Een rechter (en dan vooral de Hoge Raad) kan naar mijn mening naast het

toepassen van de hypothetische standaard ook een meerderheidsregel of een
strategische rechtsregel voor de toekomst formuleren, wanneer hij meent dat hier
behoefte aan is:5 Het is echter niet wenselijk dat een rechter deze regel direct aan
de desbetreffende partijen oplegt. Deze partijen verwachtten immers een
hypothetische standaard. Wanneer de rechter zich niet afvraagt wat deze partijen
in een compleet contract overeengekomen zouden zijn, zullenpartijen waarschijnlijk

afwijken van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid, zodat er

geen transactiekosten worden bespaard. De Hoge Raad kan daarom het beste de
twee criteria afzonderlijk van elkaar toepassen. Voor de desbetreffende pal-tijen
past hij de hypothetische standaard toe en voor toekomstige partijen formuleert
hij dan een meerderheidsregel o feen strategische rechtsregel. Formuleert de Hoge
Raad een meerderheidsregel dan is het uiteraardwel mogelijkdat deze samenloopt
met de hypothetische standaard.16 Wat de meerderheid van partijen wil, kan ook
datgene zijn wat de desbetreffende partijen zelf overeengekomen zouden zijn.

Ik zal dit verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Stel partijen sluiten
een duurovereenkomst voorbepaalde tijd en komen niets overeen over tussentijdse
opzegging. Door uitleg komt vast te staan dat partijen dit probleem niet zelfhebben

geregeld. Er is ook geen wettelijke regeling omtrent opzegging, zodat men toekomt

14 Zie bijvoorbeeld Kaplow 1992, p. 616-617; Sullivan 1992, p. 66; Posner 2003a, p. 556.
15      Vergelijk ook Hesselink 1999, p. 399 e.v. die meent dat de norm van redelijkheid en billijkhe id

zo open is dat het helemaal geen norm is, maar slechts een taak van de rechter om het recht te
concretiseren, aan te vullen en te corrigeren.

16      De kans dat een strategische rechtsregel overeenkomt met datgene wat partijen willen is uiteraard
zeer klein, aangezien een strategische rechtsregel wordt opgesteld zoals een partij het niet wil, zie

voor de strategische benadering verder hoofdstuk 7.5.
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aan de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid:7 Voor het concrete
geval kan de rechter het beste een hypothetische standaard toepassen: als partijen
hadden onderhandeld overopzegging, waren zij dan een tussentijdse beeindigings-
mogelijkheid overeengekomen? Naast deze vraag kan de rechter ook menen dat
tussentijdse opzegging bij duurovereenkomsten voor bepaalde tijd een dermate
grootprobleem is dat eigenlijk om een meerderheidsregel vraagt. Nu de meerderheid
van partijen doorgaans geen tussentijdse opzegging wenst (zie § 3.2), kan de Hoge
Raad voor toeko,nstige contractspartijen onopzegbaarheid als meerderheidsregel
formuleren en zo bijdragen aan de rechtsontwikkeling. 18 Hoewel de rechter twee
verschillende criteria hanteert - wat zouden partijen hebben gewild? versus: wat
wil de meerderheid van partijen?- kan het antwoord op beide vragen hetzelfde
zijn. Het is goed mogelijk dat deze partijen geen tussentijdse opzegging zouden
hebben gewild 6n dat de meerderheid van partijen dit evenmin wenselijk acht.

Op ongeveer dezel fde manier kan een rechter verouderde meerderheidsregels
en strategische rechtsregels aanpakken. Voor de desbetreffende partijen past hij
de bestaande rechtsregel toe, terwijl hij daarnaast voor toekomstige partijen een
nieuwe rechtsregel formuleert:'Op deze manierkunnenpartijen erop vertrouwen
dat de bestaande aanvullende rechtsregels in stand blijven, maar is het ook mogelijk
om verouderde rechtsregels aan de tijd aan te passen. Zoals al vaker gezegd is het
onwenselijk als de rechter de nieuwe regel ook al direct toepast op de partijen die
het geschil aanhangig hebben gemaakt. Als meerderheidsregels bijvoorbeeld zomaar
buiten toepassing kunnenblijven met eenberoep op de redelijkheid en billijkheid,
neemt dit immers direct alle zekerheid weg die men met de regel juist trachtte te
creeren. Het gevolg is dat veel partijen, om alsnog deze zekerheid te creeren, de
desbetreffende bepaling expliciet in hun contract opnemen, waardoor er geen
transactiekosten meer worden bespaard.

Ter conclusie kan ik daarom stellen dat al met al de negatieve gevolgen voor
de rechtsontwikkeling wel meevallen. Rechtsontwikkeling is ondanks de beperkte
toepassingsmogelijkheden van de redelijkheid en billijkheid op allerlei terreinen
nog steeds volop mogelijk. Het enige wat - gelukkig - niet meer zomaar kan, is
de zekerheid die scherpe aanvullende normen genereren, met een beroep op de
redelijkheid en billijkheid ontnemen. Voor toekomstige partijen is het echter nog

17        Ik ga er ook van uit dat er geen onvoorziene omstandigheden zijn in de zin van art. 6:258 BW. Art.
6:258 BW kan namelijk een reden zijn om tussenti dse opzegging toe te staan, aldus HR 21 0ktober
1988, NJ 1990/439 (Mondia/Calanda).

18 Derechtsregel diede Hoge Raad in HR 21 oktober 1988, NJ 1990/439 (Mondia/Calanda) formuleert,
acht ik derhalve wenselijk. Het principiele punt dat ik maak is dat deze rechtsregel alleen voor
toekomstige partijen zou moeten gelden, terwijl in het concrete geval een hypothetische standaard
toegepast had moeten worden.

19 Met Hesselink  1999, p. 409 e.v. ben ik heteens dat hetniet uitmaakt of de rechter deze nieuwe
rechtsregels nu baseert op de redelijkheid en billijkheid of dat de rechter gewoon aangeeft dat hij
een nieuwe rechtsregel creeert.
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steeds mogelijk om nieuwe normen te creeren die voldoen aan de eisen van de

tijd.

2.4 De beperkende werking van redelijkheid en billijkheid

Tot op heden ben ik alleen ingegaan op de aanvullende werking van redelijkheid
en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW), welk leerstuk- de naam zegt het al -aanvullend
van aard is.2' Hiernaast staat het leerstuk van de beperkende werking van

redelijkheid en billijkheid (6:248 lid 2 BW), dat dwingend van aard is.21 Hoewel
ik me in dit proefschrift beperk tot aanvullend contractenrecht, zal ik nu toch kort
ingaan op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Dit omdat beide
teerstukken in het geldend recht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In het geldend recht kan de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid
elke regel die tussen partijen geldt buiten werking stellen. Dit betekent dat zowel

dwingend recht, aanvullend recht als partij-afspraken opzij gezet kunnen worden. 22

In hoofdstuk 9.5.6 heb ik echter betoogd dat het niet wenselijk is als aanvullende

rechtsregels met een beroep op de beperkende werking van redelijkheid en
billijkheid buiten werking worden gesteld. De argumenten zijn ongeveer dezel fde

als hierboven: partijen willen erop kunnen vertouwen dat het aanvullend
contractenrecht intact blijft. De vraagin hoeverre een rechterdwingendrecht opzij
kan zetten met behulp van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid,
laat ik rusten. Dit betekent dat ik nu alleen onderzoek hoe de beperkende werking
van redelijkheid en billijkheid partij-afspraken buiten werking kan stellen. Het
onderscheid tussen de aanvullende en beperkende werking wordt daarmee vrij

eenvoudig. De aanvullende werking ziet op alles wat partijen niethebben geregeld
- d.w.z. op de leemtes -, terwijl de beperkende werking ziet op datgene wat partijen
wel hebben geregeld. Wat partijen wel en niet hebben geregeld, is uiteraard een

vraag van uitleg.
23

In het geldend recht wordt de beperkende werking van redelijkheid en
billijkheid vaak gehanteerd, omdat omstandigheden na de contractsluiting daar
aanleiding toe geven.24 Dit lijkt mij principieel onjuist. Partijen kunnen namelijk
zelf ook afspraken maken over deze toekomstige omstandigheden; dit lijkt mij

20        De aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid speelt immers pas een rol wanneerpartijen
een leemte hebben gelaten in hun contract, zie de literatuur genoemd in noot 1.

21      Ik ben deze stelling zo niet tegengekomen in de literatuur, maar uit het doel en de strekking van
art. 6:248 lid 2 BW valt duidelijk op te maken dat deze bepaling de contractsvrijheid van partijen
beperkt, waarmee er sprake is van dwingend recht (zie voor de defintie van dwingend recht hfst.
4.2.1). Bovendien lijkt het ook niet debedoeling datpartijen art. 6:248 lid 2 BW contractueel buiten
werking kunnen stellen.

22       Asser-Hartkamp 4-II, nr. 316, Rijken  1994, nr. 27 en 30.
23     Zie over uitleg verderop § 5.
24     Asser-Hartkamp 4-11, nr. 318.

289



Hoofdstukll

zelfs de essentie van contracteren. Wanneer partijen zelf echter geen oplossing
hebben voor deze toekomstige omstandigheden, bestaat er een leen, te. Zoals ik
hierboven heb betoogd, vult de rechter bij afwezigheid van partij-afspraken het
contract aan met de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid en niet
met de beperkende werking.25 Zo geefik verderop bijvoorbeeld aan dat rechtsver-
werking veelal ten onrechte op de beperkende werking is gegrond. Wanneer de
vraag speelt of een partij haar recht heeft verwerkt, hebben partijen blijkbaar zelf
geen voorziening getroffen voor situaties waar een schuldeiser lang wacht met
het te gelde maken van zijn vordering. Er bestaat derhalve een leemte, welke men
het beste kan opvullen met de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid:
zouden partijen in deze situatie op voorhand zelf rechtsverwerking overeen zijn
gekomen? Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord, vult men het contract
aan met de bepaling dat de schuldeiser zijn recht in dit geval niet te gelde mag
maken. 26

Later ingetreden omstandigheden zijn derhalve mijns inziens niet een reden
om de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid toe te passen. De
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid komt namelijk pas in beeld
wanneer er problemen zijn met een partij-afspraak. Als de door partijen geniaakte
afspraken tot onaanvaardbare resultaten leiden, kan de rechter in mijn optiek op
grond van art. 6:248 lid 2 BW ingrijpen. Wanneer een rechter hiertoe overgaat,
was de desbetreffende partij-afspraak echter al van meet af aan onaanvaardbaar.
Later ingetreden omstandiglieden zijn derhalve niet de oorzaak van het probleem,
deze omstandiglieden hebben het probleem - de onwenselijke partij-afspraak -
alleen maar zichtbaar gemaakt. Daarom kan de beperkende werking naar mijn
mening alleen maar totstandkomingsgebreken verhelpen. Als partijen iets hebben

afgesproken wat niet door de beugel kan, dan kan men de zwakkere partij
beschermen door de wederpartij te beletten zich op de desbetreffende bepaling
te beroepen.

Leerstukken als dwaling, mededelings- en informatieplichten, bedrog, misbruik
van omstandigheden, bedreiging en de algemene voorwaarden regeling reguleren
iederal specifieke totstandkomingsgebreken. De beperkende werking heeft daarom
naar mijn mening een vergelijkbare vangnetfunctie als de aanvullende werking
van redelijkheid en billijkheid. Pas wanneerer sprake is van een totstandkomingsge-
brek dat niet door een specifieke regeling wordt tegengegaan, komt men toe aan

25 Ikgaer overigens van uit dat eT geen meerderheidsregel of strategische rechtsregel is die de leemte
reeds opvult. In dat geval krijgt de specifieke regeling immers de voorkeur boven de hypothetische
standaard (zie § 2.2)

26        Men kan weliswaar vaak met de beperkende werking tot dezel fderesultaten komen. maar in hoofdstuk
4 gaf ik aan dat dwingend recht pas wenselijk is als er een reden is om de contractsvrijheid van
partuen te beperken Zodoende hebben - als deze redenen er niet zijn - aanvullende oplossingen
de voorkeur.
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de beperkende werking van redelijkheid enbillijkheid. De redelijkheid enbillijkheid
hanteren terwijl een specifiek leerstuk voor handen is, ontneemt namelijk de
zekerheid aan het desbetreffende leerstuk.27 Gezien de brede werkingssfeer van
alle specifieke totstandkomingsregelingen, zal men niet snel een totstandkomingsge-
brek met de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid kunnen verhelpen.

Er is naar mijn mening een totstandkomingsgebrek wanneer er sprake is van
informatie-asymmetrie of irrationaliteit. Dit zijn goede redenen om partijen te
verbieden een beroep te doen op gemaakte afspraken.28 Voldoende geinformeerde
en rationele partijen maken immers afspraken die in hun beider voordeel zijn (zie
hfst. 5.2.2). Een rechter die overweegt de beperkende werking van redelijkheid
en billijkheid toe te passen, kan derhalve het beste nagaan ofer (a) al een specifiek
leerstuk is dat het probleem regelt en (b) of er sprake is van zodanige informatie-

asymmetrie of irrationaliteit die heeft geleid tot afspraken die voldoende geynfor-
meerde en rationele partijen niet zouden maken. Is dit het geval dan is er een
gegronde reden voor bescherming van de zwakke partij.

3          Opzegging

3.1 Opzegging in het geldend recht

In de boeken 7,7A en 8 staan diverse artikelen die de opzegging van bijzondere
overeenkomsten regelen. Veelal bestaan deze regelingen om een zwakkere partij
- bijvoorbeeld een werknemer of huurder - te beschermen tegen een al te
gemakkelijke beeindiging van de overeenkomst.2' Het is dan ook logisch dat veel
van deze regelingen dwingend van aard zijn. Het gaat mij echter alleen om de

opzegbevoegdheid voor zover die aanvullend van aard is. Ik richt me daaroni alleen

op de opzegging die gegrond wordt op de aanvullende werking van redelijkheid
en billijkheid. Het betreft hier aanvullend recht aangezien het partijen - wiens

27        Ik ben het derhalveprincipieel oneens met HR 26 september 2003, NJ 2004/21 waar de Hoge Raad
in navolging van het Hof het vorderen van nakoming van een overeenkomst naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaaracht. In casu was waarschijnlijk sprake van een wilsgebrek

(zie Janssen & Van Rossum 2004a, p. 811), maardit was onvoldoende onderbouwd. Om de zwakkere
partij tegemoet te komen werd de redelijkheid en billijkheid gehanteerd. Dergelijke constructies
mogen in het individuele geval heel redelijk zijn, maar ze ontnemen de zekerheid aan een goed
functionerend stelsel van wilsgebreken. Dit benadeelt tai van toekomstige partijen. Zie over dit
arrest ook Drion & Van Wechem 2004, p. 472-473 en Janssen & Van Rossum 2004a, p. 811.In
beide artikelen geven de auteurs aan te kunnen leven met het concrete resultaat, maar uiten zij wei
hun twijfels over het hanteren van de redelijkheid en billijkheid.

28        Zie ook hoofdstuk 6.3 over in formatie-asymmetrie en hoofdstuk 6.4 over irrationaliteit. Daamaast

zijn ook externaliteiten (zie hfst. 6.5.1) een reden om de contractsvrijheid van partijen door middel
van dwingend recht te beperken. Art. 3:40 BW bijvoorbeeld lijkt me echter een betere methode
om externaliteiten tegen te gaan dan de beperkende werking van redelukheid en billijkheid.

29 Zie Hammerstein & Vranken 2003, nr. 15.
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overeenkomst niet beheerst wordt door een bijzondere dwingendrechtelijke
opzegregeling - vrij staat om zel f een contractuele opzegregeling te treffen. 30

Opzegging is de eenzijdige beeindiging van, vooral, duurovereenkomsten. 31

Overeenkomsten die voor een bepaalde tijd zijn aangegaan kunnen in beginsel
niet worden opgezegd. Alleen als er sprake is van onvoorziene omstandigheden
in de zin van art. 6:258 BW kan men tussentijds opzeggen.32 Overeenkomsten voor
bepaalde tijd kan men derhalve alleen tussentijds beeindigen als er sprake is van
een contractuele opzegregeling, een tekortkoming in de nakoming of een
onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW). Men kan zodoende wanneerer geen
sprake is van onvoorziene omstandigheden naar geldend recht alleen overeenkom-
sten opzeggen die voor onbepaaide tijd zijn aangegaan. De vraag of elke
duurovereenkomst voor onbepaalde tijd principieel kan worden opgezegd - d.w.z.
zonder dat voor de opzegging een (goede) reden is vereist - is door de Hoge Raad
ontkennend beantwoord.33 De redelijkheid en billijkheid bepalen in de concrete
omstandigheden van het geval of een opzegging al dan niet de gewenste
rechtsgevolgen heeft. 34

Wanneer in de concrete omstandigheden van het geval opgezegd mag worden,
is men doorgaans wel verplicht een redelijke opzegtermijn in acht nemen.3S Deze

termijn hangt onder andere af van de tijd die de wederpartij redelijkheid nodig
heeft om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.36 Neemt men geen redelijke
termijn in acht dan dient men de wederpartij hiervoor schadeloos te stellen. In
wezen koopt men de opzegtemiijn dan af.37 Wanneerersprake is van (hoge) relatie-
specifieke investeringen (zie hfst. 5.4.1) is een opzegtermijn vaak niet voldoende
voor de wederpartij om deze investeringen terug te verdienen. In dat geval zal men
veelal bovenop de opzegtermijn ook een schadevergoeding moeten betalen.38 Ook

hier geldt dat men onder de schadevergoeding uit kan komen door een opzegtermijn

30      Hammerstein & Vranken 2003, nr. 15; Asser-Hartkamp 4-Ii. nr. 3 10.
31      Hammerstein & Vranken 2003. nr. 14
32    Zie HR 21 oktober 1988, NJ 1990/439 (Mondia/Calanda); zie ook HR 10 augustus 1994, NJ

1994/688 (Aerts/Kneepkens). zie verder Hammerstein & Vranken 2003, nr. 16, Asser-Hartkamp
4-11, nr. 310.

33     HR 3 december 1999, NJ 2000/120 (Latour/De Bruijn).
34     HR 3 december 1999, NJ 2000/120 (Latour/De Bruijn); Hammerstein & Vranken 2003, nr. 16;

De Hoon 2001, p. 893, Verdaas 2002, p 602-604.
35   Asser-Hartkamp 4-11, nr. 311; Hammerstein & Vranken 2003, nr. 16 en 36; zie voor een

rechtspraakoverzicht van diverse opzegtermijnen bij distributieovereenkomsten Barendrecht &
Van Peursem 1997, nrs. 218-222

36       Verbintenissenrecht (Valk), art. 6:248, aant. 84, Barendrecht & Van Peursem 1997, nr. 218
37 Zie bijvoorbeeld Rb. 's Hertogenbosch 30 december 1994, NJ Kort 1995/11  (Dr. oetker/Expim).

Rb. 's Hertogenbosch 3 december 2003, UN: AO 1576 (Runderploeg/Dumeco); zie ook De Hoon
2001, p. 894, Verdaas 2002, p. 631, Barendrecht & Van Peursem 1997, nr. 226 en 229.

38     HR 21 juni 1991, NJ 1991/742 (Mattel/Borka); zie ook Hammerstein & Vranken 2003, nr. 16,
De Hoon 2001, p. 893; Van der Putt-Lauwers 2000, p. 124-125.
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aan te bieden die lang genoeg is om de investeringen terug te verdienen.39 In die

zin zijn de schadevergoeding en de opzegtermijn communicerende vaten, die bij
elke opzegging in onderlinge samenhang moeten worden bezien. 40

Hoewel onvoorziene omstandigheden en een tekortkoming in de nakoming
officieel geen rol spelen bij de vraag 6f, en onder welke voorwaarden opgezegd
mag worden,4 1 is dit in de praktijk toch vaak wei het geval.42 Hoe meer verwijten
men de wederpartij kan maken, hoe gunstiger de opzegtermijn en de schadevergoe-
ding lijkt uit te vallen. Dit mondt vaak uit in het over en weer verwijten maken,
in plaats van een constructieve discussie over hoe de relatie voort te zetten, dan
wel hoe deze zo optimaal mogelijk te beeindigen.

43

3.2 Bestaat er een opzegbevoegdheid in een compleet contract?

De vraag die ik als eerste stel, is of partijen in een compleet contract een

opzegbevoegdheid overeen zouden komen. Voorcontracten van bepaaWe tijd lijkt
mij dit niet het geval. Partijen sluiten contracten om zich ervan te verzekeren dat
de wederpartij nakomt.  In veel contracten is er sprake van een eenmalige of een
aantal prestaties, maar in een contract voor bepaalde tijd is de prestatie daarentegen

gekoppeld aan tijd. De meerderheid van partijen die een contract voor bepaalde
tijd sluit, wil zich er dan van verzekeren dat de prestatie van de wederpartij

gedurende die tijd zal voortduren. Een opzegbevoegdheid staat uiteraard volkomen

haaks op deze behoefte. De meerderheid van partijen zal dan ook naar alle
waarschijnlijkheid geen opzegbevoegdheid opnemen in een contract voorbepaalde
tijd. De Hoge Raad heeft daarom naar mijn mening een correcte meerderheidsregel

gecreeerd door overeenkomsten van bepaalde tijd - zonder contractuele opzegrege-
ling - onopzegbaar te verklaren.44 Het staat (de minderheid van) partijen die toch
een opzeggingsregeling wensen uiteraard vrij om dit contractueel overeen te komen.

Voor contracten van onbepaalde tijd ligt dit anders. Partijen sluiten deze niet
om voor altijd gegarandeerd te zijn van de prestatie van de wederpartij. Men zal
dan immers ook zelf eeuwig moeten blijven presteren en welke partij wil nu voor
altijd gebonden zijn aan de wederpartij? Het lijkt mij daarom dat vrijwel alle

39 Strijbos noemt de opzegtermijn in zijn vonnis een vorm van abstracte schadeberekening, zie r.0.
4.14 van Rb. 's Hertogenbosch 3 december 2003, LJN: AO1576 (Runderploeg/Dumeco).

40     De Hoon 2001, p. 894.
41      Hammerstein & Vranken 2003, nr. 14.
42     De Hoon 2001, p. 892-893.
43     De Hoon 2001, p. 892 e.v.
44 Ofde uitzondering vooronvoorziene omstandigheden wenselijk is, zoals die is aangenomen in HR

21 oktober 1988, NJ 1990/439 (Mondia/Calanda), staat verder los van deze opzegproblematiek.

Het gaat dan namelijk om de vraag of art. 6:258 BW in het algemeen wenselijk is. In Van Bijnen
2004, p. 2086 heb ik betoogd dat dit het geval is, mits partijen deze regeling maar contractueel
kunnen uitsluiten.
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partijen in een compleet contract voor onbepaalde tijd een opzegregeling
overeenkomen. Partijen spreken daarin afonder welke voorwaarden ze van elkaar
af kunnen. De vraag is derhalve niet zozeer of men mag opzeggen, maar onder
welke voorwaarden dit in een compleet contract is toegestaan. 45

Een dergelijke opzegregeling staat los van een regeling over niet-nakoming
en een eventuele regeling over onvoorziene omstandigheden die partijen ook in
een compleet contract kunnen treffen. Ook zonder 66n van deze twee oorzaken,
willen partijen imniers van elkaar afkunnen. Ik stel dan ook de meerderheidsregel
voor dat partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunnen opzeggen.46 Dit
komt overeen met de in de literatuur al vaak bepleite principiele opzegbevoegd-
heid.47 Hoewel ik het me moeilijkkan voorstellen dat erpartijen zijn die dit willen,
zou het partijen - mits rationeel en volledig gernformeerd - vrij moeten staan om
hiervan af te wijken en inderdaad een eeuwigdurende overeenkomst te sluiten. 48

3.3 Voonvaarden voor opzegging

Zouden partijen in een compleet contract voorwaarden opnemen om een
duurovereenkomst voor onbepaalde tijd te kunnen opzeggen? Partijen kunnen
immers ook een aaneenschakeling van losse overeenkomsten aangaan, waarbij
men elkaar niets verplicht is en waar men op elk gewenst moment de relatie kan
beeindigen.49 Partijen willen sonis echter enige bescherming in de vorm van een
opzegtermijn en/ofschadevergoeding.50 Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen.

Ten eerste kan een partij wiens wederpartij opzegt, eventuele verliezen veel
beter beperken wanneer zij op voorhand weet dat de relatie zal eindigen. In deze
tijd kan zij bijvoorbeeld een andere contractpartner zoeken en wanneer dit niet
mogelijk is, kan zij bijvoorbeeld haar organisatie inkrimpen: 1 Zouden partijen
deze bescherming van een opzegtermijn niet genieten, dan maakt dit het contract

45     De Hoon 2001, p. 893.
46 Deze meerderheidsregel voldoet aan de in hoofdstuk 9.5.2 gestelde eisen: (a) het probleem en de

oplossing die de meerderheid wenst, zijn bekend, (b) de regel is simpel en (c) voldoende partijen
zijn bij de meerderheidsregel gebaat.

47       In deliteratuurpleiteriveel auteurs- zij het metandere argumenten -eveneens voorhet uitgangspunt
dat duurovereenkomsten vooronbepaalde tijd (principieel of in beginsel)opzegbaarzouden moeten
zijn, zie bijvoorbeeld Hammerstein & Vranken 2003, nr. 16; De Hoon 2001, p. 893; Verdaas 2002,
p. 626 e.v.; Strijbos 1985, p. 80, zieookde overzichten bij Asser-Hartkamp 4-Il, nr. 310 en Van
der Putt-Lauwers 2000, p. 121 (zelf ook een voorstander, zie p. 123).

48     Zieook Verdaas 2002, p. 631.
49 Dit argument werd gehanteerd - maar helaas niet gehonoreerd - in: Hof Amsterdam 27 september

2001 (G-Star International B.V./The Store). rolnummer 831/00 (met gepubliceerd), zie ook § 3.6
50       Deze twee voorwaarden komen ook steevast terug in de literatuur over opzegging, zie bijvoorbeeld

Hammerstein & Vranken 2003, nr. 16, Asser-Hartkamp 4-Il, nr. 31 1, Barendrecht & Van Peursem
1997, nr. 217, De Hoon 2001, p. 893.

51      Soms moet deze partij haar organisatie zelfs opheffen, zie bijvoorbeeld Rb. 's Hertogenbosch 3
december 2003. LIN· AO 1 576 (Runderploeg/Dumeco),
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voor hen veel minder waard. Het gevolg is dat zij minder willen betalen. Ook de

wederpartij zal daarom veelal akkoord gaan met een voor hem aanvaardbare

opzegtermijn. Partijen komen daarom in de meeste gevallen in een compleet
contract een opzegtermijn overeen. Dit lijkt mij ook de reden dat ook bij
contractuele opzegregelingen doorgaans niet per direct, maar pas na inachtneming
van een termijn kan worden opgezegd.

Partijen zouden naarmijn mening in een compleet contract afspreken de lengte
van de opzegtermijn zo kort te houden als voor de wederpartij van de opzeggende
partij nodig is om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Een nodeloos lange

opzegtermijn maakt partijen alleen maar inflexibel en maakt het contract zodoende
minder waard voor partijen. Hoe lang deze termijn precies is, zal van de
omstandigheden van het geval afhangen. Zo lijken bijvoorbeeld de lengte van de
overeenkonist, de tijd die nodig is om aan de nieuwe situatie aan te passen, in
hoeverre de opzegging onverwacht komt en de ernst van de negatieve gevolgen
van belang. 52

Een meerderheidsregel die deze termijn op voorhand voor alle contracten
fixeert, lijkt niet wenselijk.51 Bij elk contract is immers een andere termijn optimaal.
Een hypothetische standaard die de rechter achterafin staat stelt die termijn te
kiezen die partijen ook zouden hebben gewild, lijkt beter te voldoen. Wellicht
achten grote partijen de kans op rechterlijke fouten te groot, maar zoals al vaker
gezegd, gaat de voorkeur uit naar de wens van kleine partijen.54 Bovendien staat
het partijen vrij om zelf een opzegregeling overeen te komen. Partijen zouden

overigens in een compleet contract ook overeenkomen dat het een opzeggende
partij vrij staat om de opzegtermijn af te kopen. Wanneer de schadevergoeding
gelijk is aan het positieve contractsbelang, maakt het de wederpartij niet uit of
hij schadevergoeding ontvangtofdatereen opzegtermijn in acht wordt genomen.

Een tweede reden dat partijen bij een duurovereenkomstbescherming willen,
is dat hier veelal relatie-specifieke investeringen mee gemoeid zijn. Dit zijn
investeringen die alleen maar te gelde kunnen worden gemaakt zolang de relatie
met de wederpartij voortduurt. Bijvoorbeeld de bouw van een showroom specifiek
voor de exclusieve producten van de wederpartij.55 Partijen zijn echter alleen tot

dergelijke investeringen bereid als ze het idee hebben dat deze kunnen worden

52     De Hoon 2001, p. 893, Hammerstein & Vranken 2003, nr. 16, Verbintenissenrecht (Valk). art.
6:248, aant. 84.

53 Zie hoofdstuk 9.5.2 waar ik de vereisten voor een meerderheidsregel geef. Ik laat daar met een
vergelijkbaar voorbeeld zien waarom een meerderheidsregel nu niet geschikt is. Zie ook hoofdstuk
10.2.3 waar ik met voorbeelden laat zien dat vaak het niet wenselijk is om termijnen (vergelijkbaar
met de opzegtermijn) op voorhand te fixeren.

54 Zie hierover hoofdstuk 9.5.
55        HR 21 juni  1991, NJ  1991/742 (Mattel/Borka), zie over relatie-specifieke investeringen verder

hoofdstuk 5.4.1.
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terugverdiend. Ook de wederpartij wil dat de investerende partij hierop vertrouwt. 56

Deze investeringen maken het contract immers meer waard en dat verhoogt voor
beiden de winst. 57 De eenvoudigste manier om het vertrouwen te wekken dat relatie
specifieke investeringen kunnen worden terugverdiend, is de opzeggende partij
hiervoor schadeplichtig te maken. Het is daarom logisch te veronderstellen dat
een meerderheid van partijen dit in een compleet contract overeen zouden komen
indien alleen een opzegtermijn te kort is om deze terug te verdienen. De
opzegtermijn zodanig verlengen dat de investeringen wel terug verdiend kunnen
worden, is ook mogelijk, maar is veelal minder praktisch. 58

Het gaat partijen overigens louter om relatie-specifieke investeringen, voor
zover die als gevolg van de opzegging nutteloos of minder waard zijn. De
opzeggende partij draait dan op voor de waardevermindering. Zijn het derhalve
'gewone' investeringen die ook in een andere relatie te gelde gemaakt kunnen
worden, dan is er geen sprake van een waardevermindering. Partijen zouden voor
deze investeringen geen vergoedingsplicht voor de opzeggende partij overeen-
komen, omdat er van schade niet echt sprake is.

Partijen zouden naar mijn mening in een compleet contract ook geen
schadeplichtigheid voor onverantwoorde investeringen overeenkomen. Onverant-
woord zijn naar mijn mening investeringen die ook bij instandhouding van de relatie
waarschijnlijk niet zouden zijn terugverdiend:9 Welke mate van waarschijnlijkheid
nog verantwoord is, valt niet op voorhand te zeggen. Voor elk type contract zal
de mate waarin investeringen risicovol mogen zijn, verschillen. Bovendien is de
mate waarin een risico verantwoord is, ook nog eens afhankelijk van de omstandig-
heden van het geval. Door een hypothetische standaard te hanteren en zich af te
vragen wat partijen zel fgedaan zouden hebben in een compleet contract, kan een
rechter bepalen welke risico verantwoord was.

56       In derechtseconomische literatuuroverde pre-contractuele fase wordt ditzel fdeargument gehanteerd
om te pleiten voor pre-contractuele aansprakelijkheid. zie Bebchuck & Ben-Shahar 2001. p. 423
e.v.

57 Zie hoofdstuk 5 2.2 voor de vraag waarom partijen de gezamenlijke winst willen maximaliseren,
58      Barendrecht & Van Peursem 1997, nr 226 geven aan dat beide partijen niet echt gebaat zijn bij

een lange opzegtermun en noemen een opzegtermijn van 6 maanden als grens waarna het beter
is om de termijn om te zetten in schadevergoeding.

59 Hierhangt hetprobleem van overre/iance mee samen (Shavell 1980 wijst opdit gevaar in decontext
van schadevergoeding bij niet-nakoming). Dit betekent dat een partij teveel investeringen doet,
omdat hij weet dat hij deze toch vergoed krijgt van de wederpartij wanneer hij ze niet te gelde kan
maken (zie Bebchuck & Ben-Shahar 2001, p. 426 e.v. en Wils 1993, p. 102 dieop het gevaar van
overreliance wijzen bij de met dit probleem te vergelijken pre-contractuele aansprakelijkheid).
Een partij die het vermoeden heeft dat de wederpartij wil opzeggen, kan zelfs uit opportunistische
motieven tot overreliance overgaan. Door snel nog hoge relatie-specifieke investeringen te doen,
kan deze partij het voor de wederpartij te duur maken om nog op te zeggen. Het is duidelijk dat
dergelijke investeringen onverantwoord zijn en partijen in een compleet contract vergoeding ervan
zouden uitsluiten.
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De meerderheid van partijen zal in een compleet contract dus naar alle
waarschijnlijkheid overeenkomen dat de opzeggende partij schadeplichtig is voor
relatie specifieke investeringen en een opzegtermijn in acht dient te nemen, zodat

de wederpartij zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie. Uiteraard heeft de

opzeggende partij de keuze om in plaats van een opzegtermijn een adequate
schadevergoeding te betalen en vice versa. Het lijkt mij daarom correct dat de

opzegtermijn en schadevergoeding in het geldend recht in hun onderlinge
samenhang beoordeeld worden. Ik stel daarom naast de meerderheidsregel dat
duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd opzegbaar zijn (§ 3.2) een op de
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid gebaseerde overkoepelende
hypothetische standaard voor. De rechter gaat dan na welke opzegtermijn en welke

schadevergoeding partijen op voorhand in een compleet contract overeengekomen
zouden zijn.

Ik geeftoe dat de theorievorming op ditpuntnog niet heel ver is. Het criterium
dat alleen verantwoorde investeringen voor vergoeding in aanmerking komen en

de opzegtermijn zo lang moet zijn als partijen zel f zouden hebben afgesproken,
brengt ons op dit punt momenteel dan ook niet heel veel verder dan het criterium
dat de schadevergoeding en opzegtermijn redelijk en billijk moet zijn. Het grote
voordeel van de hypothetische standaard is echter dat deze falsifieerbaar is. 60

Toekomstig onderzoek is weliswaar nodig, maar men kan deze open norm wel
aan de hand van een objectiefcriterium invullen. Als een rechterdaarentegen meent
dat iets redelijk is, dan is dit zo. Er bestaat geen criterium waarmee men objectief
kan aantonen dat een gekozen schadevergoeding ofopzegtermijn onredelijk was.
Ik pleit daarom voor expliciete toepassing van de hypothetische standaard om de
voorwaarden van de opzegging te bepalen.

3.4 Een gegronde reden nodig?

Tot nu toe ging ik uit van de principiele opzegbaarheid van duurovereenkomsten

van onbepaalde tijd - d.w.z. men mag een overeenkomst altijd opzeggen, mits
de opzeggende partij een adequate opzegtermijn en/ofschadevergoeding aanbiedt.
De reden voor de principiele opzegbevoegdheid is dat vrijwel geen enkele partij
voor altijd gebonden wil zijn aan de wederpartij. In het geldend recht wordt
desondanks ook wet een goede reden vereist om te kunnen op zeggen.61 De vraag

is of dit wenselijk is.

60      Ziehoofdstuk 7.6.1 en 2.4.3.1 overdeonbepaaldheid van begrippen alsredelijkheid enbillijkheid.
61 Hetbekendste voorbeeld is HR 3 december 1999, NJ 2000/120 (Latour/De Bruijn); de goede reden

wordt in de literatuur ook genoemd als voorwaarde voor opzegging naast de opzegtermijn en
schadevergoeding, zie bijvoorbeeld Hammerstein & Vranken 2003, nr. 16; Van der Putt-Lauwers
2000, p. 126.
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Waarom zou een rationele partij willen opzeggen? Naar mijn mening omdat
de overeenkomst verliesgevend is, ofomdat een overeenkomst met een derde meer
winst oplevert. Soms zal de bestaande overeenkomst openbreken echtereen beter
alternatief zijn. Verlies kan dan worden omgezet in winst, ofde wederpartij  kan
een beter bod doen dan de desbetreffende derde. Rationele partijen zullen daarom
alleen tot opzegging overgaan, wanneer openbreken geen soelaas biedt en
beeindiging het voordeligste voor hen is. Juist om deze reden willen partijen in
een compleet contract voor onbepaalde tijd een principiele opzegbevoegdheid (zie
§ 3.2). Zoals ik in het vorige hoofdstuk echter al liet zien bij niet-nakoming, is
niet elke partij even rationeel in dit soort situaties.62 Hierdoor kan het voorkomen
dat een partij wil opzeggen, terwijl dat helemaal niet in zijn voordeel is.

In een compleet contract zoudenpartijen daarom naarmijn mening anticiperen
op mogelijke irrationaliteit en vastleggen dat opzegging alleen is toegestaan indien
beeindiging daadwerkelijk de voordeligste oplossing is voor de opzeggendepartij.
Partijen willen dus duidelijk geen belangenafweging. De wederpartij van de
opzeggende partij wordt immers al beschermd tegen de negatieve gevolgen van
de opzegging door een opzegtermijn en/of een schadevergoeding.  Wie niet wil
dat de wederpartij kan opzeggen, kan een contract voor bepaalde tijd overeen-
komen, of bij een contract voor onbepaalde tijd de mogelijkheid tot opzegging
uitsluiten. Mij lijkt echter dat vrijwel geen enkele partij deze laatste optie zal
verkiezen.

Ik stel derhalve de meerderheidsregel voor dat een partij alleen mag opzeggen
indien dit in haar eigen voordeel is. Een rechter kan dit uiteraard maar zeer
marginaal toetsen. Een rechter die stelt dat een partij niet mag opzeggen, omdat
er geen goede reden is, zegt in feite dat een partij niet in staat is om zijn eigen
belangen te behartigen. Zeker in het handelsrecht is er daarom mijns inziens al
zeer snel een goede reden om een overeenkomst op te zeggen. Deze toets dwingt

een partij die wil opzeggen wel om de wederpartij voor de opzegging te benaderen.
Dit om uit te zoeken o fde wederpartij bereid is het nadeel wat de opzeggende partij
lijdtbij instandhouding - verlies ofhet onbenut laten van een betere mogelijkheid
- weg te nemen. Indien de wederpartij bereid is het contract zodanig open te breken
dat er geen nadeel meer is, is er immers ook geen reden meer om de overeenkomst
op te zeggen.

Het is mijns inziens onverstandig om de toets o f er een goede reden  is om
op te zeggen - en dus of er eventueel sprake is van misbruik van recht -, te
beperken tot financiele argumenten. Ook een verslechterde relatie kan een reden
zijn om de overeenkomst op te zeggen. Een partij die een overeenkomst opzegt
en er bewust van is dat hem dit geld kost, is naar mijn mening dan ook volledig

62 Zie hoofdstuk 10.4.
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rationeel, indien relationele argumenten (zie hfst. 5.3.2) aan deze beslissing ten
grondslag liggen. Deze relationele toets is dezelfde die ik voorstelde bij het
aanwijzen van een remedie voor niet-nakoming (zie hfst. 10.4.7).

Indien er geen financiele argumenten zun, mag derhalve alleen opgezegd
worden indien instandhouding van de relatie van de opzeggende partij niet verwacht
mag worden. Dit is het geval indien er onvoldoende respect ofvertrouwen is. Waar
deze grens ligt, kan de rechter het beste bepalen aan de hand van een hypothetische
standaard: zouden partijen deze mate van wantrouwen ofdisrespect op voorhand
voldoende hebben gevonden voor een opzegging? De rechter mag bij het vaststellen
van wantrouwen en disrespect uiteraard alleen  af gaan op objectief te verifieren
factoren. Zou dit niet het geval zijn, dan zou iedereen die opzegt het op relationele
argumenten gooien omdat deze toch niet te controleren zijn. De hoofdroute is echter
opzegging vanuit efficientie oogpunt - hier is snel aan voldaan -, slechts in
uitzonderingsgevallen zal de relatie aanleiding geven tot het beeindigen van een
winstgevende relatie. 63

Uiteraard betekent de vraag of er een gegronde reden is een extra kans op
rechterlijke fouten. Zo bestaat erhet risico dat een partij die bijzonderhard getroffen
wordt door een opzegging de sympathie van de rechter opwekt, waarna de rechter
ten onrechte besluit dat er geen goede reden is voor de opzegging. Partijen die
er geen vertrouwen in hebben dat de rechter in staat is deze toets goed uit te voeren,
staat het uiteraard volledig vrij om hiervan af te wijken. Zij kunnen bijvoorbeeld
overeenkomen dat geen goede reden nodig is om de duurovereenkomst op te
zeggen, maardat hiervoor slechts een adequate schadevergoeding en/ofopzegter-
mijn nodig is. Uiteraard kunnen partijen ook een volledige opzegregeling
overeenkomen door zel f de opzegtermijn en eventuele schade te regelen.

3.5 Opzegging in overleg
64

Tot op heden wordt bij de opzegging vaak nog een tekortkomingsdiscussie gevoerd.
Wie een tekortkoming bij de wederpartij kan aantonen, komt doorgaans met veel
gunstigere voorwaarden weg- een kortere opzegtermijn oflagere schadevergoeding
- dan een partij die dit niet kan. Er is al vaker op gewezen dat dit 'moddergooien'
bevordert 5 en naar mijn mening is ditniet wat partijen op voorhand zouden hebben
gewild. Partijen zouden bij een duurovereenkomst een evenwichtige opzegregeling
overeenkomen die de partijen enerzijds in staat stellen op te zeggen, maar die

63     Er is derhalve sprake van een meerderheidsregel ten aanzien van financiele argumenten en een
hypothetische standaard voor relationele argumenten, zie voor dit onderscheid van inhoudelijke
en relationele belangen hoofdstuk 5.3.

64 Deze titel is ontleend aan de titel van De Noon 2001.
65     De Hoon 2001, p. 892-893.
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anderzijds ook rekening houdt met de belangen van de wederpartij. Partijen zouden
daardoor de inhoud van een opzegregeling mijns inziens niet af laten hangen van
de mate waarin een partij is tekort gekomen. Is er namelijk werkelijk sprake van

een tekortkoming dan willen partijen niet opzeggen, maar willen zij de daarvoor
bedoelde remedies kunnen inroepen. 66

Verwijten kunnen uiteraard wel een rol spelen bij de vraag of er een goede
reden voor opzegging is. Een partij kan op willen zeggen omdat de samenwerking
met de wederpartij - ondanks gesprekken hierover - niet soepel verloopt. Ook
al krijgt hij bij een derde dezelfde voorwaarden, dan nog is er een goede reden
voor de opzegging - d.w.z. de opzegging is in zijn eigen belang - aangezien de
samenwerking met een derde waarschijnlijk soepeler zal verlopen. In dergelijke

situaties zijn verwijten onvermijdelijk wanneer de wederpartij betwist dat de
opzeggende partij een goede reden heeft. Partuen willen mijns inziens echter op
voorhand niet dat dergelijke verwijten van invloed zijn op de voorwaarden die
aan de opzegging verbonden worden. Zoals ik hierboven heb laten zien zijn de
voorwaarden in een compleet contract immers niet afhankelijk van de schuld die
partijen hebben aan het beeindigen van de relatie.

Het vereiste van de goede reden bevordert overigens wel de communicatie
tussen partijen. Omdat een partij zich ervan moet vergewissen dat opzegging

daadwerkelijk in zijn voordeel is, moet hij bij de wederpartij nagaan of deze niet
bereid is andere contractsvoorwaarden te accepteren. Op deze wijze worden partijen
gestimuleerd om gezamenlijk na te gaan ofvoortzetting van de overeenkomst zinvol
is. Is de conclusie dat dit niet het geval is, dan maakt dit gezamenlijke voortraject
het mijns inziens een stuk makkelijker om het eens te worden over de voorwaarden
waaronder opgezegd kan worden. 67

3.6 Duurovereenkomst of een serie losse overeenkomsten?

Tot slot is er de vraag hoe men onderscheid kan maken tussen een duurovereen-
komst die men moet opzeggen en een serie eenmalige overeenkomsten waar men
zonder enige verplichting onderuit kan. Dit is naar mijn mening een kwestie van
uitleg. De rechter kan door uitleg achterhalen welke van de twee typen overeenkom-
sten partijen hebben willen sluiten. Dit zal echter niet altijd even eenvoudig zijn.
Naar mijn mening zijn veilige havens wenselijk om partijen eenvoudig in staat
te stellen de rechter kenbaar te maken van welk type hun overeenkomst is.
Gebruiken partijen de term duurovereenkomst dan kiezen ze mijns inziens voor
een overeenkomst die opgezegd moet worden om deze eenzijdig te kunnen

66        Zie over de wil van partijen betreffende het inroepen van remedies hoofdstuk  10.4.
67 Zieoverdeze materie verderuitgebreid het proefschrift van De Hoon, dat omstreeks december 2005

wordt verwacht.
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beeindigen. Geven partijen aan dat het een serie losse overeenkomsten betreft dan
kan men altijd zonder verplichting van elkaar af.

Partijen die overigens voordeze laatste mogelijkheid kiezen, kunnen het beste
met rust gelaten worden. Rechters doen er goed aan deze partijwens te respecteren
en geen constructies als '

feitelijke samenwerking' te bedenken ompartijen alsnog
van een opzegtermijn ofschadevergoeding te voorzien.68 Voorwaarde is uiteraard
wel dat het rationele partijen betreft die over voldoende informatie beschikten ten
tijde van het aangaan van de overeenkomst. Partijen zitten soms namelijk helemaal
niet te wachten op de bescherming die een duurovereenkomst voor onbepaalde
tijd met zich brengt. Zij wensen op elk moment, zonder enige verdere verplichting
van elkaar af te kunnen.  Dit is overigens ook niet per definitie nadelig voor de
wederpartij.69 Een afnemer betaalt bijvoorbeeld bij een serie losse overeenkomsten
waarschijnlijk een stuk minder voor de geleverde producten, dan wanneer hij de
bescherming zou genieten die bij een duurovereenkomst hoort. De leverancier
zal de kosten van deze bescherming immers verdisconteren in zijn prijs.

4           Rechtsverwerking

4.1 Rechtsverwerking in het geldend recht

Een sprekend leerstuk dat tot ontwikkeling is gekomen onder de redelijkheid en
billijkheid is de rechtsverwerking. Bij rechtsverwerking is er sprake van een
zodanige houding o f gedraging (handelen of nalaten) van de schuldeiser dat hij
nadien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen nakoming van de
verbintenis kan vragen.70 Hoewel rechtsverwerking in het geldend recht is gebaseerd

op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, is het naarmijn mening
in veel gevallen beter om dit op de aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid te baseren. Ik kom tel'ug op de vraag waarom dit precies het geval is.

Wanneer er in het geldend recht sprake is van rechtsverwerking kan een partij
geen beroep meer doen op een bepaald recht, terwijl hij dit recht eigenlijk wel
heeft. Rechtsvenverking kan voor elk type verbintenis gelden, maar ik beperk me
hier uiteraard tot de contractuele verbintenissen. Voor contracten betekent

68        Ditgebeurdehelaas wei in HofAmsterdam 27 september 2001 (G-Star International B.V./The Store),
rolnummer 831/00 (niet gepubliceerd).

69 Wanneerditoverigensals gevolg van in formatie-asymmetrie ofirrationaliteit weI hetgeval is, zouden
de wilsgebreken of de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid een rol kunnen spelen,
zie hierover §2 4

70       Asser-Hartkamp 4-II, nr. 321, Tjittes 1992, nr.  12.
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rechtsverwerking dat men een bestaande contractuele vordering niet meer te gelde
kan maken. Er zijn drie redenen te noemen waarom een recht verwerkt kan zijn.

71

Ten eerste kan een partij bij zijn wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen
wekken dat hij een bepaald recht niet meer ten gelde zal maken (§ 4.4).72 Dit kan
aanleiding zijn om de partij zijn vordering te ontzeggen. Ten tweede kan soms

de positie van de schuldenaar onredelijk worden benadeeld o fverzwaard wanneer
de schuldeiser zijn recht alsnog te gelde mag maken (§ 4.6).73 Bijvoorbeeld onidat
de schuldeiser na lange tijd zijn recht ten gelde wil maken, hetgeen de schuldenaar
benadeelt in zijn bewijsmogelijkheden.74 Tot slot is enkel het voorbijgaan van de
tijd soms voldoende om een schuldeiser zijn recht op grond van rechtsverwerking
te ontnemen (§ 4.5).75 Officieel heeft de Hoge Raad beslist dat enkel tijdsverloop
voor rechtsverwerking onvoldoende is,76 maar de praktijk laat een ander beeld
zien.77

Verder is er nog een wettelijke vorm van rechtsverwerking. Het niet, o f niet
tijdig protesteren tegen gebrekkig nakomen kan op grond van de artt. 6:89 en 7:23
BW leiden tot het teniet gaan van een verbintenis (§ 4.3).78 Er wordt in art. 6:89
en 7:23 BW echter geen duidelijke termijn genoemd. Partijen - op zoek naar
rechtszekerheid - komen daarom vaak ook zelf een expliciete termijn overeen
waarbinnen een schuldeiser dient te protesteren in geval van een ondeugdelijke
prestatie.79 Uiteraard zijn er ook nog andere manieren om vorderingen teniet te
doen gaan dan alleen de rechtsverwerking. Contractuele vorderingen gaan uiteraard
in de eerste plaats teniet omdat de verbintenis wordt nagekomen. Daarnaast kan
een schuldeiser afstand doen van zijn recht (art. 6:160 BW) en partijen kunnen

71         Valk  1993. p. 7 e.v., zte verder (voor iets andere indelingen) ook Tjittes  1992, nr. 15, -1'jittes  1999,

Asser-Hartkamp 4-It. nr. 321.
72        Valk 1993, p.  19 e.v., Tjittes  1992, nr. 18, Tjittes  1999, p.  194, zie bijvoorbeeld HR 26 september

1997, NJ 1998/20 (Teenistra/Schouwink).
73     Valk 1993, p. 45 e.v; Tjittes 1992. nr. 19; Tjittes 1999, p. 195.
74 Zie bijvoorbeeld HR 15 maart 1968, NJ 1968/251 (Pekingeenden).
75    Valk 1993,p. 71 e.v.
76       Ziebijvoorbeeld HR 21 Juni 2002, NJ 2002/540 (Van Est/Kimberly-Clark); zie ook Asser-Hartkamp

4-11, nr. 321; Tjittes 1992, nr. 15; Valk 1993, p. 83.
77     Zie Valk 1993, p. 77 e.v. (op p. 83 e.v. gaat Valk in op het punt dat de vaste jurisprudentie van

de Hoge Raad aangeeft dat enkel tijdsverloop juist onvoldoende is), hij verwijst hierbij naar Ktg.
Rotterdam 5 december 1989, Prg. 1991,3443. Ktg. Rotterdam 26 oktober 1988, Prg. 1989,3027;
Tjittes 1999, p 198 signaleert eveneens - hoewel dir in zijn ogen onwenselijk is - dat rechtsverwer-
kingop grond van enkel tijdsverloop mogelijk is; zie verder ook HR 25 februari 1994, NJ 1994/450
(Harsema/Verpleeghuis De Twaalf Hoven) dat veel weg heeft van rechtsverwerking op grond van
enkel tijdsverloop, zie hierover Janssen  1994.

78 Andere manieren waarop een verbintenis teniet kan gaan zijn verrekening (art. 6:127 BW e.v.),
een ontbindende voorwaarde (art. 6:22) envermenging (art. 6.161 BW). Naast verjaring bestaan
erook soms zogenaamde vervaltermijnen (bijv. art. 6:191  lid 2 BW).Zie over dit alles bijvoorbeeld
Brunner & De Jong 2004, nr. 283 e.v.

79        Rijken 1994, nr. 37. Asser-Hartkamp 4-11, nr. 323, Tj ittes 1992, nr. 25. Bij overschrijding van deze
termijn gaat de verbintenis teniet als gevolg van dit contractuele beding en niet als gevolg van art.
6:89 of 7:23 BW.
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een vervalbeding overeenkomen.80 Tot slot kan een vordering ook verjaren (art.
3:307, 310 en 311 BW).

4.2 Rechtsverwerking is van aanvullend contractenrecht

In het geldend recht wordt rechtsverwerking gebaseerd op de beperkende werking
van redelijkheid en billijkheid en is daarniee van dwingend recht (zie § 2.4).
Waarom zouden volledig geYnformeerde en rationele partijen geen afwijkende
afspraken mogen maken over hoe hun verbintenissen teniet gaan? Als partijen
bij hun volle verstand bijvoorbeeld afspreken dat zij hun vorderingen overen weer
niet kunnen verwerken, dan is er naar mijn mening geen reden om hun daarin te
beperken. Alleen indien er op enige wijze behoefte is aan bescherming tegen
informatie-asymmetrie ofirrationaliteit kan het nodig zijn deze vrijheid aan banden
teleggen:' Volledig geYnformeerde en rationele partijen staat het immers vrij om
door middel van een vervalbeding afspraken te maken over de wijze waarop de
uit hun contract voortvloeiende verbintenissen teniet gaan. 82

Voor veel gevallen van rechtsverwerking zou het daarom zuiverder zijn
geweest om deze op lid 1 van art. 6:248 BW te baseren: de aanvullende werking
van redelijkheid en billijkheid. Partijen hadden namelijk zelf afspraken mogen
maken, maar hebben dit niet gedaan, zodat er sprake is van een leemte. Niet elke
rechtsverwerking is echter aanvullend van aard. Het kan zo zijn dat een partij door
zijn recht niet uit te oefenen de wederpartij als gevolg van informatie-asymmetrie
o f irrationaliteit op het verkeerde been zet. Ik zal dit verduidelijken aan de hand
van een voorbeeld. Een verzekeringsmaatschappij geeft aan een bepaalde operatie
niet te vergoeden omdat deze puur cosmetisch van aard zou zijn. De artsen laten
de patient echter weten dat de operatie niet cosmetisch van aard is, waarop men
besluit de operatie doorgang te laten vinden. Later komt de maatschappij met een
andere weigeringsgrond op de proppen: de ingreep was niet medisch noodzakelijk.
Naar mijn mening is hier sprake van rechtsverwerking, omdat de verzekeringsmaat-
schappij - al dan niet bewust - de bestaande informatie-asymmetrie trachtte uit
te buiten. De patient vroeg voorafofer dekking was, blijkbaar omdat zij niet bekend
was met de inhoud van het contract. De patient mag er dan op vertrouwen dat de
gegeven informatie volledig is.83 Er is sprake van dwingend recht, omdat partijen

80       Zie over a fstand van recht Tjittes 1992a; zie over de contracluele vervaltermijn Asser-Hartkamp
4-1, nr. 692.

81 Deze vrijheid wordt dan ook beperkt ten aanzien van de consumentenkoop, aldus art. 6:237 sub
h BW.

82 Zie bijvoorbeeld Tjittes 1992, nr. 14; Verbintenissenrecht (Valk), art. 6:2, aant. 32.
83        HR 8 december 1989, NJ 1990/474 (OHRA/Goilo). Er is hier overigens geen sprake van afstand

van recht door de verzekeraar, want er is geen sprake van een wilsverklaring en de patient mocht
hier ook niet op vertrouwen, zie hierover Valk  1993, p. 35-36
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bij contract niet van deze rechtsregel mogen afwijken.84 Dit type rechtsverwerking
is daarom wel terecht gebaseerd op de beperkende werking van redelijkheid en
billijkheid (zie hierover § 2.4).85

Een dergelijke scheiding is zinvol, omdat verschillende criteria nodig zijn
om tot een oplossing te komen. Bij de beperkende werking van redelijkheid en
billijkheid wordt een zwakke partij beschermd tegen informatie-asymmetrie of
irrationaliteit, terwijl bij de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid
van belang is wat partijen in een compleet contract zel f gedaan zouden hebben.
Ik concentreer me in het vervolg alleen op de vormen van rechtsverwerking die
aanvullend van aard zijn.

Hierboven (§ 2.1) heb ik besproken waarom men de aanvullende werking
van redelijkheid en billijkheid het beste kan hanteren als een hypothetische
standaard. Stel nu dat rechtsverwerking gebaseerd zou zijn op de aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid en dat rechters deze open norm als een
hypothetische standaard toepassen. Voldoet de (aanvullende) rechtsverwerking
dan aan de eisen van het aanvullend contractenrecht zoals ik die daar in de
voorgaande hoofdstukken aan heb gesteld? In de komende paragrafen zal ik trachten
aan te tonen dat in veel situaties meerderheidsregels een betere oplossing zijn.

4.3 Niet-tijdig protesteren tegen gebrekkige nakoming in plaats van

rechtsverwerking

Naarmijn mening wordt in veel gevallen rechtsverwerking aangenomen op grond
van de open norm van redelijkheid en billijkheid, tenvijl de meerderheidsregel
van art. 6:89 of7:23 BW het probleem ook had kunnen oplossen.86 Zoals hierboven
(§ 2.2) uiteengezet is, komt men pas aan de (aanvullende werking) van redelijkheid
en billijkheid toe wanneer er geen meerderheidsregel is die het probleem reeds

oplost. Om te kunnen concluderen dat art. 6:89 en 7:23 BW voorrang hebben op
de redelijkheid en billijkheid, is het nodig aan te tonen dat het hier wenselijke
meerderheidsregels betreft. Als deze twee regels namelijk niet voldoen, kan het
beter zijn deze te schrappen en alsnog de redelijkheid en billijkheid te hanteren.
Ik zal hieronderechter aantonen dat art. 6:89 en 7:23 BW wenselijke meerderheids-
regels zijn.

84 Een dergelijke afwijkende bepalingstaat immers in hetcontract, terwijl de essentie van hetprobleem
is dat patient nu juist niet bekend is met dit contract.

85        Rechtsverwerking van rechten die uit dwingende wetsbepalingen voortvloeien, zijn noodzakelijker-
wijs ook gebaseerd op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Partijen mogen hier
immers zelfgeen afspraken over maken. Zie voor een overzicht van deze problematiek Verbintenis-
senrecht (Valk), art. 6:2, aant. 53.

86     Zie over deze artikelen Asser-Hartkamp 4-11, nr. 323, Rijken 1994, nr. 37, Valk 1993, p. 95-96.
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Wie een contractuele prestatie level-t, doet dit doorgaans in de veronderstelling
dat daarmee aan de verbintenis is voldaan. Wie een machine levert en niets meer
van de koper verneemt, gaat er van uit dat alles in orde is. Wie een rekeningbetaalt,
gaat er - onmiskenbare vergissingen uitgezonderd - van uit dat hij geen schuld
meer heeft. In de praktijk komt het echter veelvuldig voor dat de schuldeiser na
geruime tijd te kennen geeft dat de gedane prestatie gebrekkig is geweest. Zo is
er het voorbeeld van de koper van een huis die pas geruime tijd na ontdekking
van diverse gebreken, klaagt bij de verkoper.87 De werknemerdie pas na tweejaar
klaagt over een onjuiste functie-indeling is een soortgelijk voorbeeld.88 Ook na

afloop van een duurrelatie - als partijen toch niet meer met elkaar verder hoeven
-wil 66n van de partijennog wel eens met onverwachte vorderingen op deproppen
komen. Zo komen werknemers die nooit hebben geklaagd, na ontslag ofvrijwillige
uitdiensttreding ineens met claims over te weinig betaald loon en vergelijkbare

vergoedingen.
89

Het gebeurt verder eveneens niet zelden dat 66n partij min ofmeer eenzijdig
vaststelt wat de wederpartij moet betalen. Dit leidt tot problemen wanneer van
deze bevoegdheid verkeerd, of pas  in een laat stadium gebruik wordt gemaakt.
Wie zijn jaarlijkse eindafrekening voor energiekosten ontvangt, gaat er van uit
dat deze correct is en houdt geen rekening met fouten die jaren later tot een

naheffing leiden:0 Zo gaat ook een huurder die niet binnen een paar maanden na

afloop van het jaar een naheffing van servicekosten krijgt, er van uit dat zijn
voorschot afdoende is geweest." In veel algemene voorwaarden komen bedingen
voor dat vertragingsrente kan worden gevorderd, maar in veel gevallen wordt deze
niet in rekening gebracht. Wie steeds herinneringen en aanmaningen ontvangt
waarop deze rente niet in rekening wordt gebracht, gaat er van uit dat van deze
bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt.92

In al deze voorbeelden gaat de schuldenaar er als gevolg van het uitblijven
van protest van uit dat de prestatie afdoende is geweest en de schuldeiser geen
vordering meer op hem heeft. Het gevolg is dat de schuldenaar dus ook niet kan

anticiperen op dergelijke vorderingen. Het probleem is dat mensen doorgaans niet
van risico's en onverwachte tegenvallers houden, dus ook (kleine) contractspartijen

87 Hof's Hertogenbosch 20 maart 2001, NJ 2002/67,
88        HR 25 februari  1994, NJ 1994/450 (Harsema/Verpleeghuis De Twaalf Hoven).
89 Zie bijvoorbeeld HR 12 september 2003, NJ 2003/604 (Roodzant/Mathew & Brothers B.V.); HR

21  juni  2002, NJ 2002/540 (Van Est/Kimberly-Clark).  HR 24 september  1999, NJ  1999/755
(Bleij/Stegman Total Exhibition Services); HR 3 september 1999, NJ 1999/734 (Vrolijk & Stoop
B.V./Biesboer); HR 8 december  1989, NJ 1990/474 (Oosterbroek/Nekami), zie ook Schoordijk
1991,p. 13-14.

90         HR  11  november  1960, NJ 1960/599 (Feitz/Gemeente Vaals); zie ook Valk 1993, p.  79-80.
91        Zie Ktg. Rotterdam 5 december 1989, Prg. 1991,3443, Ktg. Rotterdam 26 oktober 1988, Prg. 1989,

3027, zie hierover ook Valk 1993, p. 8-9,77 e.v.
92 Hof Amhem 1 7 december 1974, NJ 1976/284 (Smits/Verenigde Staalhandel); zie ook Valk 1993,

P. 7.
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niet. Met name kleine contractspartijen houden - het is al vaker gezegd - van
zekerheid.93 Tegenvallers zijn nooit leuk, maar wanneer hierop geanticipeerd kan
worden, verzacht dit de pijn aanzienlijk.'4 Zo zal een particulier bijvoorbeeld
anticiperen door minderuit te geven en een onderneming zal wellicht een bepaalde
risicovolle investering achterwege laten, om zo de ontstane tegenvaller op te
vangen:5 Het is partijen er in een compleet contract dus veel aan gelegen om
eventuele tegenvallers zo snel mogelijk op tafel te krijgen, zodat hier rekening
mee gehouden kan worden.

Partijen zouden daarom naar alle waarschijnlijkheid in een compleet contract
afspreken dat een schuldeiser de schuldenaar zo spoedig mogelijk in kennis stelt
van elke ondeugdelijke prestatie. Uiteraard bestaat deze verplichting pas vanaf
het moment dat de schuldeiser zelf op de hoogte kan zijn van het feit dat er
ondeugdelijk is gepresteerd. Niet naleving van deze verplichting zouden partijen
bestraffen met het verlies van de vordering. Op deze manier kan de schuldenaar
er na enige tijd van uitgaan dat hij afdoende heeft gepresteerd en er geen vordering
meerbestaat. Dit levert partijen immers de gewenste zekerheid op. De schuldeiser
zal op voorhand ook weinig problemen hebben met deze verplichting. Hij heeft
niets te winnen door lang te wachten en het is hem daarom om het even wanneer
hij de schuldenaar in kennis moet stellen van de gebrekkige prestatie. Zodoende
wil een meerderheid van partijen dat bij niet tijdig protesteren enkel tijdsverloop
voldoende is om de schuldeiser de vordering te ontzeggen.

De artt. 6:89 en 7:23 BW lijken mij dan ook wenselijk. Dit zijn meerderheids-
regels, aangezien de schuldeiser op voorhand de verplichting krijgt opgelegd om
binnen een redelijke termijn te protesteren tegen eventuele gebreken in de
nakoming. Alle hierboven genoemde voorbeelden vallen volgens mij onder deze
bepalingen. Dus ook de werknemer die gedurende zijn dienstverband niet protesteert
tegen bijvoorbeeld een te laag loon, kan zicli mijns inziens nimmerop de gebrekkige
prestatie beroepen wanneer hij hiertegen niet tijdig geprotesteerd heeft. De artt.
6:89 en 7:23 BW zijn meerderheidsregels en gaan daarom voor op de aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid (zie § 2.2). De conclusie is dat wanneer

93     In hoofdstuk 5.3.4 ging ik in op de vraag waarom vooral kleine partijen risico-avers zijn.
94 Zie bijvoorbeeld HR 30 mei  1997, NJ 1997/544 (Beelen/ACN en Joldersma) waar de Hoge Raad

het niet op de vordering kunnen anticiperen als grond voor rechtsverwerkingaanneemt. Tjittes 1999.p. 195-196 is hier kritisch over, omdat dit kan leiden tot rechtsverwerking op grond van enkel
tijdsverloop. Wanneer er sprake is van art. 6:89-situaties zoals die hier aan de orde zijn, zie ik dit
probleem echter niet. De essentie van art. 6:89 BW is juist dat een vordering tot nakoming van
een gebrekkige prestatie als gevolg van tijdsverloop niet meer ten gelde gemaakt kan worden.

95 Zie bijvoorbeeld Schoordijk 1991,p. 10-12; Tjittes 1999, p. 195.
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er sprake is van niet tijdig protesteren bij een gebrekkige prestatie, men niet aan
rechtsverwerking op gronde van de redelijkheid en billijkheid toekomt. 96

Welketermijn in de artt. 6:89 en 7:23 BW als'redelijk' geldt, kan een rechter

overigens het beste vaststellen aan de hand van een hypothetische standaard: welke
termijn zouden partijen in een compleet contract zelfovereengekomen zijn? Deze
termijn ook door middel van een regel vaststellen lijkt mij niet wenselijk. Er zijn
zoveel soorten contracten en telkens zal een andere termijn de meest optimale zijn.
Het is daarom beter deze termijn achteraf vast te stellen met behulp van een

hypothetische standaard.

Zo zoudenpartijen bij een energieleveringsovereenkomst enerzijds afspreken
dat de leverancier enige tijd heeft om op rekeningen terug te komen. Anders zou
de leverancier geen fouten meer mogen maken, hetgeen leidt tot onwerkbare
situaties die de contractsprijs nodeloos verhogen. Partijen moeten erdaarom altijd
enige tijd na het ontvangen van een factuur rekening mee houden dat er fouten
kunnen zijn gemaakt. Anderzijds lijkt met name bij contracten met kleine partijen
een termijn van twee of drie maanden wel de uiterste termijn die partijen zouden
afspreken waarbinnen de leverancier eenjaarafrekening mag aanpassen.97 Na die

tijd hoeft de schuldenaar geen rekening meer met fouten te houden. Wie
daarentegen een machine geleverd krijgt waarvan direct blijkt dat deze defect is,
zal dit toch echt binnen 66n of misschien twee weken moeten melden bij de
wederpartij. Een langere termijn is zinloos en zouden partijen daarom ook niet
overeenkomen. 98

Wie echter in het geheel geen rekening of aanmaning krijgt, kan zich naar
mijn mening niet achter art. 6:89 of 7:23 BW verschuilen. De schuldenaar weet
immers van het bestaan van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende

vorderingen af. Hoe lang de schuldeiser ook wacht, een verrassing is de vordering
niet. De artt. 6:89 en 7:23 bepalen daarom mijns inziens terecht dat alleen een

gebrekkige prestatie aanleiding kan geven tot het teniet gaan van de vordering. 99

Is ergeen prestatie geleverd dan kan men zich niet op grond van art. 6:89 en 7:23
BW beroepen op een niet tijdig protest.

96     Zie ook Asser-Hartkamp 4-11, nr. 323 en Tjittes 1992, nr. 25 die stellen dat de artt. 6:89 en 7:23
BW in beginsel een onderzoek naar alle omstandigheden van het geval - hetgeen bij rechtsverwerking
weI is vereist - overbodig maken.

97 Grote commerciele partijen zijn doorgaans relatiefvermogend en daardoorrisico-neutraal (zie hfst
5.3.4), zodat deze termijn voor hen waarschijnlijk een stuk langer kan zijn. Zie verder over de

afrekening van servicekosten bij de huur van woonruimte Valk  1993, p. 82.
98 Het fixeren van een termijn door middel van een meerderheidsregel achtte ik ook al onwenselijk

bij de opzegtermijn (§ 3.3), de termijn voor opeisbaarheid (hfst. 10.2.3.1) en de redelijke termijn
in een ingebrekestelling (hfst. 10.2.3.2).

99     Zie ook Schoordijk 1991, p. 12.
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4.4 Afstand van recht in plaats van rechtsverwerking

Voordat de figuur van rechtsverwerking zijn intrede deed, werden veel vorderingen
afgewezen omdat de schuldeiser afstand van zijn recht gedaan zou hebben (art.
6:160BW). Omdat afstand van recht ook gebruikt werd omde zojuistbeschreven
6:89-gevallen te regelen, ontstonden nogal wat gekunstelde constructies."0 Wie
niet protesteert tegen een gebrekkige nakoming wekt namelijk niet noodzakelijker-
wijs het benodigde vertrouwen (art.  3:35  BW) dat hij (ondubbelzinnig) afstand
doet van zijn recht."' Dat het dan toch wenselijk kan zijn dat een schuldeiser zijn
rechten worden ontzegd, heb ik hierboven betoogd.

Ik ben van mening nu art. 6:89 en 7:23 BW in het leven geroepen zijn, er
geen noodzaak meer is om rechtsverwerking op basis van gewekt vertrouwen toe
te staan. ' 02 Het leerstuk afstand van recht is voldoende om gewekt vertrouwen dat
een vordering niet meer te gelde gemaakt zal worden, te beschermen. Art. 6:160
BW stelt via art.  3:35 BW dezelfde eisen aan gewekt vertrouwen voor het teniet
gaan van de verbintenis als voor de totstandkoming ervan. Ik zie niet in waarom
partijen een mindere mate, ofandere vorm van gewekt vertrouwen zouden wensen
voor het tenietgaan van een vordering dan voor de totstandkoming ervan.

Art. 3:35 BW kan in mijn ogen het beste toegepast worden als een meerder-
heidsregel. Het gewekte vertrouwen moet zodanig zijn dat een willekeurige
vergeljkbareparte daaruit zou afleiden dat afstand gedaan wordt van de vordering.
Dit lijkt mij ook datgene wat de meerderheid van partijen in een compleet contract
zouden afspreken. Nu er sprake is van een meerderheidsregel, is ook duidelijk
dat men niet toekomt aan rechtsverwerking op grond van aanvullende werking
van redelijkheid en billijkheid. Een meerderheidsregel gaat immers voor op een
hypothetische standaard (§ 2.2).

Men zou met een beroep op het woord "redelijkerwijze" uit art. 3:35 BW
kunnen betogen dat het een hypothetische standaard betreft. Dit zou echter
betekenen dat een rechter steeds achterafmoet onderzoeken ofpartijen het gewekte
vertrouwen op voorhand voldoende zouden hebben gevonden voor afstand van
recht. De rechter laten bepalen welke mate van vertrouwen partijen zouden hebben
gewild, lijkt mij echter veel te gecompliceerd. Daarom acht ik toepassing van de
redelijkheid en billijkheid op dit punt ook niet wenselijk. Door middel van een
meerderheidsregel een vergelijkbare partij als uitgangspunt nemen is veel

100   Valk 1993, p. 91 e.v.; Tjittes 19923, nr. 5, zie ook Asser-Hartkamp 4-11, nr. 320.
101 Zieovergerechtvaardigd vertrouwen bij afstand van recht Tjittes 19922, nr. 16; zieoverhet vereiste

van ondubbelzinnigheidbij stilzwijgende afstand van recht Brunner 1992a, p. 63-69; zie ook Brunner
& De Jong 2004, nr. 287. Verbintenissenrecht (Mellema-Kranenburg), art. 6:160, aant. 8.

102     In het geldend recht is dit een belangrijke reden voor het aannemen van rechtsverwerking, zie Valk
1993, p.  19 e.v.; Tjittes  1992, nr. 18. Tjittes 1999, p.  194. zie bijvoorbeeld HR 26 september I 997,
NJ 1998/20 (Teernstra/Schouwink).
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duidelijker. Partijen die de kans op rechterlijke fouten ook dan nog te hoog vinden,
kunnen uiteraard vandeze meerderheidsregel afwijken, bijvoorbeeld doorte bepalen
dat afstand van recht alleen schriftelijk kan geschieden.

4.5 Verjaring in plaats van rechtsverwerking

Hoewel vaste rechtspraak van de Hoge Raad stelt dat enkel tijdsverloop onvoldoen-
de is voor rechtsverwerking,'03 is dit in de praktijk soms anders: 04 Onder het oud
BW was sprake van een verjaringstermijn van maar liefst 20 jaar. In het NBW
is de korte verjaringstermijn van vijfjaar geYntroduceerd, hetgeen de noodzaak
voor een schuldenaar om zich op rechtsverwerking te beroepen aanzienlijk heeft
verminderd. Naar mijn mening is er hierdoor geen reden meer voor het aannemen
van rechtsverwerking enkel op grond van enkel tijdsverloop.'05 Het verlies van
rechten door enkel tijdsverloop  is het exclusieve domein van verjaring.'06  De

verjaringstermijnen inboek 3 BW zijn meerderheidsregels. Op voorhand is immers

na te gaan wat de inhoud van het recht is. Partijen voor wie de termijnen niet
geschikt zijn, kunnen hiervan afwijken door zelf een vervaltermijn overeen te
komen. 107

Dit type meerderheidsregellijkt me wenselijk. Een hypothetische standaard

zou namelijk alle zekerheid die een meerderheidsregel als verjaring geeft, direct
weer teniet doen. De rechter vraagt zich dan immers af na welke termijn partijen
zouden hebben gewild dat de vordering teniet gaat. Dit leidt echter tot een grote
mate van rechtsonzekerheid, omdat een vordering dan in theorie op elk tijdstip
kan verjaren. Juist bij het verlies van rechten als gevolg van enkel tijdsverloop
is er behoefte aan rechtszekerheid. Een hypothetische standaard kan bovendien
tot opportunistisch gedrag leiden, aangezien sommige partijen na enig tijdsverloop
kunnen beweren dat de ander zijn rechten niet meer te gelde kan maken. De formele

benadering (geen aanvullend contractenrecht) is evenmin wenselijk, omdat dit

103 Zie bijvoorbeeld HR 21 juni 2002,NJ 2002/540 (Van Est/Kimberly-Clark); zie ook Asser-Hartkamp
4-II, nr. 321, Tjittes 1992, nr. 15; Valk 1993, p. 83.

104   Zie Valk 1993, p. 77 e.v. Hij verwijst hierbij naar Ktg. Rotterdam 5 december 1989, Prg. 1991,
3443; Ktg. Rotterdam 26 oktober 1988, Prg. 1989,3027. Tjittes 1999, p. 198 signaleert eveneens
- hoewel hij hier een tegenstander van is - dat rechtsverwerking op grond van enkel tijdsverloop
mogelijk is; zie verder ook HR 25 februari 1994, NJ 1994/450 (Harsema/Verpleeghuis De Twaalf
Hovert) dat veel weg heeft van rechtsverwerking op grond van enkel tijdsverloop, zie hierover Janssen
1994.

105 In Amsterdam  11 januari  1990, NJ  1990/755  werd naar mijn mening louter door tijdsverloop
rechtsverwerking aangenomen (onder het mom van benadeling), omdat de verjaringstermijn nog
niet voorbij was.

106    Dit is ook de algemeen heersende opvatting, zie bijvoorbeeld Tjittes 1999, p. 198; Valk 1993, p
83; Tjittes 1992, nr. 15; Asser-Hartkamp 4-11, nr. 321.

107 Zie bijvoorbeeld Tjittes 1992, nr. 14.
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zou betekenen dat alle contracten die geen vervaltermijn kennen, niet kunnen
verJaren.

4.6 Het opheffen van nadeel iii plaats vaii rechtsverwerking

De laatste categorie op grond waarvan in het geldend recht reclitsverwerking wordt
aangenomen,  is de onredelijke benadeling van de wederpartij.'08 Bij contracten
zijn er blijkens de jurisprudentie ruwweg drie manieren waarop een partij zijn
wederpartij kan benadelen doorzijn rechten niet uit te oefenen. (a) De belangrijkste
categorie is de gebrekkige prestatie waartegen de schuldeiserniet (tijdig) protesteert.
Hierdoor weet de schuldenaar niet van het bestaan van de vordering en kan er
zodoende ook niet op anticiperen. Dit wordt geregeld door de artt. 6:89 en 7:23
BW. Rechtsverwerking op grond van de redelijkheid en billijkheid is hiervoor
niet nodig (zie verder §  4.3).'09 (b) Hetzelfde geldt min of meer voor situaties
waarbij de schuldeiser de schuldenaar wel op de hoogte brengt van de tekortkoming,
maar deze vervolgens de mogelijkheid onthoudt om de tekortkoming te verhelpen.

1 10

Bijvoorbeeld door het gebrekkige product te blijven gebruiken en de schuldenaar
geen gelegenheid tot herstel te geven."'  Naar mijn mening  is hier sprake  van

schuldeisersverzuini (art. 6:58 e.v. BW) en is dus ook hier de redelijkheid en
billijkheid niet nodig. Ook nu gaat de meerderheidsregel boven de hypothetische
standaard.

(c) Tot slot kan een schuldeiser de bewijspositie van de wederpartij verzwaren
door een vorderingsrecht niet uit te oefenen. Hoe langer men wacht met het
uitoe fenen van het vorderingsrecht hoe lastiger het voor de schuldenaar wordt om
aan te tonen dat hij w61 deugdelijk is nagekomen.' 12 Voor dit bewijsnadeel kent
het BW geen specifieke meerderheidsregel en lijkt de aanvullende werking van
redelijkheid en billijkheid w61 de juiste weg om dit nadeel op te heffen. De
redelijkheid en billijkheid kan men doorgaans het beste als een hypothetische
standaard hanteren. In § 2.3 heb ik echter betoogd dat men de redelijkheid en
billijkheid ook kan hanteren om een nieuwe meerderheidsregel te creeren. Naar
mijn mening is een meerderheidsregel de beste methode om het probleem van de
nadelige bewijspositie als gevolg van het niet uitoe fenen van een vorderingsrecht,
op te lossen.

108    Zie voor deze grond Valk 1993, p. 45 e.v, Tjittes 1992, nr. 19, Tjittes 1999, p. 195.
109    Onder het oud BW werd deze problematiek bij afwezigheid van art. 6:89 en 7:23 BW onder deze

categorie van rechtsverwerking geschaard, zie bilvoorbeeld HR 25 februari  1994. NJ  1994/450
(Harsema/Verpleeghuis De Twaalf Hoven), zie over dit arrest Janssen  1994.

110    Verbintenissenrecht (Valk), art. 6:2, aant. 45, Brunner & De Jong 2004, nr. 294.
111 Zie bijvoorbeeld HR 18 maart 1955, NJ 1955/356.
112      Valk 1993, p. 45 e.v; Tjittes 1992, nr. 19, Tjittes  1999, p.  195; ziebijvoorbeeld HR I 5 maart 1968,

NJ 1968/251 (Pekingeenden)
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Wat zouden partijen in een compleet contract willen? Partijen zouden

waarschijnlijk afspreken dat wanneer de 66n door zijn recht niet uit te oefenen
de ander onnodig nadeel berokkent, dit nadeel opgeheven moet worden. Zij willen
dit omdat de schuldeiser zo geprikkeld wordt om nadeel bij zijn wederpartij te
voorkomen. De schuldenaar zal hierdoor met een lagere prijs genoegen nemen.

Partijen willen echter alleen dat het nadeel opgeheven wordt, hetgeen niet
noodzakelijkerwijs betekent dat de schuldeiser zijn gehele vorderingsrecht verliest.
Verlies van het gehele vorderingsrecht bij elk berokkend nadeel levert de
schuldeiser immers een disproportioneel risico op, hetgeen de prestatie voor hem
minder waard maakt. De wederpartij betaalt dan voor iets wat hij eigenlijk niet
nodig heeft. '13 Het opheffen van het nadeel is immers al voldoende. Partijen spreken
daarom liever af dat het onnodig berokkende nadeel opgeheven wordt, zodat de

contractsprijs zo laag mogelijk kan blijven. 114

Zodoende kan uit de redelijkheid en billijkheid een vrij eenvoudige
meerderheidsregel voortvloeien: leidt het te laat uitoefenen van een recht tot een

nadeligere bewijspositie, dan dient dit nadeel te worden opgeheven. De schuldenaar
zal moeten aantonen waaruit zijn bewijsnadeel nu precies bestaat: 15 In veel gevallen
komt hij namelijk helemaal niet in een nadeligere positie te verkeren doordat de
schuldeiser zijn recht niet direct uitoefent. Slaagt de schuldenaar in dit bewijs,
dan ben ik met Tjittes van mening dat de meest voor de hand liggende oplossing
om het nadeel op te heffen, de verzwaring van de stelplicht of de omkering van
de bewijslast is: 16 Dan kan echter het probleem optreden dat de schuldenaar in

de problemen komt bij het leveren van eventueel tegenbewijs. Valk is daarom van

mening dat rechtsverwerking altijd de juiste sanctie is.' 17 Met Tjittes ben ik echter

van mening dat verlies van rechten pas gewenst is wanneer andere oplossingen
niet afdoende zijn om het geleden nadeel op te heffen. 118

Wat het 'te laat' uitoefenen van een recht is, is uiteraard niet op voorhand
door middel van een meerderheidsregel te fixeren. Een hypothetische standaard

waarbij de rechter kijkt naar welke termijn partijen zelfovereen gekomen zouden

zijn, lijkt dan geschikter. Voor de meeste termijnen in het aanvullend contracten-
recht - m.u.v. de verjaring-, geldt overigens dat het onwerkbaar is om op voorhand
66n termijn te noemen die voor veel contracten wenselijk is. Herinnerbijvoorbeeld
de redelijke termijn waarbinnen de ingebrekestelling moet worden verzonden (hfst.

113 In hoofdstuk 10.4.2 (noot 103)gaf ik in hetkader van deniet-nakomingaan datdergelijkeclausules

te vergelijken zijn met loten uit de loterij, maar ik gafook aan dat rationale partijen nimmer zouden
gokken met een contract.

114 De maatregel strekt dan dus niet verder dan nodig is; zie ook Tjittes 1999, p.  197 en de noot van
Scholten bij HR 5 april 1968, NJ 1968/251 (Pekingeenden).

115   Tjittes 1999, p. 195.
116      Tjittes  1999, p. 196-198; Tjittes 1992, nr. 22, zie ook Rb. Maastricht 22 april  1954, NJ  1955/214
117   Valk 1993, p. 69.
118   Tjittes 1999, p. 197.
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10.2.3.2) ofde redelijke termijn waarbinnen een schuldeisermoetprotesteren tegen
een tekortkoming (§ 4.3). Elk type contract vraagt om een andere termijn. Dit is
nu niet anders. Vanafwelk moment een schuldeiser laat is en derhalve verantwoor-
delijk is voor hierdoor veroorzaakte nadelen, zal van geval tot geval verschillen.
Een hypothetische standaard is dan de beste oplossing. Uiteraard staat het partijen
die meer zekerheid willen vrij om afte wijken en zel feen tijdstip overeen te komen
vanaf wanneer de schuldeiser verantwoordelijk is.

4.7 Het failliet van  het  leerstuk rechtsvenverking?

De conclusie van dit alles is dat de rechtsverwerking zoals die momenteel in het
geldend recht bestaat, voor een groot deel onwenselijk is. Het zijn echter niet zozeer
de resultaten die onwenselijk zijn. Het grote probleem is dat veelal een open norm
gehanteerd wordt, terwijl tal van meerderheidsregels voorhanden zijn. In plaats
van rechtsverwerking op grond van de aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid te baseren, kan men beter de meerderheidsregels van art. 6:89 en 7:23
(niettijdig protesteren), 6:160 (afstand van recht) en 6:58 e.v. (schuldeisersverzuim)
BW hanteren. Alleen wanneer het gaat om nadeel in de bewijsmogelijkheden als
gevolg van het laat te gelde maken van een vordering, kent het geldend recht geen
meerderheidsregel. Toch is rechtsverwerking ook dan niet de beste oplossing. Men
kan beter een op de redelijkheid en billijkheid gebaseerde meerderheidsregel
toepassen die voorziet in opheffing van het nadeel.

Dit alles betekent echter niet dat de uiteindelijke resultaten veel zullen
veranderen. Het belangrijkste gevolg van de door mij voorgestelde wijzigingen
is daarom naar mijn mening ook niet zozeer dat er andere uitkonisten ontstaan.
Het grote voordeel van de door mij voorgestelde meerderheidsregels, is dat veel
beter te voorspellen valt of er sprake is van rechtsverwerking. Omdat er nu veel
onduidelijkheid is, wordt ermijns inziens veelvuldigten onrechte een beroep gedaan
op rechtsverwerking. Dit kost partijen telkens weer een hoop tijd, geld en moeite.
Met duidelijke meerderheidsregels kan dit aantal flink afnemen.

Betekent dit alles het einde van de rechtsverwerking zoals die nu in het
geldend rechtbestaat? Voor een groot deel wel, maar niet het volledige einde. Ten
eerste is er nog de rechtsverwerking die van dwingend recht is om een zwakke
partij te kunnen beschermen, welke is gebaseerd op de beperkende werking van
redelijkheid en billijkheid (zie § 4.2). Ten tweede is het best mogelijk dat de lijst
van gevallen waarin de rechtspraak nu rechtsverwerking toepast - en die mijns
inziens beter met een meerderheidsregel kunnen worden opgelost - niet compleet
is. Het is goed mogelijk dat er andere - tot nu toe onbekende - gevallen zijn die
om rechtsverwerking vragen. Wanneer deze zich voordoen kan een rechter hierop
reageren door de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid als een
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hypothetische standaard te hanteren: als partijen zelf over dit concrete probleem
onderhandeld hadden, waren ze dan rechtsverwerking overeengekomen?

5           Uitleg

5.1 Uitleg in het gelde,id recht

Onder uitleg versta ik het aan de hand van verklaringen van partijen vaststellen
van datgene wat partijen overeengekomen zijn, alsmede het vaststellen van de
rechtsgevolgen die deze afspraken met zich brengen."9 De vaststelling van wat
partijen overeengekomen zijn, komt doorgaans overeen met de partijbedoelingen.
Indien wil en verklaring echter uiteen lopen, is dit anders. 120 Er is een duidelijk
onderscheid te maken tussen uitleg en aanvulling. Met uitleg stelt een rechter de
rechtsgevolgen vast die partijen zijn overeengekomen. Hiermee stelt de rechter
automatisch ook vast wat partijen niet zijn overeengekomen. Door middel van
aanvulling bepaalt een rechter dan vervolgens de rechtsgevolgen voor deze
leemten.12' Waar uitleg stopt, gaat aanvulling verder. Ik ben me er overigens van
bewust dat deze scheiding in de praktijk - als gevolg van de vele open normen
- niet altijd even eenvoudig is aan te brengen.

122

Er zijn geen wettelijke regels die bepalen hoe een rechter contracten dient
uit te leggen. Uitleg wordt in het geldend recht dan ook beheerst door de
redelijkheid en billijkheid: 23 Er worden twee methoden onderscheiden welke
blijkens recente jurisprudentie vloeiend in elkaar overlopen:24 Uitleg geschiedt
doorgaans aan de hand van het Haviltex-criterium: bij de uitleg van een contractsbe-

119 Zie ongeveer hetzelfde Asser-Hartkamp 4-Il, nr. 280; zie over definities van uitleg uitgebreid
Hesselink 1999, p. 132 e.v.

120   Op zoek gaan naar de gemeenschappelijke partijbedoelingen zou neerkomen op de subjectieve
uitlegmethode. Indien getwist wordt over de uitleg van contractsbepalingen zal er echter geen
gemeenschappelijke partijwil te vinden zijn. De subjectieve uitlegmethode wordt derhalve alom
als onwenselijk gezien en blijft derhalve buiten beschouwing, zie bijvoorbeeld Hesselink  1999,
p. 143 e.v., Asser-Hartkamp 4-11, nr. 99 e.v., 280. Wanneerde subjectievebedoelingen wei objectie f
kenbaarzijn, kunnen deze uiteraard wel een rol spelen bij de uitleg, zie Wissink 2004, p. 408; Tjittes
2005, p  8. In rechtseconomische termen is de subjectieve uitlegmethode onwenselijk, omdat de
hiervoor benodigde in formatie vooreen rechterniet te verifieren is, zie bijvoorbeeld Kraus & Walt
2000, p. 198.

121 Zie Asser-Hartkamp 4-11, nr. 281, Rijken 1994, nr. 29, Hesselink 1999, p. 138. De normatieve uitleg
wijs ik als gevolg van deze definitie af (normatieve uitleg komt immers neer op de fictie dat elk
contract compleet is). Zie verder Hesselink 1999, p.  132 over de vraag waarom normatieve uitleg
onwenselijk is.

122    Zie voor de interactie tussen norm en uitleg Asser-Vranken, nr. 106 e.v.
123    Asser-Hartkamp 4-Il, nr. 280, Hesselink 1999, p. 131; Tjittes 2005, p. 8 verwijzend naar r.0.4.5

bij HR 20 februari 2004, RvdW 2000/34 (Stichting Pensioenfonds DSM-Chemie/Fox).
124     HR 20 februari 2004, RvdW 2000/34 (Stichting Pensioen funds DSM-Chemie/Fox). Zie hierover

Wissink 2004; Van Wechem & Wissink 2004; Hartlief& Tjittes 2004, p. 1580-1581.
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paling komt het aan op de zin die partijen in de omstandigheden van het geval
redelijkerwijs aan de bepaling hebben mogen toekennen en op hetgeen zij te dien
aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 125 Ik noem het Haviltex-
criterium de contextuele uitlegmethode, omdat de rechter bij de uitleg naast het
schriftelijke contract alle omstandigheden van het geval mag meewegen bij het
vaststellen van de betekenissen die de partij-verklaringen hebben. Zo kan hij
bijvoorbeeld putten uit verklaringen gedaan in de pre-contractuele onderhandeling-
en, mondelinge afspraken, vakjargon, eerdere transacties, gedragingen na de
contractssluiting en zaken als branchegebruik en gewoonte om de objectie fkenbare
partijwil te achterhalen. 126

Tegenover de contextuele methode staat de zogenaamde tekstuele (of
grammaticale) uitlegmethode.Bijde tekstuele uitlegmethode mag de rechter alleen
maar het schriftelijke contract gebruiken om de partijbedoelingen te achterhalen.
Hij moet naar algemeen spraakgebruik vaststellen wat partijen overeengekomen
zijn en welke rechtsgevolgen hieruit voortvloeien. Het grote verschil tussen de
beide methoden is derhalve het bewijs en de bewijsmiddelen die de rechter mag
hanteren om de partijbedoelingen te achterhalen:27 Een ander verschil is dat de
rechter bij tekstuele uitleg alleen mag afgaan op algemeen spraakgebruik en
bijvoorbeeld niet op vakjargon.

128

In het geldend recht staat deze vorm ook wel bekend als de CAO-norm. De
achtergrond van de CAO-norm is dat het hierbij steeds gaat om de uitleg van
overeenkomsten waar niet alle betrokkenen voor wie de overeenkomst geldt bij
de totstandkoming van de overeenkomst betrokken zijn geweest. Bij een CAO
is dit bij uitstek het geval. De reden voor deze afwijkende norm is dat individuele
werkgevers ofwerknemers nietbij de onderhandelingen betrokken zijn en zodoende
achtergrond-informatie missen en dus bij de interpretatie alleen maar op de tekst
van de CAO - eventueel in onderlinge samenhang bezien'29 - kunnen afgaan. 130

De CAO-norm geldt behalve voor CAO's nog voor tal van overeenkomsten waar
niet alle partijen bij de onderhandelingen betrokken zijn. Toch heeft de Hoge Raad

125    HR 13 maart 1981, NJ 1981/635 (Haviltex). zie hierover bijvoorbeeld ook Asser-Hartkamp 4-11,
nr. 281 e.v. Volgens Tjittes 2005, p. 13 volgt uit HR 20 februari 2004, RvdW 2000/34 (Stichting
Pensioenfonds DSM-Chemie/Fox) dat de Hoge Raad bij Havilter-uitleg van belang acht hoe een
vergelijkbare partij het beding zou moeten hebben begrijpen.

126 Zie bijvoorbeeld Tjittes 2005, p. 9 e.v.
127    Schwartz & Scott 2003, p. 571-573; Katz 2004, p. 515-516.
128    Zie hierover Schwartz & Scott 2003, p. 584 e.v. (zij hanteren de term majority talk). Ik ben het

met Tjittes 2005, p  13-14 eens dat er nog vele andere vormen van uitleg mogelijk zijn die tussen
de tekstuele (grammaticale)en Haviltex-uitleg in zitten. In § 5.5 betoog ik dat het partijen vrij staat
om voor een dergelijke uitlegmethode te kiezen.

129     Zie HR 17 september 1993, NJ  1994/173 (Gerritse/HAS).
130   Wissink 2004, p. 407, Tjittes 2003.
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ook voor tal van vergelijkbare overeenkomsten - zoals algemene voorwaarden
bijvoorbeeld - nog steeds de Haviltex-norm van toepassing verklaard. 131

Hoewel ze sterk op elkaar lijken, is de CAO-norm toch iets ruimer dan de
tekstuele uitlegmethode. 132 Bij tekstuele uitleg mag de rechter alleen (de diverse
onderdelen van) het contract gebruiken, terwijl de rechter bij de CAO-norm naast
het contract ook andere factoren mag meewegen, mits deze voor de betrokken
partijen maar objectiefkenbaar waren. 133 Hierbij valt te denken aan toelichtingen
op CAO's, maar ook aan publicaties door de opstellers. 134 Verder is sinds recente
jurisprudentie duidelijk dat er geen tegenstelling tussen de Haviltex- en CAO-norm
bestaat, maar een vloeiende overgang.'35 Of de rechter bij de CAO-norm net als
bij tekstuele uitleg alleen mag afgaan op algemeen spraakgebruik ofook vakjargon
mag gebruiken, is onduidelijk. Ik vermoed dat dit toegestaan is wanneer de
betrokken derden allen kennis hebben van dit vakjargon.

Tot slot bestaat er voor algemene voorwaarden van consumentenovereenkom-
sten de contra proferentem regel. Art. 6:238 lid 2 BW draagt derechteropalgemene
voorwaarden bij onduidelijkheid toe te passen in het nadeel van de gebruiker. Buiten
consumentencontracten kan contraproferentem in het kader van de Haviltex-uitleg
eveneens een rol spelen. Of contra proferentem-uitleg wenselijk is, hangt af van
de omstandigheden van het geval. Er is derhalve geen sprake van een strakke norm,
maar van een gezichtspunt dat een rol kan spelen bij de uitleg van contracten. 136

5.2 De uitlegmethode zoit van aanvullend recht moeten zijn

In het geldend recht is niet geheel duidelijk ofpartijen nu van de Haviltex- en CAO-
norm mogenafwijken. Naarmijnmening is de uitlegmethode aanvullend van aard
en mogenpartijen die dit wensen vooreen andere methode kiezen. 137 Voorwaarde
hiervoor is uiteraard wel dat partijen dit voldoende geinformeerd en rationeel
overeenkomen. Onder deze voorwaarden is bescherming niet aan de orde en zou
het partijen vru moeten staan om bijvoorbeeld van de Haviltex-norm af te wijken

131 Zie Wissink 2004, p. 411 voor een overzicht van contracten waarop de CAO-norm werd toegepast

en contracten waarop Haviltex van toepassing was
132 Van Wechem & Wissink 2004, p. 25.
133 Van Wechem & Wissink 2004, p. 25; Wissink 2004, p. 408; zie HR 31 mei 2002. NJ 2003/110

en HR 28 juni 2002, NJ 2003/111.
134 Zie hierover Van Wechem & Wissink 20043, p.  105, zie ook HR 27 februari 2004, RvdW 2004/43

(Royal Nederland Verzekeringsmaatschappij/K.).
135 HR 20 februari 2004, RvdW 2000/34 (Stichting Pensioenfonds DSM-Chemie/Fox). Zie hierover

Wissink 2004; Van Wechem & Wissink 2004; Hartlief & Tjittes 2004, p. 1580-1581.
136     HR 24 september 1993, NJ 1993/760 (Brackel/Atiantische Unie); zie verder ook Heering 2003,

p. 100, Hijma 1999, p. 464-465; Asser-Hartkamp 4-II, nr. 287.
137    Zie ook Schwartz & Scott 2003, p. 569; Schwartz & Watson 2004, p. 6; Eggleston e a  2000, p.

131; Van Bijnen 2004, p. 2087, Tjittes 2005, p. 26; zie tets implicieter ook Posner 19988, p. 547
e.v., 570-571. Katz 2004, p. 513 e.v.; Drion 2004.
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en voor de tekstuele methode te kiezen. Ik kan geen reden bedenken waarom de

contractsvrijheid van partijen op dit punt begrenzing nodig heeft.

Ook voorpartijen die doorgaans niet volledig geYnformeerd en rationeel zijn
- zoals consumenten en werknemers - vraag ik me af of bescherming tegen

bepaalde uitlegmethoden wel altijd nodig is. Men beschermt een partij doorgaans
tegen een ongunstige inhoud van het contract. Kiest een wederpartij bijvoorbeeld
in algemene voorwaarden voor tekstuele uitleg dan is dit niet per definitie nadelig
voor de zwakke partij. Afhankelijk van de gebeurtenissen kan het namelijk achteraf
heel goed zo zijn dat tekstuele uitleg juist in het voordeel van de zwakkere partij
is.

138

Men zou kunnen betogen dat partijen helemaal geen goede reden hebben
om voor buvoorbeeld tekstuele uitleg te kiezen, omdat dit de rechter belemmert
in het achterhalen van hun werkelijke bedoelingen: 39 Verderop zal echterblijken
dat bepaalde (commerciele) partijen juist wel behoefte hebben aan tekstuele uitleg,
omdat dit het aantal rechterlijke fouten minimaliseert en zodoende rechtszekerheid
genereert. Dit vinden zij belangrijker dan dat een rechter misschien niet hun
werkelijke bedoelingen achterhaalt. Waarom zouden partijen bovendien wel voor
arbitrage mogen kiezen en niet voor de tekstuele uitlegmethode?140 Hen de keuze
voor een andere uitlegmethode onthouden, betekent dat zij hun belangen niet
kunnen verwezenlijken, waardoor ook het sociale welzijn niet maximaal zal zijn.

5.3 Uitleg en de alternatieve oplossingen van aanvullend contractenrecht

De diverse uitlegmethoden zijn door het bijzondere karakter van uitleg, niet zonder
meer te vertalen in de diverse alternatieve oplossingen van aanvullend contracten-
recht. Ik zallaten zien waarom de tekstuele methode overeenkomt met de formele
benadering, de CAO-norm met een meerderheidsregel, de contextuele (Haviltex-)
methode met een hypothetische standaard en de contraproferentem-rege\ met de

strategische benadering.

138     In HR 20 februari 2004, RvdW 2000/34(Stichting Pensioenfonds DSM-Chemie/Fox)bijvoorbeeld
is het juist de werknemer die tekstuele uitleg wenst, terwill de grote wederpartij voor de Haviltex-
norm opteert. Ik zou een bepaaide uitlegmethodederhalve alleen niet toestaan indien op voorhand

duidelijk is dat dit in het nadeel van de zwakkere partij is (uiteraard alleen indien het beding als
gevolg van in formatie-asymmetrie of irrationaliteit tot stand komt). Dit lijkt mij bijvoorbeeld het
geval wanneer de zwakke partij in de onderhandelingen allerle i zaken beloofd worden, terwijl in
het contract hele andere zaken staan inclusief een keuze voor tekstuele uitleg.

139     Schwartz & Scott 2003, p. 610 neutraliseren dit argument, zie ook Posner 1998a, p. 570-571  en
Katz 2004, p. 519 e.v.

140 Zie voordeze vergelijkingPosner 19982, p. 571. Zie ook de empirische onderzoeken van Bernstein
1996,1999 en 2001 die aangeeft datpartijen soms juist voorarbitrage kiezen omdatdedesbetreffende
arbiters een formeel regime hanteren (en derhalve ook tekstueel uitleggen).
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Ten eerste is enig uitlegsysteem noodzakelijk voor het functioneren van het
contractenrecht. 141 Partij-afspraken moeten immers altijd op enige manier worden

omgezet in rechtsgevolgen. Waar de formele benadering zich in de rest van het
aanvullend contractenrecht kenmerkt door de afwezigheid van aanvullende
rechtsregels, is dit voor uitleg niet mogelijk. De uitlegmethode die gelijkgesteld
kan worden aan de formele benadering, is de tekstuele uitlegmethode, aangezien
deze methode vrijwel alle kenmerken van de formele benadering met zich brengt.
De tekstuele benadering is een minimale vorm van aanvullend contractenrecht
en bespaart partijen geen transactiekosten, aangezien partijen alle door hen gewenste
rechtsgevolgen (die niet door het aanvullend contractenrecht worden geleverd)
in hun schriftelijke contract dienen op te nemen.142 Daarentegen is de kans dat
de rechterde fout in gaat vrij klein. 143 Deze hoeft immers alleen maarnaaralgemeen
spraakgebruik  vast te stellen welke betekenis een gemiddeld objectief persoon
aan de bepaling - eventueel bezien in het licht van de rest van de tekst - toekent.

Een hypothetische standaardeist dat de rechter onderzoektwatpartijenvooraf
zelfovereengekomen zouden zijn. Vooruitleg is dit uiteraard niet echt een werkbaar
criterium aangezien uitleg er op is gericht om vast te stellen wat partijen
overeengekomenzen. De contextuele (Haviltex-) uitlegmethode is naar mijn mening
de methode die de meeste overeenkomsten heeft en daarom gelijkgeschakeld kan
worden aan de hypothetische standaard. Bij contextuele uitleg mag de rechter
immers alle (zijns inziens) relevante omstandigheden meewegen, met als doel het
achterhalen van de (objectief kenbare) partijbedoelingen.

De kans is echter aanzienlijk dat de rechter de fout in gaat en het contract
anders uitlegt dan wat de partijbedoelingen eigenlijk waren. In hfst. 7.10.1 gaf
ik aan waarom het Haviltex-criterium tot rechterlijke fouten leidt. Doordat de
rechter alle omstandigheden mag meewegen, zullen partijen de rechter van
tegengestelde informatie over allerlei van dergelijke omstandigheden voorzien.
Aangezien de rechter deze informatie vaak lastig kan verifieren en interpreteren,
is de kans groot dan hij de fout ingaat en het contract anders uitlegt dan de
oorspronkelijke partijbedoeling was.

Andere fouten die de rechterkan maken, isdathij van mening is dat ersprake
is van vakjargon ofbranche-gebruik, terwijl dit in feite helemaal niet bestaat. Er
bestaat omvangrijk (Amerikaans) empirisch bewijs dat dit regelmatig voorkomt. 144

Een ander probleem dat zich kan voordoen, is dat een partij die wel eens oogluikend
toestaat dat de wederpartij een leverings- o f betalingstermijn overschrijdt, zich

141 Charny 1991, p. 1819 geeft aan dat geen enkele tekst haar uitlegmethode kan specificeren, want

ook die tekst zal weer moeten worden geinterpreteerd
142    Kraus & Walt 2000, p. 199, Posner 2004, p. 14; Scott 2000, p. 860, Katz 2004, p. 525.
143    Kraus & Walt 2000, p. 198, Posner 2004, p. 34; Scott 2000, p. 861; Katz 2004, p. 526-527
144 Zie Bernstein 1999; zie daarnaastook Bernstein 1996, p. 1805-1806; Craswell 2000 en Bernstein

2001.
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daarna niet meer formeel kan opstellen. Dit omdat een rechter uit de latere
gedragingen af leidt dat partijen kennelijk andere termijnen dan die in het
schriftelijke contract staan, zijn overeengekomen.145 Zo wordt miskend dat
gedragingen na het contract vaak niets meerzeggen dan overhoe partijen problemen
(amicaal) oplossen en niet zoveel zeggen over wat partijen nu overeengekomen
zijn. 146

De transactiekosten zijn daarentegen laag voor partijen, omdat naast het
schriftelijke contract tal van andere bewijzen kunnen dienen om de partijwil te
reconstrueren.147 Doordatzaken als pre-contractuele onderhandelingen, mondelinge
afspraken, vakjargon en eerdere transacties ook van belang zijn, hoeven partijen
minder kosten te maken om hun contract goed te specificeren. Bovendien kunnen
eventuele fouten in het schriftelijke contract worden hersteld. Doordat ook latere
gedragingen een rol kunnen spelen, hoeven partijen ook niet elke (minieme)
wijziging van de overeenkomst vast te leggen in het schriftelijke contract.

De CAO-norm heeft de meeste kenmerken van een meerderheidsregel in
zich. Deze uitlegmethode gaat enerzijds verder dan de minimale tekstuele
uitlegmethode, maar specificeert in tegenstelling tot Haviltex wel op voorhand
de factoren die een recliter bij de uitleg mag gebruiken: alle voorbetrokken partijen
objectief kenbare informatie. Zodoende is net als bij een meerderheidsregel het
vaststellen van de feiten voldoende voor de toepassing van de CAO-norm. 148

Partijen kunnen derhalve op voorhand nagaan welke factoren een rechter bij de
uitleg mag betrekken.

De besproken contraproferentem methode komt overeen met de strategische
benadering.149 Een partij die het contract opstelt en daarbij vage bepalingen

hanteert, kan dit doen in de hoop dat de wederpartij niet opmerkt dat deze vage
bepalingen ook in hun nadeel uitgelegd kunnen worden. De nadelige gevolgen
van deze informatie-asymmetrie kiinnen worden tegengegaan door vage bepalingen
in het nadeel uit te leggen van de partij die ze opgesteld heeft. 150 Uiteraard draagt
de contraproferentem methode - zoals elke strategische benadering - niet bij aan
het terugdringen van transactiekosten of rechterlijke fouten.

145    Bernstein 1996, p. 1808 e.v., Ben-Shahar 1999, p. 794 e.v.
146    Schwartz & Scott 2003, p. 593; Goetz & Scott 1985, p. 275-276; Ben-Shahar 1999, p. 781.
147   Kraus & Walt 2000, p. 199, Katz 2004, p. 537.
148   Zie over de meerderheidsregel hoofdstuk 7.2.
149   Men zou kunnen stellen dat contra proferentem niet van aanvullend recht is, omdat partilen deze

rechtsregel nietbuiten werkingkunnen stellen. Ik geeftoe datditeen grijs gebied is, maar dwingende
bepalingen stellen mijns inziens dat partijen bepaalde rechtsgevolgen niet overeen mogen komen.
De contra proferentem-rege\ beperkt partilen hier naar mijn mening niet in. Ze mogen elk
rechtsgevolg overeenkomen dat ze willen, als ze het maar duidelijk formuleren. Zodoende is er
ook bij een contra proferentem-rege\ sprake van contractsvrijheid.

150     Ayres 1998, p. 587; Ayres 2003, p. 89 1. Zie over de strategische benadering verder hoofdstuk 7.5.
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5.4 De Havilter-norm als aanvullende uitlegmethode

Welke uitlegmethode kan een rechter nu het beste toepassen? De formele
benadering (tekstuele uitleg), hypothetische standaarden (Haviltex), een
meerderheidsregel (CAO-norm) ofde strategische benadering (contrapro»·entem)?
In§ 5.6(CAO-norm) en § 5.7 (contra-proRrentem) komen de uitzonderingsgeval-
len aan bod. Nu ga ik in op de keuze tussen de formele benadering (tekstuele uitleg)
en de hypothetische standaard (Haviltex).

In het geldend recht legt een rechter contracten in principe uit volgens de
Haviltex-norm. Dit lijkt mij wenselijk. In hoofdstuk 9.5.4 heb ik namelijk
uiteengezet dat in een algemeen contractenrecht hypothetische standaarden
doorgaans de voorkeur krijgen boven de formele benadering. De reden hiervoor
is dat kleine partijen doorgaans de voorkeurhebben voorhypothetische standaarden,
onder andere omdat dan achteraf met de omstandigheden van het geval rekening
kan worden gehouden. Het is daarom logisch te veronderstellen dat zij ook Haviltex
prefereren. Bovendien dwingt tekstuele uitleg partijen om zelfgoede en volledige
afspraken te maken. Dit is vooral voorkleine partijen nadelig, omdat zij doorgaans
weinig ervaring hebben met het opstellen van contracten. Haviltex bespaart hen
daarentegen veel transactiekosten en bovendien hoeven zij niet nodeloos secuur
te zijn bij het opstellen van hun contract, omdat eventuele fouten kunnen worden
hersteld.

Grote partijen kiezen daarentegen in veel gevallen juist wel voor de formele
benadering. Er wordt dan ook wel algemeen verondersteld dat zij veel voelen voor
tekstuele uitleg.1 51 Deze partijen sluiten doorgaans veel contracten en zijn daardoor
zelf goed in staat om een adequaat schriftelijk contract op te stellen. Bovendien
sluiten zij vaak complexe contracten waardoor de kans op rechterlijke fouten
aanzienlijk is. Zij menen daarom veelal dat hun werkelijke bedoelingen beter tot
hun recht komen bij tekstuele uitleg - waar fouten van partijen zelf het probleem
zijn - dan bij contextuele uitleg - waar rechterlijke fouten het probleem zijn.
Partijen achten zichzelfbeter in staat een contract op te stellen, dan zij de rechter
in staat achten dit contextueel uit te leggen. 152

Doordat kleine partijen moeilijker van de formele benadering kunnen afwijken
dan grote partuen van een hypothetische standaard, krijgt de hypothetische

151 Katz 2004, p. 536 e.v. laat zien waarom grote partijen doorgaans tekstuele uitleg willen en kleine

partijen contextuele uitleg. Schwartz & Scott 2003 richten hun betoog louter op commerciele
contractspartijen (p. 544 e.v.) en stellen dat deze partijen tekstuele uitleg willen (p. 568 e.v.);
Bernstein  1996,1999 en 2001 heeft met diverse empirische onderzoeken laten zien dat partijen
voor arbitrage kiezen omdat de desbetreffende arbiters een formeel regime hanteren (en dus ook
tekstueel uitleggen); zie verder ook Tjittes 2005, p. 20 e.v., Smits 1998, p. 24; Grosheide 2001,
p. 13; Tjittes 1997, p. 384-385.

152    Schwartz & Scott 2003, p. 549, Scott 2000, p. 871 e.v.; Posner 2004, p. 13-14.
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standaard doorgaans de voorkeur (zie hfst. 9.5.4). Dit is voor uitleg niet anders.
Grote partijen kunnen eenvoudig in hun contract opnemen dat zij tekstuele uitleg
wensen, voor kleine partijen is het daarentegen een stuk lastiger om contextuele
(Haviltex) uitleg overeen te komen. Kleine partijen bekommeren zich doorgaans
immers alleen om de hoofdlijnen van de overeenkomst en zijn niet gewend op
juridisch-technische zaken als uitleg in te gaan. Voor grote (commerciele) partijen
zijn juridisch-technische zaken routine. Mocht er overigens ooit een apart
handelscontractenrecht komen (zie hfst. 9.9), dan zou de tekstuele uitlegmethode
uiteraard wel een goede kans maken om als aanvullende uitlegmethode te dienen.

5.5 A»ijken van Haviltex

Eenrechterdoet ergoed aan een eventuele keuze vanpartijen om van de Haviltex-
norm af te wijken, te respecteren. Partijen die voor tekstuele uitleg kiezen, zijn
immers van mening dat zij heel goed in staat zijn om alle rechtsgevolgen die voort
moeten vloeien uit de overeenkomst, zelf in hun schriftelijke contract op te nemen.

Zij willen geen Haviltex-uitleg, omdat zij de kans groot achten dat een rechter
niet in staat is om omstandigheden als pre-contractuele onderhandelingen,
mondelinge afspraken, latere gedragingen, branchegebruik, vakjargon etc. goed
te verifieren en interpreteren. Zij accepteren dat de prijs voor de zekerheid van
tekstuele uitleg is dat eventuele fouten in het schriftelijke contract niet meer hersteld
kunnen worden.

Indien partijen voor tekstuele uitleg hebben gekozen, kan een rechter beter
ook hele evidente fouten met rust te laten. Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd
en onwenselijk, maardit is niet het geval. Partijendie voor tekstuele uitleg kiezen
willen er op kunnen vertrouwen dat een rechter ook echt alleen maar het
schriftelijke contract naar algemeen spraakgebruik zal uitleggen. Als hiereenmaal
een uitzondering op wordt aanvaard, is het einde zoek en is voor toekomstige
contractspartijen de gewenste zekerheid weg. Voor de partijen die een evidente
fout maken, geldt simpelweg: pech gehad. Zij hebben zelf voor tekstuele uitleg
gekozen en de daarbij behorende risico's geaccepteerd.

Partijen hebben overigens niet alleen de binaire keuze tussen tekstuele en
contextuele Haviltex uitleg. Zij kunnen ook voor een tussenvorm opteren. 153 Dit

betekent dat zij in het contract specificeren welke factoren een rechter wel of niet
mag gebruiken bij de uitleg. Zo kunnen partijen bijvoorbeeld bepalen dat de rechter
naast het schriftelijke contract ook factoren als pre-contractuele onderhandelingen,
vakjargon en branchegebruik mag hanteren. Een andere mogelijkheid is dat de
rechter alle factoren naar eigen inzicht mag hanteren, behalve gedragingen na

153    Zie ook Tjittes 2005, p. 13-14 die verschillende vormen van uitleg in kaart brengt
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contractsluiting en mondelinge afspraken. Op deze manier kunnen partijen voor
zichzelf een uitlegmethode creeren die tussen de tekstuele en contextuele uitleg
in staat.

5.6 De CAO-norm

De achtergrond van de CAO-norm is zoals gezegd dat als partijen niet bij de
totstandkoming van het contract betrokken zijn geweest, de rechter alleen voor
deze partijen objectief kenbare informatie mag hanteren. Dit lijkt mij wat het
merendeel van deze partijen ook zou willen. Ik kan me namelijk niet voorstellen
dat (veel) partijen voor hun contract afhankelijk willen zijn van voor hen niet
kenbare bedoelingen van de opstellers van het contract.154 Het probleem is echter
dat in het geldend recht niet duidelijk is voor welke contracten de CAO-norm geldt
en voor welke niet. 155

Mijns inziens is een onderscheid tussen contracten waarin alleen de CAO-norm

geldt en contracten waar alleen de Haviltex-norm geldt onwenselijk. Wanneer

partijen bijvoorbeeld algemene branche-voorwaarden hanteren, willen zij niet dat
de rechter de voor hen niet kenbare bedoelingen van de opstellers hanteert. Wanneer

zij echter individuele (afwijkende) afspraken maken over deze voorwaarden willen
zij dat de rechter deze w61 meeneemt bij zijn uitleg. Waarom zouden partijen deze
afspraken anders maken? Zodoende kan een rechter naar mijn mening bij een
contract twee uitlegmethoden hanteren: voor de gedeelten van het standaardcontract

dat partijen niet hebben veranderd geldt CAO-norm en voor de gedeelten die
partijen wel hebben aangepast geldt Haviltex. 156

Ik stel daarom een meerderheidsregel voor die dit onderscheid maakt: voor

(die gedeelten van) contracten die partijen niet zelf hebben opgesteld, mag de
rechter de voor partijen niet objectief kenbare bedoelingen van de opstellers niet
meewegen. 157 Dit houdt automatisch in dat de CAO-norm voor het gehele contract

geldt alspartijen geen individuele (afwijkende) afspraken hebben gemaakt. Hebben

partijen wel afwijkende afspraken gemaakt dan mag de rechter de bedoelingen
van de opstellers van het contract nog steeds niet meewegen, maar wel de voor
hem kenbare bedoelingen van partijen.

154     Partijen die dit om tun ofandere reden wei zouden willen, staat het mijns inziens vrij dit contractueel
overeen te komen.

155 Van Wechem & Wissink 2004, p. 106.

156    Zie ook Tjittes 2005, p. 13.
157 Deze meerderheidsregel lijkt te voldoen aan de in hoofdstuk 9.5.2 gestelde eisen: (a) dit is de

oplossing die de meerderheid van partijen (die een contract sluit waar de CAO-norm op van
toepassing is) wil, (b) de norm is simpel van aard (de rechter mag alleen voor partijen objectief
kenbare bronnen hanteren) en (c) het aantal partijen voor wie de meerderheidsregel voordelig is,
lijkt substantieel.
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De Hoge Raad heeft echter recentelijk beslist dat er een vloeiende overgang
tussen de Haviltex- en CAO-normbestaat.158 Ik zie hier weinigin. Partijenkunnen
hierdoor nooit op voorhand nagaan welke uitlegmethode een rechter hanteert en
daardoor blijft voor lien onduidelijk welke omstandigheden een rechter nu wel
en nietmag meewegen. Deze onduidelijkheid levert ruimte voordiscussie op over
de vraag welke norm de rechter (in hoeverre) moet toepassen. De hierboven
geformuleerde meerderheidsregel levert in mijn ogen een scheiding tussen beide
normen op die deze onduidelijkheid voorkomt. Bovendien kunnen partijen die
de aanvullende uitleg-methode niet bevalt hiervan afwijken.

5.7 Contra proferentem in uitzonderi,igsgevallen

In uitzonderingsgevallen kan de rechterhet beste de contra proferentem methode
in plaats van de Haviltex- of CAO-norm toepassen. Dit is het geval wanneer er
(a) sprake is van onduidelijke contractsbepaling, (b) informatie-asymmetrie en
(c) van een partij die de contractvoorwaarden eenzijdig opstelt. De rechter kan
dan vage contractsbepalingen het beste uitleggen in het nadeel van de partij die
ze opgesteld heeft. De partij met een informatie-voorsprong kan zich dan immers
strategisch gedragen. Deze partij kan dit doen door de contractsbepalingen bewust
vaag te houden in de hoop dat de wederpartij niet opmerkt dat deze bepalingen

159ook in zijn nadeel uitgelegd kunnen worden. De contra proferentem methode
gaat dergelijk strategisch gedrag tegen.

Zoals gezegd moet aan drie voorwaarden voldaan zijn, wil men niet con form
de CAO- of Haviltex-norm uitleggen, maar conform de contraprojerentem uitleg.
Dat de voorwaarden onduidelijk zijn blijkt automatisch bij de uitleg en dat 6611
partij de contractvoorwaarden eenzijdig heeft opgesteld, is vaak ook niet moeilijk
te achterhalen. Bij algemene voorwaarden is dit vrijwel altijd eenvoudig, maar
ook bij andere eenzijdig opgestelde contracten (of onderdelen daarvan) zal het
vaak niet lastig zijn de opsteller ervan te achterhalen. De grote vraag is wanneer
er sprake is van een zodanige informatie-asymmetrie dat de partij met informatie-
achterstand beschermingbehoeft. Wanneer heeft een partij een zodanige informatie-
achterstand dat hij niet zelfde vaagheid van een bepaling (en de nadelen daarvan)
kan inzien?

Er zijn twee manieren om dit op te lossen. De rechter die in het individuele
geval bepaalt of er sprake is van informatie-asymmetrie, 6f een harde regel die
op voorhand aangeeft bij welke contracten er sprake is van informatie-asymmetrie.
Naar mijn mening geeft een hypothetische standaard teveel rechtsonzekerheid en
is het beter om op voorhand een scheiding aan te brengen, ook al heeft het trekken

158 Zie noot 124.

159 Zie hoofdstuk 7.5.1 en de aldaar genoemde literatuur.
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van een dergelijke lijn altijd iets arbitrairs. Partijen die niet beschermd worden,
weten dit echter op voorhand en kunnen derhalve ook op voorhand maatregelen
nemen. Bijvoorbeeld door alle contracten goed te lezen en eventuele vaagheden
aan de kaak te stellen. Kiest men voor een hypothetische standaard dan weet elke

partij pas achterafofhij al dan niet bescherming geniet. Dit lijkt me niet wenselijk.
Ik pleit daarom voor een harde regel. Om aan te geven waar deze scheiding

precies zou moeten liggen, lijkt nader onderzoek noodzakelijk. De huidige
beperking tot consumenten is mijns inziens te eng:60 In hoofdstuk 5.3.4 kwam
immers aan bod dat kleine commerciele partijen te vergelijken zijn met consumen-
ten. Men zou daarom bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of een soortgelijke
tweedeling als het BW hanteert bij algemene voorwaarden (art. 6:235 lid 1 BW)
tussen grote en kleine partijen, ook hier wenselijk is. Wanneer een grote partij
dan met een kleine partij contracteert, kan informatie-asymmetrie aangenomen
worden. Wanneerde grote partij dan ook eenzijdig de voorwaarden heeft opgesteld
en deze zijn onduidelijk, dan kan de rechter deze voorwaarden contra proferentem
uitleggen.

6             Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de conclusies van hoofdstuk 9 toegepast op de aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid. Ik heb betoogd dat rechters de aanvullende

werking van redelijkheid en billijkheid in geval van een leemte het beste kunnen

toepassen als een hypothetische standaard: hoe zouden partijen deze leemte zelf
op voorhand hebben ingevuld? (§ 2.1). Een rechter komt pas toe aan de toepassing
van de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid wanneer er sprake is
van een leemte en geen enkele andere meerderheidsregel ofstrategische rechtsregel
het probleem oplost. Het is namelijk belangrijk dat partijen ervan op aankunnen
dat het aanvullend contractenrecht intact blijft en niet opzij gezet wordt doormiddel
van de redelijkheid en billijkheid. Anders wijken zij er eenvoudigweg van af
(§ 2.2). Ondanks deze beperking van de toepassingsmogelijkheden van de
redelijkheid en billijkheid, is rechtsontwikkeling nog steeds volop mogelijk
(§ 2.3). Leemten zijn het domein van de aanvullende werking van redelijkheid
en billijkheid, zodat de beperkende werking alleen ziet op onaanvaardbare partij-
afspraken. De beperkende werking van redelijkheid en billijkheid is derhalve alleen
geschikt om totstandkomingsgebreken te verhelpen (§ 2.4).

Ten aanzien van opzegging pleit ik vooreen meerderheidsregel: duurovereen-
komsten voor onbepaalde tijd zijn principieel opzegbaar (§ 3.2). De lengte van

160 Vooralleanderecontractenkan contra proferentem wei een rol spelen, maar het gaat dan slechts
om een gezichtspunt bil de uitleg, zie noot 136.
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een eventuele opzegtermijn en de hoogte van een eventuele schadevergoeding kan
de rechter het beste bepalen aan de hand van een hypothetische standaard, zoals
de aanvullende werking van de redelijkheiden billijkheid (§ 3.3). Ik pleit wel voor
66n uitzondering op de principiele opzegbaarheid: wanneer de opzegging in het
nadeel is van opzegge,ide partij zelf, mag deze niet opzeggen. Dit is een

meerderheidsregel. Claimt de opzeggende partij nadeel in de relationele sfeerdan
bepaalt de rechter aan de hand van een hypothetische standaard of er sprake is
van nadeel (§ 3.4). Partijen willen in een compleet contract niet dat verwijtbaarheid
een rol speelt bij het bepalen van een opzegtermijn en schadevergoeding. Dit leidt
alleen maar tot inefficiente conflicten. Verwijtbaarheid speelt zodoende geen rol
bij de hierboven voorgestelde rechtsregels (§ 3.5). Wanneer partijen geen
duurovereenkomst willen sluiten, kunnen zij aangeven dat het een serie losse
overeenkonisten betreft. Dergelijke partijen zouden op elk moment zonder
verplichtingen de relatie moeten kunnen beeindigen (§ 3.6).

Rechtsverwerking is veelal ten onrechte op de beperkende werking en niet
op de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid gebaseerd (§ 4.2). Daarbij
geldt dat de meeste gevallen van rechtsverwerking beter op meerderheidsregels
kunnen worden gebaseerd en niet op een hypothetische standaard zoals de
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid. In veel gevallen protesteert
een schuldeiserniet tijdig tegen een gebrekkige prestatie. De meerderheidsregels
van art. 6:89 en 7:23 BW gaan dan voor op de hypothetische standaard (§ 4.3).
Sonis is er sprake van opgewekt vertrouwen dat de vordering niet meer ten gelde
wordt gemaakt.  Dan gaat de meerderheidsregel van art.  6: 160 BW (afstand van
recht) voor op de hypothetische standaard. Er is derhalve ook hier geen behoefte
aan rechtsverwerking op grond van de aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid (§ 4.4). Hoewel door de Hoge Raad niet toegestaan, is er soms sprake
van rechtsverwerking enkel op basis van tijdsverloop. Ditis echter het exclusieve
domein van verjaring, zodat ook hier de meerderheidsregel boven de hypothetische
standaard gaat (§ 4.5). Wanneereen schuldeiser weigert de benodigde medewerking
te verlenen, is er sprake van schuldeisersverzuim (art. 6:58 e.v. BW) en niet van
rechtsverwerking. Wordt de schuldeiser door het lang niet te gelde maken van de
vordering benadeeld in zijn bewijsmogelijkheden, dan willen partijen niet dat de
schuldeiser zijn rechten verwerkt, maar dat dit nadeel wordt opgeheven (§ 4.6).
De conclusie is zodoende dat de resultaten die met het leerstuk rechtsverwerking
zijn behaald veelal wenselijk zijn, maar deze resultaten had men beter kunnen
realiseren door middel van de diverse meerderheidsregels (§ 4.7).

Ik ben van mening dat de uitlegmethode aanvullend van aard zou moeten
zijn (§ 5.2). De diverse uitlegmethoden zijn allen gelijk te schakelen met diverse
alternatieve oplossingen van aanvullend contractenrecht. Haviltex komt overeen
met de hypothetische standaard, de CAO-norm met een meerderheidsregel, contra
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proferentem met de strategische benadering en de tekstuele (grammaticale) uitleg
met de formele benadering (§ 5.3). Voor het merendeel van de contracten geldt
de Haviltex-norm, lietgeen ik wenselijk acht. Dit omdat kleine partijen hier
doorgaans een voorkeur voor hebben (§ 5.4).

Partijen die willen afwijken van de aanvullende uitlegmethode zijn hier vrij
in. Met name grote commerciele partijen zullen nog wel eens inplaats van Haviltex
voor tekstuele uitleg willen kiezen. Ook al leidt dit tot evidente fouten, dan nog
willen partijen geen rechterlijke interventie, omdat dit de gewenste zekerheid aan
de tekstuele uitlegmethode ontneemt (§ 5.5).

De CAO-norm heeft de voorkeur voor die (gedeelten van) contracten die

partijen niet zelfhebben opgesteld en waar zij ook geen afwijkende afspraken over
hebben gemaakt. Dit betekent dat een rechter 66n contract deels met Haviltex kan

uitleggen en deels met de CAO-norm (§ 5.6). In uitzonderingsgevallen heeft contra

proferentem-uitleg de voorkeur. Wanneer een grote partij met een kleine partij
contracteert en de grote partij stelt eenzijdig dubbelzinnige contractsbepalingen
op, dan heeft het de voorkeur deze in zijn nadeel uit te leggen. Welke kleine partijen
behoefte aan deze bescherming hebben, is echter een punt voor nader onderzoek

(§ 5.7).
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Veilige havens: Aanvullend recht als keuzemenu

1           Inleiding

In veel gevallen kan het aanvullend contractenrecht niet aan de wensen van alle

partijen voldoen. Er zijn daarom vrijwel altijd partijen die van het aanvullend
contractenrecht willen afwijken. Bij de strategische en formele benadering is het
zelfs de bedoeling dat partijen zelf een regeling treffen. Bij meerderheidsregels
is er veelal een minderheid voor wie de scherpe norm niet voordelig is, zodat deze
minderheid wil afwijken. De hypothetische standaard levert met name voor grote
pal-tijen te veel rechterlijke fouten op, waardoor zij willen afwijken.

Partijen kunnen van het aanvullend contractenrecht afwijken door zelf een
expliciete contractuele regeling te treffen. Dit brengt echter transactiekosten met
zich en rechters kunnen dergelijke pogingen om afte wijken verkeerd interpreteren.'
Veilige havens en algemene voorwaarden kunnen het treffen van een contractuele

regeling aanzienlijk vergemakkelijken. Bovendien kunnen ze het aantal rechterlijke
fouten terugdringen, omdat niet meer ter discussie staat wat partijen hebben bedoeld

(§ 2.1). Veilige havens en algemene voorwaarden zijn met name gewenst wanneer

partijen uit veel rechtsgevolgen kunnen kiezen, maar waar de door partijen
gehanteerde begrippen geen 'vaste betekenis' hebben (§ 2.2).

Met veilige havens en sommige algemene voorwaarden is het mogelijk om
een keuzemenu te genereren dat bestaat uit tal van erkende pre-formuleringen met
vaste betekenis. Partijen kunnen uit deze begrippenlijst dan eenvoudig de door
hen gewenste rechtsgevolgen selecteren. Bovendien hebben alle begrippen' vaste

betekenis', zodat misverstanden over de bedoelingenvan partijen nog maar zelden

optreden. De Incoterms zijn in mijn ogen hdt voorbeeld van hoe een dergelijk
keuzemenu partijen in de praktijk kan helpen (§ 3).

In mijn ogen is er in het geldend recht een tekort aan dergelijke keuzemenu's.
Ik onderzoek daarom als eerste hoe de wetgever, maar vooral rechters kunnen

bijdragen aan het creeren hiervan. De rechter kan hier aan bijdragen door aan
bepaalde begrippen'vaste betekenis' toe te kennen. Hierdoor ontstaat een erkende
pre-formulering die toekomstige partijen als veilige haven kunnen hanteren. (§
4). Hoe zie ik dit praktisch voor me? Ik laat dit zien aan de hand van twee
leerstukken waar naar mijn mening dringend behoefte is aan een keuzemenu van

1 Zie voor de nadelen die aan de diverse alternatieve oplossingen van aanvullcnd colitractenrecht
verbonden zijn hoofdstuk 8.
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veilige havens. Zowel in de pre-contractuele fase (§ 5) als bij garanties (§ 6) kunnen
partijen geconfronteerd worden met een heel scala aan rechtsgevolgen. Ondanks
verwoede pogingen van partijen om op voorhand zelfuit deze rechtsgevolgen te
kiezen, menen rechters dat de door partijen gehanteerde begrippen 'geen vaste
betekenis' hebben. Ik betoog dat rechters het door partijen gewenste keuzemenu
kunnen creeren dooraan bepaalde pre-formuleringen een'vaste betekenis' te geven.

Zoals gezegd kunnen naast veilige havens ook sommige algemene voorwaar-
den de gewenste keuzemenu's in het leven roepen. Het gaat dan om algemene
voorwaarden die bestaan uit een modelcontract met individuele keuzemogelijkhe-
den. Naast de Incoterms komen bij wijze van voorbeeld ook het internationale
ISDA Master Agreement (derivatenhandel) en de Nederlandse UAV-GC 2000
(geintegreerde ontwerp- en bouwcontracten) aan bod. Daarnaast ga ik in op de
relatie tussen algemene voorwaarden en de van overheidswege geYnitieerde
wettelijke en rechterlijke veilige havens (§ 7).

2          De wenselijkheid van veilige havens en algemene voorwaarden

2.1 Veel voordelen, dJn nadeel

In hoofdstuk 8.7 en 8.8 kwam aan de orde dat veilige havens en algemene
voorwaarden (die in overleg tot stand zijn gekomen) voornamelijk voordelen met
zich brengen: Een opt-iii regime dat partijen door het gebruik van een pre-
formulering in werking kunnen stellen, maakt het voor partijen eenvoudig om
complexe afspraken te maken. Dit bespaart hen transactiekosten en bovendien
neemt een dergelijke erkende pre-fort] ulering eventuele twij fels weg over welke
rechtsgevolgen partijen hebben gewild. Dit vermindert de kans op rechterlijke
fouten bij de uitleg van het contract. Tot slot laten veilige havens en algemene
voorwaarden aan alle betrokkenen zien dat afwijken van het aanvullend contracten-
recht normaal is, hetgeen de negatieve effecten van de status quo bias mitigeert.

Het enige nadeel van een veilige haven is dat er maatschappelijke kosten
gemoeid zijn met de creatie ervan. Voor algemene voorwaarden geldt dit in veel
mindere mate. Private partijen dragen dan zelf het merendeel van de kosten.  De
enige kosten die de overheid maakt, zijn de kosten gemoeid met het aanmoedigen
en ondersteunen van maatschappelijk partijen om tot deze vorm van ze[fregulering
over te gaan. Ik noemde hierbij al eerder als voorbeeld het zelfreguleringsoverleg
van de SER.3

2       Zie ook hoofdstuk 9.7 en 9.8.
3       Zie hoofdstuk 4.2.1.
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Veilige havens enalgemene voorwaardenzijn gewenst wanneerde voordelen
voorpartijen opwegen tegen de maatschappelijke kosten.4 In hoofdstuk 9.2.2 kwam
aan de orde dat dergelijke maatschappelijke kosten doorgaans snel zijn terugver-
diend: Wanneer er een substantieel aantal partijen is die van een veilige haven
of set algemene voorwaarden gebruik maakt, wegen de door hen bespaarde
transactiekosten al snel op tegen de kosten van de veilige haven. Dit vereiste

fungeert vooral als ondergrens om zo al te exotische veilige havens en algemene
voorwaarden te voorkomen. De vraag die nu aan bod komt en die ik nog niet in
hoofdstuk 9 beantwoordde, is wanneer de behoefte aan van veilige havens of
algemene voorwaarden het grootst is.

2.2 Wanneer is de behoefte aan erkende pre-formuleringen het grootst?

Hoe minder manieren er zijn om van het aanvullend recht af te wijken - d.w.z.
hoe minder alternatieve rechtsgevolgen mogelijk zijn -, hoe mindernoodzakelijk
een veilige havens of algemene voorwaarden zijn. Partijen die willen afwijken
van de meerderheidsregel dat men aansprakelijk is voor ingeschakelde hulppersonen
(6:76 BW), hebben in principe maartwee alternatieven voor het aanvullend recht:
de aansprakelijkheid uitsluiten of deze beperken. Een pre-formulering bespaart
hier niet veel transactiekosten en voorkomt weinig rechterlijke fouten. Partijen
kunnen immers vrij eenvoudig hun bedoelingen naar een rechter communiceren,
waardoor de kans klein is dat de rechter een afwijking van art. 6:76 BW onjuist
interpreteert.

Wanneer het aantal mogelijke rechtsgevolgen daarentegen groot is, is het
voorpartijen heel wat lastiger hun ware bedoelingen te communiceren. Het gevolg
is hoge transactiekosten en veel rechterlijke fouten. In § 6 werk ik de garantie uit
als voorbeeld van een terrein waar dringend behoefte is aan veilige havens, juist
omdat er zoveel rechtsgevolgen uit het begrip garantie kunnen voortvloeien. Zo
kan een garantie bijvoorbeeld: (a) betekenen dat de schuldenaar zich niet op
overmacht kan beroepen, (b) de schuldeiser ontslaan van een onderzoeksplicht,
(c) een beroep op een exoneratieclausule onmogelijk maken en (d) betekenen dat
de schuldeiser slechts recht heeft op schadevergoeding en niet op nakoming of
ontbinding indien de garantie niet wordt nagekomen: Dit is nog slechts een kleine

greep uit de rechtsgevolgen die uit een garantie kunnen voortvloeien.

4 Voor algemene voorwaarden geldt uiteraard dat ook de kosten die de branche-verenigingen maken
op moeten wegen tegen de voordelen voor partijen. Ook hier zal snel aan zijn voldaan, bovendien
mag men er van uitgaan dat maatschappelijke partijen alleen tot zelfregulering overgaan indien
de baten opwegen tegen de kosten.

5       Zie ook hoofdstuk 9.7.
6        Raaijmakers 2002, p. 178-80; zie verder § 6.2 voor meer rechtsgevolgen.
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Doordat een garantie zoveel rechtsgevolgen met zich kan brengen, is het voor
partijen lastig aan te geven wat zij nu precies bedoelen. Dit is des te lastiger
wanneer er geen duidelijke pre-formuleringen bestaan waarmee partijen het door
hen gewenste rechtsgevolg ondubbelzinnig kunnen kiezen. De afwezigheid van
pre- formuleringen is doorgaans het geval wanneer rechters menen dat een bepaalde
terminologie 'geen vaste betekenis' heeft - zoals bijvoorbeeld een garantie. Het
desbetreffende begrip kan blijkbaar meerdere betekenissen hebben, waardoor
partijen niet in staat zijn om de door hen gewenste betekenis (en bijbehorend
rechtsgevolg) ondubbelzinnig kenbaar te maken.

De conclusie tot zover is dat de grootste behoefte aan veilige havens of
algemene voorwaarden bestaat op terreinen waar veel rechtsgevolgen mogelijk
zijn en waar er geen of weinig pre-formuleringen met 'vaste betekenis' zijn. De
introductie van veilige havens geeft begrippen dan wel een 'vaste betekenis' en
stelt partijen eenvoudig in staat het door hen gewenste rechtsgevolg te kiezen. Ook
algemene voorwaarden die uit een modelcontract met een keuzemenu bestaan -
zoals de Incoterms -, kunnen partijen eenvoudig in staat stellen de gewenste
rechtsgevolgen te kiezen.

2.3 Havilter en de bescherming van de zwakkere contractspartij

Eenpre-formulering met
' vaste betekenis' is inprincipe niets meer dan een partij-

afspraak die een rechter maar op 66n manierkan uitleggen. Hoe verhoudt dit zich
tot Haviltex-uitleg en hoe verhoudt dit zich tot de bescherming van zwakkere
contractspartij? De laatste vraag is de eenvoudigste. Een erkende pre-formulering
laat over de uitleg van wat partijen overeen zijn gekomen geen twijfel. Wat
overblijft, is een partij-afspraak als alle andere. Net zoals partijen een onbehoorlijk
contract kunnen formuleren, kunnen ze ook voor onbehoorlijke veilige havens
ofalgemene voorwaarden kiezen. De toets ofaan een contract totstandkomingsge-
breken kleven, blijft hetzelfde. Indien sprake is van een bepaling die goed
geinformeerde en rationele partijen in een compleet contract niet zouden hebben
gekozen, lijkt bescherming op zijn plaats: Dit is voor een partij-afspraak gemaakt
door middel van een veilige haven ofalgemene voorwaarden met modelcontract
niet anders.

De verhouding tussen een erkende pre-formulering en Haviltex-uitleg is
ongeveer dezelfde. Een erkende pre-formulering zorgt ervoor dat de rechter deze
bepaling in het schriftelijke contract maar op 6dn manier kan uitleggen, waardoor
een partij-afspraak als alle andere overblijft. Bij Haviltex-uitleg kan de rechter

7       Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 11.2.4 over de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid
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echter ook naar omstandigheden buiten het contract kijken.8 Wanneer deze
omstandigheden in een andere richting dan de veilige haven wijzen, is er een
probleem. Dit probleem is echter niet anders dan elke andere, voor een uitleg
vatbare, schriftelijke partij-afspraak, die in een andere richting wust dan de overige
omstandigheden. Naarmijnmeningmoet erechter wel flink wat aan de hand zijn,
wil de rechter het schriftelijke contract kunnen negeren. Een veilige haven ofde
term "f.o.b." uitde Incoterms negeren, is net zoiets als aannemen dat partijen'hond'
bedoelen, terwijl in het contract 'kat' staat. Het kan wel, maar het is hoogst
onwaarschijnlijk en komt zelden voor. Het is juist van belang dat rechters een keuze
van partijen vooreen erkende pre-formulering respecteren. Pas dan is er echt sprake
van een veilige haven, omdat partijener van op aan kunnen datde doorhen gekozen
rechtsgevolgen ook daadwerkelijk tussen hen zullen gelden. Wanneerpartijen voor
tekstuele uitleg kiezen is er uiteraard geen probleem (zie hfst. 11.5). De rechter
beziet alleen het schriftelijke contract en daar treft hij een veilige haven aan, welke
voor maar 66n uitleg vatbaar is.

3          Incoterms: Hdt voorbeeld van een efficient keuzemenu

Wanneermen voor veilige havens kiest en aan de meest voorkomende rechtsgevol-
gen begrippen met een

' vaste betekenis' koppelt, krijgt het aanvullend contracten-
recht iets van een keuzemenu. Hetzelfde geldt voor algemene voorwaarden die
uit een modelcontract met individuele keuzemogelijkheden bestaan. Er is sprake
van een keuzemenu omdat partijen uit alle erkende pre-formuleringen een keuze
kunnen maken. Zo halen partijen het gewenste rechtsgevolg eenvoudig en
ondubbelzinnig in hun contract binnen. Ik zal dit idee van aanvullend contracten-
recht als keuzemenu verder uitwerken aan de hand van een voorbeeld.

De Incoterms zijn naar mijn mening hdt voorbeeld van hoe men optimaal
gebruik kan maken van een keuzemenu met erkende pre-formuleringen. Partijen
die een internationale koopovereenkomst onder de Incoterms aangaan, wordt -
letterlijk - een zeer eenvoudig keuzemenu voorgeschoteld, waarbij zij uit maar
liefst dertien verschillende combinaties van rechtsgevolgen kunnen kiezen. Zo
kunnen partijen eenvoudig aangeven waarde verkoper de goederen moet afleveren,
wie het vervoer regelt, wie het vervoer betaalt, wie welke douane-formaliteiten
regelt en vanaf wanneer het risico dat iets met de goederen gebeurt naar de koper
overgaat.' Op een modelcontract kunnen partijen eenvoudig aankruisen welke van
de dertien mogelijkheden zij wensen. 10

8          Zie over uitleg verder hoofdstuk 11.5.
9          Zie over dc Incoterms bijvootbeeld Ramberg 1999; De Ly 1992, nr. 264 e.v.
10        Ramberg 1999, p.  19; zie ook De Ly 1992, nr. 265.
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Al deze mogelijkheden zijn voorzien van een code zodat deze rechtsgevolgen
ook buiten het modelcontract eenvoudig in te roepen zijn. Partijen die bijvoorbeeld
de term "f. o.b." (free onboard) opnemen, roepen door het gebruik van slechts
drie letters tal van rechtsgevolgen in het leven. De verkoper is bijvoorbeeld verplicht
de goederen aan boord van het schip te brengen, eventuele kosten die hiermee
gemoeid zijn voor zijn te rekening nemen en hij dient ervoor te zorgen dat de

goederen het land mogen verlaten (export clearance). De koper is daarentegen
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het organiseren en betalen van het vervoer,
alsmede voor eventuele kosten gemoeid met het uitladen van de goederen. 1 1 N aast
het feit dat deze manier van contracteren zeer efficient is en veel transactiekosten

bespaart, kan er ook nauwelijks discussie ontstaan over welke rechtsgevolgen
partijen in het leven hebben willen roepen. Partijen kiezen de term"f.o.b." immers
niet per ongeluk.

De Incoterms zijn uiteraard algemene voorwaarden en daarmee een privaat
keuzemenu (zie § 7), maar ook in het aanvullend contractenrecht lijkt een dergelijk
keuzemenu mij wenselijk. Ik heb hierbij echter geen modelcontracten op het oog.
Dit lijkt mij primair een taak voor maatschappelijke partijen, waarbij de overheid
hen beterniet voor de voeten kan lopen. Uiteraard kan zij maatschappelijke partijen
wel stimuleren en begeleiden bij het opstellen van dergelijke modelcontracten.

Toch kan ook de overheid op een geheel andere manier een met de Incoterms

vergelijkbaar keuzemenu met erkende pre-formuleringen creeren. Dit door het
geven van een verzameling begrippen die allen een vaste betekenis hebben. Uit
deze veilige havens kunnen partijen eenvoudig de voor hen meest optimale
rechtsgevolgen kiezen (opt-in regime). Van een dergelijk keuzemenu is in het
geldend aanvullend contractenrecht nauwelijks sprake. Het huidige aanvullend
contractenrecht kenmerkt zich door een grote leegte waar partijen zelf hun weg
in moeten zien te vinden. Ik pleit dan ook voor het creeren van een keuzemenu's
met erkende pre-formuleringen in het aanvullend contractenrecht.

4           Het creeren van veilige havens door de wetgever en rechter

Hoe kan men in het aanvullend contractenrecht nu aan begrippen een vaste
betekenis toekennen en zodoende een keuzemenu van veilige havens creeren? In

deze paragraafbespreek ik hoe de wetgever en rechter dit kunnen realiseren. Daarna

geef ik zowel aan waarom dergelijke veilige havens in concreto gewenst zijn voor
de pre-contractuele fase (§ 5) en garanties (§ 6), als hoe het gewenste keuzemenu
praktisch is te realiseren.

11      Zie voor de term "f.o.b." Ramberg 1999, p. 97-105.
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4.I Wetteluke veilige havens

Het hanteren van wettelijke pre-formuleringen is de meest voor de hand liggende
oplossing voor de creatie van veilige havens. Dankzij bijvoorbeeld art. 6:83 sub
a BW kunnen partijen door het opnemen van een fatale termijn eenvoudig van
de wettelijke verzuimregeling afwijken.12 Zo zouden erook tal van andere terreinen
wettelijke pre-formuleringen opgesteld kunnen worden die partijen eenvoudig in
staat stellen de gewenste rechtsgevolgen te kiezen. Het nadeel van deze oplossing
is echter dat dit een kostbare en tijdrovende operatie betreft. Bij een eventuele
herziening van het BW zou ik veilige havens uiteraard graag hoog op de agenda
zien, maar op de korte tel:mijn kan het BW mijns inziens niet voorzien in de
behoefte van een keuzemenu. 13

4.2 Rechterlijke veilige havens

Er is naar mijn mening een eenvoudigere oplossing denkbaar. Rechters kunnen
namelijk op vrij eenvoudige wijze veilige havens creeren. Ten eerste creeert een
rechter een veilige haven wanneer hij oordeelt dat een bepaald begrip 'vaste
betekenis' toekomt. 14 Toekomstige partijen die dezelfde formulering hanteren,
kunnen er immers van op aan dat deze vaste betekenis (en bijbehorend rechtsgevolg)
ook voor hen geldt. Ten tweede kan een rechter 66k wanneer hij oordeelt dat een
begrip 'geen vaste betekenis' heeft, een veilige haven creeren. Hij kan dit door
aan te geven welke formulering partijen dan wel hadden moeten gebruiken om
het door (66n van) hen gewenste rechtsgevolg te bewerkstelligen. 15 Toekomstige
partijen die dit rechtsgevolg ook wensen, kunnen dan voor deze pre-formulering
kiezen. Partuen die dit juist niet willen, weten dat ze deze formulering dienen te
vermijden. Er is immers nog steeds sprake van een opt-in regime: de rechtercreeert
een veilige haven die pas geldt wanneer partijen er expliciet voor kiezen.

Het gevolg is dat erbinnen de kortste keren tal van erkende pre-formuleringen
met vaste betekenis ontstaan waarpartijen uit kunnen kiezen. Het door mij bepleite
keuzemenu krijgt zo zonder al te veel moeite en kosten de gewenste vorm. Ik besef
dat dit idee een extra taak voor de rechter betekent, die we in het geldend recht
niet echtkennen. Naderonderzoek lijkt dan ook wenselijk, maartochpleit ik ervoor
dat (met name hogere) rechters per direct al trachten veilige havens te creeren.

12 Zie hierover hoofdstuk 10.2.2. Zie ook hoofdstuk 7.7 waar ik meer voorbeelden van bestaande
wettelijke veilige havens geef.

13     Zie over korte en lange termijnoplossingen ook hoofdstuk 9.10.
14      Zie ook Scott 2000, p  869 (met name noot 65).
15         Ayres & Gertner  1989, p. 123; Ayres  1993, p.  15-16.
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Hoe zie ik ditpraktisch voorme? Het is teneerste goed denkbaardat partijen
een bepaalde formulering al voor een rechterlijke uitspraak in een andere betekenis
hebben gebruikt. Dit is op te lossen door het opt-in regime alleen toe te passen
op contracten die na de rechterlijke uitspraak zijn gesloten. Het is echter een illusie
om te denken dat wanneerbijvoorbeeld een rechtbank een veilige haven formuleert,
het vanaf dat moment algemeen bekend is dat die bepaalde pre-formulering een
vaste betekenis heeft. Bij arresten van de Hoge Raad en Gerechtshoven zal dit
misschien nog meevallen, maar vooral bij veilige havens geformuleerd door
(kanton)recliters zal algemene bekendheid wel even op zich laten wachten. Het
is derhalve mogelijk dat partijen na het ontstaan van de veilige haven niet van het
bestaan ervan op de hoogte zijn en zodoende de terminologie van de veilige haven
hanteren zonder die rechtsgevolgen te willen. Dit bezwaar kan deels opgevangen
worden door alleen veilige havens te accepteren die zijn geformuleerd in
gepubliceerde vonnissen of arresten.

Uiteraard zullen veel partijen zonderjuridische bijstand of scholing niet op
de hoogte zijn van dergelijke gepubliceerde vonnissen en arresten. Rechters doen

er daarom goed aan om de betekenis van pre-formuleringen zo goed mogelijk aan
te laten sluiten bij wat die pre-formulering naar algemeen spraakgebruik betekent.
Isditniet mogelijk - bij voorbeeld omdat er naar algemeen spraakgebruik meerdere
betekenissen kunnen zijn- dan verdient mijns inziens eentechnischjuridisch begrip
de voorkeur. Dit kunnen ook codes ofafkortingen zijn, vergelijkbaar met die van
de Incoterms bijvoorbeeld. De kans dat partijen zonder juridische kennis een
dergelijk technisch begrip bij toeval opnemen, is klein. Hanteert een deskundige

partij een dergelijk begripjegens een niet-deskundige partij, dan zal hij de technisch
juridische termen wel nader moeten verklaren in het contract.

De makkelijkste manier waarop partijen die vooreen rechterlijke veilige haven
willen kiezen zekerheid kunnen vergaren, is door in hun contract het desbetreffende
vonnis of arrest bij de veilige haven te vermelden. Dan kan er nooit discussie
ontstaan of partijen de veilige haven nu bewust of bij toeval hebben gekozen.
Uiteraard brengt dit transactiekosten met zich en het is daarom beter wanneer pre-
formuleringen van zodanige algemene bekendheid zijn dat er geen twijfel meer
over kan bestaan dan dat partijen hebben willen opteren voor de veilige haven.
Voordat eenpre-formulering zover is geevolueerd, lijkthet noemen van de bewuste

rechterlijke uitspraak in het contract mij een werkbaar alternatief.
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5          Pre-contractuele fase

5.1 Een gebrek aan betrouwbare pre-formuleringen

Een terrein waarpartijen in mijn ogen dringend behoefte hebben aan veilige havens
is de pre-contractuele fase. Wanneer partijen hun pre-contractuele verhouding
immers niet regelen, geldt met name de aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid, met alle rechtsonzekerheid van dien:6 Dat ik er voor pleit om open
normen als de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid als hypothetische
standaarden toe te passen moge inmiddels duidelijk zijn. 17 Ik ga ook niet in op
de vraag of het geldend aanvullend recht op het terrein van de pre-contractuele
fase wenselijk is: 8 Ik beschouw het geldend recht als gegeven en richt me in deze
paragraaf uitsluitend op de vraag hoe partijen in de pre-contractuele fase van het
aanvullend contractenrecht kunnen afwijken. Ik betoog dat veilige havens hierbij
dringend gewenst zijn.

Naar mijn mening wordt het partijen momenteel onnodig moeilijk gemaakt
om van de vage normen die de pre-contractuele fase beheersen, af te wuken.
Partijen proberen van alles door het opstellen van principe-, intentie-, beginsel-,
voorlopige-, concept-, deel- en raamovereenkomsten. Rechters oordelen echter
steevast dat aan dergelijke begrippen 'geen vaste betekenis' toekomt. Het gevolg
is dat de omstandigheden van het geval beslissend zijn en partijen zodoende alles
tussen geen enkele en volledige gebondenheid kunnen verwachten. Mogelijke
tussenvormen hierbij zijn een onderhandelingsplicht en een rompovereenkomst. 19

Het gevolg is dat partijen zich in nog meer bochten wringen om enige vorm
van (contractuele) gebondenheid te vermijden. Partijen hanteren hiertoe diverse
voorbehouden. Bijvoorbeeld dat nader overleg of een nadere regeling nodig is.
Wanneer er echter voldoende overeenstemming is om een ronipovereenkomst aan
te nemen, ontstaat desondanks toch gebondenheid.20 Vormvoorschriften komen
eveneens voor. Bijvoorbeeld dat gebondenheid pas bij een schriftelijke overeen-
komst ontstaat, ofdat goedkeuring van hogerhand nodig is. Dergelijke vormvoor-
schriften kunnen echter vormloos door latere gedragingen opzij gezet worden. 2i

16      Verbintenissenrecht (BleiWeissmann), art. 217-227 I, aant. 37 en 48-49. Asser-Hartkamp 4-Il, nr.
159. De rechtsgevolgen die uit de pre-contractuele fase voortvloeien, worden ook weI gebaseerd
op een contract of de onrechtmatige daad. De materiele vereisten lijken echter hetzelfde. Zie
Verbintenissenrecht (Blei Weissmann), art. 217-2271, aant. 43 e.v.

17 Zie hoofdstuk 9.10 en 11.2.1.
18       Zie voor uitstekende rechtseconomische beschouwingen: Bebchuck & Ben-Shahar 2001; Craswell

1996; Wils 1993. Hoewel niet rechtseconomisch van aard isook Farnsworth 1987 zeer verhelderend.
19   Zie voor al deze type pre-contractuele overeenkomsten en hun rechtsgevolgen bijvoorbeeld

Verbintenissenrecht (Blei Weissmann), art. 217-2271!,aant. 111-119.
20     Verbintenissenrecht (Blei Weissmann) 217-227 II, aant. 83.3.
21        Verbintenissenrecht (Blei Weissmann) 217-227 11, aant. 81,86.1,109; Asser-Hartkamp 4-II, nr.

222.
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Al met al lijken de omstandigheden van het geval beslissend en kunnen partijen
de gewenste rechtsgevolgen zeer lastig voor de toekomst vastleggen.

5.2 Welke veilige havens willen partijen?

Aan deze rechtsonzekerheid kunnen veilige havens een einde maken. Veilige havens
kan men creeren door aan veelvoorkomende rechtsgevolgen een vaste terminologie
te koppelen. Partijen kunnen zo eenvoudig en ondubbelzinnigde meest wenselijke

rechtsgevolgen kiezen. De vraag is derhalve welke rechtsgevolgen partijen in de
pre-contractuele fase wensen. Voor deze rechtsgevolgen kan men dan pre-
formuleringen opstellen. Het is immers zinloos om veilige havens te maken voor

rechtsgevolgen waar partijen niet op zitten te wachten, aangezien partijen hiervan
toch geen gebruik zullen maken.

Het belangrijkste wat partijen in de pre-contractuele fase willen reguleren,
is naarmijn mening in hoeverre ze gebonden zijn aan het bereikte onderhandelings-
resultaat. De twee uitersten zijn uiteraard geen enkele gebondenheid en volledige
gebondenheid. Wanneer er geen enkele gebondenheid is, kunnen partijen de
onderhandelingen zonder problemen afbreken.22 Bij volledige gebondenheid is
er een volledige overeenkomst tot stand gekomen. De onderhandelingen zijn dan
afgerond en kunnen uiteraard ook niet meer worden afgebroken. Tussen geen enkele
en volledige gebondenheid zitten naar mijn mening drie niveau's van gebondenheid
die partijen eveneens overeen zouden willen komen: de onderhandelingsplicht,
de rompovereenkomst en het zogenaamde no-retraction regime.

Onder een onderhandelingsplicht in de pre-contractuele fase versta ik de
verplichting van partijen om te goeder trouw te onderhandelen overde punten waar
nog geen overeenstemming over bestaat. In principe kan men niet terugkomen
op de reeds uit onderhandelde punten, maar bereiken partijen geen overeenstemming
over de overgebleven punten, dan is er in het geheel geen overeenkomst
totstandgekomen.23 De essentialia zijn immers nog niet bepaddende overeenkomst
is daarmee onvoldoende bepaalbaar (art. 6:227 BW). Partijen willen een
onderhandelingsplicht waarschijnlijk enerzijds om een signaal afte geven dat beide
partijen hun uiterste best doen om een overeenkomst tot stand te brengen24 en

22     Ze kunnen dan eventueel wel schadeplichtig zijn voor door de wederpartij gemaakte kosten, zie
hierover verderop  §  55

23   De onderhandelingsplicht wordt uiteraard wel in meer contexten gehanteerd en kent meer
rechtsgevolgen dan die ik hier omschrijf. Juist daarom pleit ik verderop voor een veilige haven
die alleen het hier beschreven rechtsgevolg in het leven roept.

24     Zie over (positieve) signalling effecten hoofdstuk 6.2.1 (met name noot 6).
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anderzijds om te voorkomen dat de onderhandelingen irrationeel worden

afgebroken, bijvoorbeeld doordat beide partijen 'overvragen'. 25

Bij de rompovereenkomst zijn partijen het daarentegen wel eens over de
essentialia van de overeenkomst. Zij dienen verder te onderhandelen over de leemtes
die nog bestaan. Komen zij daar niet uit dan zal de rechter deze leemtes met het
aanvullend contractenrecht opvullen. De rechter zal hierbij veelal de aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid hanteren.26 Partijen willen soms een
rompovereenkomst, omdat hen dit een contract garandeert zonder dat alle details

geregeld zijn. Dit voorkomt dat een partij die eigenlijk onder de overeenkomst
uit wil dit kan doen door de onderhandelingen opportunistisch stuk te laten lopen
op onbetekenende details.

Een vorm die tussen de onderhandelingsplicht en de rompovereenkomst in
zit, is het in de literatuur ontwikkelde no-retraction regimen Dit regime komt
er op neer dat partijen gebonden zijn aan hetgeen ze reeds overeengekomen zijn,
maar volledig vrij zijn om over de rest verder te onderhandelen. Wanneer partijen
hier niet uitkomen, zijn ze - in tegenstelling tot de onderhandelingsplicht - toch
in staat elkaar te binden. Onder het no-retraction regime kunnen partijen elkaar
namelijk binden door aan te bieden de voorwaarden op de overgebleven punten
in het voordee! van de wederpartij op te stellen. Hoe kunnen partijen - en als zij
er niet uitkomen de rechter - achterhalen wat in het voordeel van de wederpartij
is? In feite komt het er op neer dat men de wederpartij op alle opengelaten punten
zijn zin moet geven.28 Dit is alleen anders wanneer de partij met onredelijke eisen
komt - bijvoorbeeld om met opportunistische redenen onder het contract uit te
komen. Wat een onredelijke eis is, kan de rechter vaststellen door zich af te vragen
of er sprake zou zijn van een totstandkomingsgebrek indien partijen de eis
daadwerkelijk in het contract hadden opgenomen.29 Het no-retraction regime
verschilt van de rompovereenkomst, omdat (a) bij no-retraction ook zonder de
essentialia gebondenheid kan worden aangenomen en (b) de leemtes bij een
rompovereenkomst opgevuld worden door de redelijkheid en billijkheid en niet
in het voordeel van 66n partij, zoals bij no-retraction gebeurt.

Waarom zouden partijen het no-retraction regime willen? Dit is immers de
basisvoorwaarde voor het creeren van een veilige haven. Ten eerste biedt het meer

25     Zie over irrationaliteit gedurende de onderhandelingen hoofdstuk 6.4.1 en de aldaar genoemde
literatuur.

26    Voor de leemten die partijen hebben opengelaten bestaan veelal geen specifieke normen van
aanvullend contractenrecht, zodat de rechter aan de redelijkheid en billijkheid toekomt (zie hfst.
11.2.2). De aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid kan de rechter het beste als een
hypothetische standaard toepassen (zie hfst. 11.2.1).

27 Dit regime is voorgesteld door Ben-Shahar 2004, p. 1829 e.v.; hij stelt het (op p. 1842) echter als
aanvullend contractenrecht voor (opt-Out), terwijl ik er meer in zie als veilige haven (opt-in)

28      Zie voor de werking van het no-retraction regime Ben-Shahar 2004, p. 1838 e.v.
29 Dit omvat ook de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, zie hoofdstuk 11.2.4.
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zekerheid dan de onderhandelingsplicht. Bij een onderhandelingsplicht bestaat
immers het gevaar dat een partij die eigenlijk de overeenkomst niet meer wil
aangaan en dus wil terugkomen op het reeds overeengekomene. Deze partij kan
dan veinzen dat eronoverkomelijke problemen zijn voor watbetreft de opengelaten
punten. Wanneer partijen het bijvoorbeeld over de prijs eens zijn geworden en
in de tussentijd stijgen de grondstofprijzen sterk, dan wil de producent geen contract
aangaan. Bij een onderhandelingsplicht zal hij alles doen om de onderhandelingen
stuk te laten lopen. Bij het no-retraction regime bestaat dit gevaar niet. Men biedt
eenvoudigweg aan de overgebleven punten in het voordeel van de wederpartij op
te stellen en de wederpartij is aan het reeds overeengekomene gebonden:' Het
mooie van het no-retraction regime is dat gebondenheid geen kwestie van alles-of-
niets is, maar juist geleidelijk ontstaat. 3!

Het voordeel van no-retraction ten opzichte van de rompovereenkomst is
dat men niet het risico loopt voorwaarden opgedrongen te krijgen die men eigenlijk
niet wil. Wie kiest voor no-retraction is het eens met de tot dan toe overeengekomen
punten 6n heeft het onderhandelingsresultaat voor de overgebleven punten volledig
in eigen hand. Komen partijen er niet uit en wil de wederpartij toch een contract
dan krijgt men zijn zin op alle overgebleven punten. Het contract dat men krijgt,
bestaat dan uit een gedeelte waar men zelf voor heeft gekozen plus een gedeelte
waar de voorwaarden niet beter hadden kunnen zijn.32 Bij de rompovereenkomst
worden de opengelaten punten veelal naar redelijkheid en billijkheid opgevuld,
met alle risico's van dien. Juist doordat no-retraction tussen de onderhandelings-
plicht en de rompovereenkomst inzit en gebondenheid geleidelijk ontstaat, is dit
regime naar mijn mening aantrekkelijk voor partijen.

5.3 Vijf veilige  havens voor de pre-contractuele fase

Uit het voorgaande zijn vij fniveau's te onderscheiden voorde mate waarinpartijen
aan hun onderhandelingsresultaat gebonden willen zijn: (a) geen enkele gebonden-
heid, (b) een onderhandelingsplicht, (c) het no-retraction regime (d) een
rompovereenkomst en (e) volledige gebondenheid. Wanneerpartijen door middel
van veilige havens naar een rechter kunnen communiceren op welk niveau hun
onderhandelingen zich bevinden, scheelt hen dit veel transactiekosten en de rechter
kan bij de interpretatie van de pre-contractuele overeenkomst nauwelijks nog de
fout ingaan. Partijen konien immers iets overeen dat ' vaste betekenis' heeft, zodat

30       Ben-Shahar 2004, p. 1841,1847 e.v. Het (rechts)economische voordeel is dat het gevaar van hoW-up
niet bestaat (zie over hold-up hfst. 5.4.1).

31 Ben Shahar 2004, p. 1834.
32      Ben-Shahar 2004, p. 1841,1850 e.v.; Ben-Shahar wijst ook op het voordeel van dit regime voor

het doen van pre-contractuele investeringen (p. 1848-1849), zie hierover § 5.5.
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partijen zonder misverstanden naar de rechter kunnen communiceren wat ze zijn
overeengekomen. Het huidige probleem dat raam-, voorlopige, en intentieovereen-
komsten etc. geen vaste betekenis hebben, is hiermee verholpen.

Inprincipe ishetmij omheteven welke pre-formulering aan een veilige haven
gekoppeld wordt. Toch zal ik bij wijze van voorbeeld voor de vijf niveau's van
(pre-)contractuele gebondenheid aangeven welke terminologie als pre-formulering
geschikt zou kunnen zijn. Merk op dat deze pre-formuleringen pas echt veilige
havens zijn wanneereen rechteroordeelt dat de terminologie vaste betekenis heeft.
Een goede terminologie voor erkende pre-formuleringen zou kunnen zijn:

Niveau van gebondenheid Veilige haven

(a) geen enkele gebondenheid ==> vrijblijvende verklaring
(b) onderhandelingsplicht ==> intentie-verklaring
(c) no-retraction regime ==> no-retraction overeenkomst
(d) rompovereenkomst ==> rompovereenkomst
(e) volledige gebondenheid ==>              overeenkomst 6f contract

In § 4 gaf ik aan dat het de voorkeur heeft veilige havens zodanig te kiezen dat
de terminologie naar algemeen spraakgebruik de lading dekt, 6f een juridisch
technisch begrip te nemen. Volgens mij komen de rechtsgevolgen van de veilige
havens (a), (b) en (e) overeen met wat mennaaralgemeen spraakgebruik verwacht.
Wie een vrijblijvende verklaring opstelt, wil volgens mij alleen het tot dan toe
bereikte onderhandelingsresultaat op schrift vastleggen, zonder dat hier enige
juridische consequentie aan is verbonden.33 Partijen die een intentie-verklaring
opstellen, willen mijns inziens dat beide partijen naar beste kunnen trachten een
volledige overeenkomst tot stand te brengen, maar dat succes niet is gegarandeerd.

34

Partijen die de term 'contract' of'overeenkomst' hanteren, bedoelen naar mijn
meningniets anders dan datbeiden volledig gebonden zijn aan het overeengekome-
ne.35 De begrippen'rompovereenkomst' en'no-retracno„' regime zijn daarentegen
juridisch technische begrippen die leken waarschijnlijk niet bij toeval zullen

33          Deproblematiek is overigens vergelijkbaar met die van de sociale afspraak (gentlemen s agreement),
zie hierover hoofdstuk 10.4.7.2 en 5.5. Zie ook Asser-Hartkamp 4-Il, nr.  13 en Grosheide 1998,
p. 103-104 die beide type afspraken eveneens met elkaar verbinden.

34       Ik besef me dat de term intentie-verklaring in het geldend recht juist geen vaste betekenis heeft,
zie bijvoorbeeld Verbintenissenrecht (Blei Weissmann), art. 217-227 11, aant. 113. Toch laat de
combinatie van de woorden 'intentie' en 'verklaring' naar mijn mening naar algemeen spraakgebruik
geen andere conclusie toe dat partijen slechts willen aangeven hun best te doen om een overeenkomst
tot stand te brengen.

35          Wanneer het overeengekomene echter te weinig is om een overeenkomst aan te nemen, kan de rechter
nog steeds menen dat de overeenkomst onvoldoendebepaald is (art. 6:227 BW). Ditom te voorkomen
dat rechters contracten moeten schrijven voor individuele partijen (zie hfst. 9.5.4).
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gebruiken. Partijen die voor een dergelijke terminologie kiezen, doen dit
doelbewust, omdat ze de hieraan verbonden rechtsgevolgen wenselijk vinden.

Merk overigens op dat het hiergaat om veilige havens voorpartijendie bewust
hunpre-contractuele verhoudingen willen regelen. Dit gebeurtnatuurlijk lang niet
altijd. In veel gevallen beginnen partijen immers gewoon te onderhandelen zonder
zich om hun juridische posities te bekommeren. In dat geval bestaat er een leemte
als elke andere die opgevuld kan worden door het aanvullend contractenrecht. 36

Voor de pre-contractuele fase lijkt met name de aanvullende werking van
redelijkheid en billijkheid van belang.37 In het vorige hoofdstuk heb ik betoogd
dat de rechter deze open norm het beste kan invullen met een hypothetische
standaard: hoe zouden partijen hun pre-contractuele verhouding in een compleet
contract hebben geregeld738 De rechter kan dan rekening houden met de
omstandigheden van het geval en een op maat gesneden oplossing bieden.

Soms trachten partijen wel hun pre-contractuele verhoudingen te regelen,
maar doen zij dit zonder juridische bijstand. De kans is dan aanwezig dat partijen
niet de hierboven genoemde veilige havens hanteren. De rechter kan dan door
middel van uitleg bepalen welke rechtsgevolgen partijen voor ogen hebben gehad.
Eventuele leemten in deze afspraken kan hij uiteraard opvullen met de aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid.

5.4 De overgang van de ene veilige haven naar de andere

Wanneer bovenstaand voorstel zou worden overgenomen en partijen hanteren 66n
van de vij fveilige havens, is hiermee hetprobleem echter nog niet opgelost. Partijen
kiezen namelijk niet definitiefvoor bijvoorbeeld veilige haven (b), de onderhande-
lingsplicht. Partijen willen uiteindelijk - als alles goed gaat - in veilige haven (e)
aanlanden: een volledig contract. Het is derhalve de vraag hoe partijen zonder
misverstand van het ene niveau van gebondenheid naar het andere kunnen gaan.

Stel dat partijen overeenkomen dat het onderhandelingsresultaat geen enkele
gebondenheid oplevert. Wanneer zij hun onderhandelingsresultaat schriftelijk willen
vastleggen, kiezen zij hiertoe veilige haven (a): de vrijblijvende verklaring. Partijen
onderhandelen vanafdat moment echter verder met de bedoeling om uiteindelijk
op een hoger niveau van gebondenheid te komen. De vraag is 6f, en zo ja, vanaf
welk moment er een anderniveau van gebondenheidtussenpartijen bestaat. Partijen
gaan uiteraard pas naar een volgend niveau van de pre-contractuele fase wanneer

36 Zieook Bebchuck & Ben-Shahar 2001, p. 427 voor het idee datrechtsregels die depre-contractuele
fasebeheersen van aanvullend contractenrechtzijn. Het staatpartijen immers vrij omerbij contract
van af te wijken.

37 Zie hierboven noot 16.
38 Zie hoofdstuk 11.2.1.
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zij dit overeenkomen. Het probleem is echter dat de ene partij kan vinden dat de

onderhandelingen zich nog steeds in stadium (a) bevinden, terwijl de wederpartij
meent dat inmiddels (d) een rompovereenkomst is overeengekomen.

Wat partijen zijn overeengekomen is een uiteraard eem kwestie van uitleg.
Hierbij bestaat altijd het risico dat de rechterde bedoelingen van partijen die achter
hun verklaringen steken onjuist interpreteert.39 Zo kan een rechter menen dat een

partij het vertrouwen heeft gewekt dat er een overeenkomst tot stand is gekomen,
terwijl dit nimmer zijn bedoeling was. Partijen hebben er daarom behoefte aan
zel fte kunnen bepalen wanneer zij een ander niveau van gebondenheid bereiken.
Partijen kunnen hiertoe het vormvereiste overeenkomen dat ze alleen schriftelijk
een anderniveau van contractuele gebondenheid overeen kunnen komen. Partijen
hebben het dan volledig in eigen hand wanneerze een anderniveau van contractuele

gebondenheid bereiken. Tot er een nieuw (ondertekend) schriftelijk document is,
geldt het niveau van gebondenheid datpartijen eerderovereengekomen zijn. Partijen
weten op deze manier altijd precies waar ze aan toe zijn.

Het lijkt me dat partijen die een dergelijk vormvereiste overeenkomen niet
willen dat dit vereiste zel f weer vormvrij opzij gezet kan worden.  Op die manier
verliezen ze immers weer alle controle die ze juist met het vormvereiste trachtten
te genereren. Ik stel daarom de veilige haven voor dat partijen die een dergelijk
vormvereiste overeenkomen hier niet vormvrij van kunnen afwijken.40 Partijen
die wel vormvrij willen kunnen afwijken, staat het uiteraard vrij dit overeen te
komen. Dit wijkt afvan het geldend recht, waar vrij algemeen wordt aangenomen
dat een dergelijk vormvoorschrift w61 vormvrij opzij gezet kan worden. 41

Een argument dat men tegen deze veilige haven kan hanteren, is dat een rechter

geen rekening kan houden met omstandigheden die zich later in het onderhande-

lingsproces hebben voorgedaan. Volgens mij is het hele idee achter contracteren
echter dat partijen voor zichzelf zekerheid genereren, ongeacht wat de toekomst
brengt.42 Partijen komen in een contract een bepaalde risicoverdeling overeen,
waarvan zij willen dat de rechterdeze respecteert. Stel datpartijen een koopcontract
bij wijze van spreken al met champagne hebben beklonken, maar dit nog niet
hebben getekend. Het lijkt misschien onwenselijk om na een plotselinge
waardestijging de verkoper toe te staan om onder het contract uit te komen.
Wanneer partijen echter (volledig rationeel en met voldoende informatie)

39      Zie over uitleg verder hoofdstuk 11.5.
40     Zie ook Tjittes 2005, p. 27.
41      Verbintenissenrecht (Blei Weissmann) 217-227 11, aant. 81,86.1,109; Asser-Hartkamp 4-Il, nr.

222.

42 Uiteraard hebben partijen weI oog voorderisico's van toekomstigeomstandigheden, maardit laten
zij liever aan de leerstukken overmacht en eventueel onvoorziene omstandigheden over, ofzij komen
zel f vergelijkbare contractuele regelingen overeen.
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overeengekomen zijn dat een volwaardig contract alleen schriftelijk tot stand kan
komen, lijkt mij dit het enige juiste resultaat. 43

Op voorhand hebben partijen namelijk zelfvoordeze risico-verdeling gekozen.
Tot het moment van het tekenen van het contract wilden partijen dat elke
waardestijging voor risico van de koper zou komen en elke waardedaling voor
risico van de verkoper. Toevallig is er in dit voorbeeld sprake van een waardestij-
ging zodat de verkoper onder het contract uit wil, maar er had zich ook heel goed
een waardedaling kunnen voordoen. In dat geval had de koper zich uit de
onderhandelingen teruggetrokken.

Het argument dat latere gedragingen - zoals met champagne toasten - het
vertrouwen kunnen opwekken dat een overeenkomst tot stand is gekomen,44 of
zal komen,45 gaat naar mijn mening niet op. De veilige haven gecombineerd met
een vormvoorschrift is immers maar voor 66n uitleg vatbaar. Deze bepalingen
communiceren heel duidelijk naaralle betrokkenen dat wat er ook gebeurt, er van
een overeenkomst pas sprake is indien deze (getekend en wel) op schrift staat.
Van opgewekt vertrouwen dat dit anders is, kan dan ook geen sprake zijn.

Waarom zouden partijen een dergelijke risicoverdeling in een compleet
contract willen en het moment van gebondenheid zover mogelijk naar achteren
willen schuiven? Volgens mij willen partijen dit om er zeker van zijn dat de
overeenkomst ook daadwerkelijk hun welzijn maximaliseert. Bij vroege gebonden-
heid lopenpartijen immers het risico aan onvoordelige overeenkomst vast te zitten. 46

Veel partijen zullen daarom op voorhand liever willen dat erpas een overeenkomst
tot stand komt, wanneer zeker is dat deze hun welzijn maximaliseert.

Deze partijen kunnen kiezen voor veilige haven (a): een vrijblijvende
verklaring of(b): een intentie-verklaring, beiden gecombineerd meteen vormvoor-
schrift dat een definitie fcontract alleen schriftelijk tot stand kan komen.47 Wanneer
partijen meer zekerheid hebben over de vraag of de overeenkomst hun welzijn
maximaliseert, maar nog wel volledige onderhandelingsvrijheid willen, is (c) het

43        Is het contract echter door in formatie-asymmetrie of irrationaliteit tot stand gekomen dan kan er
uiteraard weI een reden zijn om in te grijpen. zie bijvoorbeeld hoofdstuk 11 2.4 overde beperkende
werking van redelijkheid en billijkheid.

44     Dit is op grond van art. 3:35 BW het criterium in het geldend recht voor het aannemen van een
volwaardige overeenkomst.

45       Dit is dit het moment waarop men de onderhandelingen niet meer mag afbreken en aansprakelijk
is  voor het positieve contractsbelang van de wederpartij,  zie  HR  18 juni  1982, NJ 1983/723
(Plas/Valburg) en HR 23 oktober 1987, NJ 1988/1017 (VSH/Shell)

46 Hierstaat weliswaartegenoverdaterbij vroege gebondenheid ookeen kans is dat men een voordelige
overeenkomstkan aangaan die voorde wederpartij onvoordelig is  Ook als deze tweeeffecten elkaar
uitbalanceren willen partijen liever late gebondenheid. Mensen hebben namelijk last van loss

aversion, zie bijvoorbeeld Baron 2000, p. 255 e.v. Ditbetekentdatals mensen een bedrag verliezen
dit hen meer welzijn kost, dan dat het winnen van hetzelfde bedrag hen aan welzijn oplevert.

47 Partijen komen dan waarschijnlijk overeen dat ook elk ander niveau van gebondenheid alleen
schriftelijk bereikt kan worden.
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no-retraction regime wellicht een goede oplossing. Merk op dat het hier alleen
gaat om partijen die bewust hun pre-contractuele verhouding reguleren. Wanneer
partijen de zaken op hun beloop laten en geen duidelijke risico-verdeling afspreken,
dan kan de rechter met behulp van de aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid een oplossing bieden. Mijn voorstel van veilige havens verschilt in die
zin niet van het geldend recht.48

5.5 Vergoeding van ge,naakte kosten

Tot nu toe ben ik alleen ingegaan op de diverse niveau's van gebondenheid die

in de pre-contractuele fase kunnen bestaan. Wanneer er echter geen gebondenheid
bestaat - al dan niet nadat partijen tevergeefs een onderhandelingsplicht opgelegd
hebben gekregen -, kunnen partijen op basis van het aanvullend contractenrecht
toch nog verplicht worden bepaalde kosten van de wederpartij te vergoeden.49 Zoals
eerder gezegd ga ik niet in op de vraag of het aanvullend contractenrecht op dit
terrein wenselijk is.50 De vraag die nu centraal staat, is of partijen eenvoudig in
staat zijn om van het aanvullend contractenrecht af te wijken.

Partijen trachten het risico van een mogelijke verplichting om pre-contractuele
kosten te vergoeden, veelvuldig in eigen hand te houden door het maken van
kostenbedingen: 1 Hoewel bet aantal rechtsgevolgen hier een stuk beperkter is
dan het aantal niveau's van gebondenheid, kunnen veilige havens ook hier goed
werk doen. Partijen kunnen inprincipe vier typen kostenbedingen overeenkomen:
(a) geen enkele vergoeding, (b) een specifiek bedrag (dit kunnen ook de
daadwerkelijk gemaakte kosten zijn o feen percentage hiervan), (c) een maximum-

52bedrag of (d) een minimumbedrag.
Partijen kunnen goede redenen vooreen kostenbeding hebben. Kosten gemaakt

door de wederpartij in de pre-contractuele fase zijn immers niet te controleren en
hebben daarom iets onvoorspelbaars. Partijen - het is al vaker gezegd - houden
veelal niet van (onvoorspelbare) risico's. Zonder eenbeding dat een kostenvergoe-
ding (a) uitsluit, (b) beperkt tot een specifiek bedrag of(c) beperkt tot eenmaximum
bedrag, loopt een onderhandelende partij vaak een risico dat hij niet wil lopen.
Zonder de mogelijkheid van een kostenbeding zal hij de onderhandelingen
doorgaans niet eens willen starten. Dit is nadelig voor de wederpartij wanneer deze
bereid is deze kosten zelf te dragen, bijvoorbeeld omdat er een lucratief contract

48       Uiteraard stel ik wei een andere toepassing van deaanvullende werking van redelijkheid en billijkheid
voor (namelijk een hypothetische standaard), zie hoofdstuk 11.2.1.

49 Zie bijvoorbeeld HR  18 juni 1982, NJ 1983/723 (Plas/Valburg); Asser-Hartkamp 4-It, nr.  162.
50        Zie voor de vraag ofde vergoeding van pre-contractuele kosten wenselijk is bijvoorbeeld Bebchuck

& Ben-Shahar 2001; Craswell 1996; Katz 1996; Wils 1993.
51 Zie bijvoorbeeld Verbintenissenrecht (Blei Weissmann), art. 217-227 I, aant. 15.
52       Zie ook de voorbeelden bij Verbintenissenrecht (Blei Weissmann), art. 2 17-227 1, aant.  15.
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in het vooruitzicht ligt. Het niet naleven van kostenbedingen kan toekomstige
onderhandelingen nadelig beYnvloeden, aangezien dit partijen terughoudend kan
maken in het starten van onderhandelingen.

53

Andersom zal een partij pre-contractuele kosten soms juist wal willen
vergoeden. Dit omdat de wederpartij pas dan bereid is eventuele voorbereidingskos-
ten - zoals een haalbaarheidsonderzoek54 - te maken.55 Het maken van dergelijke
kosten vergroot namelijk de kans dat het contract daadwerkelijk tot stand komt,
hetgeen voordelig is voorbeide partijen. Afhankelijk van de omstandigheden zullen
partijen die een vergoedingsplicht wensen, kiezen voor (b) een specifiek, (c) een
maximum of (d) een minimum bedrag.

Uit het contract is niet altijd duidelijk welk van de vier typen kostenbedingen
pat-tijen overeen zijn gekomen. Rechters kunnen een kostenbeding met een specifiek
bedrag bijvoorbeeld zodanig uitleggen dat dit beding niet aan een hogere vergoeding
in de weg staat. S6 De rechter is dan van mening datpartuen slechts een minimumbe-
drag overeen zijn gekomen. Mij lijkt het juist dat wanneer partijen een specifiek
bedrag afspreken, zij een bepaalde risicoverdeling overeengekomen zijn. Partijen
wilden op voorhand dat alleen het overeengekomen bedrag verschuldigd zou zijn
- overmacht en onvoorziene omstandigheden eventueel uitgezonderd.

Partijen hebben naar mijn mening behoefte aan veilige havens waarmee zij
zonder misverstanden kunnen aangeven welk type kostenbeding zij precies
bedoelen. Hoewel het mij niet uitmaakt welke pre-formulering men precies aan
welk rechtsgevolg koppelt, zal ik wederom bij wijze van voorbeeld een aantal

mogelijkheden noemen. Ik stel de volgende pre-formuleringen als veilige haven
voor:

Type kostenbeding Veilige haven
(a) geen enkele vergoeding ==> ieder draagt zijn eigen kosten
(b) specifiek kostenbeding ==>        uitsluitend een vergoeding van
(c) maximum kostenbeding ==>        een maximale vergoeding van
(d) minimum kostenbeding ==>        een minimale vergoeding van

Al deze veilige havens geven naar algemeen spraakgebruik weer welke rechtsgevol-
gen partijen voor ogen hebben. Bij (b), (c) en (d) dienen partijen uiteraard wel

53         Bebchuck & Ben-Shahar 2001, p. 452 e.v. wijzen op dit gevaar, maar stellen ook dat dit niet direct
betekent dat aansprakelijkheid voorpre-contractuele kosten ook onwenselijk is. Zie ook Johnston
1999, p. 416-417; Farnsworth  1987, p. 221,243.

54       In  HR 24 november  1995,  NJ  1996/162 (Van Engen/Mirror Group) betaalde de wederpartij
bijvoorbeeld mee aan een haalbaarheidsonderzoek. De latere claim dat hier verdere verplichtingen
uit voort zouden vloeien werd terecht afgewezen, omdat partijen het voorbehoud overeen waren
gekomen dat gebondenheid pas kon ontstaan na het tekenen van een schriftelijk contract.

55     Bebchuck & Ben-Shahar 2001, p. 425 e,v.; Craswell 1996, p. 489 e.v.; Katz 1996, p. 1267 e.v
56 Zie bijvoorbeeld HR 14 juni  1996, NJ 1997/481 (Ruiterij/MBO).
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een bedrag te noemen ofanderszins aan te geven hoe dit bedrag berekend wordt.
In de literatuur en rechtspraak worden kostenbedingen kritisch bekeken en wordt
vrij algemeen aangenomen dat de redelijkheid en billijkheid een partij kunnen
beletten zich op een kostenbeding te beroepen.57 Ik betoogde eerder echter dat
de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid alleen geschikt is om
totstandkomingsgebreken te verhelpen (zie hfst. 11.2.4). Van een totstandkomings-

gebrek zal doorgaans pas sprake zijn indien er sprake is van informatie-asymmetrie
of irrationaliteit ten tijde van de contractsluiting. Bij commerciele partijen - de
enigen die doorgaans kostenbedingen maken -lijkt mij hier niet snel aan voldaan.
Ik snap de argwaan jegens kostenbedingen ook niet helemaal. Hierboven gaf ik
immers aan dat beidepartijen goederedenen vooreen kostenbeding kunnen hebben.

Uiteraard gaat het hier wel om een partij-afspraak zoals alle andere en is het niet
ondenkbaar dat overmacht of onvoorziene omstandigheden een beroep op deze
afspraak in de weg staan.

6            Garanties

6.1 Garanties hebben  'geen vaste betekenis'

Wie iets garandeert, neemt bepaalde risico's op zich.58 Welke risico's dit precies

zijn en welke rechtsgevolgen hier uit voortvloeien, volgt echter niet direct uit het
begrip garantie. De terminologie 'garantie' heeft namelijk - evenals zijn synoniem
' instaan voor'59 - in het geldend recht geen ' vaste betekenis'.60 Het gevolg is een
onlosmakelijke relatie tussen uitleg en garantie:6' de rechter stelt in de concrete
omstandigheden van het geval door middel van uitleg vast welke rechtsgevolgen
een garantie precies heeft.

Wanneer een begrip geen vaste betekenis heeft, is het voor partijen lastig
om de door hen gewenste rechtsgevolgen op voorhand in het contract vast te leggen.
Specifiek voor de garantie betekent dit dat iemand die iets garandeert, op voorhand
eigenlijk niet weet welke risico's hij nu wel en niet voor zijn rekening heeft

57 Zie vooreen overzicht Verbintenissenrecht(Blei Weissmann), art. 217-227 1, aant. 15; zie Rb. Zwolle
12 februari  1997, NJ 1997/479 waar een partu met een beroep op de redelijkheid en billijkheid
belet werd zich zonderkostenvergoeding uit deonderhandelingen terug te trekken, terwijl expliciet
was afgesproken dat er geen verplichting tot kostenvergoeding bestond.

58     Raaijmakers 2002, p  181.
59          In rechtspraakenliteratuur worden -garanderen' en -instaan voor' als synoniemen van elkaar gezien.

Ziebijvoorbeeld conclusie nr. 8 van A-G Hartkamp bij HR 22 december 1995, NJ 1996/300 (Hoog
Catharijne); zie ook Janssen 2002, p. 51.

60        Zie HR 22 december 1995, NJ 1996/300 (Hoog Catharijne) en HR 4 februari 2000, NJ 2000/562
(Mol/Meijer).

61 Van Rossum 2002, p. 9.
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genomen. De rechter stelt immers pas achterafvast welke betekenis partijen aan
het begrip garantie hebben gegeven. Veilige havens kunnen ervoor zorgen dat
partijen wel in staat zijn om op voorhand de door hen gewenste rechtsgevolgen
te kiezen. Alvorens aan te geven welke veilige havens bij garanties mogelijk zijn,
bespreek ik eerst welke concrete rechtsgevolgen het meeste voortkomen uit
garanties.

6.2 De,izeest voorkomende rechtsgevolgen van garanties

In veel contracten garandeert een partij dat de prestatie een bepaalde kwaliteit of
deugdelijkheid heeft. Bijvoorbeeld de garantie dat de gevelbeplating van een
gebouw deugdelijk is.62 Partijen garanderen ook regelmatig dat een bepaalde
gebeurtenis in de toekomst zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld de garantie dat de
gemeente een langdurige pachtovereenkomst van de grond onder een te verkopen
hotel aan zal gaan.63 In beide gevallen neemt de garant het risico op zich dat het
gegarandeerde uitblijft. Het is in het geldend recht echter geenszins duidelijk tot
welke rechtsgevolgen dit leidt. Hieronder bespreek ik maar liefst negen rechtsgevol-
gen die voort kunnen vloeien uit het begrip garantie, zonder hierbij overigens de
pretentie te hebben een uitputtende lijst te geven. Sonis kunnen uit 6611 garantie
ook meerdere van de onderstaande rechtsgevolgen tegelijk volgen.

(a) Voonvaardelijke prestatieplicht. Degene die zich garant stelt, belooft
wanneer het gegarandeerde uitblijft de schade te vergoeden die de schuldeiser
dientengevolge leidt.64 Deze gebeurtenis kan (een aspect van) de eigen contractuele
prestatie betreffen - men garandeert bij voorbeeld dat de eigen prestatie bepaalde
kwaliteiten heeft. Men kan echter ook de prestatie van een derde garanderen -
bijvoorbeeld een bank die een bankgarantie afgeeft.65 De hoogte van de schadever-
goeding kan de werkelijke schade zijn, maar partijen kunnen deze uiteraard ook
op voorhand fixeren. Van wanprestatie zal bij de voorwaardelijke prestatieplicht
pas sprake zijn wanneer de schuldenaar de schadevergoeding niet betaalt. De
overeenkomst ontbinden ofnakoming vorderen, is zodoende niet mogelijk indien
alleen het gegarandeerde uitblijft, maar pas indien de daaruit voortvloeiende
schadevergoeding niet wordt betaald.66

62      HR 5 januari 2001, NJ 2001/79 (Multi Vastgoed/Nethou).
63      HR I november 1963, NJ 1964/130 (Van Trier/Hotel de la Promenade).
64     Zie Van Rossum 2002, p. 3,32; Hammerstein 1997, p. 392; conclusie nr. 8 van A-G Hartkamp

bij  HR 22 december  1995, NJ  1996/300 (Hoog Catharijne) en zie ook  HR 4 februari 2000, NJ
2000/562 (Mol/Meyer) waar in het cassatiemiddel deze uitleg van de garantiebepaling tevergeefs

werd bepleit.
65      Zie voor dit onderscheid bijvoorbeeld Van Rossum 2002, p. 34-37.
66 Van Rossum 2002, p. 3,32; in HR 4 februari 2000, NJ 2000/562 (Mol/Meijer) werd de garantie

echter zo uitgelegd dat er geen sprake was van een voorwaardelijke verbintenis, maar dat het
gegarandeerde onderdeel uitmaakte van de overeenkomst. Hierdoor kon de schuldeiser wei ontbinden
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(b) Weergave inhoud overeenkomst.Bijde zojuist besproken voorwaardelijke
prestatieplicht maakt het gegarandeerde geen deel uit van de overeenkomst. In
veel gevallen wordt een garantie echter zodanig uitgelegd dat het gegarandeerde
w61 tot de inhoud van de overeenkomst behoort. Blijft de gegarandeerde kwaliteit,
deugdelijkheid of gebeurtenis uit, dan is er automatisch sprake van wanprestatie
met alle rechtsgevolgen van dien.67 Het is overigens uitzonderlijk dat uit een
garantie alleen dit rechtsgevolg voortvloeit.68 Meestal bedoelen partijen meermet
een garantie dan alleen het weergeven van de inhoud van de overeenkomst. Iemand
die ergens voor instaat, neemt dikwijls wel meer risico's op zich. Ik bespreek
daarom nu enkele van deze risico's.

(c) Geen beroep op overmacht. Een rechtsgevolg dat regelmatig aan de
garantie wordt gegeven, is dat de garant geen beroep op overmacht toekomt indien
het gegarandeerde uitblijft.69 Wie ergens voor instaat, geeft volgens deze uitleg
aan dat hij hoe dan ook voor nakoming van het gegarandeerde zorg zal dragen.
Men spreekt ook wel van een versterkte resultaatsverbintenis.70 Het risico van
overmacht komt daarmee voor rekening van de garant.

(d) Geen beroep op onvoorziene omstandigheden. Wie geen beroep op

overmacht kan doen, kan ook geen beroep op onvoorziene omstandigheden doen.
Overmacht is immers een extreme vorm van onvoorziene omstandigheden: 1 Als
partijen deze extreme vorm al hebben willen uits luiten, staat de garant automatisch
ook in voor een lichtere vorm. Het is ecliter mogelijk dat partijen met een garantie
een beroep op overmacht hebben willen openlaten, maar voor het gegarandeerde
aUeen een beroep op onvoorziene omstandigheden hebben willen uitsluiten. 72

(e) Geen beroep op exoneratie. Wanneer iemand iets garandeert, zal hij zich
ten aanzien van dit gegarandeerde doorgaans niet kunnen beroepen op een
(algemene) exoneratieclausule.73 Een garantie is immers het tegenovergestelde
van een exoneratie: partijen verruimenmeteen garantie de aansprakelijkheid, terwijl

toen het gegarandeerde feit niet bleek te kloppen.
67         Zie Van Rossum 2002, p. 38. zie ook conclusie nr. 8 van A-G Hartkamp bij HR 22 december 1995,

NJ  1996/300 (Hoog Catharijne).
68 Van Rossum 2002, p. 38; zie voor een dergelijke uitzondering: HR 25 januari  1991, NJ 1992/97

(Notaris-arrest).
69 Zie Raaijmakers 2002, p. 180 (en de daar genoemde rechtspraak); Janssen 2002, p. 52 e.v.; zie

bijvoorbeeld ook HR 5 januari 2001, NJ 2001/79 (Multi Vastgoed/Nethou). Zie ook conclusie nr.
8 van A-G Hartkamp bij HR 22 december 1995, NJ 1996/300 (Hoog Catharijne).

70     Janssen 2002, p. 63.
71 Voor overmacht is immers een verhindering in de nakoming vereist, terwijl voor onvoorziene

omstandigheden een bezwaarlijke nakoming al voldoende is, vergelijk Asser-Hartkamp 4-I, nr.
318 met Asser-Hartkamp 4-1, nr. 340. In beide gevailen gaat het om omstandigheden die ten tijde
van de contractsluiting niet door partiJen waren voorzien.

72       In HR 19 december 1993, NJ 1994/156 (Campina/Van Jole) zou dit weI eens het geval kunnen
ziln

73      Janssen 2002, p. 69 e.v.; Raaijmakers 2002, p. 180 (zie ook de daar genoemde rechtspraak).
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de exoneratie deze beperkt.74 Dit rechtsgevolg vloeit echter niet uit elke garantie
voort. Men kan denken aan een algemeen geformuleerde garantie versus een
specifieke exoneratie. In dat geval lijkt men ondanks de garantie wel een beroep
op de exoneratie te kunnen doen.75 Een rechter stelt daarom doormiddel van uitleg
vast ofpartijen een beroep op een exoneratie nu wel ofniethebben willen uitsluiten.

(D Geen onderzoeksplicht. Een andere veelvoorkomende uitleg van een
garantie is dat de schuldeiser niet hoeft te onderzoeken of hetgeen hem gegaran-
deerd is, ook daadwerkelijk klopt.76 Net als een beroep op een exoneratie zal een
beroep op een onderzoeksplicht veelal strijdig zijn met het idee van een garantie.
Toch kunnen de omstandigheden van het geval zodanig zijn, dat een schuldeiser
het gegarandeerde toch dient te onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneerde koper van
een bedrij fwordt bijgestaan dooreen deskundig duediligence team en de verkoper
zijn administratie volledig heeft opengesteld.77 Steeds zal de rechter in het concrete
geval door uitleg vaststellen of de schuldeiser ondanks een garantie toch een
onderzoeksplicht heeft.

(g) Resultaatsverbintenis. lien garantie wordt ook weI uitgelegd als een
synoniem voor de resultaatsverbintenis. De garantie wordt dan gezien als het bewijs
dat er geen sprake is van een inspanningsverplichting. Het niet nakomen van een
resultaatsverbintenis betekent echter niet direct dat er sprake is van wanprestatie.

78

In tegenstelling tot de versterkte resultaatsverbintenis is een beroep op overmacht
bij deze 'gewone' resultaatsverbintenis nog wel mogelijk.79

(h) Vermindering stelplicht en bewijslast. Normaliter dient een schuldeiser
het bestaan van een tekortkoming te stellen en te bewijzen. Wanneer er echter
sprake is van een garantie en de gegarandeerde eigenschappen blijven achterwege,
dan kan dit zonder meer een tekortkoming opleveren.80 Bij deze uitleg van de
garantie hoeft een schuldeiser derhalve alleen maar te stellen en te bewijzen dat
de garantie niet is nagekomen. Het is dan eventueel aan de schuldenaarom te stellen
en te bewijzen dat dit geen tekortkoming oplevert. 81

74     Hammerstein 1997, p. 394.
75     Janssen 2002, p. 81.
76      Raaijmakers 2002, p. 180 (zie ook de daar genoemde rechtspraak); Janssen 2002, p. 81 e.v. Dat

de schuldeiser gegarandeerde zaken niet hoeft te onderzoeken, betekent ook dikwijls dat de
schuldeiserniet niet (op korte termijn) hoeft te protesteren tegen gebreken, zoals art. 7:23 en 6:89
BW vereisen, aldus Janssen 2002, p. 96-97. Dit geldt uiteraard alleen als de afwezigheid van deze

gebreken is gegarandeerd
77     HR 22 december 1995, NJ 1996/300 (Hoog Catharijne).
78 Zie conclusie nr. 8 van A-G Hartkamp bij HR 22 december 1995, NJ 1996/300 (Hoog Catharijne).
79      Al is dit wei lastig, zie Janssen 2002, p. 56 e.v.
80 Zie Janssen 2002, p. 92 e.v.; HR 5 januari 2001, NJ 2001/79 (Multi Vastgoed/Nethou).
81     Raaijmakers 2002, p. 180.
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(i) Garantiebewijs.Een garantie kan ook een zogenaamd garantiebewijs zijn
dat een producent ofverkoper van meestal industrieel vervaardigde zaken afgeeft.82

De inhoud van dergelijke bewijzen loopt echter sterk uiteen en kan inhoudelijk
zo'n beetje alles bevatten. Veel garantiebewijzen bevatten zelfs een (vergaande)
exoneratie. Zo neemt de'garant' vaak alleen de verplichting op zich de gebrekkige
zaak te vervangen ofte repareren. Andere remedies worden daarmee uitgesloten.

83

Een garantiebewijs kent, omdat het van alles kan bevatten - in tegenstelling tot
de hierboven genoemde uitlegmogelijkheden - geen eenduidig rechtsgevolg. De
concrete bewoordingen van het garantiebewijs zijn daarom bepalend.

6.3 Mogelijke veilige havens

Partijen die een garantie overeenkomen, weten met zoveel potentiele rechtsgevolgen
op voorhand nooit zeker welk(e) rechtsgevolg(en) de rechter op hun contract van

toepassing verklaart. Hierdoorproberenpartijen hun garanties zodanig te formuleren
dat de rechter de door hen gewenste uitleg hanteert. Dit brengt echter de nodige
transactiekosten met zich en neemt nog steeds het risico niet weg dat de rechter
een anderrechtsgevolg kiest. Het lijkt mij daarom zinvol om aan elk van de zojuist
onderscheiden rechtsgevolgen een veilige haven te koppelen. Partijen kunnen dan

eenvoudig en zonder dat misverstand over hun bedoelingen kan bestaan, door
middel van een erkende pre-formulering de door hen gewenste rechtsgevolgen
kiezen.

Zoals eerder gezegd maakt het niet zoveel uit welke terminologie men precies
kiest. Belangrijker is dat rechters aan 66n terminologie - onafhankelijk van de
omstandigheden van het geval - steeds dezelfde uitleg geven. Toch zal ik wederom
bij wijze van voorbeeld aangeven welke pre-formuleringen eventueel als veilige
haven geschikt zouden kunnen zijn. Hierboven bij de pre-contractuele fase
hanteerde ik technisch juridische begrippen en begrippen die naar algemeen

spraakgebruik de lading dekten. Nu laat ik zien hoe men ook met codes (of
afkortingen), vergelijkbaar met die van de Incoterms, veilige havens zou kunnen
creeren. Uiteraard is er pas echt sprake van een veilige haven wanneer rechters

een pre-formulering als zodanig beschouwen en respecteren.

82 Zie conclusie nr. 8 van A-G Hartkamp bij HR 22 december 1995, NJ 1996/300 (Hoog Catharijne);
Van Rossum 2002, p. 41-44.

83 Van Rossum 2002, p. 41-44.
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Type garantie Veilige haven
r categorie

(a) Voorwaardelijke prestatieplicht ==>   garantie (vp)
(b) Weergave inhoud overeenkomst ==>   garantie (io)

2 categorie
(c) Geen/wei beroep op overmacht ==> garantie (gov)/(wov)
(d) Geen/wei beroep op onvoorz. omstandigheden ==> garantie (goo)/(woo)

84(e) Geen/wel beroep op exoneratie ==> garantie (gex)/(wex)
(f) Geen/weI onderzoeksplicht wederpartij ==> garantie (gop)/(wop)

3' categorie
(g) Resultaatsverbintenis => resultaatsverbintents
(h) Vermindering stelplicht en bewijslast ==>   (standaard bij elke garantie)
(i) Garantiebewijs ==>   (geen veilige haven mogelijk)

Hierboven heb ik de rechtsgevolgen van de garantie in drie categorieen verdeeld.
Bij de eerste twee groepen heb ik gekozen voor technisch juridische codes
vergelijkbaar met het systeem van de Incoterms. Merk op dat het mij om het even
is welke codes men precies kiest. Ik geef ze slechts bij wijze van voorbeeld. Het
belangrijkste is dat een rechter aan een bepaalde code of terminologie vaste
betekenis koppelt, waardoor partijen hun rechtsgevolgen eenvoudig zelf kunnen
regelen.

1' Categorie. Partijen die zelf de rechtsgevolgen van hun garantie willen
regelen, zullen in de eerste plaats moeten bepalen o fde garantie een voorwaardelij-
ke prestatiepliclit in het leven roept of dat de garantie de inhoud van de overeen-
konist weergeeft. Maakt de garantie onderdeel uit van de overeenkomst, dan levert
niet-naleving ervan direct wanprestatie op. Bij een voorwaardelijke prestatieplicht
betekent niet-naleving van de garantie dat de garant een voorafbepaalde prestatie
moet leveren - bij voorbeeld het betalen van schadevergoeding.85 Partijen zouden
deze keuze kunnen aangeven door achter het woord garantie de afkorting 'vp'
(voorwaardelijke prestatieplicht) of'io' (inhoud overeenkomst) te zetten.86 Er is
dan geen twijfel mogelijk hoe partijen de garantie op dit punt hebben bedoeld.
De kans dat leken deze code bij toeval gebruiken is immers vrijwel nihil.

2' Categorie.De tweede vraag die partijen moeten beantwoorden betreft de
vraag welke risico's de garant op zich neemt. Kan de garant zich op overmacht,
onvoorziene omstandigheden, een exoneratie of de onderzoeksplicht van de

84       Wanneer men een deel van de exoneraties juist weI in tact wil laten. kan men dit bij voorbeeld kenbaar
maken door de code garantie (gex, behalve:[naam exoneratie(s) noemenl) te hanteren.

85       Men zou vermoeden dat wanneer partijen een consequentie aan de niet-nakoming van de garantie
verbinden, zij een voorwaardelijke verbintenis op het oog hebben. Een veilige haven is dan niet
nodig. Men hoeft voor het type garantie immers alleen maar te kijken of partijen een consequentie
hebben verbonden aan het niet-naleven van de garantie. Toch menen rechters dat ook bij een
overeengekomen consequentie de garantie onderdeel van de overeenkomst kan zijn en ontbinding
bijvoorbeeld gerechtvaardigd is, zie HR 4 februari 2000, NJ 2000/567 (Mol/Meijer).

86     Het kan uiteraard ook gaan om een verbuiging van het woord garantie. Bijvoorbeeld: "Partij A
garandeert (vp) dat goed X deugdelijk is, op straffe van een boete Y."
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wederpartij beroepen? Welk van deze risico's de garant precies draagt, kunnen
partijen aangeven door middel van de codes uit de tweede categorie. Ze kunnen
dit doen door achter de code uit de eerste categorie de codes van het desbetreffende
risico te zetten. Een 'garantie (vp/wov/goo/gex/gop)' betekent bijvoorbeeld een
voorwaardelijke prestatieplicht, waarbij de garant zich alleen op overmacht mag
beroepen en derhalve niet op onvoorziene omstandigheden, een exoneratieclausule
en een onderzoeksplicht van de wederpartij.

Dit systeem komt er steeds op neer dat partijen een vijftal keuzes maken
wanneer  zij een garantie overeenkomen.  ( 1) Maakt de garantie  deel  uit  van  de
overeenkomst ofbetreft de garantie een voorwaardelijke prestatieplicht? Daarna
is er de keuze of de garant zich al dan niet op (2) overmacht, (3) onvoorziene
omstandigheden, (4) een exoneratie en (5) een onderzoeksplicht van de wederpartij
mag beroepen. Laten partijen na 66n of meerdere van die keuzes te maken, dan
zal de rechter voorde opengelaten rechtsgevolgen doormiddel van uitleg vaststellen
wat partijen hebben gewild. Kiezen partijen bijvoorbeeld voor de term 'garantie
(wov/goo/gex)' dan betekent dit dat een beroep op overmacht wel mogelijk is,
terwijl een beroep op onvoorziene omstandigheden en een exoneratie niet is
toegestaan. De overige twee keuzes hebben partijen niet expliciet gemaakt,
waardoor de rechter door middel van uitleg moet vaststellen hoe partijen de garantie
op deze punten hebben bedoeld. Ofde garantie deel uitmaakt van de overeenkomst
o fjuist een voorwaardelijke prestatieplicht is, zal de rechter derhalve door uitleg
van de omstandigheden van het geval moeten vaststellen. Hetzelfde geldt voor
de vraag of de garant zijn wederpartij een onderzoeksplicht kan tegenwerpen.

3' Categorie. De derde categorie is een restcategorie. Partijen die (alleen)
een resultaatsverbintenis nastreven, doen er goed aan deze term te gebruiken en
niet de garantie.87 Een resultaatsverbintenis schept immers geen bijzondere risico's
voor dan vanbeide partijen. Van een afwijking van het aanvullend contractenrecht
is dan ook geen sprake.

Vermindering van de stelplicht en bewijslast lijkt mij wat de meeste partijen
die een garantie overeenkomen willen. Zij willen niet allerlei dingen hoeven te
stellen en te bewijzen alvorens een niet-nagekomen garantie consequenties heeft.
Ik stel dan ook de veilige haven voor dat het gebruik van het begrip garantie direct
de stelplicht en bewijslast vermindert. Partijen die bij een garantie toch een
volledige stelplicht en bewijslast willen, staat het uiteraard vrij om dit overeen
te komen.

Het garantiebewijs ten slotte is een verzamelnaam voor garanties die
leveranciers en verkopers geven. Er is niet 66n specifiek rechtsgevolg dat partijen

87 Van Rossum 2002, p. 37; zie ook conclusie nr. 8 van A-G Hartkamp bij HR 22 december 1995,
NJ 1996/300 (Hoog Catharijne).
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met een garantiebewijs beogen. Een veilige haven is derhalve zinloos. De rechter
zal doormiddel van uitleg vast moeten stellen wat partijen met het garantiebewijs
hebben gewild. Partijen kunnen in een garantiebewijs uiteraard wel gebruik maken
van bovenstaande codes. De professionele partij zal deze codes in het garantiebewijs
dan wel moeten toelichten, aangezien hij met een partij contracteert die de betekenis
van dezecodes doorgaans niet kent. Bovendienkanhet gebruik vanbovenstaande
codes totpartij-afspraken leiden die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zijn jegens de consument. 88

Mochten bovenstaande codes ooit erkende veilige havens worden, dan zullen
uiteraard niet alle partijen hier gebruik van maken. Ik denk dat vooral (grote)
commerciele partijen (metjuridische bijstand) zich van deze veilige havens zullen
bedienen. Kleinere partijen zullen een garantie daarentegen vaak naar algemeen
spraakgebruik hanteren om zo aan te geven dat de garant extra risico's op zich
neemt. Omdat alleen het begrip garantie naar algemeen spraakgebruik meerdere
betekenissen kan hebben - en partijen dit zich niet gerealiseerd hebben - is door
de terminologie niet direct duidelijk welke risico's de garant op zich heeft genomen.
De rechter zal dan nog steeds door middel van uitleg uit de omstandigheden van
het geval moeten opmaken welke risico's de garant draagt.

7 Private keuzemenu's: Algemene voorwaarden

Naast wettelijke en rechterlijke veilige havens kunnen maatschappelijke partijen
door middel van algemene voorwaarden met modelcontract zelf een keuzemenu
creeren. Ik noemde de Incoterms hier al eerder hdt sprekende voorbeeld van. De
mogelijkheid van een modelcontract met keuzemenu roept een aantal vragen op.
Wat is een privaat keuzemenu en waarin onderscheidt dit zich van een wettelijke
of rechterlijke veilige haven? Geeft een dergelijke private veilige haven partijen
dezelfde zekerheid als een veilige haven van overheidswege? Wanneer is een
modelcontract met keuzemenu optimaal en wanneer kan men beter kiezen voor
een wettelijke o f rechterlijke veilige haven?

Doorgaans zal een branche- of consumentenorganisatie het initiatief tot een
modelcontract met keuzemenu nemen wanneer haar doelgroep hier behoefte aan
blijkt te hebben.89 Zij zal dan - eventueel in overleg met andere betrokken
organisaties - een standaardcontract opstellen. De overheid kan hierbij een
aanjagende en faciliterende rol spelen, bijvoorbeeld door middel van het

88      Zie over de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid hoofdstuk 11.2.4.
89     Zie bijvoorbeeld Harding 2004, p. 19 over het /SDA Master Agreement en Van Reeuwijk 2001,

p. 631 e.v. over de UAV-GC 2000.
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Zelfreguleringsoverleg van de SER.90 Wanneer de algemene voorwaarden een
modelcontract bevatten, kan dit een soortgelijk keuzemenu opleveren als een
keuzemenu dat bestaat uit wettelijke en rechterlijke veilige havens. Kennen

algemene voorwaarden daarentegen geen modelcontract met keuzemenu, dan geldt
one size fits all" lk richt me op het standaardcontract met modelcontract, omdat
dit da manier is om een privaat keuzemenu te genereren.

Alvorens ik verder ga met het beantwoorden van de hierboven opgeworpen
vragen overprivate veilige havens, bespreek ik eerstbij wijze van voorbeeld twee

private modelcontracten met keuzemenu. Dit enerzijds voor een beter begrip van
het modelcontract met keuzemenu, anderzijds om te laten zien dat de Incoterms
geen geYsoleerd fenomeen zijn. Aan bod komen het internationale ISDA Master
Agreement en de Nederlandse UAV-GC 2000, maar er bestaan natuurlijk meer
van dergelijke contracten. 92

Ret ISDA Master Agreement is een standaardcontract dat gehanteerd wordt
in de (internationale) derivatenhandel (bijvoorbeeld optiecontracten):3 Vanwege
de enorme complexiteit van deze contracten en de daarmee samenhangende
rechtsonzekerheid, is de ISDA overgegaan tot het opstellen van dit modelcontract. 94

HetMasterAgreement kent net als de Incoterms een- weliswaar veel ingewikkelder
- standaardformulier waarop partijen relatiefeenvoudig voortal van verschillende
rechtsgevolgen kunnen kiezen.95 Dit modelcontract alleen creeert reeds een privaat
keuzemenu. Daarnaast hangen onder dit MasterAgreement ook nog eens diverse

definition booklets die louter bestaan uit definities:6 Dit genereert voor partijen
tal van erkende pre-formuleringen, zodat van private veilige havens gesproken
kan worden. Al deze definities hebben immers dankzij de dejinition booklets 'vaste

betekenis'. Een rechter hoeft voor de uitleg ervan alleen nog maar in het booklet
te kijken.

Een mooi Nederlands voorbeeld is naar mijn mening de UAV-GC 2000
(Uniform Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken -
Geintegreerde Contracten).97 Dit standaardcontract wordt vooral gebruikt voor
zogenaannde turnkeyendesign& constructbouwcontracten.'8 De UAV-GC bestaan

uit 66n set algemene voorwaarden die voor alle partijen gelden en een 'Model
Basisovereenkomst' waarin partijen allerlei individuele keuzes kunnen maken.

90 Zie hierover hoofdstuk 4.2.1.
91      Zie ook hoofdstuk 7.8.1.
92 Zie bijvoorbeeld De Ly 1992, nr. 281 e.v. die enkele andere voorbeelden noemt.
93 Zie hierover uitgebreid Harding 2004.
94      Harding 2004, p. 19.
95      Het ISDA Master Agreement staat afgedrukt bij Harding 2004, p. 659 e.v.
96     Harding 2004, p. 20.
97          Zie  voor deze voorwaarden:  CROW 2000 en  voor een bespreking ervan:  Van den  Berg & Jansen

2001.

98       Zie over deze begrippen verder Van den Berg 1996, p. 61.
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In dit modelcontract kunnen partijen in een keuzemenu aangeven wie welke
verplichtingen op zich neemt. Zo kunnen partijenbijvoorbeeld aangeven wie welke
vergunningen aanvraagt, wie welk gedeelte van het ontwerp voor zijn rekening
neemt, ofer een boetebeding geldt en welke betekenis partijen aanhet begrip 'dag'
geven. Dit is slechts een kleine greep uit de keuzes die de UAV-GC 2000 partijen
biedt.

Uiteraard is niet elke set algemene voorwaarden vergelijkbaar met een
wettelijke of rechterlijke veilige haven. Er is pas sprake van een private veilige
haven wanneer rechters de voorwaarden consequent en conform de bedoelingen
van de opstellers afdwingen. Alleen dan is er geen twij fel over de wijze waarop
de rechter het contract zal gaan uitleggen:9 Wanneer een onderneming op eigen
houtje algemene voorwaarden maakt, lijkt er daarom niet snel sprake van een veilig
keuzemenu. Hetzel fde geldt wanneer een brancheorganisatie die slechts 66n kant
van de markt vertegenwoordigt, zonder overleg een set (eenzijdige) algemene
voorwaarden opstelt. Rechters zullen deze veelal eenzijdige voorwaarden kritisch
benaderen en waar nodig de (zwakke) wederpartij in bescherming nemen. De
algemene voorwaarden die ik hier op het oog heb, zijn echter in overleg tussen
organisaties van beide zijden van de markt totstandgekomen, ofdoor66n organisatie
die deze beide zijden vertegenwoordigt. 100

Wanneerzijn algemene voorwaarden metkeuzemenu's wenselijk en wanneer
kan de overheid beter voor (wettelijke ofrechterlijke) veilige havens zorg dragen?
Het moge duidelijk zijn dat het onwenselijk is wanneer een veilige haven van
overheidswege hetzelfde regelt als een private veilige haven. Behalve dat dit
dubbele ontwikkelkosten met zich brengt, is ook de kans op verwarring aanwezig.
Het is daarom beter als de overheid en maatschappelijke partijen hun acties op
elkaar afstemmen zodat er steeds maar 66n keuzemenu ontwikkeld wordt. toi

De vraag wie een gewenst keuzemenu beter kan creeren, komt mijns inziens
vrijwel overeen met hetgeen ik heb gezegd in hoofdstuk 9.8 over de keuze tussen
aanvullend contractenrecht en algemene voorwaarden in het algemeen. Wanneer
er sprake is van algemene problematiek die in elk type contract kan voorkomen
- zoals de hierboven besproken pre-contractuele fase en garanties -lijken wettelijke
of rechterlijke veilige havens optimaal.  Het is immers efficienter om dit ineens
te regelen dan wanneer alle branche-organisaties dit type probleem zel f moeten
regelen. Is er daarentegen sprake van branche-gerelateerde problematiek dan lijken
private veilige havens optimaal. Het zou niet zo zinvol zijn wanneer een overheid

99     Zie ook hoofdstuk 7.8.1.
100 Zie hoofdstuk 7.8.1. De UAV-GC 2000 zijn bijvoorbeeld in overleg tot stand gekomen, zie het

'woord vooraf bij de UAV-GC 2000, uitgegeven door CROW 2000. De incoterms en het ISDA
Master Agreement zijn daarentegen tot stand gebracht door 66n organisatie die zowel de vraag als
aanbod kant van de markt vertegenwoordigt.

101 Zie ook hoofdstuk 9.8.
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bijvoorbeeld specifiek voor de bouwsector een keuzemenu van veilige havens zou

gaan opstellen, zoals bijvoorbeeld de UAV-GC 2000. Zij kan dit beter overlaten
aan branche- en eventueel consumentenorganisaties die veel meer kennis van zaken
hebben. Bemerkt de overheid dat in een bepaalde branche veilige havens gewenst
zijn, dan kan zij de betrokken organisaties uiteraard wel stimuleren hiertoe over
te gaan. Ik noemde hiervoor al eerder het Zelfreguleringsoverleg van de SER een
zeer geschikt instrument. 102

8             Conclusie

Het lijkt wel of rechters huiverig zijn met het toekennen van vaste betekenissen

aan begrippen. Dit voorkomt dat partijen hun rechtsgevolgen zelf op voorhand
kunnen regelen en geeft rechters achteraf de macht om naar eigen goeddunken
elk rechtsgevolg voor partijen vast te stellen. Als dit is wat partijen zouden willen
dan zouden ze alleen de essentialia van de overeenkomst bepalen en al het overige
wel aan het aanvullend contractenrecht en de rechter overlaten. Partijen willen
echter zelf hun rechtsgevolgen kunnen kiezen en zolang er geen sprake is van
informatie-asymmetrie of irrationaliteit zie ik geen reden hen daarin te belemmeren.

Het lijkt me derhalve tijd om partijen de controle over hun eigen contracten (terug)
te geven.

Ik heb in dit hoofstuk gepleit voorhet creeren van keuzemenu's van erkende

pre-formuleringen zoals bijvoorbeeld de Incoterms. Deze keuzemenu's zijn te
realiseren door middel van veilige havens en door middel van algemene voorwaar-
den die een modelcontract bevatten. Het voordeel van een keuzemenu met erkende
pre-formuleringen is dat dit partijen tegen lage transactiekosten in staat stelt om
van het aanvullend contractenrecht af te wijken. Daarbij vermindert een erkende

pre-formulering de kans op een onjuiste interpretatie, aangezien de begrippen 'vaste
betekenis' hebben. Veilige havens en modelcontracten hebben ook nog het voordeel
dat ze de status quo bias kunnen verminderen, omdat ze partijen laten zien dat
afwijken van het aanvullend contractenrecht normaal is (§ 2.1).

De behoefte aan keuzemenu's is het grootst wanneer partijen voor veel
rechtsgevolgen kunnen kiezen en er niet al begrippen met'vaste betekenis' bestaan
die partijen in staat stellen eenvoudig de gewenste rechtsgevolgen te kiezen (§
2.2). Het gebruik van veilige havens en modelcontracten levert overigens een partij-
afspraak op zoals alle andere, zodat bijvoorbeeld bescherming van de zwakkere

partij nog steeds mogelijk is (§ 2.3).

102    Zie over het zelfreguleringsoverleg van de SER verder hoofdstuk 4.2.1.
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De Incoterms zijn hkt voorbeeld van hoe een keuzemenu de zojuist genoemde
voordelen kan realiseren. Doorhet gebruik van slechts enkele letters zoals "f.o.b."
kunnen partijen tal van rechtsgevolgen in het leven roepen zonder dat discussie
ontstaat over wat ze met deze code hebben bedoeld. In het geldend recht is
daarentegen nauwelijks sprake van dergelijke erkende pre-formuleringen, zodat
ik op dit punt voor verandering pleit (§ 3).

Een lange termijn oplossing voor het creeren van meer veilige havens is
aanpassing van het BW (§ 4.1). Op korte termijn zijn rechters goed in staat om
veilige havens in het leven te roepen. Zij kunnen dit doen dooraan zoveel mogelijk
begrippen

' vaste betekenis' toe te kennen. Rechters kunnen echter ook een veilige
haven creeren wanneer zij menen dat een begrip geen vaste betekenis heeft. Zij
kunnen dit doen door aan te geven met welke terminologie partijen dan wel het
gewenste rechtsgevolg in het leven hadden kunnen roepen (§ 4.2).

Een terrein waar dringend behoefte is aan een keuzemenu van veilige havens
is de pre-contractuele fase. Partijen trachten bijvoorbeeld met principe-, beginsel-,
intentie-, voorlopige-, concept- en deelovereenkomsten contractuele gebondenheid
te voorkomen, maar geen van deze begrippen heeft 'vaste betekenis' (§ 5.1). Er
zijn in essentie vij fniveau's van gebondenheid aan een onderhandelingsresultaat
te onderscheiden: geen enkele gebondenheid, de onderhandelingsplicht, het no-
retraction regime, de rompovereenkomst en volledige gebondenheid (§ 5.2). Ik
stel vijfveilige havens voor waarmee partijen eenvoudig kunnen aangeven in welk
stadium hun onderhandelingen zich bevinden (§  5.3).

Deze veilige havens lossen het probleem grotendeels op, maar na het kiezen
van een dergelijke veilige haven onderhandelen partijen natuurlijk verder. Er kan
dan discussie ontstaan over de vraag of partijen door deze onderhandelingen al
dan niet naar een hoger niveau van gebondenheid zijn gegaan. Ik betoog dat
wanneer partijen het vormvereiste overeenkomen dat dit alleen schriftelijk kan,
zij dit vereiste niet vormvrij opzij kunnen zetten. Op die manier kunnen partijen
de mate waarin zij aan een onderhandelingsresultaat gebonden zijn volledig in
eigen hand houden (§ 5.4). Na afgebroken onderhandelingen kan in de pre-
contractuele fase ook de verplichting bestaan om door de wederpartij gemaakte
kosten te vergoeden. Partijen trachten dit veelvuldig te reguleren doormiddel van
kostenbedingen. Ook hierkunnen interpretatieproblemen rijzen, zodat ik een viertal
veilige havens voorstel die dit probleem kunnen oplossen (§ 5.5).

Ook ten aanzien van garanties is dringend behoefte aan veilige havens. Het
begrip garantie heeft namelijk geen' vaste betekenis' (§ 6.1). Ik onderscheid maar
liefst negen rechtsgevolgen die in het geldend recht uit het begrip garantie kunnen
voortvloeien (§ 6.2). Voor deze rechtsgevolgen stel ik veilige havens voor in de
vorm van codes vergelijkbaar met die van de Incoterms. Wanneer rechters deze
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codes als erkende pre-formuleringen accepteren, stelt dit partijen in staat om
eenvoudig de door hen gewenste rechtsgevolgen te selecteren (§ 6.3).

Naast wettelijke en rechterlijke veilige havens kunnen ook maatschappelijke
partijendoormiddel van algemene voorwaarden met eenmodelcontract keuzeme-
nu's creeren. Met de Incoterms vergelijkbare modelcontractenzijnhetISDA Master

Agreement (derivatenhandel) en de UAV-GC 2000 (geYntegreerde ontwerp- en
bouwcontracten). Dergelijke keuzemenu's zijnpas private veilige havens wanneer
rechters deze als zodanig erkennen. Dit is bij de modelcontracten die ik op het
oog heb doorgaans het geval, aangezien deze veelal in overleg tussen diverse

maatschappelijke partijen tot stand zijn gekomen. Wettelijke en rechterlijke veilige
havens lijken het meest geschikt als het gaat om problemen zoals de pre-
contractuele fase en garanties die zich bij alle type contracten kunnen voordoen.
Private keuzemenu's lijken optimaal wanneer het gaat om specifieke branche-

gerelateerde problematiek (§ 7).
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De eerste onderzoeksvraag luidt: hoe kan de overheid het sociale welzijn
maximaliseren bij het reguleren van contracten, zonder de contractsvrijheid van
partijen te beperken? Het antwoord op deze eerste onderzoeksvraag is te vinden
in hoofdstuk 9. In dit hoofdstuk staan dan ook de voornaamste conclusies van dit
onderzoek. De tweede onderzoeksvraag luidt: welke gevolgen kan het antwoord
op de eerste onderzoeksvraag hebben voor het geldend aanvullend contractenrecht
en het overheidsbeleid ten aanzien van zelfregulering? Het antwoord op deze tweede

onderzoeksvraag geef ik  in de hoofdstukken  10 t/In 12 alwaar de conclusies uit
hoofdstuk 9 worden toegepast op concrete leerstukken. Daarnaast staan ook in
de overige hoofdstukken diverse belangrijke conclusies. Voor een goed overzicht
volgthieronderperhoofdstuk een opsomming van de voornaamste resultaten van
dit onderzoek. Deze conclusies zijn overigens niet bedoeld als samenvatting die
men onafhankelijk van de tekst kan lezen. Een dergelijke samenvatting is verderop
te vinden.

Hoofdstuk 1, Inleiding
•     Het primaire doel van dit onderzoek is aangeven hoe de wetgever of

rechter aanvullend contractenrecht het beste kan opstellen.
•       Het secundaire doel van dit onderzoek is aangeven wanneer de overheid

in plaats van aanvullend contractenrecht private partijen beter kan
aanmoedigen tot zelfregulering.

Hoofdstuk 2, Welzijn als toetsingskader voor rechtsregels
•     Een goede rechtsregel maximaliseert het sociale welzijn.

Hoofdstuk 3, De onderzoeksmethode: Welzijn in de praktijk
•        Het onderzoek naar de rechtsregel die het sociale welzijn maximaliseert,

verloopt aan de hand van drie vragen: (a) Wat is het probleem? (b) Wat
zijn de alternatieve oplossingen? (c) Welke oplossing is de beste?

•        Het vergelijken van de alternatieve oplossingen kan het beste met behulp
van een matnx.
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Hoofdstuk 4, Stap 1: De onderzoeksvraag
•    Problemen die alleen op te lossen zijn door de contractsvrijheid van

partijen (d.m.v. dwingend recht) te beperken, vallen buiten het bereik
van dit onderzoek.

Hoofdstuk 5,  Stap 2: De belangen van contractspartijen
• Partijen willen het liefst een compleet contract sluiten. Een compleet

contract kent geen leemtes en genereert een maximale gezamenlijke
winst.

• Overheidsingrijpen binnen het domein van de contractsvrijheid dient
partijen dichter bij het complete contract te brengen.

•          In een compleet contract maken partijen naast hun inhoudelijke belangen
ook afspraken over hun relationele belangen.

Hoo fdstuk 6, Stap 3: Door welk marktfalen komen complete contracten niet tot
stand?

•       Als gevolg van marktfalen komen complete contracten zelden tot stand.
· Transactiekosten, informatie-asymmetrie en irrationaliteit zijn voor dit

onderzoek relevante vormen van marktfalen.
Overheidsingrijpen binnen het domein van de contractsvrijheid dient
gericht te zijn op het terugdringen van deze drie vormen van marktfalen.

Hoofdstuk 7, Stap 4: De alternatieve oplossingen
Er zijn zeven mogelijke oplossingen in kaart gebracht die marktfalen
binnen het domein van de contractsvrijheid kunnen tegengaan.
Een meerderheidsregel is een scherpe norm die voor de meerderheid
van partijen een maximale gezamenlijke winst genereert.
Een hypothetische standaard is een open norm die de rechter achteraf
invult zoals partijen dit op voorhand zel f gedaan zouden hebben.

•       De formele benadering komt neer op geen aanvullend contractenrecht.
•        Bij de strategische benadering stelt men het aanvullend contractenrecht

op zoals 66n partij het niet wil.
•      Bij de normatieve benadering stelt men aanvullend contractenrecht op

zoals de wetgever of rechter vindt dat het behoort.
•     Veilige havens zijn opt-in bepalingen die pas gelden als partijen er in

hun contract expliciet voor kiezen.
• Naast bovenstaande oplossingen van aanvullend contractenrecht kan

de overheid maatschappelijke partijen ook aanmoedigen tot het opstellen
van algemene voorwaarden.
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Deze zeven alternatieve oplossingen kunnen drie vormen van overheids-
falen veroorzaken: fouten van rechters, de status quo bias en maatschap-
pelijke kosten.

Hoofdstuk 8,  Stap 5: De gevolgen van de alternatieve oplossingen
•     De alternatieve oplossing die per saldo de meeste vormen van markt-

en overheidsfalen minimaliseert, maximaliseert naaralle waarschijnlijk-
heid het sociale welzijn.

•          De vormen van markt- en overheidsfalen vormen tezamen de evaluatiecri-
teria waar elke alternatieve oplossing met behulp van een matrix aan
wordt getoetst.

Hoofdstuk 9, Stap 6: De alternatieve oplossingen vergeleken
•     De normatieve benadering is onwenselijk.
•          Wanneer de strategische benadering informatie-asymmetrie ofirrationali-

teit kan terugdringen, heeft deze benadering doorgaans de voorkeur.
•       In de overige gevallen hebben meerderheidsregels de voorkeur als aan

drie voorwaarden kan worden voldaan: (a) het probleemende oplossing
die de meerderheid wenst, is bekend, (b) een simpele, scherpe norm lost
het probleem op en (c) de meerderheid voor wie de meerderheidsregel
voordelig is, is substantieel.

•      Het is onwenselijk om meerderheidsregels opzij te zetten met bijvoor-
beeld een beroep op de redelijkheid en billijkheid.

•    Is een meerderheidsregel niet mogelijk, dan heeft een hypothetische
standaard doorgaans de voorkeur, omdat met name kleine partijen dit
willen.

• Rechters kunnen de bestaande open normen van aanvullend contracten-
recht het beste toepassen als een hypothetische standaard.

•   Het zou partijen vrij moeten staan om in plaats van hypothetische
standaarden voor de formele benadering te kiezen.

•       De wetgever en rechters kunnen veilige havens creeren door bepaalde
begrippen 'vaste betekenis' te geven.

•      Het ontwikkelen van meer veilige havens is wenselijk, omdat dan een
keuzemenu ontstaat waar partijen eenvoudig de door hen gewenste
rechtsgevolgen uit kunnen selecteren.

• Wanneermaatschappelijke partijen dergelijke keuzemenu's eenvoudiger
kunnen creeren, kan de overheid hen hier het beste toe aanmoedigen
in plaats van zelf veilige havens te cretren.

•     Een apart handelscontractenrecht is wenselijk.
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Hoofdstuk 10, Niet-nakoming
•     Uitzonderingen op het wettelijke systeem van de ingebrekestelling op

grond van de redelijkheid en billijkheid zijn niet wenselijk.
•        Bij positieve wanprestatie (=gebrekkige nakoming) zou het moment van

opeisbaarheid en verzuim moeten intreden op het moment dat de
ondeugdelijke prestatie is geleverd.

•          Ten aanzien van causaliteit pleit ik voor een terugkeer naar de adequatie-
theorie: alleen voorzienbare schade komt voor vergoeding in aanmerking.

•        De keuzevrijheid van de schuldeiser ombij niet-nakoming elke remedie
te kiezen, is onwenselijk.

•        De remedie die de negatieve gevolgen van een niet-nakoming het meest
efficient wegneemt, is optimaal, tenzij relationele aspecten in een andere
richting wijzen.

Hoofdstuk 11, De aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid
Rechters kunnen de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid
het beste toepassen als een hypothetische standaard.

Een rechter komt pas aan de aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid toe wanneer er: (a) sprake is van een leemte en (b) geen enkele
andere norm van aanvullend contractenrecht deze leemte reeds opvult.

•   Ik pleit voor de meerderheidsregel dat duurovereenkomsten voor
onbepaalde tijd principieel opzegbaar zijn.

•   Rechtsverwerking kan doorgaans beter niet op de redelijkheid en
billijkheid gebaseerd worden, maar op bestaande meerderheidsregels
zoals art. 6:89,6:160 en 6:58 BW.

•        De Haviltex-uitlegmethode is wenselijk, maarhet zou partijen vrij moeten
staan om contractueel een andere uitlegmethode overeen te komen.

Hoofdstuk 12, Veilige havens: Aanvullend recht als keuzemenu
•   Meer veilige havens zijn gewenst. Hiermee krijgt het aanvullend

contractenrecht de vorm van een keuzemenu.
• Rechters kunnen veilige havens creeren door 'vaste betekenis' toe te

kennen aan begrippen.
•   Ten aanzien van garanties en de pre-contractuele fase is dringend

behoefte aan veilige havens.
• Private partijen kunnen een keuzemenu creeren door het opstellen van

een modelcontract met individuele keuzemogelijkheden, zoals de
Incoterms.
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Hoofdstuk 1, Inleiding. Het primaire doel van dit onderzoek is aangeven hoe de
overheid aanvullend contractenrecht het beste vorm en inhoud kan geven. Het
secundaire doel van dit onderzoek is nagaan wanneer zelfregulering door
bijvoorbeeld algemene voorwaarden de voorkeur heeft boven aanvullend
contractenrecht. Deze twee doelstellingen leiden tot de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kan de overheid het sociale welzijn maximaliseren bij het reguleren van
contracten, zonder de contractsvrijheid van partijen te beperken? Het antwoord
op deze vraag zal waarschijnlijk theoretisch van aard zijn. Om ook concrete
aanbevelingen voor het geldend recht te kunnen doen, formuleer ik een tweede
onderzoeksvraag: Welke gevolgen kan het antwoord op de eerste onderzoeksvraag
hebben voor het geldend aanvullend contractenrecht en het overheidsbeleid ten
aanzien van zelfregulering?

Dit onderzoek bestaat uit drie delen. In deel I staat de rechtseconomische
methode centraal. Deel II bevat het theoretische gedeelte van dit proefschrift en
geeft derhalve een antwoord op de eerste onderzoeksvraag. Deel III gaat in op
mogelijke praktische toepassingen van de theorie en geeft zodoende een antwoord
op de tweede onderzoeksvraag.

Deel I. Methode.

Hoofdstuk 2,  Welzijn als  toetsingskader voor  rechtsregels. De onderzoeksvraag
hanteert maximalisatie van het sociaal welzijn als normatief criterium voor
rechtsregels. In dit hoofdstuk verdedig ik dit normatieve criterium. Kaplow &
Shavell stellen in hunboek Fairness versus Wegare dat elk ander criterium er toe
kan leiden dat iedereen in een samenleving slechter af is. Dit is het geval wanneer
ieders welzijn bij 66n rechtsregel maximaal is en men op basis van bijvoorbeeld
rechtvaardigheid voor een andere rechtsregel kiest. Een goede rechtsregel
maximaliseert het sociale welzijn. Het sociale welzijn is de optelsom van het welzijn
van alle betrokken individuen. Bij deze optelsom kan men rekening houden met

de verdeling van welzijn over de samenleving door het welzijn van mensen
verschillend te wegen.

Welke rechtsregel iemands welzijn maximaliseert, is te achterhalen door die

persoon te vragen een ranglijst te maken van verschillende rechtsregels. Wanneer
iedereen dezelfde rechtsregel bovenaan zet, vergroot deze rechtsregel het sociale

welzijn en is een zogenaamde Pareto-verbetering mogelijk. Hebben mensen
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daarentegen verschillende voorkeuren, dan kan men vragen wat de betrokken
individuen bereid zijn te betalen voor de diverse rechtsregels. Wanneer de
voorstanders van een bepaalde rechtsregel meer willen betalen dan de tegenstanders
bereid zijn te betalen om de invoering tegen te gaan, is een zogenaamde Kaldor-
Hicks verbetering mogelijk en kan men het totale welzijn vergroten. Wanneer de
verdeling van welzijn geen rol speelt - bij aanvullend contractenrecht is dit vaak
het geval -, is het zaak te streven naar Kaldor-Hicks efficientie (welzijns-
maximalisatie). Dit wil zeggen dat er geen rechtsregel (meer) te bedenken valt
waarvoor de voorstanders meer willen betalen dan de tegenstanders.

Hoofdstuk 3. De onderzoeksmethode: Welzijnin de praktijk.Roe is in de praktij k
te achterhalen welke rechtsregel het sociale welzijn maximaliseert? Dit kan aan
de hand van drie vragen: Wat is hetprobleem? Wat zijn de alternatieve oplossingen?
Welke oplossing is de beste? Voor het beantwoorden van deze vragen heb ik een
stappenplan opgesteld dat haar basis in de literatuur over beleidsanalyse vindt.
De zes stappen komen neer op: (1) het opstellen van de onderzoeksvraag; (2) het
in kaart brengen van de belangen die het sociale welzijn beYnvloeden; (3) aangeven
door welk marktfalen deze belangen niet spontaan maximaal zijn; (4) weergeven
welke alternatieve oplossingen deze vormen van marktfalen zouden kunnen
wegnemen, alsmede welke nadelen (= overheidsfalen) deze oplossingen met zich
kunnen brengen; (5) onderzoeken welke invloed elke alternatieve oplossing op
alle evaluatiecriteria (= markt- en overheidsfalen tezamen) heeft en (6) het
vergelijken van de alternatieve oplossingen en aangeven welke oplossing wanneer
het sociale welzijn maximaliseert. Het vergelijken van de alternatieve oplossingen
kan het beste aan de hand van een matrix waarin de evaluatiecriteria uitgezet
worden tegen de alternatieve oplossingen.  In de lege cellen geeft men dan aan
welke invloed een oplossing op het desbetreffende evaluatiecriterium heeft. In
de hierop volgende hoofdstukken komt steeds 66n stap uit dit stappenplan aan bod.

Deel II. Theorie.

Hoofdstuk 4,  Stap 1.  De onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag luidt: Hoe kan
de overheid het sociale welzijn maximaliseren bij het reguleren van contracten,
zonder de contractsvrijheid van partijen te beperken? Deze vraag bakent het
onderzoek af tot oplossingen die de contractsvrijheid van partijen in stand laten.
Dit onderzoek richt zich zodoende op aanvultend contractenrecht en aanvullende
zelfregulering, terwijl dwingend recht buiten beschouwing blijft. Ook de vraag
welke rechtsregels van aanvullend en welke van dwingend recht moeten zijn, komt
niet aan de orde.
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Hoofdstuk 5,  Stap 2:  De belangenvancontractspartijen. Partijen willen het liefst
dat hun contract compleet is. Een compleet contract is een ideaal-model: het kent
geen leemtes en levert partijen een maximale gezamenlijke winst op. Het sociale
welzijn is hiermee ook maximaal. De meeste contracten voldoen niet aan beide
voorwaarden en zijn daarom incompleet. Overheidsingrijpen dient daarom gericht
te zijn op het bereiken van het complete contract. Partijen zorgen in een compleet
contract naast hun inhoudelijke belangen ook voor hun relationele belangen. Een
werkbare (respectvolle) relatie, een billijke verdeling van het surplus en vertrouwen
spelen hierbij een belangrijke rol. Overigens blijken de belangen van grote
(commerciele) partijen en kleine partijen veelvuldig tegengesteld te zijn.

Het afdwingen van contracten door de overheid is wenselijk omdat informele
mechanismen - zoals sociale normen en reputatie - veelal niet optimaal werken.
Er zijn echter nadelen (overheidsfalen) aan dit overheidsingrijpen verbonden.
Rechters kunnen namelijk niet altijd alle informatie die zij nodig hebben om een
contract al dan niet af te dwingen, objectiefverifieren. Partijen anticiperen hierop
door twee typen incomplete contracten te gebruiken. Enerzijds hanteren zij
eenvoudig verifieerbare contracten. Deze zijn incompleet omdat ze geen maximale
gezamenlijke winst genereren. Anderzijds hanteren partijen relationele contracten,
waarbij partijen voornakoming vooral op de relatie vertrouwen. Deze contracten
zijn incompleet, omdat ze veel leemten bevatten.

Hoofdstuk 6, Stap 3: Door welk marktfalen komen complete contracten niet tot
stand, Een vorm van marktfalen is voor dit onderzoek relevant wanneer: (a) het
incomplete contracten tot gevolg heeft, (b) de overheid het terug kan dringen zonder
de contractsvrijheid van partijen te beperken en (c) private partijen het marktfalen
niet volledig zel fopheffen. Transactiekosten, informatie asymmetrie en irrationali-
teit voldoen aan deze drie eisen. Transactiekosten leiden tot incomplete contracten,
omdat partijen als gevolg hiervan niet voor elk (onbeduidend) probleem een
contractuele regeling treffen. Bovendien makenpartijen als gevolg van transactie-
kosten fouten bij het opstellen van hun contract. Transactiekosten kunnen
teruggedrongen worden met behulp van aanvullend contractenrecht, omdat dit
voorkomt dat partijen tal van details zelfmoeten regelen. Private partijen zijn niet
in staat om alle transactiekosten zelf terug te dringen. Overheidsingrijpen op  dit
terrein is derhalve gewenst.

Informatie-asymmetrie kan leiden tot strategisch gedrag. Partijen onthullen
dan bepaalde informatie niet, omdat dit hun onderhandelingspositie verzwakt. Zij
kiezen dan niet voor een maximale gezamenlijke winst, zodat het contract
incompleet is. In de meeste gevallen is dwingend recht nodig om informatie-
asymmetrie tegen te gaan. Deze problematiek valtbuiten hetbereik vandeze studie.

In uitzonderingsgevallen kan men informatie-asymmetrie echter wel tegen gaan
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door middel van aanvullend contractenrecht. Dit door het op te stellen zoals de

partij met een informatie-voorsprong het niet wil. Partijen kunnen informatie-
asymmetrie slechts ten dele zelftegengaan, zodatoverheidsingrijpen gewenst blijft.
Voor irrationaliteit geldt vrijwel hetzelfde als voor informatie-asymmetrie, zodat
ook irrationaliteit aan de drie hierboven gestelde voorwaarden voldoet. De overige
vormen van marktfalen voldoen daarentegen niet aan de drie gestelde voorwaarden
en zijn daarmee niet relevant voor dit onderzoek.

Hoofdstuk 7, Stap 4: De alternatieve oplossingen. In dit hoofdstuk zijn zeven
oplossingen in kaart gebracht die partijen dichterbij het complete contract kunnen

brengen. (1) Een meerderheidsregel is een scherpe norm die men opstelt aan de
hand van hetgeen de meerderheid wil. Dit dwingt de minderheid om van het
aanvullend contractenrecht afte wijken. Wanneer de belangen van de minderheid
echterzwaarder wegen, kiest men vooreen minderheidsregel. (2) Eenhypothetische
standaard is een open norm die de rechter achteraf invult zoals partijen dit op
voorhand zel fgedaan zouden hebben als ze onbeperkt over het probleem hadden
kunnen onderhandelen. (3) De formele benadering komt neer op helemaal geen
aanvullend contractenrecht. (4) Bij de strategische benadering stelt men het
aanvullend contractenrecht op zoals 66n partij het niet wil, om zo informatie-
asymmetrie op te heffen. Hanteert men daarbij ook nog semi- en driekwart
dwingend recht, dan kan men soms ook irrationeel gedrag tenigdringen. (5) Bij
de normatieve benadering is de wil van partijenjuist niet beslissend. Hierbepaalt
de wetgever of rechter wat de beste - meest rechtvaardige - manier is om leemten
in een contract op te vullen. (6) Een veilige haven is een zogenaamd opt-in regime,
waarbij partijen expliciet moeten aangeven dat zij willen dat dit regime voor hun
contract geldt. (7) Tot slot kan de overheidmaatschappelijke partijen aanmoedigen
om algemene voorwaarden op te stellen. De laatste twee oplossingen combineert
men vanwege hun opt-in karakter altijd met 66n van de vij fvoorgaande alternatieve
oplossingen. Deze zeven alternatieve oplossingen kunnen drie nadelen (vormen
van overheidsfalen) met zich brengen. Dit zijn fouten van rechters, de status quo
bias en maatschappelijke kosten.

Hoofdstuk 8,  Stap  5.  De gevolgen van de  alternatieve  oplossingen. De vornien

van markt- en overheidsfalen tezamen zijn de evaluatiecriteria waar elke alternatieve

oplossing aan getoetst wordt. De alternatieve oplossing die per saldo de meeste

transactiekosten, informatie-asymmetrie, irrationaliteit, fouten van rechters, status

quo bias en maatschappelijke kosten weet te minimaliseren, maximaliseert zeer
waarschijnlijk het sociale welzijn. In dit hoofdstuk ga ik aan de hand van een matrix
na welke invloed elke alternatieve oplossing op elk evaluatiecriterium heeft.

Hieronderbespreek ik de belangrijkste kenmerken van elke alternatieve oplossing.
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(1) Meerderheidsregels besparen de meerderheid vanpartijentransactiekosten.
Fouten van rechters komen voor wanneer partijen twisten over de vraag of een

bepaling nu bedoeld is om aan te sluiten bij het aanvullend contractenrecht, of
dat partijen er nu juist van wilden afwijken. De status quo bias speelt een
belangrijke rol, omdat de minderheid voor wie afwijken voordelig is dit niet altijd
doet. (2) De hypothetische standaard bespaart inprincipe alle partijen transactiekos-
ten, omdat niemand hoeft af te wijken. De rechter doet immers achteraf datgene

wat partijen op voorhand zelf gedaan zouden hebben. Hier staat tegenover dat de
kans op rechterlijke fouten bij de toepassing van dergelijke open normen groot
is. (3) De formele benadering dringt geen enkele vorm van marktfalen terug
(transactiekosten, informatie asymmetrie en irrationaliteit), maar omdat er geen
aanvullend contractenrecht bestaat, kent deze oplossing ook geen vormen van
overheidsfalen (fouten van rechters, de status quo bias en maatschappelijke kosten).

(4) De strategische benadering is als enige alternatieve oplossing in staat zowel
informatie-asymmetrie als irrationaliteit terug te dringen. Het grote nadeel van
deze methode is dat er geen transactiekosten bespaard worden. (5) De normatieve
benadering kent alleen maar nadelen. Deze oplossing is noch gericht op het
terugdringen van marktfalen, noch gericht op het terugdringen van overheidsfalen.
(6) Veilige havens kennen vooral veel voordelen. Het belangrijkste is dat partijen
door middel van erkende pre-formuleringen met 'vaste betekenis' tegen lage
transactiekosten de door hen gewenste rechtsgevolgen kunnen selecteren. De kans
dat de rechter een fout maakt bij het interpreteren van deze erkende pre-formulering-
en is klein. (7) Algemene voonvaarden besparen partijen eveneens veel transactie-
kosten. In uitzonderingsgevallen kan men hiermee ook informatie-asymmetrie
tegengaan. Wanneerbepalingen uitalgemene voorwaarden'vaste betekenis' krijgen
- zoals de Incoterms -, gaan ze ook uitlegfouten van rechters tegen.

Hoofdstuk 9, Stap 6: De alternatieve oplossingen vergeleken. De normatieve
benadering is onwenselijk voor het opstellen van aanvullend contractenrecht. Deze

benadering scoort immers een onvoldoende op alle evaluatiecriteria. Voor het
geldend recht is het directe gevolg dat rechters open normen beter als een
hypothetische standaard kunnen toepassen. Van de overige altematieve oplossingen
is er niet 6en onder alle omstandigheden optimaal. De strategische benadering is
doorgaans optimaal wanneer informatie-asymmetrie en irrationaliteit een rol spelen
dn teruggedrongen kunnen worden met aanvullend contractenrecht. Dit zijn
uitzonderingsgevallen. In de overige gevallen heeft een meerderheidsregel de
voorkeur als aan drie voorwaarden is voldaan: (a) het probleem en de oplossing
die de meerderheid wil is bekend, (b) een simpele, scherpe norm is mogelijk en
(c) de meerderheid is substantieel. Veelal krijgt de oplossing die kleine partijen
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wensen de voorkeur, omdat zij lastiger van het aanvullend contractenrecht kunnen

afwijken dan grote partijen.
Wanneeraan deze drie voorwaarden niet kan worden voldaan, blijft de keuze

tussen de hypothetische standaard en de formele benadering over. Grote
contractspartijen hebben vaak een voorkeur voor de formele benadering, terwijl
kleine partijen veelal een hypothetische standaard wensen. Ik betoog dat welke
oplossing men ook kiest, het partijen vrij staat om voorhet andere regime te kiezen.

Hypothetische standaarden krijgen de voorkeur, omdat kleine partijen ditdoorgaans
willen en zij lastiger kunnen afwijken. Grote partijen die de formele benadering
wensen, kunnen dit namelijk eenvoudig in hun contract opnemen. Wanneer op
een bepaald probleem zowel een meerderheidsregel als een hypothetische standaard

van toepassing is, krijgt de meerderheidsregel altijd de voorkeur. Het is daarnaast

onwenselijk om meerderheidsregels met eenberoep op de redelijkheid en billijkheid
opzij te zetten.

Verder is het wenselijk om bovenstaande oplossingen te combineren met

veilige havens en algemene voorwaarden. Rechters kunnen veilige havens creeren
dooraan zo veel mogelijk begrippen 'vaste betekenis' toe te kennen. Het aanvullend
contractenrecht wordt zo een keuzemenu waar partijen eenvoudig de door hen
gewenste rechtsgevolgen uit kunnen selecteren. Soms is het echter beter om
maatschappelijke partijen aan te moedigen tot het opstellen van algemene
voorwaarden. Wanneer een bepaalde branche tot volledige zelfregulering in staat

is, past de overheid vooral een stimulerende rol. Tot slot is een apart handelscontrac-
tenrecht aan te bevelen. Dit kan men dan volledig richten op de behoeften van grote
contractspartijen, zodat ook zij de nodige transactiekosten kunnen besparen.

Deel III. Praktijk.

Hoofdstuk 10, Niet-nakoming. In deel III ga ik in op de gevolgen die bovenstaande
aanbevelingen voor de praktijk van het geldend recht kunnen hebben. Voor
negatieve wanprestatie is het wettelijke systeem betreffende de opeisbaarheid,
verzuim, de tijdelijke en blijvende onmogelijkheid en de ingebrekestelling
wenselijk. Het is echter niet wenselijk dat rechters op grond van de redelijkheid
en billijkheid uitzonderingen op dit systeem aanvaarden. Ten aanzien van positieve
wanprestatie pleit ik echter voor een fundamenteel ander systeem dan het huidige.
Ik stel de meerderheidsregel voor dat er sprake is van opeisbaarheid en verzuim
vanaf het moment dat schuldenaar de ondeugdelijke prestatie levert. Een
ingebrekestelling wordt hiermee overbodig.

Een meerderheid van (kleine) partijen zou in een compleet contract
compensatie ter hoogte van het positieve contractsbelang overeenkomen. Het
wettelijke uitgangspunt is daarom een wenselijke meerderheidsregel. Ten aanzien
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van het causaal verband tussen de schade en wanprestatie pleit ik voor een terugkeer
naar de adequatie-theorie: alleen ten tijde van de contractsluiting voorzienbare
schade komt voor vergoeding in aanmerking. Dit komt overeen met de strategische
benadering, omdat deze rechtsregel de schuldeiser prikkelt om onvoorzienbare
risico's kenbaar te maken. In plaats van de schadebeperkingsplicht te baseren op
de open norm van art. 6:101 BW, pleit ik voor een meerderheidsregel: schade die
de schuldeiser tegen lagere kosten dan de te verwachten schade kon voorkomen
komt niet voor vergoeding in aanmerking.

In het geldend recht mag een schuldeiser in principe elke remedie kiezen bij
niet-nakoming. Ik pleit voor afschaffing van dit keuzerecht. Ik stel de meerderheids-

regel voor dat die remedie gekozen wordt die ex post bezien de niet-nakoming
op de meest goedkope wijze oplost. Wanneer de relatie tussen partijen echter slecht
is, is een remedie die de relatie in stand houdt vaak niet optimaal. Ik stel daarom
ook de hypothetische standaard voor die een rechter in staat stelt te onderzoeken

of instandhouding van de relatie kan worden verwacht.

Hoofstuk 11, De aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid. Ik betoog
dat rechters alleen aan de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid
toekomen wanneer er (a) een contractuele leemte bestaat en er (b) geen andere

rechtsregel van aanvullend contractenrecht bestaat die het probleem reeds oplost.
Ondanks deze twee beperkingen is rechtsontwikkeling nog steeds volop mogelijk.
De aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid kan een rechter het beste

toepassen als een hypothetische standaard: hoe hadden partijen dit probleem in
een compleet contract op voorhand zel f opgelost?

Voor de opzegging van duurovereenkomsten betekent dit dat de rechter aan
de hand van een hypothetische standaard nagaat ofen zo ja, welke opzegtermijn
en schadevergoeding partijen zouden hebben gewild. Wel pleit ik voor een
meerderheidsregel dat duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd principieel
opzegbaar zijn. Rechtsverwerking kan in de meeste gevallen beter niet op de
redelijkheid en billijkheid worden gebaseerd. Er bestaan namelijk tal van
meerderheidsregels die het probleem adequaat oplossen. Denk hierbij aan het niet
tijdig protesteren tegen gebrekkige nakoming (6:89), afstand van recht (6: 160),
verjaring en schuldeisersverzuim (6:58 e.v.).

Een andere toepassing van de redelijkheid en billijkheid is de uitleg van
contracten. De Haviltex-methode is hiervoor wenselijk, omdat met name kleine

partijen dit willen. Ik betoog echter wel dat de uitlegmethode aanvullend van aard
zou moeten zijn. Partijen kunnen derhalve zelfvoortekstuele (grammaticale) uitleg
kiezen. In uitzonderingsgevallen kan de rechter overigens voor de CAO-norm en
contra profere,item-uitleg kiezen.
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Hoofdstuk 12, Veilige havens: Aanvullend recht als keuzemenu. In dit hoofdstuk
pleit ik voor het creeren van keuzemenu's met erkende pre-formuleringen zoals
de Incoterms. Dit stelt partijen in staat om ondubbelzinnig en tegen lage
transactiekosten de gewenste rechtsgevolgen in het contract op te nemen. Rechters
kunnen op korte termijn een keuzemenu van veilige havens creeren door aan tal
van begrippen 'vaste betekenis' toe te kennen. Wanneer rechters menen dat een
begrip geen vaste betekenis heeft, kunnen ze een veilige haven creeren door aan
te geven welk begrip de door partijen bepleitte betekenis dan wel heeft.

Een terrein waar partijen dringend behoefte hebben aan veilige havens is de
pre-contractuele fase. Met begrippen als voor-, raam- en intentieovereenkomst
proberen zij gebondenheid aan een onderhandelingsresultaat te voorkomen.
Rechters oordelen echter steeds dat deze begrippen geen vaste betekenis hebben.
Ik stel een aantal veilige havens voor die partijen eenvoudig in staat stellen om
naar een rechter te communiceren in hoeverre zij gebonden willen zijn aan het
bereikte onderhandelingsresultaat. Ook ten aanzien van garanties is behoefte aan
veilige havens, aangezien het woord 'garantie' geen vaste betekenis heeft. Ik stel
veilige havens voor in de vorm van codes vergelijkbaar met die van de Incoterms.
Wanneer rechters deze codes als erkende pre-formuleringen accepteren, stelt dit
partijen in staat om eenvoudig de door hen gewenste rechtsgevolgen te selecteren.

Naast wettelijke en rechterlijke veilige havens kunnen ook maatschappelijke
partijendoor middel van algemene voorwaarden met een niodelcontract keuzeme-
nu's creeren. Met de Incoterms vergelijkbare modelcontracten zijn hetISDA Master
Agreement (derivatenhandel) en de UAV-GC 2000 (geYntegreerde ontwerp- en
bouwcontracten). Wettelijke en rechterlijke veilige havens lijken het meest geschikt
als het gaat om problemen zoals de pre-contractuele fase en garanties die zich bij
alle type contracten kunnen voordoen. Private keuzemenu's lijken optimaal wanneer
het gaat om specifieke branche-gerelateerde problematiek.
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Chapter  1,  Introduction. The primary goal of this research is to outline how
government can best give the contractual default rules form and substance. The
secondary objective o f this research is to establish in what cases sel f-regulation
by for example standard-form contracts has preference above contractual default
rules. These two objectives give rise to the following question: How can the
government maximise social welfare when regulating contracts, without limiting
the parties' freedom of contract? The answer to this question will most likely be
o f a theoretical nature. In order to be able to make concrete recommendations as

regards the current law, I will also consider a second question: What consequences
may the answer to the first question have for the current default rules and the policy
of the government with regard to self-regulation?

This investigation consists of three parts. In part I, law and economics will
take a central position.  Part II contains the theoretical part of this thesis and the
answer to the first question. In Part III possible practical applications o f the theory
are explored and an answer to the second question is given.

Part I. Method.

Chapter 2, Welfare as aframeworkfor the evaluation oflegal rules. Inthe research

questions the maximisation of social welfare is taken to be a normative criterion
for legal rules. In this chapter this normative criterion is defended. In their book
Fairness versus Welfare, Kaplow and Shavell state that every other criterion can
make everybody in a society worse off. This is the case when everyone's well-being
is maximised by means of one legal rule and when, on the basis of for example
fairness another legal rule is chosen. A sound legal rule maximises social welfare.
Social welfare is the sum of the well-being of all individuals involved. The
distribution ofwelfare in society can be taken into account by giving more weight
to the well-being of those who need to be protected.

The legal rule that maximises a person's well-being is determined by asking
that person to make a list ofpreferred legal rules. If everyone puts the same legal

rule on top, this legal rule will be assumed to enhance social welfare and a so-called
Pareto improvement is possible. However, if people have different preferences,
then it is desirable to ask what individuals concerned are willing to pay for the
various legal rules.  When the advocates of a certain legal rule are willing to pay
more than their opponents in order to prevent the introduction thereof, a so-called
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Kaldor-Hicks improvement will be possible, and total welfare will be enhanced.
Ifthe distribution ofwelfare does not play any role ofsignificance - which is often
the case with contractual default rules - it is important to strive for Kaldor-Hicks
efficiency (welfare maximisation). This means that there is no other legal rule to
be conceived of for which the advocates are willing to pay more than their
opponents.

Chapter 3, Theresearch metliod: Welfarein practice.How canthe legal rule that
maximises the social welfare be determined in practice? This can be done by means
of three questions: What is the problem? What are the alternatives? Which
alternative is the best solution? To answer these questions I drew up a plan ofsteps
to take. The basis of which is the policy analysis literature. The six steps to take
are: (1) drawing up the research question; (2) mapping thepreferences that influence
social wel fare; (3) determining which market failures will cause these pre ferences
not to be maximised spontaneously; (4) determining which alternatives negate these
types ofmarket failure, as well as the disadvantages (= government failure) these
solutions might entail; (5) investigating what influence each alternative will have
on all evaluation criteria (= market and government failures together) and (6)
comparing the alternatives and determining which solution will maximise social
welfare in what situation. Comparing the alternatives can best be done by means
of a matrix, containing the evaluation criteria and the various alternatives. The
influence ofa particular solution on the evaluation criterion concerned is inserted
into the empty cellsofthe matrix. In the next chapters, these steps will be discussed
one at a time.

Part II. Theory.

Chapter 4,  Step  1.  The research question. The research question is: How can
government, when regulating contracts, maximise social welfare without limiting
the parties' freedom ofcontract? This question limits the investigation to solutions
that leave the freedom ofcontract untouched. Thus, this research concentrates on
contractual default rules and self-regulation, leaving mandatory rules out of
consideration. In addition, the question which legal rules should be contractual
default rules and which should be mandatory rules, will be left out ofconsideration.

Chapter  5,  Step 2:  The preferences  ofthe contracting parties. Contracting parties
will want their contract to be a complete contract. A complete contract is an ideal
model: it contains no gaps and it provides parties with maximal joint profits. Here,
social welfare is case also maximal. Most contracts do not comply with both
conditions and are therefore incomplete. Governmental interventions should
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therefore be aimed at making contracts complete. Apart from their interests as
regards to content, contracting parties will also take into account their relational
interests in a complete contract. An effective, respectful relationship, a fair
distribution of the surplus and trust play a significant part in this. As a matter of
fact, the interests ofbig (commercial) parties often appear to be opposite to those
of small parties.

Contractual enforcement by government is desirable, because informal
mechanisms - such as social norms and reputation - do not work optimally. There
are, however, some disadvantages (government failure) connected with government
intervention. Judges are not always able to verify all the information they need
to enforce a contract. The parties may anticipate this situation by drafting two types
of incomplete contracts. On the one hand, they use simple, verifiable contracts.
These are incomplete because they do not generate maximal joint profits. On the
other hand they use relational contracts, which are based on the trust the parties
have that they both will perform the contract. Such contracts are incomplete because

they contain many gaps.

Chapter 6,  Step  3:  Through which market failures can complete contracts not be
realised? A particular type o f market failure  is relevant to this research when (a)
it results in incomplete contracts, (b) the government is able to prevent it without
limiting the parties' freedom ofcontract and (c) private parties are not in a position
to fully negate the market failure themselves. Transaction costs, information
asymmetry and irrationality meet these requirements. Transaction costs lead to
incomplete contracts because, as a consequence ofthese costs, the parties cannot
make contractual arrangements for every (small) problem. Moreover, as a result
of transaction costs the parties make errors when drawing up their contract.
Transaction costs may be prevented by applying contractual default rules, for thus
the parties will be prevented for having to include all the details themselves. Private
parties themselves are not able to decrease all transaction costs. Government
intervention is therefore desirable in this field.

Information asymmetry may give rise to strategic behaviour: the parties
withhold certain information to prevent their bargaining position from being
weakened. They do not opt for maximal joint profit, thus rendering the contract
incomplete. In most cases, mandatory law is necessary to prevent information
asymmetry. These problems are outside the scope of this study.  In some cases,
contractual default rules may prevent information asymmetry. This can be done

by not answering to the wishes of the party that has held back information. Parties
themselves can only partly prevent information asymmetry, and this is why
government intervention remains desirable. The same is true for irrational
behaviour; thus three standards mentioned above also apply to irrational behaviour.
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The remaining types of market failure, however, do not comply with these three
standards and are therefore not relevant to this research.

Chapter 7, Step 4:  The alternative solutions. In this chapter, an outline is given
of seven solutions that may bring the parties closer to a complete contract.  (1) A
majoritarian default is a strict norm that is drafted in accordance with what the
majority want. This forces the minorityto deviate from the contractual defaultrules.
When, however, the interests ofthe minority are more important, the minority rule
will be chosen. (2) A would-have-wanted standard is an open norm that is filled
in afterwards by the judge as the parties would have done beforehand ifthey had
been able to negotiate without restrictions about the problem. (3) Formalism would
be not to have any contractual default at all. (4) With penalty defaults the
contractual default rules are posed in such a way that one party's wishes are not
granted, in order to eliminate information asymmetry. If, in addition, semi- and
three quarter mandatory laws are used, irrational behaviour may also be forced
back. (5) In the normative approach, the desires of the parties are not decisive.
Here the legislator or a judge decides what the best - fairest - way will be to fill
in the gaps in a contract. (6) A safe harbour is a so-called opt-in regime, according
to which the parties are to indicate explicitly that they want this regime to hold
for their contract. (7) Finally, government may encourage social parties to draw
up standard-form contracts. The last two solutions are usually combined with one
of the five previously mentioned alternatives because of their opt-in nature.  The
solutions above may have three disadvantages types of government failure):
mistakes made by judges, the status-quo bias and social costs.

Chapter 8, Step 5: The consequences of the alternative solutions. The types of
market and government failure together constitute the evaluation criteria by which
each alternative is to be tested. The solution that, in comparison, minimises
transaction costs, information asymmetry, irrationality, judicial errors, status-quo
bias and social costs probably maximises social welfare. In this chapter, the
influence ofeach alternative on each evaluation criterion is investigated by means
of a matrix. Below the most important features of each alternative are discussed.

(1) Majoritarian defaults save the majority transaction costs. Judicial errors
occur when parties quarrel about whether a contractual term is meant to follow
up on the contractual default rules or whether parties want to deviate from that
term. The status-quo bias play a significant part, because the minority, for which
deviating is the cheapest way out, does not always choose to do so. (2) The would-
have-wanted standard saves, in principle, all parties transaction costs, for no one
needs to deviate. For, the judge always does afterwards what the parties would
have done beforehand. However, the chances ofjudicial errors are considerable
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in the application ofsuch opennornis. (3) Formalism does not force back any type
of market failure (transaction costs, information asymmetry, irrationality), but
because there are no contractual default rules, this solution does not entail any
type of government failure (judicial errors, status-quo bias and social costs).

(4) Penalty defaults are the alternative solution capable of forcing back both
information asymmetry and irrationality. The disadvantage ofthis method is that
transaction costs cannot be avoided. (5) The normative approach onlybrings about
disadvantages. This solution is neither aimed at forcing back market failure, nor
aimed at forcing back government failure. (6) Safe harbours entail many advantages.
The most important advantage is that parties can select the desired legal conse-

quences at low transaction costs by using acknowledged pre-formulations. The
chance that a judge makes an error when interpreting these pre-formulations  is
small. (7) Standard-form contracts may also save parties transaction costs. In some
cases, even information asymmetry can be prevented. When terms from-standard
form contracts receive a fixed meaning - such as the Incoterms -, they will also
prevent judicial errors.

Chapter 9,  Step 6.  Comparisonofthe alternative solutions. Thenormative approach
is undesirable when drawing up de fault rules. For this approach fails after having
been tested against all evaluation criteria. The direct consequence for the current
rules is that judges had better apply open default norms as would-have-wanted
standards. Not one of the remaining alternative solutions is optimal under all
circumstances. Penalty de faults are usually optimal when information asymmetry
and irrationality play a part and when they can be forced back by means of the
contractual default rules. These are exceptions. In the remaining cases, the
majoritarian defaults are preferred i fthree standards are met: (a) the problem, and
the solution that is desired by the majority is known, (b) it's possible to draft a
simple, strict norm and (c) the majority is substantial. Usually, the solution wanted
by small parties is pre ferred, because it is more di fficult for them than it is for large
parties, to contract out of the default rules.

When these three conditions cannot be met, the only choice that remains is
between the would-have-wanted standard and formalism. Large contracting parties
often have a pre ference for formalism, whilst small parties usually opt for a would-
have-wanted standard. In this thesis it is argued that, whichever solution is chosen,

the parties are free to choose the other regime. Would-have-wanted standards are

preferred, because small parties usually opt for these as it is more di fficult forthem
to deviate from de fault rules. Large parties that opt for formalism can easily include
this in their contracts. When to a certain problem both a majoritarian default rule
and a would-have-wanted standard are applicable, the majoritarian default will
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be preferred. It is equally undesirable to put majoritarian rules aside with an appeal
on art.6:248 Dutch Civil Code.

Furthermore, it is desirable to combine the solutions mentioned above with
safe harbours and standard-form contracts. Judges can create safe harbours by
attributing 'fixed meanings' to as many concepts as possible. Thus, contractual
default rules become a selection menu from which parties can easily select the
legal consequences desired. Sometimes, however, it is better to encourage social
parties to draw up standard-form contracts. When a certain line ofindustry is able
to self-regulate, government best plays a stimulating role. Finally, a separate
commercial code would be recommendable. Such a code could be entirely aimed
at the needs oflarge contract parties, so that they too may save on transaction costs.

Part III. Practice.

Chapter 10, Nonperfor,nance. In part III the consequences that the recommenda-
tions mentioned above may have in the practice ofcurrent Dutch law are discussed.
In the case o f non-performance, the legal system is desirable.  It is, however, not
desirable that judges accept exceptions to this system on grounds ofart.6:248 Dutch
Civil Code. With regard to faulty performance a fundamentally different system
is argued for. The majoritarian rule, entailing that, from the time the debtor delivers
a faulty performance, the creditor may invoke a remedy, is proposed.

A majority of small parties would with a complete contract agree on
expectation damages. The basis therefore is a desired majoritarian rule. With regard
to the causal relation between the damage and non-performance I argue for a return
to adequacy theory: only foreseeable damages can be claimed. This is a penalty
default, for this legal rule stimulates the creditor to inform the debtor about
unforeseeable risks. Instead of basing the mitigation principle on the open norm
of Article  6: 101 Dutch Civil Code,  I  argue  for a majoritarian rule: damage  that
could have prevented by the creditor at lower costs than the expected damage does
not qualify for compensation.

Under current law, a creditor may in principle choose any remedy in the case
of with non-performance. I argue for annulment of this right of option. I propose
the majoritarian de fault rule that that remedy is opted for that, ex post will redeem
the non-performance in the cheapest manner. When, however, the relation between
the parties is bad, a remedy that maintains the relation is not optimal. Therefore,
I also propose the would-have-wanted standard that enables a judge to investigate
whether the maintenance of the relationship  is to be expected.
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Chapter 11, The supplementary effect of art.6:248 Dutch Civil Code. 1 argue that
judges can only applythe supplementaryeffect ofart.6:248 Dutch Civil Code when

(a) a contractual gap exists and (b) no other contractual default rule exists that
solves the problem. Despite these two limitations, legal development is still
possible. The supplementary effect of Article 6:248 Dutch Civil Code can best

be applied by judges as a would-have-wanted standard: In what way would the
parties have solved this problem themselves beforehand by means of a complete
contract?

For the termination of long-term contracts this means that, by means of a
would-have-wanted standard the judge checks whether a period of notice and
damages and, i fso, what period and what damages the parties would have wanted.
On the other hand, I do, however, argue for a majoritarian de fault rule stating that
long-term contracts concerning an indefinite period of time may be terminated
in principle. Forfeiture ofrights should preferably not be based on Article 6:248
Dutch Civil Code, because there are many majoritarian defaults that solve the

problemadequately, forexample untimelynotification offaultyperformance, waiver
of rights, prescription and creditors de fault.

Another application of Article 6:248 Dutch Civil Code would be the
interpretation of contracts. Here the Haviltex method, which is contextual

interpretation, is recommended, because notably small parties are in favour of
this method.  I argue, however, that the method of interpretation should be of a
supplementary nature. Thus, parties may opt for a textual or grammatical

interpretation. There are some cases in which the judge may choose the so called
CAO-norm and contra profere,item interpretation.

Chapter 12, Safe harbours: Contractual default rules as a selection menu. In this

chapter, I argue for the creation ofselection menus with accepted pre-formulations,
such as the Incoterms. In this way, parties are able to include clearly and at low
transaction costs the legal consequences desired. Moreover, the chance that the

judge makes mistakes in the interpretation o f the contract is small. Judges may
in the short run create a selection  menu  o f safe harbours by attributing ' fixed
meanings' to a number of concepts. When judges think that a concept does not
have a 'fixed meaning', they may create a safe harbour by pointing out which

concept really belongs to the meaning pleaded by the parties.
An area in which parties urgently need safe harbours is the pre-contractual

phase. Judges, however, usually are in the opinion that terms used in this phase

have no 'fixed meaning'. I propose a number of safe harbours that will enable

parties to communicate their intentions easily and unambiguouslyto ajudge. Also
with regard to warranties, safe harbours are needed, given the fact that the word
'warranty' has no fixed meaning. I propose safe harbours in the form of codes,
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comparable to those of the Incoterms. When judges accept these codes as
acknowledged pre-formulations, parties will be able to easily select the legal
consequences desired.

Apart from judicial and legal sa fe harbours, social parties may also create
a selection menu by using standard-form contracts containing model contracts.
Model contracts comparable to those ofIncoterms are the ISDA Master Agreement
(derivatives trade) and the UAV-GC 2000 (integrated design and construct
contracts). Legal and judicial safe harbours seem the most suitable in the case of
problems concerning, e.g., the pre-contractual phase and warranties, which may
occur in all types of contracts. Private selection menus seem optimal in the case
o f specific industry related problems.
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- beperkingsplicht 242,255, 263-265, 278-279
- gevolg 245,252,255,257,259
- vertraging 245,269
- voorzienbare 126,149, 259-263, 278-279

schadevergoeding 29,189, 243-273, 292-301,346
- aanvullende 242
- vervangende 168,179,242,245

scherpe norm 2,140,142,154,157, 168-169,178,201,208,215,224,234,236
Scholten 152,161
School

- Chicago                                                                                                                   35
- Institutionele 36-37

- New Haven                                                                                                     35
- Nieuw 36
- Oostenrijkse 37-38

schuldeisersverzuim 310,312,324
SER 79,122,158,192,328,353,355
signal ling 118,120,231,275
Singer 40-41

slavernij 129
social exchange theory                                                                                                 95
sociale

- afspraak 85,111,113-114,276,279
- Interactle 95-96,115
- normen 32-34,43,85,99, 105-106,112, 128,216-217
- welzijnsfunctie 17,34,36,42
- wetenschappen 51,67,74,100

sociologie                                                                                                       51
soft law 81,146,163-164
spontane belangenmaximalisatie 45-47,52
standaardregeling 151

stappenplan 45-51,60,67,68,77,81-82,8(,-87,234
status quo 57-58,160,164,172,191,272
status quo bias 171-172,201,208,228-229,328
stelplicht 311,348, 350-351
strategisch gedrag 123-124,126,137, 150,322
strategische benadering 148-152, 184-185, 225-228, 259-263, 322-323
Streefkerk 246-247,264
superior risk bearer 146

surplus 71-72,88-89,91-92,95,97,99,124,128,131
sweepstake 149-150
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symmetrische context 13-16,24,39,42
tautologie                                                                                                                  38
technisch juridisch begrip 157,334, 349-350
tekortkoming (in de nakoming) 141,145,242,257,259,272,277, 292-293, 299-300,348

- toerekenbare: zie wanprestatie
teleologische benadering                                                                                               11
termijn

- fatale: zie fatale termijn
- opzeg: zie opzegging

tijdsverloop
- en rechtsverwerking 302,306,309,324

Tjittes 311

toerekenbaarheid 141,241

toerekening naar redelijkheid 259

totstandkomingsgebrek 290-291,323,330,337,345
trade-off                                                                                          73

transactiekosten 53,55,118-123,199
UAV 231

UAV-GC 2000 159,328, 353-355,357
uitleg 62-65,102,113,149,156,168, 183,217-218, 313-323

- CAO-norm: zie CAO-norm
- contextuele: zie Haviltex-uitleg
- contra proferentem: contra proferentem
- grammaticale: zie tekstuele uitleg
- naar algemeen spraakgebruik: zie algemeen spraakgebruik
- tekstuele 62-65,102, 314-321,331

utilisme 16-17,42
vakjargon 314-315,317-318,320
Valk 311

variantie 169

vaste betekenis 156,230, 327-335,338,345
veilige haven 155-157, 188-190, 228-230, 327-357

- private 158-159,352-355
- rechterlijke 333-334
- wettelijke 333

verifieren 85,107-110, 167-168,181
verjaring 303,309-311,324
verkeersopvattingen 141,145

verklaring
- intentie 339,342
- vrijblijvende 339-340,342

verrekening 242-243,247,256
vertrouwen 98-99,106,115,162, 275-276,299

- calculus based trust 98-99
- gerechtvaardigd 302,308,324, 341-342
- knowledge based trust 98-99

vervalbeding 303,309-310

verzekering 50,58,94,103,115,171,260,303
verzuim 229,241-246,249, 253-256,265
voorwaardelijke verbintenis 156

voorzorgsmaatregelen 55,66.72, 124-125,127,149,192, 261-263
vormvoorschrift 151,335, 341-342
Vranken 81,164
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vriendschap: zie ook relatie, affectieve
wanprestatte 124-125,127,168,192, 233,246, 259-269, 346-348

- negatieve 246-247,252,255
- positieve 246-247, 252-255

weddenschap 95, 115

wederkerigheid 97-100,162
welfare economics: zie welzijnseconomie
welzijn passim

- distributie: zie (her)verdeling
- individueel 12-18,51
- interpersooniijke vergelijking 16-17,22-23
- (her)verdeling 16-21, 26-27, 56, 135-137, 205-206
- maatschappelijk: zie sociaal welzijn
- maximalisatie van 14-16,23-26,52,60,67-73
- meten 22-26
- sociaal 16-21,51,60,67-73
- vergelijken 22-26,67-73

welzunseconomie 34-38,42-43,46,73,95
wetswuziging 30,58,264
willingness to pay: zie bereidheid te betalen
win st

- gezamenlijke 14,88-91, 102-104,108-109,113-114
zelfregulering 3-7,77-82, 121-123,128,158, 163-164, 230-231,328.353.355

- overleg SER: zie Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg
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