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Introductie

"Je me bornerai à ranpeler des

principes évidents,

mais qui

blent oubliés.

Je n'indicuerai que des mesures

été proposées,

car il s'agit moins de créer de brillantes

cue de revenir aux premières notions

du bon

pierre de Franse Conventie voor op 2

december

sem-

simples qui ont déjà

sens."
1792.

théories,

Dit houdt

Robes-

Wie zich voor-

neemt een antwoord te geven op een eeuwenoude vraag doet er goed
aan deze woorden tot de zijne te maken, ook al koestert hij de stille hoop dat elementen van zijn antwoord als nieuw zullen worden ervaren.
Zelfs bij

een bescheiden maar aanhoudende inflatie wordt de hoofd-

som van een geldlening belangrijk aangetast.

Voorzover de Nederlandse rechter zich heeft uitgelaten over een beroep van crediteuren op
de geldontwaarding om hun vorderinoen uit geldlening aan te passen,
was dit,
daarbij

zij het niet unaniem,

afwijzend.

inRenomen door het Mark

heeft gewezen op 2

januari

schuld die bij

aangaan van de

het

Een centrale plaats wordt

is Mark arrest

1931.

dat onze Hoge Raad

Daarin werd beslist dat een markenlening meer dan honderd duizend

gulden betekende kon worden afaedaan met minder dan een cent.
het nominalisme werd aldus de verste consequentie getrokken.
Het

nominalisme,

schijnsel.
derzijds

de

gulden is gulden

staat het

steeds
"Recht

niet gemakkelijk",

zegt Paul

"Zulk

Scholten in

en Gerechtigheid" doelend op het Mark is

"Deze uitsFraak

dienen om onze rechtspraak
zijn

een paradoxaal ver-

in de reuk van schreeuwend onrecht.

verduwen wij

een rede getiteld
Mark arrest.
in

is

Enerzijds geldt het als een vanzelfsprekendheid maar an-

een uitspraak

der dat

regel,

Uit

kwetst

ons rechtsgevoel en kan

impopulair te maken."

noot onder het arrest

in de N.J.

Deze

slechts

schrijft Meijers

schrijver stelt ver-

zulks bovendien volledig onnodia geschiedt omdat ons

recht
de mogelijkheid biedt dergelijke onbillijkheden te redresseren. Hij
daagt de Hoae F'.aad uit zijn visie te verdedigen. Deze mening klinkt
ook door in

1972 waar Abas

in

zijn dissertatie sprekend over dit

arrest opmerkt

"Voor een billijk resultaat moesten daarom twee be-

ginselen opzij

aezet worden:

veel".

Als

in de vijftiger

voor een

jaren de

zo zuinige Hoge Raad twee te-

financiële nasleep van de deko-

lonisatie van Nederlands-Indië in de rechtszaal komt, blijkt de lagere rechter ondanks de uitspraak van ons hoogste rechtscollege
moeite te hebben het nominalisme
de billijkheid.

in overeenstemming te brengen met

z
de
Hoewel een zeer belangrijke stroming in de juridische doctrine
beslisbillijkheid
van
goede
trouw
en
de
mening toegedaan is dat de
de uiteindelijke inhoud van de

sende betekenis zijn voor

uit over-

eenkomst voortspruitende verbintenissen, wordt over het algemeen
een grote teruahoudendheid aan de daa gelegd wanneer het erom gaat
dit beginsel voor de
Dit geeft

geldlenina door te voeren.

aanleiding tot

hier aan de orde

de volgende,

billijkheid van

te stellen

rechtswege worden inge-

Maa op grond van de
zijn
grepen in de afwikkeling van aeldleningen als deze onderworpen
aeweest aan veranderingen in de koopkracht van de rekeneenheid? Zo
vraag:

ja,

zal blijken dat aldus eigenlijk

onder welke omstandigheden? Het

de door Meijers aan de Hoge Raad toegeworpen handschoen wordt opgeraapt.
dat een antwoord op de gestelde vraag

Het moge duidelijk zijn

zijn wortels niet alleen zal moaen vinden in strict juridische redenerinoen. Voor het oordeel over de billijkheid van een bepaald
resultaat

is inzicht in de economie rond de geldlenina onvan dit inzicht zal hieronder dan ook

immers,

ontbeerlijk.

Het verwerven

grote aandacht krijoen.

In

tussen rente en prijspeil,
In het verleden hebben

het bijzonder geldt dit de samenhang
overigens

juristen

ook een oud vraagstuk.

er nog al eens blijk van gegeven
economische we-

ernstige twijfels te hebben over de inbreng die de
tenschap kan leveren bij de oplossing van

juridische problemen.

Deze huiver was

in

zeker opzicht ook wel terecht.

Het element der

onzekerheid dat

de juridische realiteit kenmerkt,

is op grond van

de analytische moeilijkheden die het opriep, lange tijd in onvoltot
doende duidelijke mate in de aangedragen economische inzichten
uiting

gekomen.

Dit wil

intussen niet

nu in juridicis wel voldoende
zijn best is het bij

zich hiervan

zeggen dat men

rekenschap zou hebben

gegeven.

Op

een onderkenning van het bestaan van onzeker-

heid gebleven.
Door gebruik te maken van de verworvenheden van de wiskundige statistiek is in de economische wetenschao de kaart anders komen te
liggen.

In het bijzonder valt hierbij

van de moderne portefeuille
wachtingen en de
werking

theorie,

te denken aan de resultaten
de

leer van de rationele ver-

recente verscherpino van het inzicht

tussen de prijsvorming en de

in de wissel-

informatie waarover men be-

schikt.
Met behulp van de aan dit

alles

ten grondslag

liggende conceptu-

een verhelderend licht worden geworpen op het in het
recht zo oude maar ook fundamentele vraagstuk van de invloed van
ele aanpak kan

3

veranderde

omstandigheden op de gebondenheid uit overeenkomst.

Ju-

ridisch gezien staat de vraagstelling van deze studie eigenlijk
de schaduw van het
dit

antwoord op die meer algemene vraag,

algemene leerstuk relatief

De nadruk die daarbij

grote aandacht

jurisprudentie waar te

zal worden gegeven.

liggen op het risico-aspect dat on-

komt te

vermijdelijk inherent is aan het
in de

in

zodat aan

leven,

lijkt aan

te

nemen ontwikkeling naar

gen van het schuldvereiste voor aansprakelijkheid.
den op de ontwikkelingen ten aanzien van de

sluiten bij

de

een terugdrin-

Gewezen kan wor-

productaansprakelijk-

heid en de onrechtmatige daad.
Het

interdisciplinaire karakter van deze

mee dat,

studie brengt met

ten behoeve van de toegankelijkheid van het geheel,

bruikte bouwstenen uit de onderscheiden disciplines

zich
de

ge-

een tamelijk

uitvoerige en ook wel fundamentele behandeling moeten krijgen.

De

van belang zijnde economische analyse van de samenhang van rente
en prijspeil en van de verwerking van
ces

is bijeenaebracht

informatie via het marktpro-

in de hoofdstukken

voor de geldlening nader

6,

7

en 8.

Die analyse zal

inhoud moeten geven aan de daarvoor

in

hoofdstuk 5 bereikte conclusies ten

aanzien van het algemene leer-

stuk der veranderde omstandigheden.

De bijzonderheden van de

zige rechtspraak en van het
de artikel
4.

1793 B.k.

vinden hun behandeling in de hoofdstukken 3 en

Begonnen wordt thar,s met

een verkenning van de aangrijpingspun-

ten van de aan de orde gestelde problematiek:
geld.

aanwe-

in deze materie veelal centraal gestel-

de geldlening en het

d

Hoofdstuk 1

De Overeenkomst van Geldlening

1.1

De wetgeving van

1838

Hoewel geldlening één van de meest voorkomende overeenkomsten is,
ontbreekt van deze rechtsfiguur

in het huidige Burgerlijk Wetboek

een afzonderlijke begripsbepaling en

regeling.

geldlening zijn slechts de

1793 en

artikelen

leening van geld voortspruitende,
bij

de overeenkomst

is uitgedrukt'

Specifiek voor de

1794.

'De

schuld uit

bestaat alleen in de geldsom die
bepaalt het eerste

1793. Overigens beperkt de wet zich,

lid van art.

voor wat de geldlening betreft,

tot een regeling van de gevolgen voor de betrokken rechtsverhouding
indien vermeerdering of vermindering van de waarde der
of verandering

in de gangbaarheid plaats heeft.

hun interpretatie

zijn het

geldspecie

Deze bepalingen en

eigenlijke onderwerp van deze studie.

Een volledige regeling van de geldlening naar huidig recht vurmen
zij

niet.

Uit de plaatsing van de genoemde
in de veertiende

titel van

boek

specifieke geldleningsbepalingen

III blijkt dat de wetgever van 1838

de geldlening beschouwt als een bijzondere vorm van verbruiklening.
De gedeeltelijke definitie
wordt gesproken -

is

- alleen over de

slechts

te begrijpen

inhoud van de schuld

in samenhang met de voor

verbruiklening in het algemeen gegeven begripsbepaling van artikel
1791
tij

B.W.

'Verbruikleening is eene overeenkomst,

aan de andere eene

geeft,

waarbij

de eene par-

zekere hoeveelheid van verbruikbare zaken af-

onder voorwaarde dat

laatstgemelde haar even zoo veel van ge-

lijke soort en hoedanigheid teruggeve'.

Naar huidig recht is een

geldlening niets anders dan een verbruiklening die geld tot voorwerp
heeft. Aldus ook het algemene gevoelen
zal blijken van het N.B.W.

(1)Zie b.v. Asser-Kamphuisen
Vermeer [1930, p.411].

II

in de literatuur

(1)

Dit betekent dat eerst aandacht

[1976, p.294]

Pitlo [1964, p.502]

en zoals
zal dienen

en Loosecaat

S
te worden gegeven aan de

algemene regeling.

Verbruiklening is blijkens
partij
stelt -

zich niet zozeer
hij

tot

de gegeven definitie waarbij de ene
iets verplicht als wel

qeeft af - een

zogenaamd reëel

een handeling

contract.

Dat wil zeggen
uiteraard afgezien van het algemene vereiste van wilsovereenstemming, een verbruiklening eerst tot stand komt door overdracht
van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt. Een gedat,

volg hiervan
één partij

is dat volgens het aldus geregelde contract slechts op
- de lener - een hoofdverplichting rust. In de veertien-

de titel richt de wetgever
lener.

zich dan ook vrijwel uitsluitend tot

Naast de verbruiklening

de

zijn naar het huidige wetboek niet

alleen de bewaargeving en de bruiklening maar ook, zoals Schutteváer [1957] in herinnering brengt, de schenking van hand
tot hand,
reële overeenkomsten.
Dergelijke overeenkomsten passen slecht in ons verbintenissendat immers gebaseerd is op de gebondenheid aan de enkele

recht,

wilsovereenstemming.

Het sacrale element dat in het verschijnsel der
reële overeenkomsten valt te onderkennen is ons recht thans wezensvreemd. Het in een aantal gevallen toch voortleven ervan is
niet
slechts historisch te verklaren door naar het Romeinse recht te
verwijzen,

zoals Asser-Kamphuisen II [1976J doet. In de gevallen waarin het reële contract is blijven voortbestaan rust op de ontvanger
van het betrokken goed een restitutieplicht. Het spreekt wel vanzelf dat van

teruggave eerst

sprake kan zijn als een goed inderdaad
De vorm van het reële contract waarborgt, zij het op
een extreme wijze, dat van de ontvanger teruggave slechts kan woris ontvangen.

den gevraagd als hij
hand tot hand is
om een zekere

inderdaad heeft ontvangen.

van teruggave uiteraard geen

formaliteit

Bij

de schenking van

sprake.

rond de wilsverklaring,

Daar gaat het

die duidelijk moet

maken dat bezit wordt overgedragen. Het voortbestaan
van een aantal
reële contracten moge aldus ook logisch verklaarbaar zijn, het
wordt
in de literatuur, b.v. Asser-Kamphuisen II [1976, p.228] als ongewenst aangemerkt.
De prestaties komen immers niet uit de lucht vallen. Wanneer gekeken wordt naar het gehele geldleningsgebeuren, moet worden onderkend dat op beide partijen verplichtingen rusten. Op hem die in verbruikleen geeft rust de plicht de betrokken zaak inderdaad
aan de
lener over te dragen. Ook deze gebondenheid zal in werkelijkheid
deel uitmaken van de

algehele wilsovereenstemming van partijen.
Voorzover evenwel uitsluitend wordt gezien naar de wettelijke
verbruiklening kan de nakoming van deze verplichting niet worden afge-

6

dwongen.

De overeenkomst komt

tot stand als de uitlener

immers pas

heeft overgedragen.
Uit het geheel van de tussen partijen bereikte wilsovereenstemslechts een deel als het "benoemde contract"

ming licht ons B.W.
van verbruiklening.

De werkelijkheid dat de ene partij

deren in verbruikleen te zullen geven aan de andere,
deze te

zullen

goe-

wordt door de constructie van de wet in

teruggeven,

tweeën gesneden.

belooft

die belooft

tussen deze werkelijkheid

Hoe ligt de verhouding

en de wettelijke wetgeving?
Aangezien voor ons recht in het algemeen wilsovereenstemming voldoende is voor het scheppen van een overeenkomst is de opvatting
verdedigd dat partijen een overeenkomst zouden
gaan van de wettelijke geldlening
wordt in de literatuur een

(2).

sluiten tot het aan-

Een dergelijke overeenkomst

'vóórovereenkomst tot geldlening'

ge-

Deze vóórovereenkomst verplicht de verbruikleengever niet altot
de door de wettelijke verbruiklening vereiste overgave
leen
maar ook tot wilsovereenstemming bij het tweede contract. Loosecaat
noemd.

Vermeer

[1930]

heeft erop gewezen dat een

vóórovereenkomst dus onvruchtbaar blijft
stemming blijft weigeren.
ver

(p.412),

geldlening,

'Eveneens

'twijfelachtig,

eis

tot nakoming van de

zolang de wederpartij

schíjnt het',

toe-

aldus deze schrij-

of de vordering uit de overeenkomst tot

dus om mede te werken tot de geboorte der geldlening,

gecompenseerd kan worden met een op geld luidende

tegenvordering.

De voor compensatie vereiste gelijksoortigheid der vorderingen is
immers afwezig'. Loosecaat Vermeer stelt dan ook voor om nauw bij
de werkelijkheid aan

te sluiten en de overeenkomst tot verbruikledie verplicht, niet tot het slui-

ning te zien als een overeenkomst,

ten van een tweede overeenkomst maar enkel

tot het geven respectie-

velijk ook aannemen der beloofde zaken en die dientengevolge ingevolge wetsbepaling leidt tot, omslaat in wat onze wet een overeenkomst van verbruiklening noemt.
De problematiek

van de geldlening als

reëel

contract lijkt door de

te zijn gereden langs deze door Loosecaat
gesteld 'dat
Vermeer opgestelde wissel. In een arrest van 1958 wordt
eerst
wanneer
slechts
deze
is
dat
de betekenis van artikel 1791 B.W.
Hoge Raad op een zijspoor

zodanige afgifte heeft plaats gevonden de wettelijke regels omtrent
verbruikleen rechtstreeks van toepassing zijn' (3). Onze hoogste

Asser-RUtten
(2)Zie b.v. Suyling [1934] no. 64 en verder over vóórovereenkomsten
II [:979, p.53 e.v.].
(3)H.R. 26 maart 1958, N.J. 1958, 399.

7

rechter gaat in het genoemde arrest verder in het op de

achtergrond

dringen van het reële element van de verbruiklening door genoegen
te nemen met een veronderstelde
lenen zaken.

afgifte van de te

in plaats van een daadwerkelijke
Met dit laatste wordt echter

een uitbreiding gegeven aan de

in de literatuur en de

slechts

jurispruden-

tie algemeen gehuldigde opvatting dat de voor verbruiklening vereiste afgifte ruim dient te worden geinterpreteerd en
niet beperkt

is tot een feitelijke overdracht.

van de verbruiklening wordt bij
aan een werkelijke overdracht

Het

in elk geval

reële karakter

dit standpunt gehandhaafd doordat

slechts gelijk worden gesteld

rechtsverhouding een verbintenis

aanwezig is ten behoeve van hem die

in de thans beoogde overeenkomst van verbruiklening de
zijn en ten

laste van de wederpartij.

schijnlijk,

uitlener zal

Van oudsher werden de tradi-

longa manu met afgifte gelijkgesteld evenals,

tio brevi en

compensatie

Hoge Raad van

27 april

(4).
1979,

zoda-

een reeds tussen partijen geschapen

nige situaties waarin krachtens

Blijkens het recente
R.v.d.W.

overeenkomst voldoende om de ontvanger

1979,

67,

is

waar-

arrest van de
zelfs een enkele

jegens derden als eigenaar

te legitimeren.
Uiteindelijk

is het

reële element in de wettelijke regeling van

de verbruiklening slechts

van belang voor het moment van tot

komen van de wettelijke overeenkomst van geldlening.
ge is het

zonder betekenis

ningsgebeuren.

Het

reële overeenkomst
Zoals reeds

Voor het overi-

voor de rechtsgevolgen van het geldle-

feit dat naar huidig recht de verbruiklening een
is kan dan ook verder buiten beschouwing blijven.

naar voren gekomen dient naar algemene opvatting het

begrip afgifte bij de verbruiklening ruim te worden genomen.
vraag naar wat verstaan moet worden onder afgifte is
van belang bij de behandeling van het
lening.

In

feite

immers, wordt

wijze waarop de uitlener aan
Bij

stand

De

niet slechts

reële element van de verbruik-

aan de orde gesteld de vraag naar de

zijn verplichtingen moet en kan voldoen.

afgifte in het geval van verbruiklening gaat het in elk geval

om eigendomsoverdracht,
teerd.

hoe ruim deze

laatste ook wordt geinterpre-

Op een ongelukkige wijze wordt dit door de wetgever benadrukt

in artikel

1792 B.W.

dat stelt dat de

lener

'uit krachte'

van de ver-

bruiklening eigenaar van het geleende wordt.
Het

feit dat de uitlener de eigendom van het geleende overdraagt

(4)VOOr een verdere bespreking van het reéle element in de verbruiklening en het
gemelde standpunt van de Hoge Raad zij verwezen naar Schuttev~er [1957].
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impliceert dat

zijn hoofdverplichting niet kan worden opgevat als

het toestaan van gebruik van het qeleende voor een beperkte tijd aan
de

Een dergelijke opvatting is in Duitsland naar voren ge-

lener.

bracht door Affolter naar aanleiding van de vraag of bij
het Duitse recht

van kracht

de ook voor

zijnde reële overeenkomst van geldlening

de enige hoofdplicht op de lener dan wel de

uitlener rust.

'Es scheint

mir aber dass die einseitige Verpflichtung aus dem Vertrage den Darleiher betreffe.
(-);
Kapitals

Die Verpflichtung des letzteren is eine dauerende

sie besteht darin,
zu belassen'

delijk mede

den Empf~nger

(5).

im Genusse des gegebenen

Inderdaad zal de verbruiklening uitein-

tot strekking hebben het gebruik van de betrokken

aan de lener

te

geven.

slecht met het begrip

'toestaan voor een beperkte duur'.

dom is overgedragen kan van

een hoofdplicht,

opeisen van teruggave geen sprake zijn.
eigendomsoverdracht plaats vindt,
te verdedigen.

zaak

Eigendomsoverdracht verdraagt zich echter
Nadat eígen-

in het niet

bestaande

waarbij geen

Voor bruikleen,

is een dergelijk standpunt eerder

Op de onderscheidingen tussen verbruiklening en alge-

meen als verwant ervaren rechtsfiguren wordt nader ingegaan in paragraaf 3 van dit hoofdstuk.

Beslissend voor het wezen van de verbruik-

lening blijkt het gebruik van

de te

willen mogelijk maken.

principieel

Bij

Dít

is

lenen zaak dat partijen de lener
alomvattend.

verbruiklening moet de uitlener een zaak leveren.

waarop eigendomsoverdracht plaats vindt moet,
algemeen gevoelen ruim worden genomen.

aan de wijze van levering slechts één eis
een zodanige wijze
dat is mede

geschieden dat de

naar

jurisprudentie is,

Volgens de

enkele overeenkomst voldoende.

zoals gebleken,

De wijze

zoals gebleken,
Naar het

te stellen.

lijkt valt

Zij moet op

strekking van de overeenkomst,

het gebruik van de zaak dat

partijen voor ogen staat, er

niet door wordt belemmerd.
Tot de strekking van de verbruiklening kan ook behoren een ten gunste van de

uitlener bedongen vergoeding,

wetboek

als

is

de rente.

In het huidige

naklank van het eeuwenoude renteverbod het bedingen

van rente enigszins op de achtergrond geraakt.
het uitdrukkelijk toe maar

Artikel

rentebetaling wordt niet

van de overeenkomst gerekend.

1802

staat

tot de strekking

De praktijk waar rentebetaling eer

regel dan uitzondering is geeft een

ander beeld te zien.

erkent,

praktijk in ruimere mate.

zoals

nog zal

blijken,

deze

Welke hoedanigheid moeten de door de uitlener te
zitten? Ook voor de beantwoording van deze vraag

(51Affolter

[1905]

vermeld bij

Esser [1960].

Het N.B.W.

leveren zaken be-

lijkt het te maken

9
gebrui'~c beslissend.

Als partijen zich over de hoedanigheid niet heb-

ben uitgelaten maar wel over het gebruik een fles port omdat
portkenner'
vraag.

ik

leen van een vriend

ik onverwacht bezoek heb gekregen van een 'echte

- zal daarin het antwoord gelegen zijn op de gestelde

slechts als partijen zich evenmin over het te maken gebruik

hebben uitgesproken

zullen de algemene regels

bintenissen actueel worden.

De

betreffende

soortver-

zaak moet die hoedanigheid hebben,

die men in het algemeen van dergelijke zaken verwacht,

maar men be-

hoeft niet de beste kwaliteit te geven.
Een bijzonder geval

doet zich voor

indien partijen het voorwerp

van hun overeenkomst slechts generiek hebben aangegeven terwijl
blijkt dat de aangegeven soort als zodanig ongeschikt is voor het
gebruik dat

de ontvanger,

ogen stond.

Een dergelijke

is

naar zijn tegenpartij

bekend was,

situatie kan zich voordoen als

voor

gesproken

over een bepaald merk.
Toen een wasserette een

had gekocht,

zestal wasmachines van een bepaald merk

bleken deze niet bestand tegen het

"damespubliek". De
Rechtbank houdt de teleurgestelde koper voor dat niet anders gele-

verd was dan de bestelde machines,

terwijl de geleverde machines
voor wat de mankementen betrof niet afweken van andere van hetzelfde merk en type.

In cassatie gaat de. Hoge

Raad,

bij

zijn arrest van

29-1-1971,

N.J.1971,221 met de koper mee in zijn gedachte dat desondanks wanprestatie was gepleegd. Overwogen wordt dat "ook van wanprestatie
zij

sprake kan zijn,

indien de geleverde

zaken al verschillen

niet van andere tot soort behorende zaken,

niet aan de overeen-

komst beantwoorden omdat zij

niet de

koper op grond van de overeenkomst
levert

ervan mocht verwachten".

staat ervoor in dat de geleverde

hem bekende,
prestatie

inzake een met de

ook al heeft de debiteur

was reeds erkend

Wie

zaken geschikt zijn voor het,

gebruik dat ervan zal worden gemaakt.

sprake kan zijn,

prestatieplicht gedaan,
129

eigenschappen bezitten die de

in H.R.

Dat er van wanzijn formele

4 Mei

1952,N.J.1952,

levering verbonden garantiestelling aangaande

een gedraging van een derde.
Er is geen

reden om aan

beslist ten aanzien van de
verbruiklening,

waarbij

te nemen dat hetgeen de Hoge Raad heeft
"genuskoop" niet eveneens geldt voor de

ook naar

soort bepaalde

zaken moeten worden

geleverd.
In beginsel wordt de vereiste hoedanigheid bepaald door het gebruik dat partijen voor ogen staat.
verbruiklener geenszins
wel mogelijk

zijn.

Uiteraard dwingt dit

tot dit specifieke gebruik.

Dit gebruik bepaalt,

om het

laatste de

Het moet echter

in termen van het

lo
leerstuk van de dwaling te

zeggen,

de

'zelfstandigheid der zaak'.

laatste behoort in geen geval dat de

Tot deze

aan de eigen zaken van de lener.
wel doet dan is

in beginsel

en zal door deze

zaak schade berokkent

zaak geleverd die dit
gepleegd

door de uitlener wanprestatie

laatste de schade moeten worden vergoed,

hem geen schuld treft omdat hij
kennis droeg noch behoorde
Wat echter als

Wordt een

tenzij

van de gewraakte eigenschap geen

te dragen.

Dit is duidelijk.

partijen geen uitspraak hebben gedaan over hoeda-

nigheid van de zaak of over het gebruik dat daarvan gemaakt
worden en de lener aanvaardt een
opvatting gebreken vertoont?
brek dan kan hij

Indien de

lener onbekend is met het ge-

gebruik maken van alle

rechtsmiddelen die het recht

degene die dwaalt ter beschikking stelt.
gebrek de

'zelfstandigheid van de zaak'

partijen zich minder over

zal

zaak die naar algemeen gangbare

Dit betekent o.a'.
moet betreffen.

dat het

Naarmate

het mogelijke gebruik uitlaten

zal aan de

zaak een ruimere inhoud gegeven moeten worden.

zelfstandigheid van de

Dat wil zeggen dat meerdere eigenschappen relevant kunnen

zijn.

de lener van het gebrek aan de geleverde zaken op de hoogte is

Als
en

toch zaken aanvaardt die naar algemene opvatting gebrekkig zijn,
liggen de

zaken anders.

kennen dat

zij

Door deze zaken te aanvaarden geeft hij

te

toch voldoen aan de eisen die partijen op het oog

hadden.
Bij

verbruikleen om r.iet

is hiermee ook de

zaak af.

zal kunnen volstaan met het te zijner tijd leveren van
qebrek.

Hij

zijn dan de

vereiste van de prestaties
een vergoeding is

dit gebeurt door het gelijkheids-

zonder meer.

bedongen,

zaken met dit

zijn eigen prestatie minder mag

hoeft niet te eisen dat
standaardkwaliteit;

Ook de lener

Als voor de verbruikiening

is het niet duidelijk wat

zijn van acceptatie van gebrekkige

de gevoigen

zaken.

Is de vergoeding áoor partijen ook

gebaseerd op het te leen geven

van naar verkeersopvatting gebrekkige zaken? Het wil voorkomen dat
dit in geval van onvoorwaardelijke
daad het geval is.

Indien

de

acceptatie door de lener,

lener wel bereid is de geleverde

te aanvaarden maar dan tegen een

lagere vergoeding

zal hij

inderzaken

er goed

aan doen direct hierover met de uitlener tot overeenstemming te geraken dan wel de zaken

te weigeren.

Hoe toch zou de rechter een zin-

nige uitspraak kunnen doen over de vermindering van de hoogte van de
beloning? Wellicht dat hier bij
nen worden toegepast.

analogïe de regels van de koop kun-

De vergoeding wordt vermínderd naar

de gangbare waarde van de

rato van

naar algemene opvatting gebrekkige zaken
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Juist omdat

en van de standaard.

partijen kennelijk over

een van het algemene oordeel afwijkende mening hebben,
naderingswijze voor partijen ongewenst voor en
doen het niet
Op de

zover

te

zal men er beter aan

laten komen.

lener rust de hoofdplicht na de in de overeenkomst bepaalde

tijd het geleende
te dragen.

De

terug te geven,

teruggave betreft

gelijke hoedanigheid als

dat is wederom in eigendom over

zaken in gelijke

destijds door de

lening de

is.

(6).

Ten on-

een uitvloeisel van de eigendoms-

Eigendom is voor het dragen van risico niet noodza-

Zo loopt ook de bruiklener,

geleende wordt,

Samen-

looptijd van de

lener het risico van het vergaan van het geleende.

rechte ziet de wetgever dit als
overdracht

hoeveelheid en van

lener ontvangen

hangend met deze hoofdplicht draagt gedurende de

kelijk.

het gebrek

komt deze be-

zonder dat hij

eiqenaar van het

een zeker risico voor het vergaan der

inhoud van deze hoofdplicht

is,

zoals artikel

der betekenis de waarde-ontwikkeling der

zaak.

1'795 B.W.

Voor de

stelt, zon-

geleende zaken.

De essentíële elementen van deze hoofdplicht zijn de gelijke soort
en de gelijke hoeveelheid van hetgeen wordt teruggeven en hetgeen
ontvangen is.

Wat is van gelijke soort en hoedanigheid? Asser merkt

hierover op dat
verder stelt hij
lijke

al te

Na hetgeen hierboven

stellen dat de terug te

is

dan de verkeersopvatting'

opgemerkt ten aanzien van hetgeen door

leveren

moeten vertonen die partijen bij
wezenlijk tot de

en even

in de eerste plaats de bedoeling

is deze niet te achterhalen,

uitlener moet worden geleverd,

de

rigoreus moet nemen'

`omtrent de vraag wanneer men kan spreken van ge-

soort en hoedanigheid beslist

van partijen;
(7).

'men dit niet

kan

zaken
het

er hier mee volstaan worden te
dezelfde kenmerken mogen c.q.
aangaan van de overeenkomst

'zelfstandigheid der zaak'

behorend oordeelden.

Voorzover partijen zich daarover niet hebben uitgelaten zal,
als

bij

de beoordeling van de prestatie van de

ne opinie,

uitlener,

de verkeersopvatting opheidering moeten geven.

Asser behandelt nog
dat een zaak van een

de vraag of uitdrukkelijk bepaald kan worden
andere soort zal worden

acht dan geen verbruikleen aanwezig maar

teruggegeven.

ruil.

Asser

Het wil voorkomen dat

op deze vraag geen algemeen antwoord kan worden gegeven.
ste plaats

even-

de algeme-

In de eer-

is het van wezenlijk belang of beide prestaties expliciet

zijn geformuleerd.

Verschilien die dan op te merken zijn kunnen wij-

(6)Zie Asser-Kamphuisen II [1976, p.286]. Deze ziet als grond dat op de lener een
generieke verbintenis rust. In paragraaf 3 komt dit nader aan de orde.
(7)Asser-Kamphuisen II [1976, p.287 en 268].
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zen in de richting van een ruil op krediet.
evenwel niet.

Onvermijdelijk is

Partijen kunnen immers hebben bedoeld

juist

dit

een res-

titutie van gelijke soort en hoedanigheid te verzekeren door zelf
een kwaliteitsvergelijking te maken.

Hier is niets op tegen wanneer

bovendien naar verkeersopvatting de zaken
en hoedanigheid kunnen zijn.
vooraf geen expliciete

Als van

formulering is

is vast te stellen dat hij

een

niet tot een ruil.

gegeven maar slechts achteraf

'andere'

te restitueren is gestipuleerd,

inderdaad van gelijke soort

de prestatie van de uitlener
zaak heeft geleverd dan als

dan maakt dit de overeenkomst nog

Wat was voor partijen de

zaak? Acceptatie door de
de normen voldeed.

zelfstandigheid van de

lener geeft aan dat de geleverde zaak aan

Ook Hofmann

(1942,

p.3y2]

acht

in dit geval nog

steeds verbruikleen aanwezig indien merk en herkomst naar verkeersopvatting niet van belang zijn.
Rest nog het hoeveelheidsvereiste,
hierover op dat het
der

(p.295)

valt

praktisch

te lezen

Asser-Kamphuisen

II

(197ó] merkt

geen moeilijkheden oplevert.

'dat de

wet

in artikel

1791 wel

Even vereist,

dat

"even zooveel" moet worden teruggegeven maar dat men het daarmede
niet al te rigoreus nemen moet'.

Er zij

er

dat terwijl de partijbedoeling beslissend
soort en hoedanigheid

is,

haar

voor de vraag wat evenveel

gelijke

iedere betekenis moet worden ontzegd

is

(~).

worden bepaald als zondermeer vast
de

echter hier op gewezen
is voor wat van

Hetgeen vergoeding is kan
staat wat restitutie is.

slechts
Indien

beantwoording van deze vraag aan partijen zou worden overgelaten

opent dit mogelijkheden tot

versluiering van een eventueel bezwarend

karakter van de overeenkomst.

Voorzover de prestatie van de

naar hoeveelheid afwijkt van die van
Mocht er een negatief verschil
vangen en wat hij

de

uitlener

is

lener

het interest.

zijn tussen wat de lener heeft ont-

uiteindelijk aan de

uitlener moet leveren dan be-

hoeft dit saldo geenszins te worden beschouwd als een materiële
schenking

zoals door Asser-Kamphuisen

der Feltz

[1929,

p.39j

gesteld.

bruikleen zal bezien moeten
verhouding van partijen.

[1976,

p.288]

en

door Van
van ver-

worden in het kader van de gehele rechts-

Daarin

deel voor de lener besloten.
p.538]

II

De betreffende overeenkomst
is wellicht

een te compenseren na-

Aldus ook Land-Loosecaat Vermeer

[1932,

met verwijzing naar de vóórovereenkomst.

Wanneer een verbruiklener

door overmacht

zijn verplichtingen tot restitutie te

(H)Anders verder Loosecaat Vermeer

[1930,

niet meer in staat

voldoen,

p.425].

is aan

dat wil zeggen de goe-

13
deren waar het om gaat

is hij

te ieveren,

de van het verschuldigde te vergoeden.

slechts

gehouden de waar-

De waarde wordt volgens de

huidige wet bepaald op het moment dat de verbruiklener tot teruggave verplicht was.
zijn

Aldus

1801

B.W.,

dat

de verbruiklener ten dele

algemene bevrijdende beroep op overmacht ontneemt.

schadevergoeding wordt niet van hem verlangd.
lie vraagt om een verklaring.
Loosecaat Vermeer

[1932,

In de

p.548],

Een

literatuur

is

Volledige

dergelijke

anoma-

slechts bij Land-

hiervoor een verwijzing naar de

strekking van de verbruiklening te vinden.

In paragraaf

3 handelend

over het wezen van de verbruiklening za1 hierop worden ingegaan.
Treft de verbruiklener wel schuld voor

het verzuim dan is hij

tot

volledige schadevergoeding verplicht.
Het tijdstip van teruggave kan door partijen uitdrukkelijk zijn
overeengekomen.
De

lener is

biedt,

Vbór dat moment mag de

daartoe

wel bevoegd.

uitlener

niet terugvorderen.

naar de wettelijke regeling,

die dit niet ver-

tijdsbepaling naar de strekking

Als echter de

van de overeenkomst ook in het belang van de uitlener

is gemaakt,

omdat de omvang van de vergoeding door de looptijd wordt bepaald,
tijdstip het enige waarop restitutie kan en moet

is het genoemde
plaats vinden.

In de praktijk waarin rentevergoeding regel

dit wel meestal het geval zijn.

Dit

een de uitlener om rente ongunstig gezinde regeling
voortijdige aflossing expliciet uit te sluiten.
de

rekening-courantverhouding.

allen

tijde stortingen en opnames

artikel
de

1793

B.W.,

(9)

goed aandoet

Een uitzondering vormt

kunnen plaats vinden.

Dit

is

teruggave

in beginsel

een algemene regel waarvan ook

dat de rechter in zo'n geval de bevoegdheid geeft

lener enig uitstel te verlenen,

wel niet uitdrukkelijk gemaakt,
verbruiklening plaats vindt.
waarom de lener,

zal

Tot het wezen hiervan behoort dat te

Wanneer geen tijdsbepaling gemaakt is kan de
terstond worden opgevorderd.

is

neemt niet weg dat men er bij

uitgaat.

Een tijclsbepaling,

hoe-

kan blijken uit de context waarin de

Zo kan gewezen worden naar het doel

naar zijn tegenpartij

bekend is,

de lening aangaat

(10) .
Hoewel volgens
moet worden als
heeft,

de huidige wettelijke regeling geldlening gezien
een bijzondere verbruiklening die geld tot voorwerp

zijn er een aantal vragen die alleen bij

tisch alleen bij

geldlening,

kunnen spelen.

geldlening,

of prak-

Deze vragen betreffen

(9) Alleen het bedíngen van interessen moet schri~telijk geschieden.
(10) Asser-Kamphuisen II [1976, p.291].
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drie punten.

Ten eerste is er de vraag wat bij
ten

qeldlening onder 'af-

gifte'

is te verstaan,

tweede of en in hoeverre bij

de eis

van kracht blijft dat evenveel moet worden teruggegeven als

ontvangen is en tenslotte wat
verstaan onder gelijke

geldlening

in het kader van de geldlening

soort en hoedanigheid.

Dit

is

te

zijn de kernpun-

ten van de regeling.
Undanks

de stelligheid waarmee de wet

geldlening als een verbruik-

lening ziet en de vanzelfsprekendheid waarmee de

literatuur dit on-

derschrijft rijzen kennelijk moeilijkheden ten aanzien van de kernpunten van de

regeling

zodra het om geld gaat.

Op de vragen die

worden opgeroepen indien geld het voorwerp van de verbruiklening is
wordt aan het

slot van dit

hoofdstuk nader ingegaan.

mee volstaan te constateren dat,

Hier zij

in de praktijk tot stand komt en wordt afgewikkeld,

onder de alge-

mene regeling van de verbruiklening te laten vallen,
pele en ruime

er-

ten einde de geldlening zoals die
een zeer soe-

interpretatie nodig wordt geacht van de kernelementen

in de wettelijke

regeling van de verbruiklening als het om geld gaat.

Zo moet de betaling via cheque- en giroverkeer in overeenstemming
gebracht worden met een regelíng die uitgaat van de levering van
roerende lichamelijke

zaken

terwijl

bijvoorbeeld ook de converteer-

bare obligatielening met zijn wel heel bijzondere aflossingsvorm als
geldlening dient te gelden.
de algemene regeling is

bij Land-Loosecaat Vermeer
bij aan

Een dergelijke ruime interpretatie van

te vinden bij Asser-Kamphuisen
[1932].

[1976], en
zich hier-

(11).

Van Brakel

[1939]

gaat

zover te stellen dat het beginsel van de

verbruiklening dat steeds door de
gegeven

II

De jurisprudentie sluit

ingeval

lener

evenveel moet worden

van geldlening uitzondering lijdt.

terug-

Gedoeld wordt op

de voor de geldlening geschreven bepaling van artikel

1793 B.W.

A1-

gemeen wordt aangenomen dat in deze enigszins cryptische bewoordingen
voor ons recht het nominalistische beginsel
gelegd.

'De hoofdregel is'

bij

geldschulden is neer-

aldus Asser-Kamphuisen

II

[1976],

het nominaal bedrag der schuld in wettig betaalmiddel
nale waarde moet worden teruggegeven;
trinsieke waarde dóet daarbij
B.W.

bepalend dat

artikel 1793

niet terzake'.

'dat

tegen de nomi-

lid 2 B.W.

De in-

Het tweede lid van 1793

indien de muntstukken een andere nominale waarde

krijgen gedurende de

looptijd van de lening,

de nominale waarde van

het moment van voldoening in acht genomen moet worden,
schrijver als slechts een

ziet deze

toepassing van hetzelfde nominale beginsel.

(11)Zie de door Asser-Kamphuisen

II

[1976]

vermelde rechtspraak.
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Ook als

het geldstelsel verandert maar de

blijft - men kan

naam van de

zich afvragen wat hierbij

rekeneenheid

voor te stellen

is

paalt dit artikel dat de leenschuld met wettig betaalmiddel

-

be-

ten tij-

de van de betaling tegen nominale waarde kan worden voldaan, merkt
Asser-Kamphuisen II op.
Pitlo

[1964,

p.503]

ren wanneer hij

vertolkt een belangrijk deel van de commenta'De rechtspraak beperkt het ongelukkige in het

zegt:

tweede lid van art.

1753

niet tot geldlening'.

neergelegde uitgangspunt voor verrekening

In het algemeen wordt het

feit dat bij

waar-

dedaling van het geld de lener aldus kan volstaan met restitutie
van een geringere waarde gezien als onbillijk en door Van Brakel,
zoals gezegd,

bovendien als een uitzondering bij de geldlening.

Aangezien deze problematiek het pièce de résistance van deze
die uitmaakt,

1.2

De

zal

stu-

er uiteraard hieronder dieper op worden ingegaan.

regeling van het Nieuw B.W.:

het tegemoetkomen aan de critiek

Ook het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek

[1972]

ziet

blijkens de memorie van toelichting de geldlening als een verbruiklening van geld.

In tegenstelling tot het huidige wetboek heeft hier

de geldlening een afzonderlijke begripsbepaling en regeling gekregen.
Er

is een eigen afdeling aan gewijd.

worden onderscheiden van

(andere)

"Verbruikleen van geld",
waarbij de ene partij,
tij,

de

lener,

de

Geld moet volgens de ontwerpers

roerende zaken.

zegt artikel
uitlener,

7.2.1.1.

zich verbindt aan de andere par-

een som geld te verstrekken,

en de

aan de uitlener een som geld terug te betalen".
lering gelegd wordt naast
dan valt naast het
strekken"

en

"is de overeenkomst
lener

zich verbindt

Wanneer deze formu-

de algemene definitie van artikel 1791

B.W.

terminologisch verschil dat gesproken wordt van

"terugbetalen"

in plaats van "afgeven" en

op dat volgens deze definitie beide partijen

"ver-

"teruggeven"

zich volgens

de wette-

lijk geregelde geldlening tegenover elkaar verbinden en dat de eis
van evenveel en van gelijke hoedanigheid,

aan de

restitutie gesteld,

is komen te vervallen.
Het reële element

in de overeenkomst van geldlening is verdwenen.

Hiermee komen de ontwerpers tegemoet aan de algemeen naar voren gebrachte bezwaren tegen het regelen van de geldlening als een reële
overeenkomst.
is,

Ook de

verbruikleen van roerende zaken in het algemeen

zoals blijkt uit artikel

7.2.2.1.,

een volledig wederkerige overeenkomst.

in het ontwerp geworden tot
Het wil

voorkomen dat gezien

de reeds gereleveerde benadering van de verbruiklening onder de
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huidige wet door de jurisprudentie,

deze verandering niet veel meer

is dan een stroomlijnen van de thans
Terwijl

de voorgestelde

de zaken in het algemeen,
element,
wel de

niet veel

nog geldende bepalingen.

regeling van de verbruiklening van roerenafgezien van het vervallen van het reële

afwijkt van de huidige,

is bij

de geldlening zo-

terminologie gewijzigd als het hoeveelheids- en kwaliteits-

criterium komen te vervallen.
leverden

Zoals

in de vorige paragraaf opgemerkt,

juist deze criteria en het vereiste van afgifte,

dit laatste min of ineer in een consensueel

het nakomen van de verplichting van de uitlener,
blemen op.

Deze nopen

tot

een

teria onder de huidige wet.

zeer ruime

bij

als

geldlening pro-

interpretatie van de cri-

Voor de bijzondere begripsbepaling van

de geldlening bestaat aanleiding
lichting op p.883,

ook als

kader wordt opgevat

"want",

"de verbintenis

zo zegt de memorie van toe-

tot het verstrekken of terugbe-

talen van geld heeft in deze tijd een andere
tenis tot het geven van een bepaalde

inhoud dan een verbin-

hoeveelheid roerende zaken of

het teruggeven van roerende zaken van gelijke soort en hoedanigheid
(-).

Immers, bij

verbintenissen tot het betalen van een geldsom

gaat het niet om zaken van een bepaalde
bij verbruikleen van roerende
gedrukt

zaken,

soort en hoedanigheid, zoals

doch om een bepaald bedrag, uit-

in eenheden van een bepaald wettig betaalmiddel en de een-

heid van dat betaalmiddel
doch slechts een
geldsommen,

is niet

rekeneenheid.

vooral als deze groot

dere wijze dan door overdracht
opleverende geldvoorwerpen,

een naar

Daar komt
in

nl.

zijn

de soort bepaalde zaak,

nog bij

(-)

eigendom van wettig betaalmiddel

door overschrijving van het

talen bedrag op de rekening van de crediteur bij
instelling".

dat betaling van

veelal geschiedt op an-

In de artikelgewijze

te be-

een bank of giro-

toelichting wordt hier nog aan

toegevoegd dat het nakomen der verplichtingen door partijen bij
geldlening ook kan geschieden "door verrekening,
geving of doordat partijen overeenkomen dat een
aan de uitlener wordt omgezet
paald bedrag".
B.W,

houden.

in schuld uit geldlening

tot een be-

A1 deze wijzen van voldoening moesten onder het oude

onder de begrippen

afgifte en teruggeven gebracht worden ten-

einde de praktische geldlening
te

door inbetalingschuld van de lener

in overeenstemming met de regeling

Het gebruik van de woorden verstrekken en betalen moet

deze problemen uit de wereld helpen.

Evenals voor de huidige

ling moet voor het ontwerp de vraag worden gesteld waarom bij
lening een dergelijke souplesse niet
ook,

kennelijk,

Duidelijk

is

vereist.

alleen

regegeld-

aanvaardbaar is maar

Op deze vraag wordt hieronder teruggekomen.

in elk geval dat dit te maken heeft met de aard van het

17
geld.

Van deze aard zegt de toelichting, zoals gebleken, slechts dat
het niet een naar soort bepaald-zijn is maar een rekeneenheid.
Het hoeveelheidscriterium, waarvan Asser-Kamphuisen II [1976]
reeds opmerkte dat het zeker bij
moet worden genomen,

geldlening niet al

is thans geheel

te rigoureus

vervallen omdat het herhaalde-

lijk voorkomt dat bedongen wordt dat meer of minder mag worden teruggegeven of dat de betalingen gekoppeld zijn aan een indexclausule.

"Het maken van dergelijke bedingen behoort niet tot gevolg te
hebben dat de overeenkomst buiten het bereik van de bepalingen omtrent verbruikleen van geld valt", vinden de ontwerpers.
Het zij benadrukt dat het onderhavige criterium voor de verbruiklening verder
onverkort is gehandhaafd.
Pabbruwe

[1974]

juicht deze benadering door het ontwerp toe.

verdeeld enthousiasme

lijkt hier evenwel

reeds voor de huidige

regeling opgemerkt moet een verschil

omvang der prestaties bezien worden
houding van partijen.
van wat rente

is

niet op

slechts mogelijk indien vaststaat dat de lener
teruggeven als hij

Dat het uiteindelijk door de

taling,

tussen de

in het licht van de gehele ver-

ontvangen heeft.

immers dat deel van de verplichtingen van de
van de

OnZoals

Daarentegen is de noodzakelijke vaststelling

elk geval evenveel moet
is.

zijn plaats.

saldering van
hoofdsom,

zijn diverse

lener dat geen

aflossing

lener te betalen bedrag als

gevolg

schulden uit hoofde van rentebe-

en anderszins afwijkt van hetgeen

tie door hem op grond van

in

Rente is

geldlening werd ontvangen,

in eerste
is

instan-

slechts van

bijkomend belang en verandert aan het grondstramien dat
evenveel
moet worden teruggegeven niets. Het valt daarom ook niet goed in te
zien waarom het feit dat de uiteindelijke betalingsverplichting lager
of hoger is dan het ontvangen bedrag aanleiding tot twijfel zou zijn
over de toepasselijkheid van de regelen over de geldlening. Anderzijds bestaat de mogelijkheid van een gevaarlijke implicatie van de
onderhavige opzet.
In het geval van indexclausules of goudclausules bijvoorbeeld is
het aantal waarde-eenheden van de geldschuld niet bepaald maar bepaalbaar. Deze bepaalbaarheid geldt in principe zowel voor de
schuld
van lener als van geldgever. Aan een gelijkheidsvereiste hoeft dit
niet

in de weg te

staan.

De clausule geeft

juist een objectief han-

teerbare maatstaf voor de gelijkheid van prestatie.
De vraag lijkt nu of het N.B.W.
lijkheid van prestatie
het in wezen van

geheel vrij

het kiezen van maatstaven voor geen

in het midden wil

één bepaalde maatstaf uitgaat.

gekeken wordt naar nominale

geldbedragen.

laten of dat

En wel deze dat alleen

Wat krijgt de geldgever van

18
geen rentepercentage heeft be-

een indexlening te horen wanneer hij
dongen en hij

op basis van artikel 7.2.1.2.

het antwoord naar het N.B.W.

alsnog rente eist? Is

dan dat voorzover de index is gestegen

de nominale bedragen afwijken en dat er dus reeds rente is bedongen?
Indien dit zo is kan men zich afvragen of daarmee civielrechtelijk
het índexeren van leningen is afgezworen voordat het op gang kan
komen (12). Dat, zoals de memorie van toelichting vermeldt, vele andere,

nieuwe,

wetgevingen aan het gelijkheidsvereiste vasthouden mag

dan ook geen verwondering wekken.
Van groot belang is verder dat het bedingen van

rente in het ont-

werp wat meer dan in de bestaande regeling naar de voorgrond is gehaald. Weliswaar is het beding niet integrerend in de begripsbepaling opgenomen maar de nauw verholen
over mede ingegeven door mildheid

afkeurende houding er tegen-

tegen de debiteur,

is verdwenen.

Voor wat betreft de geldlening wordt het beding verondersteld indien
bede overeenkomst door een der partijen in de uitoefening van zijn
roep of bedrijf

is

aangegaan terwijl,

blijkens artikel

andere gevallen de lener slechts dan tot
indien dit

is overeengekomen of uit het gebruik volgt.

treft de verbruiklening van roerende

de huidige wet vindt deze vermelding plaats
artikel

in
is

Voor wat be-

zaken is volstaan met het ver-

melden van de mogelijkheid van een rentebeding.
begripsomschrijving geeft,

7.2.1.2.,

rentebetaling gehouden

In tegenstelling tot

in het artikel dat de

7.2.2.1.,

zij het slechts

in het

tweede lid. De veranderde waardering van het rentebeding komt scherp
tot uiting in de bepaling - thans nog in contracten noodzakelijk aanzien
dat de hoofdsom geheel opeisbaar wordt bij wanprestatie ten
van een tussentijdse rentetermijn

(7.2.1.4.).

Geconcludeerd kan wor-

den dat rentebetaling weliswaar niet meer onwelwillend tegemoet wordt
getreden maar dat het ontwerp nog steeds niet zover gaat het te renormale strekking van de overeenkomst van verbruiklening.
Ten aanzien van het tijdstip van teruggave bepaalt het ontwerp dat
de lener moet teruggeven zes weken na opvraging door de uitlener tenkenen tot de

zij

een

andere tijd

is afgesproken of

uit het gebruik volgt.

De

terme de grace van de huidige regeling is vervallen. Ook deze bepaling van artikel 7.2.1.3. geeft blijk van een herwaardering van de
verbruiklening. De debiteur valt niet de lankmoedigheid ten deel van
Niet alleen bij de gevolgen van tussentijdse wanprestatie door de debiteur ten aanzien van de rente maar ook hier treedt
een zakelijke benadering van de verbruiklening naar voren. Gezien de
de huidige wet.

(12) Zie Ballendux [1975,

p.139~140].
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economische betekenis van de verbruiklening in het algemeen en van
de geldlening in het bijzonder is dit slechts toe te

juichen.

De belangrijkste bepalingen aangaande de geldlening
wet,

in de

huidige

betreffende de inhoud van de schuld van de geldlener als

waardeveranderingen plaats vinden van de
middel

(1793

B.W.)

vinden geen tegenhanger in het ontwerp.

hiervoor geven de ontwerpers

er

geldeenheid of het betaalAls reden

in de toelichting dat de term "geld"

hier in dezelfde betekenis gebezigd wordt als elders in het ontwerp.
Indien men van oordeel

is dat de wet moet aangeven hoe verbintenis-

sen die geld tot voorwerp hebben moeten worden nagekomen,

eventueel

anders dan door overdracht van geldvoorwerpen tot een bedrag gelijk
aan het nominale bedrag van de

schuld,

dient dit elders dan

regeling van de geldlening te gebeuren.

in de

De geldlening wijkt voor wat

dit aspect betreft niet af van andere geldschulden vindt het ontwerp.
Dit was naar de algemene interpretatie ook onder de regeling van het
B.W.

niet het geval.

algemeen

De alleen voor de geldlening gegeven regel werd

toepasselijk geacht

in ons recht.

systematiek van de wet zijn verbeterd.

In zoverre zou slechts de

Vooruitlopend op het verdere

betoog kan de vraag worden gesteld of het expliciet opnemen van deze nominalistische bepaling juist alleen bij de
tend een

zaak van gebrekkige wetssystematiek

deze figuur
spelen.

Deze

is geweest dan wel dat

in dit verband een bijzondere plaats

dere reden dan dat het vraagstuk veelal
zijn immers

geldlening uitsluiinneemt,

om een an-

juist bij geldleningen

zal

zeer veel voorkomende langdurige geldover-

eenkomsten.
Tot

slot worde nog vermeld dat de voorgestelde

voor wat betreft de verbruiklening van roerende
van de huidige wet bepaalt dat de
is dus

een hem niet

lener inqeval van

toe te rekenen verzuim,

de van het geleende op het moment dat
den.

nieuwe regeling
zaken in afwijking
overmacht,

dat

vergoeden moet de waar-

nakoming onmogelijk is

gewor-

Het ontwerp acht dit billijk daar het niet aan zou gaan om als

de onmogelijkheid van de prestatie eerder intreedt dan het moment
waarop volgens de overeenkomst gepresteerd moet worden,
stijging,

de waarde-

die realiter meestal het gevolg is van overmachtssituaties,

aan de uitlener ten goede te laten komen.

1.3

Het wezen van de verbruiklening en zijn verhouding tot verwante

figuren

In het voorgaande is gebleken dat

zowel

het oude B.W.

als het voor-

stel tot een nieuwe regeling de geldlening beschouwt als een bijzon-
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dere verschijningsvorm van de verbruiklening van roerende
Deze benadering

is vrij

de Franse Code Civil
Ook

algemeen.

Zij

wordt niet

en de op deze wet

geinspireerde wetgevingen.

in anders geaarde wetboeken als het

volgd.

Duitse B.G.B. wordt

Dit betekent dat de eigen aard van de geldlening,

tot uiting komt

zaken.

alleen gevolgd in

in zijn rechtsgevolgen,

te verklaren moet

zij

ge-

zoals die
zijn als

een combinatie van de wezenstrekken van de verbruiklening en die van
het geld.

Alvorens het geld nader onder de

aandacht besteed aan het wezen
het

lijkt,

loupe te nemen wordt thans

van de verbruiklening.

Dit kan,

het beste geschieden door de verbruiklening af

tegen andere

te

naar

zetten

rechtsfiguren.

Wanneer een vergelijking in de literatuur van de verbruiklening
hetzelfde beperkte aantal rechtsfiguren in

plaats vindt wordt veelal
de confrontatie betrokken.

De oudere Nederlandse schrijvers behande-

len allen verbruiklening in verband met bruiklening.
gens Opzoomer geen

"Zo kan men vol-

juist inzicht krijgen in het begrip verbruiklening,

als niet eerst bruiklening is besproken" merkt Van der Feltz [1929, p.3]
op.

Dit

is ook het standpunt van de wetgever van de Code Civil,

blijkt uit artikel
kaar noemt,

1874

C.C.,

dat bruikleen en verbruikleen

en uit de overwegingen van de ontwerpers,

de Travaux Préparatoires van Fenet
gaat Van der Feltz verder,

[1836).

weergegeven

"dan vergelijke men het contract niet alleen

oneigenlijk vruchtgebruik,

(met beding van

huur enz.".

Zelf beperkt hij

zich in navolging van de Franse wet tot een confrontatie met
leen. Asser-Kamphuisen II

[1976,

der Feltz in grote trekken

op,

Evenzo Land-Loosecaat Vermeer
tract erbij

haalt.

p.294

[1932],

aan het rijtje toevoegend.
die zelfs het maatschapscon-

In de vergelijking zouden ook betrokken kunnen

gebruik en bewoning,

van opstal

te merken dat de Duitse jurist

van vestiging van het

en van erfpacht.
Esser

[1960,

literatuur niet beperkt

de verbruiklening met de
in het licht

de bruik-

volgt het voorstel Van

e.v.]

de ruil

worden de overeenkomsten van pacht,

van de Nederlandse

in

"Wil men vergelijken",

met bruiklening maar evenzeer met koop en verkoop
wederinkoop),

zoals

naast el-

reeds

genoemde

recht van

Het is van belang op

p.642j

zich in afwijking

tot een confrontatie van

rechtsfiguren maar haar ook

stelt van de kredietverlening zoals die in het maatschap-

pelijk verkeer gebruikelijk

is.

Aldus

waarin een econoom zich zeer goed kan

neemt Esser een standpunt
vinden.

in

Economisch gezien is

verbruiklening of geldlening een vorm waarin het verschijnselkrediet
zich aan ons voordoet.
Waarom worden niettegenstaande hun vaak belangrijke juridische verschillen,

juist de genoemde rechtsfiguren met de verbruiklening c.q.
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geldlening in verband gebracht? Wat

is van deze figuren de gemeen-

schappelijke

trek? Nadere beschouwing leert dat deze
hun maatschappelijke functie.

is

gelegen

in

In het maatschappelijk verkeer blijkt de behoefte te
bestaan aan
de mogelijkheid dat iemand ten behoeve van productieve of
consumptieve doeleinden zich het gebruik verwerft van goederen die niet
tot
zijn vermogen behoren. Indien het er slechts om zou gaan
een bepaalde

zaak,

waaraan men behoefte gevoelt maar die men niet bezit, te
de ruil of de koop de aangewezen weg om in zijn be-

verwerven dan is

hoeften te voorzien.

Veelal is het doel echter het genot en gebruik
van meer goederen dan tezamen het "eigen vermogen" van het individu
uitmaken. Het komt dan aan op het genot en gebruik van andermans
zaak.

Bijgevolg is het gebruik steeds

recht

is

aan tijd gebonden. Naar ons
slechts van eigendom het genot van onbepaalde duur.
Door Diepenhorst [1961, p.90-100) is als voorwerp van
het "finan-

cieringsvraagstuk"

aangemerkt

maatschappelijke middelen

de beslaglegging op een deel van de

ten behoeve van een productieproces.

In
het bijzonder gaat het dan volgens hem om de kapitaalgoederen.
Een
beperking tot de sfeer van de kapitaalgoederen en het productieproces

is echter niet noodzakelijk.

krijgen van de

beschikking

tenbevrediging.
ring immers op

zich even

legitiem.

in dat geval,

formeel

zijn eigen middelen deel

kan worden dat het

Zij het dat

individu,omdat

uitmaken van de maatschappelijke,

rechtspersoonlijkheidbezittende

vennootschappen die hun "eigen miden dus

Een aandeelhouder is dan een

Aan te nemen valt dat

gend vooral de vennootschap als

beslag

Slechts voorzover het gaat om

aantrekken van hun aandeelhouders,

vennootschap.

consumptiefinancie-

iemand

financieringsvraagstuk.

gezegd

legt op laatstgenoemde middelen.

dit mogelijk anders.

is

Voorzover

zijn eigen midzijn behoeftenbevrediging komt het ietwat over-

trokken voor te spreken van een

delen"

ten dienste van de behoef-

Naast productiefinanciering

delen aanwendt voor
ook

In het algemeen gaat het om het ver-

over goederen

Diepenhorst

subject van het

van buiten,

ligt

financier

van de

inderdaad

stilzwij-

financieringsvraag-

stuk op het oog heeft.

Toch lijkt de verhouding van een aandeelhouder tot zijn vennootschap meer dan die van financiering. De positie
van een aandeelhouder is niet analoog aan die van een
obligatiehouder al worden bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen
de grenzen in de mist getrokken.

Van

financieren is sprake als het

de verkrijging van de beschikking, het
middelen die niet tot het

gebruik,

"eigen vermogen"

van het maatschappelijk kapitaal",

behoren.

beklemtoont

gaat om

van maatschappelijke
"De verdeling

Diepenhorst voor onze

zz
op ruil gebaseerde maatschappelijke economische orde, "berust op
contra-prestatie". Overeenkomsten die het voorzien in de onderhavige behoeften mogelijk moeten maken

ook plaats

in het algemeen me-

zullen dus

de tot strekking hebben de contra-prestatie,

in welke vorm deze dan

benaming er ook per geval aan wordt gege-

heeft en welke

ven.
Afgezien van de koop en de

ruil

gaat het bij

waarmee verbruiklening wordt vergeleken
genots- en gebruiksrechten

de overeenkomsten

steeds om de vestiging van

op andermans goed.

Ze

zouden op grond

van de bovenstaande beschouwingen financieringsovereenkomsten kunnen worden genoemd. Aangezien het genot andermans goed betreft is
van eihet steeds aan tijd gebonden. Volgens ons recht is slechts
gendom het genot van onbepaalde duur. Voor alle genoemde contracten geeft ons recht dan ook een min of ineer uitvoerige regeling van
de beëindiging van het genots- of gebruiksrecht.
duideTerwijl bij de meeste hierboven gegeven voorbeelden zeer
lijk sprake
juridische

is van het gebruik van andermans goed, ook in strict
zin, behoort tot dezelfde grote categorie overeenkomsten

ten doel hebben tussen op elkaar gerichte prestaties
een tijdsinterval in te lassen. Een voorbeeld hiervan is de ruil
waarbij de prestaties op verschillende tijdstippen mogen worden verook die welke

richt.

Economisch bezien

van krediet.

heeft men hier te doen met de grondvorm

In navolging van G.M.

Verrijn Stuart

schrijft de Encyclopedie der Bedrijfseconomie
krediet]

[1939, p.4]

[1969I,

om-

trefwoord

kredietverlening als "het beschikbaar stellen van beschik-

in ruil voor toekomstig goed".
legt tussen norHet wezenlijke van krediet is dat men een termijn
Door
deze termijn
maliter gelijktijdig te verrichten prestaties.
baar goed

verwerft één partij
delen dan zijn
mers reeds

voor een beperkte

'eigen vermogen'

gepresteerd

len heeft hoeven doen.

De wederpartij heeft

im-

zelf nog geen afstand van midde-

inlassen van een krediettermijn,

ook een wezenlijk bestanddeel
de regeling van de

bedraagt.

terwijl men
Het

tijd het gebruik van meer mid-

van de overeenkomst,

hoezeer

wijzigt echter

rechtsverhouding niet essentieel.

Zo blijft koop

betreffende de koop.
op krediet uitsluitend beheerst door de regelen
Een
Een element van lening speelt hier juridisch geen enkele rol.
en verbruikconstructie van deze figuur als een samenstel van koop
van de koper,
bij
wanprestatie
lening is foutief, omdat bijvoorbeeld
de verkoper alle rechtsmiddelen behorend bij

de koop tot zijn be-

In het bijzonder geldt dit de ontbinding van de
overeenkomst en de restitutie van geleverde prestaties. Bij verbruikschikking houdt.
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lening is

dit onmogelijk.

Dat kredietverlening een
twijfel

te lijden.

Een

financieringsovereenkomst

jurist

is,

lijkt geen

zal evenwel mogelijk moeite

hebben met

juistheid en bruikbaarheid van bovenvermelde omschrijvinq van krediet als
artikel

een ruil.

De

7.1.12.1.

juridische definitie van ruil

N.B.W.

en artikel

dersoortigheid der geruilde
hierbij

zaken.

slechts denken aan de

1577 B.W.
Over het

wijst

algemeen

zoals gegeven

in

immers op de anzal een jurist

fysieke attributen van de zaken. Geven

de termen huidig en toekomstig echter ook juridisch een andersoortigheid aan,

in deze zin dat tijd een relevante dimensie is van een goed?

Aangezien volgens ons recht toekomstige
een overeenkomst kunnen uitmaken is
komstig ook een juridische.
o.a.

Pitlo

[1964, p.171]

In

stelt,

de

zaken het onderwerp van

tegenstelling huidig en

juridische

zin is een zaak,

voor iemand

toe-

zoals

toekomstig hetzij

als

die zaak nog in het geheel niet bestaat dan wel als die zaak nog niet
zijn eigendom is.
maar de

Het betreft hier dus niet een attribuut van de zaak

juridische verhouding van een subject tot die zaak,

schikkingsmacht die men over de

zaak heeft op dit moment

beschikkingsmacht staat ook in de
centraal.

Aangezien evenwel,
"toekomstig"

zoals gezegd,
zijn

noom niet aan een goed toegeschreven.
daarom onjuist.

juridisch de soort van

fysieke

attributen lijkt het

juridisch geen andersoortigheid aan te geven.

Een tijdsdimensie wordt door de jurist
schrijving van krediet

als

in tegenstelling tot de ecoStrict

juridisch is een om-

een ruil van heden tegen toekomstig goed,

Als bij koop of ruil krediet wordt verleend,

juridisch sprake van

Krediet en gebruiksrechten op andermans goed

zijn hier,

ondanks

in één categorie ondergebracht omdat de

economische strekking van beide uiteindelijk dezelfde is.
enerzijds en bij
Bij

de

in de betekenis

bij de

laatste geeft de

tijdsbepaling een maat

in dit verband een visie als die van Affolter

onderdeel

Onjuist

[1905]

dat een

van de prestatie van de kredietgever daarin bestaat dat

niet eerder vordert dan de

(13)cf.

krediet

eerste geeft de tijdsbepaling het moment van presteren door

voor de prestatie van degene die ten gebruíke verstrekt.

hij

Het onder-

van het tijdselement bij

de gebruiksrechten op andermans goed anderzijds.

de kredietnemer aan,
lijkt

is er

'uitstel van betaling'.

een wezenlijk onderscheid,
scheid is gelegen

Deze

economische definitie van krediet

een zaak slechts bepaald wordt door
adjectief

de be-

(13).

Bofmann

[1942]

ad art.

overeengekomen tijd.

1370 B.W.

Hoezeer ook een
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dergelijke opvatting aansluit bij
cieringsovereenkomst,

zij

de economische idee van eenfinan-

is juridisch niet houdbaar.

zal het moment van presteren door een

partij

Altijd toch

gerekend moeten worden

als een bepaling van de verplichtingen van degene die presteren moet
en niet van die van zijn tegenpartij.

Het zal blijken dat de ver-

bruiklening voor wat betreft de betekenis van de tijd een ambivalentie te

zien geeft.

Verbruiklening is

een financieringsovereenkomst

toteen grote categorie overeenkomsten met een
die ons recht mogelijk maakt.
lening tot

zijn recht als

Hoe komt bij

en behoort aldus

soortgelijke strekking

onze regelingen de verbruikDeze vraag kan

financieringsovereenkomst?

het beste worden beantwoord door de regeling zoals die in de voorgaande paragrafen is geschetst aan een nadere beschouwing te onderwerpen en haar te vergelijken met die van andere figuren. Het antwoord kan dan tevens aangeven welke de precieze plaats

is

verbruiklening tussen kredietverlening enerzijds en de

andere ge-

noemde financieringsovereenkomsten

anderzijds.

van de

Vooralsnog wordt de

verbruiklening van roerende zaken als het grondtype genomen.
Volgens de huidige regeling en de voorgestelde
ning
bindt

'een overeenkomst waarbij

de ene partij,

is een verbruikle-

de uitlener,

tot overdracht en afgifte aan de andere partij,

een bepaalde hoeveelheid vervangbare

de

roerende zaken en de

zich ver-

lener,

van

lener zich

verbindt een gelijke hoeveelheid zaken van gelijke soort en hoedanigheid aan de uitlener terug over te dragen en af te geven'.
De prestaties van zowel

lener als uitlener behelzen de eigendoms-

overdracht van een hoeveelheid roerende
dat volgens de wettelijke definities,
bruikleen

(van roerende

zaken)

is dat de

laatste betreft

zaken van

partijen.

reeds opgemerkt,

Zoals

van de prestatie van de
met zich.

Het enige verschil
tussen ruil en ver-

eigendomsoverdracht bij

de

gelijke soort en hoeveelheid door beide

lener

Toch kan alleen

zaken.

bestaat

in

brengt de

toekomstigheid,

interval tussen prestaties,

eventuele toekomstigheid

juridische

zin geen andersoortigheid

een

inlassen van een tijds-

voorkomen dat de verbruiklening verwordt

tot een zinloze ruil.
In de oude noch in de nieuwe regeling wordt een
hanteerd als een essentieel
leen.

Het N.B.W.

gaat wel

zover een

partijen zich over de tijd

regeling te geven voor het geval

van presteren door de lener niet hebben

uitgelaten en dit moment niet uit het
tijdsbepaling wordt dus wel

tijdsbepaling ge-

element van de overeenkomst van verbruik-

gebruik volgt

verondersteld.

wettelijke opvatting lijkt het

(7.2.1.3.).

Een

In tegenstelling tot de

opnemen van een tijdsbepaling

in de
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definitie van verbruiklening echter

strict noodzakelijk om haar op

zinvolle wijze te onderscheiden van andere overeenkomsten.
Voor het feit dat de huidige wet evenmin als
een tijdsbepaling opneemt
naar het

lijkt,

slechts één argument worden gevonden.

overeerikomsten die

als verbruiklening hebben

bedoeling van partijen zich

waarbij

Bij

te gelden,

bepaalde

verzet de

tegen het expliciet vastleggen van een

termijn voor de prestatie van de
'leningen'

het vorige wetboek

in de definitie van verbruiklening kan,

lener.

Gedoeld wordt hier op die

de bedoeling van partijen hoezeer wellicht ook

gericht op een positieve termijn van de lening,

eist dat de vorde-

ring van de uitlener op ieder moment direct opeisbaar is.

Het

is de

vraag of deze randverschijnselen van de verbruíklening de algemene
definitie ervan mogen beinvloeden.
courant

Materieel vertoont de rekening-

zeer grote gelijkenis met de bewaargeving

de regelen betreffende
toch het beste als
plaats vindt,

(14)

en slechts

de vestiging van eigendom brengen mee ~at zij

verbruiklening,

waarbij

kan worden behandeld.

Bij

immers eigendomsoverdracht

bruikleen waar ook een di-

rect opeisbare restitutie door de bruiklener denkbaar is,

heeft de-

ze de wetgever er niet van weerhouden het tijdelijke element in de
definitie op te nemen.

Het

feit dat bij

bovengenoemde randverschijn-

selen van de lening vaak toch interest wordt vergoed over de periode dat niet wordt teruggevorderd, bevestigt slechts dat het tijdselement wezenlijk is voor de verbruiklening.

Pas dan

is hier

sprake

van een echte verbruiklening en is het mogelijk dat eventueel bewaarloon voor de één omslaat
tussen de

in rente voor de ander.

Een termijn

prestaties van lener en uitlener is wezenlijk voor de ver-

bruiklening.

Eventuele

randverschijnselen

kel moeten worden geregeld.

zouden in een

apart arti-

Op het feit dat de rekeningcourantver-

houding in het stelsel van de wet ook overigens problemen oplevert,
is gewezen door Pabbruwe

[1974].

Met eigendomsoverdracht door partijen onderscheidt zich de verbruiklening van verwante figuren

als huur en bruikleen. In navolging
van Loosecaat Vermeer ziet Asser-Kamphuisen dit onderscheid voortvloeien uit het

feit dat bij

verbruiklening de overgedragen

vangbaar is.

'Verbruikleen en bruikleen gelijken veel

kernverschil

is,

vangbaar,

dat partijen

in het eerste geval de

in het tweede als onvervangbaar beschouwen

vloeien de verdere verschillen voort

....'

zaak ver-

op elkaar; het
zaak als ver....

Hieruit

De vervangbaarheid be-

(14)Ook historisch heeft deze figuur zich uit de bewaargeving ontwikkeld. De beroemde Amsterdamse Wisselbank was in eerGte instantie een bewaarnemer.
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hoeft niet objectief te zijn,
partijen de

voldoende

zaak vervangbaar is.

is dat naar de bedoeling van

Aangezien het B.W.

dat het voorwerp van verbruiklening

'verbruikbaar'

als eis stelt
zij,

wilde Kamp-

huisen de wettelijke definitie verbeterd zien in dier voege dat een
verbruiklening betreft
nieuw B.W.

'vervangbare'

zaken.

De ontwerpers van een

hebben dit advies opgevolgd in artikel 7.2.2.1.:

paalde hoeveelheid vervangbare
achtig of dit

roerende

zaken'.

Het

een wezenlijke verbetering inhoudt.

De vraag kan zelfs

worden gesteld of enige nadere bepaling van de zaak die
werp van verbruiklening uit kan maken,
(prèt de consomption)

zoekt het verschil

als

Terecht

(prét à usage)

species

stelt Van der Feltz

en ver-

van het genus lening en

tussen beide in het feit dat het bij

leen gaat om verbruikbare en bij

het voor-

zinvol is.

De Franse Code Civil behandelt bruikleen
bruikleen

'een be-

lijkt twijfel-

verbruik-

bruikleen om onverbruikbare zaken.

[1929]

en met hem de overige literatuur

dat dit onderscheid als basis voor de genoemde tweedeling onhoudbaar is.

Zonder meer immers kunnen zaken die door het verbruik te-

niet gaan ook in bruikleen worden gegeven.
Asser-Kamphuisen

[1950]

In een eerdere druk geeft

als voorbeeld appels

gegeven ter opsmuk van een étalage.

die

in bruikleen worden

Hiermee is wel aangetoond dat

het kenmerk verbruikbaar niet het onderscheid tussen verbruikleen en
bruikleen kan funderen maar nog niet dat de term
wel kan.

'vervangbaar'

dit

De bovenbedoelde onhoudbaarheid vloeit naar het lijkt voort

uit het feit dat het,

bíj

het onderscheid tussen bruikleen en ver-

bruikleen,

in het geheel niet gaat om een eigenschap van de zaak,

eventueel,

zoals Van der Feltz

[1929,

p.22]

naar het oordeel

wil,

van partijen, maar veeleer om de aard van het gebruik dat partijen
voor ogen staat.

Indien dit laatste de meest volledige beschikkings-

macht over de zaak vereist,

dan moet eigendom worden overgedragen.

Slechts dan is sprake van verbruiklening als inderdaad eigendom wordt
overgedragen.
Het wezenlijke verschil

tussen bruikleen en varbruikleen is het ge-

bruik dat naar de bedoeling van partijen van de
mag worden gemaakt.

Dat hierin het

vestigd doordat de wet bij
het gebruik dat van de

openingsartikel

'kernverschil'

steekt wordt be-

verbruiklening geen enkele beperking aan

zaak mag worden gemaakt stelt, maar ten aan-

zien van de bruikleen direct,
aangaande dat gebruik.

zaak door de lener

verwijst naar de bedoeling van partijen

De huidige wet doet dit in artikel

van de afdeling over de

het ontwerp in het tweede

1781,

het

verplichtingen van de lener;

artikel van de titel over bruikleen.

de hand van het gebruik dat partijen voor ogen stond,

Aan

wordt ook be-
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paald welke

schade voor rekening van de lener komt.

Voor het B.W.
bedoeling,

geldt dat de bruiklener die

zijn boekje,

verbruiklener indien beide door een toeval niet
hun verplichtingen te voldoen.
de

de partij-

te buiten gaat in dezelfde positie terecht komt als de
in staat

zijn aan

Zolang de bruiklener de hem geleen-

zaak slechts volgens de partijbedoeling gebruikt is hij

sprakelijk voor

schade aan de geleende zaak.

niet aan-

Als de bruiklener de

zaak echter niet volgens de partijbedoeling heeft gebruikt,
blijkens artikel

1781 B.W.,

zelfs voor de schade

door een toeval wordt veroorzaakt.

Dat wil zeggen dat hij

kan volstaan met vergoeding van de waarde - overigens
vervangbare'

is hij,

aansprakelijk die
zelfs niet

een bij

'on-

zaken moeilijk liggend begrip - maar alle schade door

de uitlener geleden zal moeten herstellen.

Door buiten zijn boekje

te gaan stelt de bruiklener de geleende zaak aan gevaren bloot die
de partijbedoelinq mogelijkerwijs juist buiten had willen sluiten.
Volgens artikel
meer in staat

1801

is aan

is de verbruiklener die door overmacht niet

zijn verplichtingen te voldoen,

den de waarde van het verschuldigde te vergoeden

het moment dat de verbruiklener zijn prestatie moet
qeldt

slechts gehou-

zoals

die gold op

leveren.

Dit

slechts voorzover hem geen schuld treft voor wat betreft de

niet-nakoming.

Treedt de overmacht in na verzuim,

bruiklener tot volledige

onmogelijkheid van nakoming is door het verzuim,
verbruiklener vergroot als
heid van

de

is de ver-

Het gevaar voor
schuld,

van de

tot en met het moment van de opeisbaar-

zijn verplichting nakoming,

dien de overmachtssituatie,
zijn schuld opeisbaar

dan

schadevergoeding gehouden.

vervanging mogelijk was.

de onvervangbaarheid,

is geworden,

is de

In-

intreedt voordat

kans op onmogelijkheid van

nakoming niet door zijn toedoen vergroot.

In dit laatste geval be-

hoeft hij niet meer maar ook niet minder

te vergoeden dan de waarde

van de geleende zaak.

De bruiklener daarentegen behoeft in het ge-

val van overmacht in het geheel niets te vergoeden,
ven is binnen de grenzen van het
schil nu terug te voeren op het

hem toegestane gebruik.
is,

vangbare

II

zaken? Asser-Kamphuisen
geleende zaken bij

dit voorschrift van artikel

hij

geble-

Is dit ver-

feit dat de verplichting van de ver-

bruiklener een soort-verbintenis
sico voor de

mits

een verbintenis betreffende ver(1976,

p.250]

stelt

'dat

den lener berust zagen wij

1792

in fine

het ri-

reeds;

is volkomen redelijk nu de

lener niet dezelfde zaken maar gelijksoortige moet teruggeven'.
soort vergaat
verbintenis

niet en derhalve

is het niet

De

nakomen van een soort-

in beginsel altijd wanprestatie.

Overmacht

ten aanzien

van een soort-verbintenis is evenwel denkbaar als een wettelijke bepaling zich

tegen nakoming verzet.

Dit betekent dat overmacht,

een

zs
de debiteur niet

toe

te

rekenen verzuim,

zeldzamer zal zijn dan bij
waarom dit verschil
en bruiklener:

bruikleen.

in positie

bij

verbruikleen wel veel

Het verklaart echter nog niet

gemaakt wordt tussen verbruiklener

de eerste moet de waarde vergoeden,

de laatste

in

het geheel niets.

Dat niet de eigendomsoverdracht de reden is daarover zijn de commentaren (15) het eens. Het wordt bevestigd door
het feit dat ook de bruiklener risico kan dragen.
gebruik door de bruiklener

Terwijl

aan het

grenzen zijn gesteld die het gevaar kun-

nen beperken,

staat bij

vrij en

zaak rechtmatig aan alle gevaren blootgesteld,

is de

verbruikleen de

lener elk mogelijk gebruik
ook

die, welke slechts kunnen optreden daar het deze debiteur betreft.
De wettelijke beperkingen van nakoming betreffen bijvoorbeeld slechts
deze debiteur.

Deze uitbreiding van de risico's doordat het

stane gebruik alomvattend

is,

kan

er niet toe

toege-

leiden dat nu ook

le risico's voor rekening van de uitlener komen.

Integendeel,

al-

nu

het gebruik dat van de zaak gemaakt wordt geheel ter discretie staat
van de lener en zijn wederpartij elke macht erover afstaat, is het
niet meer dan redelijk dat het risico in
overgaat naar de

lener.

lege handen blijven

staan.

De

ding van de waarde door de
macht aansprakelijk is,

heeft

is

enige mogelijkheid daartoe is vergoe-

lener.

Dat de bruiklener,

die bij over-

tot meer gehouden is vindt zijn grond

heel in het feit dat hij
ve schuld heeft.

zijn geheel verspringt en

De crediteur uit verbruiklening mag niet met

zijn boekje

te buiten

ge-

is gegaan en derhal-

Als de verbruiklener in verzuim is

en dus ook schuld

zijn positie gelijk aan die van de bruiklener. Het verschil

in vergoedingsplicht is terug te voeren op het gebruik van de zaak
dat partijen voor ogen stond.

In geval van overmacht dient de ver-

bruiklener in dezelfde positie te verkeren als
op krediet een soort
wordt te presteren.

zaak
Deze

schuldig is en door overmacht verhinderd
laatste hoeft de

ren, maar zal toch de prestatie
titueren.

degene die uit ruil

van

soort-zaak niet

zijn wederpartij

Als ook deze laatste een soort-zaak

hij niet in het bezit ervan

is

is,

te

hebben

levete res-

dan zal hij

als

zich deze hebben te verwerven tegen

de prijs op het moment van opeisbaarheid van zijn eigen verplichting.

In het geval van bruikleen is dit

gelijk aan de waarde van

zijn eigen verplichting.
In het voorafgaande is op basis van de regeling van het oude B.W.
aangegeven dat de verschillen bijvoorbeeld in aansprakelijkheid bij
overmacht tussen verbruikleen en bruikleen het gevolg zijn van het

(15)Zie naast Asser-Kamphuisen

II

[1976]

ook Van der Feltz

[1929,

p.26].
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gebruik dat partijen voor ogen staat.
remplacant vindt in 7.2.2.3.

N.B.W.

Terwijl

zij

1781 oud B.W.

die artikel

7.2.2.3.

oude wetboek,
kozen wordt
den.

in het nieuwe B.W.
brenqt

betreft het

1801 B.W. zijn

het met een geringe

king qua waarderingstijdstip is een duidelijke
tikel

artikel

niet

afwij-

tegenhanger voor ar-

te vinden.

De wijziging

ten opzichte van de regeling van het

tijdstip van bepaling van de waarde.

Ge-

thans voor het moment dat nakoming onmogelijk is gewor-

Het ontwerp geeft de volgende

reden.

Juist na het onmogelijk

worden van nakoming door de debiteur kunnen prijzen van de betrokken zaken tot ongekende hoogtes oplopen. Het is onbillijk deze prijsstijgingen ten laste van de lener te brengen.
mering inderdaad slechts

een wettelijke

is,

lener deze zaken nog onder zich heeft maar
het billijk hem die zaken
pen met de

Als echter de belem-

is het denkbaar dat de
ze niet mag afleveren. Is

te laten houden en de uitlener af

te sche-

lagere waarde van een eerder tijdstip? Omdat het

alomvat-

tend gebruik dat de lener wordt toegestaan voor een bepaalde tijd
het risico in

zijn geheel doet verspringen,

risico ook te koppelen aan de
heid.

gebruiksduur,

Dit klemt te meer daar de

zijn verplichting vast komt te
zijn,
De

lener,

lijkt het redelijk dit
de

tijd tot opeisbaar-

als vóór de opeisbaarheid van

staan dat nakoming niet mogelijk

ook niet eerder de waarde van het

zal

geleende behoeft te voldoen.

gebruikstermijn mag niet alleen in het voordeel van de lener wer-

ken.

Eerdere voldoening door de lener

ner kunnen beperken.

Niet valt in te

had de schade voor de uitlezien dat de lener die gebruik

maakt van zijn gebruikstijd niet aansprakelijk zou mogen
billijkheid,

zijn, naar

voor de daardoor ontstane extra schade in het vermogen

van de uitlener.

Aan de

stellingname van

artikel

1801 B.W.

moet dan

ook de voorkeur worden gegeven.
Een andere vraag is of en in hoeverre de positie van de bruiklener
onder het nieuwe recht is veranderd.
het derde artikel van de titel

De tekst van het tweede

de vergoedingsplicht van de bruiklener bij

overmacht indien hij

kort is geschoten in zijn zorg als een goed bruiklener.
van toelichting gaat
regeling.

Het lijkt verantwoord aan te

De memorie

nemen dat het nieuwe wetboek

van het vorige afwijkt.

De bruiklener die

zaak een ander gebruik maakt dan hem is toegestaan,

zich niet als

te-

niet in op de eventuele verschillen met de oude

voor wat dit betreft niet
van de

lid van

over bruikleen spreekt slechts over

een goed bruiklener.

gedraagt

Bovendien is aannemelijk dat on-

geoorloofd gebruik onder het schuldbegrip van het overmachtsartikel
6.1.8.2.

zal vallen.

Het

in het voorgaande op basis van de meer ex-

pliciete tekst van het oude B.W.

gestelde kan voor het huidige on-

30

verkort gehandhaafd worden.
Het te maken gebruik dat oartijen voor ogen
tussen de verbruiklener en de bruikleen.
ze laatste van de ander genoemde

staat is

het verschil

Op zijn beurt verschilt de-

financieringsovereenkomsten als

huur en dergelijke vooral daarin dat bruikleen om niet is.

Het be-

zwarende karakter van de andere figuren geeft aanleiding tot een iets
andere aard van de wederzijdse verplichtingen dan bij bruikleen het
geval

is.

geeft,

In het bijzonder

uiteraard,

zijn de plichten van hem die ten gebruike

zwaarder.

Voor de afgrenzing van de verbruiklening

zijn deze verschillen echter niet van belang zodat de verbruiklening
ook van die

andere overeenkomsten hoofdzakelijk verschilt door het

van de

te maken gebruik.

zaak

Hoe kan dit zo belangrijke
worden vastgesteld?

gebruik dat partijen voor ogen staat

Uiteraard is dit slechts een probleem als par-

tijen er zich niet expliciet over hebben uitgelaten.
zal men van elders aanwijzingen moeten halen.
aan te nemen dat als partijen zich over het
hebben uitgelaten zij
willen stellen;
beginsel'

aan dit

In dat geval

Het lijkt verantwoord

te maken gebruik niet

gebruik ook geen beperkingen hebben

er is dan in beginsel sprake van verbruiklening.

omdat men zich ook

Zo sluit de clausule dat dezelfde en niet een soortgelijke
moet worden teruggegeven,
gelegd aan het door de

verbruik uit.

lener

bruikleen niet verdraagt,

'In

indirect over het gebruik kan uitspreken.

Daarmee

te maken gebruik,

zaak

is een beperking aanhetgeen

zodat weer in beginsel

zich met ver-

tot bruikleen moet

worden besloten al verandert een overeenkomst

nog niet van aard door

een eventueel groot gevaar voor wanprestatie.

In het algemeen vormt

het een kwestie van

interpretaties van de partijbedoeling,

eenkomst men onder handen heeft.

Echte concrete

uitspraken

welke overlijken

daarover in het algemeen niet te geven.
Verbruiklening wordt door de,

er

noodzakelijk

uit voortvloeiende,

eigendomsoverdracht afgescheiden van bruikleen en dergelijke overeenkomsten.

Hoe ligt de relatie

tot de andere pool in het veld van

financieringsovereenkomsten? De Nederlandse literatuur laat zich over
deze vraag niet uit.
J.

Esser

[1960,

p.642]

zegt in

zijn Schuldrecht

die Grundform des Kreditaufnahmevertrags,
fachsten Formen annimmt,

...'

'Das Darlehen

der im Leben die mannig-

en even verder laat hij daarop volgen

'Kreditaufnahme ist mehr als blosse Kreditgewáhrung.
allen Umsatzgesch~ften in handelsublicher Weise
tung des einen Teils vor.

ist

(-)

Darlehen bedeutet dann,

Solche kommt bei
als

Zusatzleís-

dass uber eine ohne

hin geschuldete Gegenleistung hinaus der Empfánger weiteren Kreditin
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Anspruch nehmen darf und erhált'.
van krediet zijn.

Inderdaad past

Verbruiklening zou dus een vorm
de verbruiklening volledig in de

economische definitie van krediet:
komstig goed.

Er

ruil van huidig goed tegen toe-

ís sprake van eigendomsoverdracht

deren die worden uitgewisseld inderdaad
tijdsdimensie verschillen.

De

aan echte verbruiklening

tijdsbepaling determineert evenals bij
lener en niet zoals bij

terwijl de goe-

slechts voor wat betreft hun
inherente

krediet de prestatie van de

huur die van de verstrekker van de zaak. Ver-

bruiklening lijkt zelfs te kunnen worden bestempeld als het prototype van het krediet.

Als

zodanig komt zij

echter naar de huidige

noch naar de voorgestelde nieuwe regeling volledig
Het tijdstip waarop een

zaak

voor een

definieert juridisch niet de soort van die zaak.
titeit van de bij

tot haar recht.

bepaald persoon beschikbaar is
De

juridische

verbruiklening betrokken prestaties maakt het zin-

loos deze figuur te

zien als

stiger is evenwel dat

een ruil met uitstel van betaling.

in de Nederlandse

voor de prestatie van de

lener in het

Esser wijst

Ern-

regelingen een tijdsbepaling

geheel geen deel

de wettelijke begripsbepaling van de verbruiklening.
diet essentieel.

iden-

uitmaakt van

Dit is voor kre-

er in bovenstaand citaat op dat een

tijdsbepaling bovendien vereist is om de verbruiklening als een bijzondere vorm van de alqemene kredietfíguur naar voren te doen komen.
Wel gaat onze wet impliciet uit van een essentieel
sen de prestaties.
van het in deze

tijdsinterval tus-

Het is dit tijdsinterval dat de ontstaansgrond is

studie aan

Concluderend kan worden

de orde gestelde vraagstuk.
gesteld dat

de verbruiklening onder de fi-

nancieringsovereenkomsten een geheel eigen plaats
ze wetgever er terecht een

inneemt zodat on-

afzonderlijke titel aan wijdt. Alsfinan-

cieringsovereenkomst heeft de verbruiklening in het
meer goederen dan

zijn eigen vermogen

omvat en hij deze goederen

gelijke hoeveelheid en hoedanigheid na een bepaalde
waartegenover de uitlener een beloning ontvangt.
de

lener omvat dus

zowel

teruggave

betoog zal blijken dat de
de

algemeen tot

eigenaar de beschikking verkrijgt over

strekking dat de lener als

De verplichting van

als rentebetaling.

rente essentieel

in

tijd teruggeeft
In het verdere

is voor de beoordeling van

rechtsgevolgen van de verbruiklening in het algemeen en van de

geldlening in het bijzonder.

Dat de

uitmaakt van de verbruiklening komt
dan in de huidige regeling.
gunstig gezinde 3.W.,

rente een

integrerend onderdeel

in het ontwerp beter tot uiting

Iri tegenstelling tot

het,

de rente on-

veronderstelt het ontwerp terecht in een aantal

gevallen een rente-beding.

De voorgestelde nieuwe regeling gaat hier-

in echter niet ver genoeg.

In een maatschappij waarín de middelenver-

32
deling plaats heeft op grond van tegenprestatie moet in het
algemeen de lening met rente-beding als normaal-type voorop worden
gesteld. Dit betekent dat juist de afwezigheid van een rente-beding
zou moeten blijken.

Of

den als vrijgevigheid,

het afzien van

hele rechtsverhouding van partijen.

Dit

ming met de fiscale praktijk waarbij
ning of zelfs maar een verschil
te

als

1.4

rente dan beschouwd moet wor-

moet worden bepaald in het licht van

de

ge-

lijkt ook in overeenstem-

de rente van een renteloze le-

tussen bedongen rente

en marktren-

schenking kan worden aangemerkt.

Het qeldconcept van de Wetgever en de
het oproept vicer de geldlenin

Zoals

eerder opgemerkt geeft het B.W.

die specifiek voor geldlening

'biizondere vragen'

die

als verbruiklenin
weliswaar enige bepalingen

zijn bedoeld maar besteedt het overi-

gens geen bijzondere aandacht aan de geldlening. Deze is, naar het
oordeel van de wetgever, kennelijk zonder meer op te vatten als een
verbruiklening.

Pitlo [1964, p.502] beperkt zich bij zijn bespreking
van de wet dan ook tot de constatering dat geldlening de lening is
van een geldsom en tot de paar bijzondere geldleningsbepalingen.
Wanneer het B.W.

de geldlening zonder meer

ziet

als

leen die geld tot voorwerp heeft dan veronderstelt
geldconcept.

Tot de

hierboven gebleken,

essentialia van de verbruiklening behoren,
de

soort als geleend is.

deze laatste van evenveel en van qelijke

Geldlening is dus alleen dan als verbruikleen

te zien als het geleende een voor
dat het slechts op lichamelijke
geld,

eigendom vatbare zaak is.

gelijk Asser-Beekhuis

zonder meer

zoals

eigendomsoverdracht van het geleende aan de

lener en de teruggave'door

dom wordt,

een verbruik-

dit een specifiek

[1957,

p.28J

stelt,

zaken kan rusten.

Van eigen-

aangenomen

Om de geldlening

te behandelen als een verbruiklening moet de wet het

het voorwerp van de geldlening dus opvatten als een

concrete lichamelijke

zaak.

Wanneer het B.W.

bepaalde

in verband met de lening

spreekt over geld doelt het kennelijk op geldvoorwerpen. Geld in de
zin van geldvoorwerpen behoort zoals Asser-Rutten I[1978, p.318
e.v.)
wel

opmerkt tot de vervangbare

zaken.

in zoverre een bijzondere plaats',

ene voorwerp niet

slechts,

gelijk bij

kan vervanqen door een gelijksoortig,

'Het neemt daaronder evenvervolgt hij,

'dat men het

de gewone vervangbare zaken,
dezelfde lichamelijke kenmer-

ken vertonend voorwerp doch

ook door één of ineer voorwerpen van ge-

heel

Als voorbeeld geeft hij

andere samenstelling'.

jet van

f

5,-

vervangen kan worden

door

3 guldens,

aan dat een bil4

kwartjes en 10
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dubbeltjes.

De soort wordt bij geldvoorwerpen op een
ietwat afwijkende wijze bepaald maar overigens lijkt
inderdaad niets eraan in
de weg te staan de geldlening op gelijke wijze,
als de verbruikleen
in het algemeen, te behandelen als een verbruikleen
die geldobjecten tot voorwerp heeft. Bij een dergelijke
benadering blijkt de
geldlening echter tot bijzondere problemen
aanleiding te geven.
Blijkens het overzicht van Asser-Kamphuisen II
deze de volgende drie punten.
geldlening is
tweede of en

Ten eerste

te verstaan onder
in hoeverre bij

'afgifte'

is

[1976] betreffen

er de vraag wat bij

van het geleende,

geldlening de eis van

ten

kracht blijft

dat evenveel moet worden gerestitueerd als
geleend is en tenslotte
wat in het kader van de geldlening is te verstaan
onder teruggave
van

zaken van gelijke soort

drie punten eist,

zoals

en hoedanigheid.

zal blijken,

Ten aanzien

van alle

de geldlening een wel

zeer
ruime uitleg van de kernbegrippen van de verbruiklening.
Bij geldlening, aldus benaderd, komen alle essentialia
van de verbruiklening ter discussie te staan.
Zoals reeds in paragraaf 1.2
opgemerkt, heeft het N.B.W. in de
afzonderlijke definitie van de geldlening waarbij gesproken
wordt
van verstrekken van geld in plaats van overdragen
en het hoeveelheidsvereiste is komen te vervallen, gepoogd deze
problemen te ondervangen.

Het is niet duidelijk in hoeverre met een
andere woordkeus ook een ander geldconcept wordt gehanteerd
dan in het B.W. of
dat men slechts door een soepeler en meer
omvattende terminologie
tot de vragen die onder het B.W. rezen geen directe
aanleiding wil
geven.

Ook onder de nieuwe formulering dient men zich
echter af te
vragen wat nu wel en wat niet is te verstaan
onder het 'verstrekken
van een geldsom'. In de memorie van toelichting
staat een aantal
voorbeelden dat echter niet limitatief bedoeld
lijkt. Dat ook onder
het N.B.W. de kwantiteits- en kwaliteitseisen gehandhaafd
dienen te
blijven is reeds eerder benadrukt.
Deze vragen moeten hun uiteindelijke grond
vinden in de eigen
geld. Alvorens dieper op die aard in te gaan, worden

aard van het

thans eerst de bijzondere vragen die de qeldlening
bij het geldconcept van het B.W. oproept aan een nader onderzoek
onderworpen.
Zoals hierboven gebleken, dient in het algemeen bij
verbruikleen
de afgifte van het geleende slechts zodanig te geschieden
dat het
gebruik dat partijen voor ogen staat wordt mogelijk gemaakt.
Feitelijke overgave van hand tot hand is derhalve niet
vereist. 'Bij
geldlening klemt dit nog meer', aldus Asser-Kamphuisen
[1950, p.660]
in een oudere druk die verder

zegt:

'Het is tegenwoordig eer uit-
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zondering dan regel indien in contanten betaald wordt,
m.i.

betaling per giro,

postwissel,

storting bij

de crediteur een rekening heeft enz.
en niet anders

zijn overeengekomen.

Geheel

volkomen geldig indien partijA1

is dit

alles technisch-ju-

in redelijkheid kan niemand er bezwaar

ridisch geen geldbetaling,
tegen maken'.

daarom is

een bank waarbij

in overeenstemming met het aangewezen wette-

lijke geldconcept - dat door Kamphuisen overigens wordt verengd tot
'wettig betaalmiddel'
zin

nisch-juridische

- doelt deze auteur met

geldbetaling in tech-

kennelijk op de overdracht van

'contanten'. In

het algemeen over geldverbintenissen sprekend werkt Asser-Rutten I
[1978, p.326-29] deze opvatting verder uit en geeft naar het voorMet bedoelde betaalwijzen behoeft

komt de heersende opvatting weer.
de crediteur geen genoegen
dien hij

immers het

nemen,

'is geen geld'. 'In-

echter tevoren zijn toestemming heeft gegeven

zulk een stuk
afwijzen'.
Rutten

te

[orderbiljet,

postwissel enz.

cheque,

mag hij
(-) niet

Voor wat betreft de storting op een girorekening gaat
feit dat de crediteur als

zover te stellen dat het enkele

vermeld zijn toestemming impliceert.

rekeninghouder is
sluit hierbij
schrijving

(-)

F.J.B.]

6.1.9a.3.

aan en erkent in artikel

'tenzij

Het N.B.W.

de girale over-

de schuldeiser betaling op die rekening

rechts-

Van de alternatieve betaalwijzen gaat de

geldig heeft uitgesloten'.

erkenning van de girale overschrijving het verst. Waar het hier op
aan komt is

dat het recht genoegen

uitlener door middel van de

neemt met de nakoming door de

levering van een bepaalde vordering op

contanten aan de lener.

Deze laatste is niet verplicht

dogen maar moet dan.wel

anders bedingen.

dering van de technisch-juridische
dan de

Is bij

zulks

te ge-

deze verqaande amen-

betaling niet sprake van meer

levering van een vordering op geld,

op contanten? Bij

de be-

schouwingen over geld wordt hierop teruggekomen.
Afgezien hiervan is de vraag gerechtvaardigd of hier wel een bijzonderheid van de geldlening aan
ning van roerende
de uitlener aan

zaken

de orde

in het algemeen

zijn verplichtingen voldoet,

of connossement ter hand te stellen,
partijen voor de

is. Ook bij
immers,

lener voor ogen

te onderkennen valt,

is

dat bij

de verbruikle-

is het mogelijk dat

door de lener een ceel

zolang dit maar het gebruik dat

stond,

openhoudt.

Het verschil dat

geldlening nakoming ook kan geschie-

den door levering van een persoonlijke vordering.

Vloeit dit ver-

schil voort uit het feit dat geld het voorwerp is

van de verbintenis

en geen bepaalde

roerende

zaken?

Vaak komt het voor dat partijen een

schuldverhouding die reeds uit

anderen hoofde tussen hen bestond om wensen te zetten

in een uit
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geldlening.

In deze casus positie valt de eerder gereleveerde be[1960]

gripsbepaling door Esser
te herkennen.
in ons

van verbruiklening als

extra krediet

Ook deze wijze van voldoening door de uitlener vindt

recht erkenning.

lekeurige schuld om te
Asser-Kamphuisen II

In

ieder geval

zetten in een

[1976,

en weer te schuiven.

p.297]

Blijkens

is het mogelijk iedere wil-

schuld uit geldlening,

vast,

zonder een geldbedrag heen

de memorie van toelichting moet een

dergelijke wijze van voldoening door de
'verstrekken'

stelt

uitlener,

ook

in het woord

opgesloten worden geacht.

Over het algemeen zal de omzetting van een schuld geschieden omdat de debiteur tot directe voldoening van zijn schuld uit
hoofde niet meer of bezwaarlijk

in staat

karakteristieken wordt dan opgeheven,

is.

tenietgedaan,

schuld uit geldlening overblijft. Een deel
jurisprudentie

zien in de omzetting een

anderen

De oude schuld met zijn
terwijl een

van de literatuur en

de

schuldvernieuwing of novatie.

Zonder verandering in de persoon van de debiteur wordt een nieuwe
schuld in de plaats van de oude gesteld.
10

januari

1896,

voorbeeld van

W 6762.

'novatie'

Men kan

Aldus bijvoorbeeld H.R.,

zelfs zeggen dat het een school-

is.

De overigen zien de omzetting tot stand komen door compensatie van
de

schuld van de uitlener en de vordering van deze laatste op de

lener uit anderen hoofde.
N.J.,

1925,

Aldus bijvoorbeeld H.R.,

584 en Van der Feltz

(1929,

5 maart 1925,

p.12-14].

Tegen de novatieconstructie wordt door Van der Feltz,
lijkt

terecht,

ning,

niet gekarakteriseerd wordt door de naam,

geven,

aangevoerd dat een benoemd contract,

naar het

zoals

maar door de aard der prestaties die het contract

'Wanneer men aanneemt dat men een koopschuld in een
omzetten,

dan is het omgekeerde eveneens mogelijk,

lijk blijkt

tot welke onhoudbare

geldle-

die partijen eraan
inhoudt.

leenschuld mag
waaruit duide-

consequenties deze opvatting voert'.

Het praktische verschil tussen de beide opvattingen komt
daarin tot uiting dat

slechts

in geval van novatie voorrechten en zekerhe-

den voor de nieuwe schuld gehandhaafd kunnen blijven.
vileges worden voorbehouden

lijkt dit

in

Voorzover pri-

tegenspraak met het ont-

staan van een geldlening waaraan immers geen voorrechten gekoppeld
kunnen zijn.

Bovendien mag de vraag worden gesteld of de wilsover-

eenstemming van partijen bij
lening met al

de novatie

zijn consequenties dan wel

inderdaad gericht

is op geld-

slechts op verder uitstel

van betaling met verval van de gevolgen van ontbinding op grond van
wanprestatie.

Dit

is van belang

indien,

zoals wel wordt verdedigd
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(16),

de afwikkeling van geldschulden bij

die in het algemeen.

Om onder de

een geldlening met al

geldlening afwijkt van

gegeven omstandigheden duidelijk

zijn consequenties te

laten ontstaan lijkt

compensatie de enige en meest aangewezen weg.

Wil men

zekerheid,

men sluite voor de ontstane schuld afzonderlijk een hypotheek of
pandovereenkomst.
Het lijdt geen twijfel dat schuldvergelijking bij
geldige wijze van voldoening is.
ons recht de ene partij

zich niet bij

zekere som gelds te leen te

geldlening een

Niet valt in te zien waarom naar
overeenkomst kan verbinden een

geven en waarom aan deze verplichting

niet gelijk aan elke andere kan worden voldaan door een

tegenschuld

in vergelijking

slechts dat

te brengen

(17).

Voorwaarde hiervoor is

de tegenschuld voor verrekening in aanmerking komt.
dat de tegenvordering opeisbaar moet
een zelfde soort prestatie
wellicht

voldaan is bij
lijk.

in dit opzicht slechts

in als de mogelijkheden

tot compensatie

geldleningen ruimer zijn dan bij
dit inderdaad het geval dan
van de

inhoud,

bij

geldlening,

Van der Feltz

H.R.,

3

november 1927,

ari

1928,

388,

Compensatie

en van ge-

lijkt ook de keu-

N.J.

arrest van

1928,

43 en H.R.,

Zie over deze

janu-

1927

bijvoorbeeld,

miste de
sprake

arresten en de daarin aangeroerde

principiële punten verder Eggens
'Iets moeilijker wordt het',

5

afwijking ten gunste van

oude schuld een geldige oorzaak zodat van compensatie nooit
zou kunnen zijn.

Is

betwijfelt terecht of in de la-

een principiële

In het

in het algemeen.

van de eis dat evenveel

tere arresten,

novatie is te zien.

een bijzondere

roept dit tevens vragen op ten aanzien

ze van de rechtspraak.
N.J.

zij het

in het geval van

verbruiklening

lijke soort moet worden gerestitueerd.

1928,

te hebben,

Voorzover aan deze vereisten wordt

elke verbruiklening nakoming door verrekening moge-

De geldlening neemt

plaats

zijn en dat beide verplichtingen

tot voorwerp dienen

in verschillende omvang.

Dat betekent

[1928]

en Meijers

[1928].

zegt Asser-Kamphuisen II

[1976],

'indien de lener voor het toegezegde bedrag een wissel of een aantal
goederen tegen een bepaalde prijs berekend,

aanneemt'.

De memorie

van toelichting op het N.B.W.

spreekt hierover als over het ver-

strekken van een geldsom door

'in betaling geven'

geldig.

Is dit

nog wel

en erkent het als

het verstrekken van een geldsom?

Zo het ant-

woord op deze vraag bevestigend moet luiden, waarom moet deze figuur
gelijkgeschakeld worden met

geldbetaling in technisch-juridische zin,

(16)Zie Kamphuisen [1931, p.525].
(17)Zie Meijers [1917, p.228] en Van der Feltz

( 1929,

p.14].
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het overhandigen van geldvoorwerpen?
moeilijk tenzij

men

zich tevreden

In betalinggeving ligt hier
stelt met het geven van een naam

aan een verschijnsel dat een uitvloeisel

zou zijn van volledige conimmers vreemd dat aan de verplichting tot het
geven van geldvoorwerpen geldig kan worden voldaan door
de levering
tractsvrijheíd.

van andere

Het is

zaken.

Dit geldt

den in het algemeen.
'Want',

reeds voor de voldoening aan geldschul-

Voor die uit

vraagt Kamphuisen,

geldlening wordt het

een nrobleem.

'kan men in dat qeval zeggen,

ner die immers een geldsom moet

dat de

le-

teruggeven "zaken van gelijke soort

en hoedanigheid" moet teruggeven'? Op een tegenhanger
van het door
Kamphuisen gegeven voorbeeld is gewezen door Pabbruwe [1974].
Bij
een converteerbare obligatielening verbindt de lener
die een geldsom heeft ontvangen zich in plaats van de leensom, nieuw
uit te geven aandelen, tegen een benaalde koers berekend,
terug te betalen,
indien de obligatiehouder van

zijn conversierecht gebruik maakt.
is de converteerbare obligatielening toch een
vorm van verbruikleen van geld, zij het dat daaraan gekopneld
is een
overeenkomst tot plaatsing van aandelen. Volgens Kamphuisen blijft
Volgens Pabbruwe

er sprake van geldlening want

'of zaken van dezelfde soort zijn moet
naar de bedoeling van partijen en in het hier bedoelde geval beschouwen partijen de wissel of de
goederen als (verworden beoordeeld
tegenwoordigende)

een bepaalde geldsom'. zoals eerder naar voren gemoet inderdaad aan de hand van de bedoeling van partijen worden vastgesteld wat, ten aanzien van het voorwerp der lening,
de
zelfstandigheid van de zaak is en wanneer dus inderdaad door de lekomen,

ner zaken van gelijke soort worden teruggeven.
geval is de vraag wat dan wel bij
zaak'

uitmaakt.

met uitstel

Wat

is

geld de

er precies de

van betaling aan één der

In het onderhavige

'zelfstandigheid van de

reden van dat hier geen koon is
partijen verleend maar van

-

geldlening?
Een enigszins

andere argumentatie voor een gelijk resultaat is die
10 januari 1910, W. 8949, inzake een lening

van het Hof Den Haag,
van jetons
later

die door de lener werden ontvangen onder voorwaarde dat
jetons of geld' terug zou worden gege-

'eenzelfde bedrag aan

ven.

Het Hof stelt dat deze rechtshandeling als 'qeldlening' is te
kwalificeren en daartegen niet afdoet het niet algemeen en
overal
inwisselbaar zijn der

jetons daar partijen het bij overeenkomst volhebben om tussen hen beiden bij uitbetaling en terugbetaling ook jetons met geld gelijk te stellen, dat is als
betaalmiddel te beziqen. Voor het Hof gaat het er hier niet om dat naar
de
komen in de macht

bedoeling van partijen jetons en qeldvoorwerpen van

gelijke

soort en
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andere zaken als betaal-

zijn.

Het

staat partijen vrij

middel te bezigen.

3ij

een geldschuld zijn naar de opvatting van het

hoedanigheid

Hof ineerdere betaalmiddelen mogelijk zodat de keuze van het betaalmiddel van geen enkele invloed is op het al of niet kwalificeren van
een rechtshandeling als geldlening.

Bij

een verbruiklening anders

zal het wel niet voorkomen dat de concrete prestatie

dan van geld,

is.

niet van beslissend belang

is er koop of ruil. Als

In dat geval

echter het betrokken betaalmiddel niet bepalend -is voor de geldlening, wat dan wel?
geldlening komt het vaak

'Speciaal bij

wordt teruggeven dan geleend

is;

voor dat meer of minder

daardoor verliest de overeenkomst

echter haar karakter van verbruikleen niet',
II

[1976]

voor het B.W.

Dit verschijnsel

zegt Asser-Kamnhuisen

dat de prestatie van de
is aan die van de uit-

geldlener vaak naar hoeveelheid niet gelijk

het hoeveelheidsvereiste

lener heeft ertoe geleid dat in het N.B.W.

bij de omschrijving van geldlening geheel achterwege is gelaten.
Door Pabbruwe [1974, p.15] wordt dit in zijn commentaar op de wet
De vraag dient te worden gesteld waarom dit alles tot
een bijzondere behandeling van de geldlening aanleiding moet geven.
De gevallen waar men op doelt zijn bijvoorbeeld de emissie van een
toegejuicht.

obligatielening onder of boven nari

lening met

en een

indexclausule.

De algemene definitie van verbruiklening stelt dat evenveel moet worden teruggegeven als ontvangen is. De prestatie van de lener wijkt
hier evenwel af van die van de uitlener.
gen dat niet evenveel wordt teruggeven?

dit genoeg reden te zeg-

Is

Infeite kan slechts gesteld

worden dat de uiteindelijke orestaties afwijken van elkaar.
Dat ondanks het feit dat niet evenveel wordt teruggeven de overeenkomst er één van geldlening blijft beargumenteert Kamphuisen door
te zeggen dat evenals in de rente een voor de uitlener gunstige afwijking van het
lijke

door het

'evenveel'

afwijking ook voor de

recht wordt erkend,

lener kan worden gemaakt.

afwijking van het evenveel dat moet worden

een derge-

Is hier wel een

teruggegeven?

Rentebeta-

het aanling is een extra prestatie door de lener als beloning voor
komt
bij zijn
prestatie
die
uitlener,
een
gaan van de lening door de
hoofdplicht
loning

tot volledige restitutie van het geleende.

ineens en op hetzelfde moment als

doet niet ter

zake.

Dat deze be-

de restitutie plaats heeft,

Om vast te stellen wat beloning is, zal eerst
is van evenveel als geleend is. Dit

vast moeten staan wat restitutie
is

een

zaak waarop reeds

in paragraaf 1.3.

bruiklening in het algemeen.
bij

indexleningen waarbij

te bepalen wat

'evenveel'

Het doet zich

immers oartijen

is gewezen voor de verin alle

scherpte voelen

zelf een maatstaf geven om

is maar waarbij de

nominale bedragen kunnen
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afwijken.

Is hier rente bedongen? Of geldt

7.2.1.2.

N.B.W.

en

zou

alsnog rente berekend worden? En over welk bedrag dan wel? Het vereiste van teruggeven van evenveel

zal ook uitkomst moeten bieden

voor de vraag welke rente verschuldigd
zuim is.

is als de schuldenaar

in ver-

Als de bedongen rente hoger is dan de wettelijke dan loopt

de bedongen rente door,

zegt 6.1.8.9.

lid

Om te kunnen beoordelen wat evenveel
om heen te weten wat van gelijke

3.
kan men wederom er niet

is,

soort en hoedanigheid is.

Bij de

goudclausule hangt het van de gelijke soort en hoedanigheid af wat
evenveel

is.

Hier is het probleem voor indexleningen naar voren ge-

haald maar het speelt eveneens voor conventionele leningen,

wanneer

alternatieve wijzen van voldoening worden erkend.
Het vereiste dat evenveel moet worden
onvermijdelijke eis van de geldlening.
ties,

die

teruggegeven lijkt dus een
Dat de uiteindelijke presta-

immers niet anders dan een saldo

de hoofd- en nevenverplichtingen,

zijn van de verschillen-

van elkaar kunnen afwijken mag

dit niet verhelen.
Tot dusver is
leidt

impliciet uitgegaan van een positieve rente die

tot een totale prestatie van de lener die groter is dan die

van de uitlener.
De

Dit is zelfs het geval bij een emissie boven pari.

uiteindelijke prestatie van de

wijze samengesteld.
zij

gedeeltelijk

lener is slechts op een andere

De tussentijds betaalde

'rente'

is zo hoog dat

in mindering komt op de restitutie van evenveel.

Wat echter als ook per saldo door de lener minder moet worden gegeven dan geleend is?

Loosecaat Vermeer

leningconstructie te rechtvaardigen,
uit de vóbrovereenkomst,

bij welke

[1930]

om de

laatste een beloning door de le-

ner is bedongen om de lening aan te gaan.
dat het opnemen van afwijkingen

construeert dit,

als nakoming ener verplichting
Kamphuisen meent hiertegen

in de vbórovereenkomst het geldle-

ningskarakter van de overeenkomst niet redt.

Naar het lijkt gaat het

echter ook niet om de vóórovereenkomst tot geldlening als zodanig
maar om de totale rechtsverhouding van partijen die leidt tot een
zodanige saldering van beloningen over en weer dat de uiteindelijke
prestatie van de

lener lager is dan het restitueren van evenveel als

geleend is.
De laatste vraag die
is,

wat bij

nigheid'.

deze

is

zich in het bijzonder bij geldlening voordoet

te verstaan onder

'van gelijke soort en hoeda-

In het voorgaande is gebleken dat deze vraag in feite de

gehele bijzondere problematiek van de geldlening doordringt.
vraag dringt

Deze

zich op als men wil weten wat afgifte van geld is bij

geldlening en wat

'evenveel'

is.

Hij

moet een beslissende rol

spelen
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bij

de rechtvaardiging van de bijzondere en veel omvattende termi-

nologie die het N.B.W.

voor de geldlening hanteert,

terwiil h?t ant-

woord tevens bepaalt of de in de memorie van toelichting gegeven opsomming van geldige wijzen waarop geld verstrekt kan worden als limitatief moet worden opgevat.

Onder dit hoofd wordt algemeen ook de

problematiek behandeld wat rechtens is indien de koopkracht of de
waarde van het geld verandering heeft ondergaan.
niet verwonderlijk.

Te vragen wat bij

ke soort en hoedanigheid'
een geldschuld is.
wijd.

Aan dit

zijn,

is

Dit alles

geldleningen zaken

te vragen wat geld of

vraagstuk is

is ook

'van gelijliever wat

het volgende hoofdstuk ge-
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Eoofdstuk 2

Het object van

2.1

de geldlening,

de Rekeneenheid

Inleiding

Over het verschijnsel geld is zeer veel nagedacht en geschreven.
De verzuchting van t4enger

[1909]

dat het gaat om een der

sten Kapittel der Volkswirtschaftslehre"

"dunkel-

lijkt ondanks de sedert

zijn dagen weer enorm gewassen hoeveelheid literatuur vrijwel onverkort te kunnen worden herhaald.

"En niet alleen der economie

maar ook der rechtswetenschap" voegt Van tdierop
In de

aandacht die aan de monetaire

(1920]

hieraan toe.

zijde van de maatschappij

wordt geschonken valt een zekere lange termijn golfbeweging waar te
nemen.

Zoals Brunner

se revolutie

[1971]

opmerkt heeft de zogenaamde ICeynesiaan-

in de economie er toe geleid dat de monetaire

tot voor kort stagneerde

(1).

Nadat er gedurende vele

analyse

jaren in de

economische handboeken nauwelijks aandacht werd besteed aan de betekenis van het geld voor de
zen

samenleving en nog minder aan zijn we-

is hierin thans duidelijk een kentering ingetreden.

staan van geld nu wel van betekenis wordt geacht voor de
het economische proces

is

Omdat het beafloop van

ook de eigen aard van het geld tegenwoor-

dig volop voorwerp van onderzoek

(2).

Op haar beurt houdt de moderne rechtsorde niet alleen rekening
met het bestaan van geld,
opmerkt,

zij

is er,

zoals LSwensteyn [1967 b,

in zijn algemeenheid op gebaseerd.

gen worden dat

in de

p.81]

Verwacht zou daarom mo-

juridische literatuur ruime aandacht aan het

verschijnsel geld zou worden besteed.

Met Bloembergen

[1967] moet

echter worden geconstateerd dat voor wat Nederland betreft het terrein juridisch braak

lag.

(1) De schuld hiervoor lijkt meer te zoeken bij de "Keynesianen" dan bij Keynes
zelf, vgl. Hfd. 6.
(2) Verwezen worde naar o.a. de studies van Brunner en Meltzer [1971], Ostroy
[1973] Jones [1976], Alchian [1977] en Chick [1978].
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Van de handboelcen besteden slechts Asser-Rutten

I[1978]

en Asser-

Kamphuisen II tot aan de vierde druk aandacht aan het geld.

In de

vierde druk van het laatst genoemde werk wordt slechts verwezen
naar

de korte verhandeling van Rutten.

[1970]

dat geheel gewijd is

aan

Het proefschrift van Van Eck

"Juridische aspecten van geld"

ont-

houdt

zich van elke stellingname en beperkt zich tot een

miere

indruk van de "verschillende wijzen van benadering van vragen

inzake

geld".

Hiernaast is er een aantal

artikelen dat

ridische vragen betreffende het geld bezighoudt.

zeer sum-

zich met ju-

De daarin gegeven

analyse van het geldverschijnsel is echter niet zeer diepgaand
Het

(3).

is niet goed mogelijk een inzicht te krijgen in de problema-

tiek van de geldlening zonder een greep op het geldvraagstuk
algemeen

(4).

Het

is daarbij

in het

ongeoorloofd en in elk geval ongewenst

"om zich"

zoals Asser-Kamphuisen

[1950]

de strict

juridische geldvragen te beperken en niet te trachten op

~vil,

"zoveel mogelijk

tot

de wankele basis van een of andere geldtheorie een juridische
op te bouwen".

leer

"Het gebruik van de verworvenheden van verschillende

disciplines kan slechts bijdragen tot een meer juist beeld".

"At the

end of that analysis singleness of basic notion is bound to emerge"
zegt Nussbaum

[1950,

p.15]

terecht.

le begripsinhoud maakt echter de
p.120]

te zeggen,

is not there'.

van

Een dergelijke,

om het met Olivecrona [1957,

ietwatfrustrerende situatie wordt

zoals Pdussbaum [1950,

p.15 en 56]

"it is true that for the purpose of economic

definition of money is not always
objective of the
sen

zoeken naar die fundamente-

"a search in a dark room for a black cat who

hierdoor veroorzaakt dat,
stelt,

Het

indruk,

(-).

In the

required,

cho-

law such a method is inacceptable".

In verband met de grote

spreiding in de betekenis van de term geld

the money work

is

de functies van geld waarop in de
gevestigd,

that according to the

particular inquiry an ad hoc definition may be

wordt het begrip meestal aan de hand van
"That which does

and

terecht

inquiry a strict

loop van de

levert het volgende op.

of wettelijk betaalmiddel,
ferentieerde koopkracht,

functies gedefinieerd:

the money

thing".

Een greep uit

tijd de aandacht

Het is ruilmiddel,

een vordering op de gemeenschap,

maatstaf van waarde,

is

een algemeen

spaarmiddel en

ongedif"a

stan-

dard of deferred payments".

In het

de belangrijkste onderkend,

die van ruil- of betaalmiddel en die van

(3)Zie Van Nierop [1920] en Meyers [1924].
(4)Vgl. Asser-Kamphuisen [1950, p.651].

algemeen worden

twee

functies als
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waarde- of rekeneenheid.
"4Jelke verschijningsvorm van het geld, historisch gezien,
teit heeft,
levant",

priori-

is voor de bestudering van het moderne geldwezen irre-

stelt Timmers

wat in brede kring

[1971,

p.17].

Hij

definieert geld

van de maatschappij pleegt

ruilmiddel en rekeneenheid".
niet goed bruikbaar.

Deze definitie

Juridisch

"als

alles

te worden aanvaard als

lijkt juridisch echter

immers kan het veelvuldig voorkomen

van acceptatie niet relevant zijn zo lanq hieruit geen rec;iten voortvloeien voor de

ene of de andere

plegen te aanvaarden is
behoren te aanvaarden.
Anderzijds leidt

stricte definitie,

een transactie.

Voor de doeleinden van

se kan een dergelijke soepele
zijn.

partij bij

Lliet het

in rechte van belang maar een afdwingbaar
de economische analy-

definitie echter zeer wel

dienstig

zoeken naar een in rechte meer bruikbare

zoals nog zal blijken,

sommige

juristen ertoe

wanneer het om geld gaat te verstarren tot het uiterste

legisme in

hun verwijzen naar de munt- en de bankwet voor een definitie van
geld.
Voor wat betreft de prioriteitsvraag moet worden toegegeven dat de
chronologische

rangorde van het verschijnen van geldin zijn verschil-

lende vormen en functies
orde algemeen geldende

zonder belang is,

technische redenen

relevantie van historische
een ontbreken van een

zelfs als er voor die volgzijn aan

analytische prioriteit.

tisch primaat van de ene dan wel de andere

juridisch van belang is.

de geldschuld is,

geven

(5).

Ir-

Een eventueel analy-

functie kan zijn stempel

drukken op de eigen aard van de geldverplichting.
die

te

prioriteit brengt echter nog niet met zich

Het is deze laatste

Slechts om te weten wat de

is het voor de

inhoud van

jurist nodig te weten wat geld

Dit vereist echter een doordringen tot de

'basic

notion'.

is.

Terreinen

als de monetaire politiek en de invloed van het geld op het proces
der maatschappelijke
delings van belang.
wat

voortbrenging

zijn

juridisch slechts hoogst zij-

Voor de bestudering van die gebieden

losse ad hoc definitie

zeer wel hanteerbaar. Aan die

is

een iet-

functie

moet de prioriteit worden toegekend waarin het wezenlijke verschil
tot uiting komt

tussen een samenleving met en een

zonder geld.

(5)Zo wijst Jones [1976] erop dat als concreet geld het eerst in aanmerking komen
goederen die een centrale plaats innemen in het handels- of het maatschappelijk
verkeer in een samenleving, omdat dan de bruikbaarheid als kostenbesparend indirect ruilmiddel het grootst is.
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2.2

Geld als concrete zaak

Velen stellen in hun beschouwingen over geld het object-zijn primair.

Geld

is dan een aanwijsbaar iets dat

verkeer circuleert.

Aanhangers

der economen als onder

juristen.

de traditionele vergelijkende
situatie met en een

Zij

'het is

bestaat

komen tot deze

analyse van de koop en de ruil,
zegt Asser-Kamphuisen

een ruilovereenkomst waarbij

in geld in de

betaalmiddel

is,

een der beide

zin van wettig betaalmiddel'.

tot overdracht van wettig betaalmiddel
hij op pagina 663.

zowel on-

slotsom d.m.v.
een

zonder geld.

Van koop in de zin van ons recht,
dat

in het maatschappelijk

van deze richting vindt men

Hij

vindt Mann

De

[1950]

prestaties
verplichting

is een echte geldschuld, zegt

[1971]

aan zijn zijde.

Wat wettig

wordt bepaald door de Bankwet en de Muntwet die als

zodanig aanwijzen bepaalde munten en de biljetten van de Nederlandse Bank.

"Door deze

formulering",

aldus Kamphuisen,

vele en vaak moeilijke vragen welke ontstaan
te stelt dat de bedongen prijs

"vermijdt men de

indien men als vereis-

in geld moet bestaan".

Afgezien van het feit dat het enkele noemen van bepaalde zaken
door een wet deze zaken nog niet wezenlijk afzondert van andere
dat aldus van een fundamenteel verschil
ke is,

moet

zo-

tussen koop en ruil geen spra-

hier een cirkelredenering worden onderkend.

In de prijs zou dus verwezen worden naar een aantal objecten die
in de wet

staan genoemd - deze moeten in een bepaalde hoeveelheid

worden geleverd - maar in de wet valt slechts te lezen dat bepaalde
daarin omschreven voorwerpen geschikt zijn om een prijs
om een geldschuld te
cirkel

is inherent

betalen,

zij

aan het begrip betaalmiddel.

a debt and debt presupposes
Hierop wijst ook Olivecrona

zegt

[1957,

Dat de cirkel inderdaad vicieus
'moeilijke vragen'

Nussbaum [1950,

aan

waarbij

p.12]

debt
terecht.

p.12).

"Men lette er ech-

"dat een overeenkomst het karakter
in wettig betaalmiddel is uit-

doch partijen een wijze van betaling hebben afgesproken
in plaats van overgifte van dat betaalmiddel een andere wij-

ze van voldoening,
gesteld,

presupposes
is,

is, komt daarin tot uiting dat de

van koop niet verliest wanneer de prijs
gedrukt,

"Payment

in feite niet vermeden worden.

tekent Kamphuisen

te voldoen,

De vicieuze

the knowledge of what money

being the monetary obligation",

ter op",

zijn betaalmiddel.

is

welke in de praktijk met betaling wordt gelijk-

bedongen".

Afgifte van wettig betaalmiddel blijkt dus

niet het onderscheidende kenmerk van de koopovereenkomst.
van de vraag of

partijen

huisen bedoeld,

dan wel er

inderdaad afspraken maken,

Afgezien

als door Kamp-

gewoon van uitgaan dat betaling bijv. per
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che~ue een correcte afhandeling is,
inderdaad novatie heeft

is het twijfelachtig of hier

plaatsgevonden.

Is het geval waarbij

bankoverschrijving als betaling is geaccepteerd immers

een

inderdaad te

vergelijken met dat van een koper die levering van erwten heeft bedongen maar accoord gaat met de
Olivecrona
recht,

[1957,

ontkennend.

p.39]

De crediteur op wiens

zelfs buiten hem om,
waar hij

levering van bonen?

beantwoordt deze vraag,

een bedrag

recht op heeft;

naar het lijkt te-

bankrekening,

is bijgeschreven,

wellicht

heeft ontvangen

een eventuele ongedaanmaking van de bijschrij-

ving van zijn kant roept over de debiteur,

die niet

de wettig betaalmiddel heeft

de gewone gevolgen van

wanprestatie af.

Zo is

betaald,

niet

in het zogenaam-

in onze jurisprudentie bekend een geval van

de weigering van een postwissel als betaling

(6).

Aan de chicaneren-

de crediteur is door de rechter weliswaar enerzijds het wettig betaalmiddel
gebracht.
geren.

toegekend maar anderzijds de proceskosten in rekening
Hier was expliciet

gebruik

gemaakt van het recht tot wei-

Gegeven het bestaan van wettige betaalmiddelen kon de Arnhem-

se rechter niet anders.
Het niet gebruik maken van een recht
niet hetzelfde

als

tot weigering is echter nog

een overeenkomst tot schuldvernieuwing.

waar behoeft de debiteur van een geldschuld niets

Welis-

anders dan wettig

betaalmiddel te geven en mag de crèditeur op een dusdanige voldoening staan,

dit betekent nog niet dat het wettig betaalmiddel het

voorwerp der verplichting uitmaakt.
dan wettig betaalmiddel,
een schuld uitgedrukt

Geld is een ruimere categorie

ook juridisch.

Dit blijkt ook daaruit dat

in vreemd geld een geldschuld is en dus

zou moeten geven op vreemd wettig betaalmiddel,
gens artikel

1638h.

B.W.

recht

maar dat bijv.

vol-

de loonschuld betaald moet worden in Ne-

derlands wettig betaalmiddel.
Een ruimere categorie

is

die van het ruilmiddel

zoals die wordt

gehanteerd door vele economen en ook door de jurist Nussbaum wordt
voorgestaan als primaire

conceptie van geld.

Deze laatste prefereert

het geld te zien als ruilmiddel dat in de maatschappij wordt aanvaard en het niet te beperken tot het
wordt aangewezen.

Hij

wijst

erop dat

betaalmiddel dat door de wet
er zich situaties voordoen

waarbij objecten die niet door een wet zijn bestempeld tot wettig
betaalmiddel,
den erkend.

(6) Hof Arnhem,

als geld circuleren en ook als zodanig

in rechte wor-

Zo is na de Amerikaanse burgeroorlog het geld van de,

24 nov.

1915,

N.J.

1916,

107.
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naar opvatting van de

Unie,

onwettig gezagdragende geconfedereer-

de zuidelijke staten door de Amerikaanse

rechter

in geconfedereerde munt golden ook na het herstel
volledige kwijting.

Mann die

meent

voor een

juridisch

relevantie van de

geldbegrip.

"In conclusion we may say

attitude of society,
stelt Mann

[1971,

theory of money would be tenable
were

in the

legal

p.8]

is

paramount"

"This so called societary

in law only if it could explain
legal definition of money,

reconcilable with the undeniable monopoly of

over currency,

[1950,

that in the phenomenon of money the

hiertegenover

the relevance of crises for the

categorie ruil-

Terwijl Nussbaum

as distinguished from state,

p.22-23]

Betalingen

van de Unie als

in deze tot dezelfde denkrichting be-

hoort als Kamphuisen ontkent de
middel

erkend.

and if it could point

if it

the modern state

to a single case where money

sense was created or lost

its character by the will of

the community or without the will of the supreme de jure or de facto authority".
"money

Cruciaal

voor Mann's

in the legal sense".

door de
gewezen,

stellingname is het criterium

wordt dit gedefinieerd als datgene wat

staat in zijn wetgevende bevoegdheid als betaalmiddel is aandan

is

uiteraard de wil van de

het juridische geldbegrip.
zin van rechtens,

Als

'legal'

gemeenschap irrelevant voor
echter wordt opgevat

in de

dan komt het meningsverschil neer op de vraag of

uiteindelijk alleen de wet bron

is van

recht.

'the societary theory of money'

is

in feite gestoeld op een vi-

sie op het recht

zoals die

dan

is verwoord

in ons

Mann's afwijzing van
artikel 3 A.B.:

"Ge-

woonte geeft geen recht dan alleen wanneer de wet daarop verwijst".
Of deze visie

juist

is kan slechts

beoordeeld worden buiten de wet

om.
Het beantwoorden van de

vraag

lijkt buiten het

verhandeling te moeten vallen.

Er zij

zich gevallen voordoen waarbij

het

tegen de formule van de wet keert,
dekmantel van de interpretatie.
leugen'

[1934,

p.3].

leert telkens weer anders".
Scholten op "In

recht afwijkt,

soms zich zelfs

ook al gaat dit veelal onder de

Men denke hier bijv.

in het echtscheidingsrecht.

naar Scholten

bestek van deze

hier slechts opgemerkt dat er

Voor het overige

"De wet dus

alleen? En

aan de

'grote

zij verwezen

toch de ervaring

Sprekend over het gewoonterecht merkt

iedere rechtsorde staat dus het gewoonterecht naast

dat wat op gezag berust".
Mann daagt de voorstanders van de "societary theory of money"
een enkel geval

te

uit

noemen waarin de macht van de samenleving in mo-

netaire zaken groter

zou zijn dan die van de wetgevende

staat.

De

tegenvraag moet hier worden gesteld in welke vorm dit dan tot uiting
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zou dienen te komen.
wordt als

Of een bepaalde handelwijze geinterpreteerd

een ontkrachten van de wet

is

zelf afhankelijk van de vi-

sie die men heeft op de verhouding tussen wet en recht.

Een voor-

beeld lijkt te vinden in de Franse assignaten die op een gegeven
ogenblik in het gewone verkeer van de Franse samenleving niet meer
werden gebruikt maar wel wettig betaalmiddel
zelf

ze ook

formeel

afschafte.

afschaffing aan die door
"Een ruilmiddel",

de

zegt Timmers

ruil splitsen

van elkaar zijn".

[1971,

p.15-18]

in een koop en een verkoop,

versal distinction between sale and barter"
[1930

I,

p.3]

dat

inhoud van het begrip

wer.

welke

the

onafhankelijk

"the

old and uni-

blootgelegd? Het hangt

ruilmiddel.

"something which is merely used as

medium of exchange on
much as

die het economisch

"kan de gelijktijdige en di-

Is hiermee nu iets wezenlijks:

af van de precieze

tot de staat

staat is vooraf gegaan.

denken voor wat dit betreft samenvat,
recte

bleven

Het wil voorkomen dat de feitelijke

Zo meent Keynes
a convenient

spot may approach to being money in as

it may represent a means of holding general purchasing po-

But if this

is all,

we have scarcely emerged from the stage of

barter".
Van een essentieel
zijn,

indien het ruilmiddel

woord,
van

onderscheid kan naar het lijkt slechts

al zijn misschien de

toepassing.

geen goed

is

in de gewone

fundamentele

sprake

zin van het

economische wetten erop

De eigenschappen die aan het ruilmiddel worden

gekend wijzen inderdaad in deze richting.
ge goed dat kan worden

aangenomen,

dat wordt gevraagd,

de ontvanger behoefte heeft aan dit goed

toe-

Het ruilmiddel is het eni(7).

zonder dat

Timmers gaat eenstap

verder en stelt dat het ruilmiddel zelfs geen gebruikswaarde behoeft
te bezitten.

De

thans circulerende objecten die de naam geld dragen,

hebben die ook in het

geheel

niet.

Bij de

koop heeft de inhoud van

één der prestaties geen enkele directe gebruikswaarde.
scheidt

zich de koop als

teel van de ruil.
primaire
middel
meestal

functioneert.

duidelijk

zijn waarom het ruil-

In de literatuur werd hierop tot voor kort

summier ingegaan en werd het bestaan en gebruik van

ruilmiddelen direct gepostuleerd.
is sedert enige

fundamen-

Wil het begrip ruilmiddel aanvaardbaar zijn als

conceptie van geld dan moet
slechts

Hierin onder-

exponent van de geldmaatschappij

De belangstelling voor deze vraag

tijd weer verlevendigd,

vooral omdat het geld anders

(7)Vgl. Starr, R.M. [1972]. Zie echter ook de verdere door Brunner en Meltzer
geinstigeerde analyse, o.a. Alchian [1977].
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eigenlijk niet een organische plaats heeft in de totale
Het ruilmiddel,

theorie.

zegt Timmers ter beantwoording van deze vraag,

moet ruilwaarde hebben anders zal het door de deelnemers
ruilverkeer niet worden geaccepteerd.

aan het

Als toegegeven wordt dat een

gebruikswaarde voor het ruilmiddel niet noodzakelijk is en de facto
ook ontbreekt stuit men op een vicieuze cirkel. Het geld heeft
slechts ruilwaarde omdat het

in het verkeer wordt geaccenteerd.
Hiermee is evenwel geen verklaring gegeven van het functioneren van
het ruilmiddel.
De school

van Brunner en Meltzer

pen op dit probleem dat
tary analysis"

(8).

deze school het

tracht enig verder licht te wer-

"remained an embarrassing puzzle

for moneAls primaire en essentiële functie van geld ziet

zijn van "medium of exchange". ~Pelke

vult dit ruilmiddel? Vanouds

functie ver-

is er in de economie op gewezen dat het

hanteren van een ruilmiddel het tot stand komen van transacties vergemakkelijkt in vergelijking

tot een situatie waarbij men voor zijn
behoeftenbevrediging volledig afhankelijk is van de directe ruil.
Het vinden van een geschikte handelspartner
een groot toeval.

In beginsel

een tussenschakel ir, de lange keten
gewenste eindresultaat.

Elk

halte in het ruilproces,
PAaar,

zegt Brunner,

modities)

"most

at random in

transacties die voert tot het
fungeren als een

zijn.

tijdelijke

een tijdelijke reserve van koopkracht.

geld.

(or com-

De goederen die

in het gehele ruilsysteem van de

gemeen-

'transaction dominating assets'

-

vor-

Deze goederen functioneren omdat zij,

in tegenstelling tot de meeste andere,
herkenbaar

dit laatste geval

social groups do not use assets

- IIrunner spreekt van

men een kleine groep,

in

the execution of exchanges".

centraal komen te staan
schap

goed kan

als

is

zou elk goed dienst kunnen doen als

voor een

ieder gemakkelijk

Het vereist relatief weinig moeite om van deze goe-

deren de kwaliteit en eventuele andere eigenschappen vast te stellen.

Pas als de besparing van kosten

informatie over het te

ter verwerving van voldoende

ontvangen goed groot genoeg is om de verlie-

zen voortvloeiend uit de hoeveelheid van schakels

in de

te comgenseren,

ruilmiddel zodanig

of ineer dan dat,

functioneert het

dat het een verklaring zijn kan voor het bestaan
als ruilmiddel.

en gebruik van geld

Het bijzondere van het geld is volgens de

Brunner en tleltzer gelegen
voldoende informatie

in de geringe kosten die nodig

[1971,

p.5].

schoolvan
zijn om

over alle eigenschappen van het goed te verwer-

ven. Hieraan kan worden tcegevoegd dat ook anderszins

(8)Brunner

ruilketen

genoogd zal
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worden in een ruileconomie
aantal
Jones

de ruilkosten te beperken b.v. door het
ruilschakels te minimeren. Met het oog hierop zouden,
zoals
[1976) onderlijnt, het eerst in aanmerking komen goederen

die een centrale functie vervullen in de ruilgemeenschap.
Het is dubieus of nu met deze analyse het primaat van het
middel,

de concrete zaak,

constateren blijft

als

conceptie van geld is

immers dat het huidige

gebruikswaarde heeft.

:Veliswaar

zodat in feite iedereen

ruil-

aangetoond.

Te

"ruilmiddel' geen enkele

is het volledig gestandaardiseerd

ten aanzien van

het ruilmiddel "voldoende
heeft maar het bijzondere van het ruilmiddel dat
ter discussie staat is niet alleen de doorzichtige kwaliteit maar
ook het ontbreken van gebruikswaarde. Flaarom functioneert
een goed
kennis van

zaken"

zonder gebruikswaarde als intermediair goed,
Clower

[1967,

p.13)

die ook de

nadruk

als

ruilmiddel?

legt op de kostenbesharing

door het gebruilc van een

ruilmiddel geeft de volgende verklaring
'....it would evidently be wasteful of physical resources to
choose
as money .... a good that is a staple item of
consumption. Even if
such a good were chosen initially arrangements would
sooner or later
be made whereby the commodity was diverted to other uses and its
functions as an exchange intermediary were talcen over by warehouse
receipts or by socially sanctioned issues of fiat money,
Girocheques
etc. TVould such 'nominal' money commodities be accepted and used?
The answer is

in the affirmative

.. , we may say without hesitation
technical characteristics of commodities chosen to serve
as money are of minor economic importance; what matters is the
existence of social institutions condoned either by custom
or law that
that the

enable individuals

to trade efficiently

in particular,

the

rule that one

commodity traded in every exchange

socially

sanctioned as

an exchange

should be

Inderdaad is

het niet

if

they follow certain rules
intermediary".

rationeel om als ruilmiddel

men dat gebruikswaarde heeft maar dit is

op

een goed te

ne-

zich geen reden voor de

algemene acceptatie van een goed zonder gebruikswaarde in 'ruil'
voor een prestatie die wel gebruikswaarde heeft. Clower wijst
terecht op het belang van social institutions. Langs deze door Clower
aangegeven weg kan

in elk geval niet worden verklaard dat met het

ruilmiddel de eenheid van waarde,
Immers men zegt dat een
den

de waardenoemer te funderen is.

complex van ruilverhoudingen is te herlei-

tot de ruilverhouding met een centraal ruilmíddel,

daardgoed.
waarde.

Het

ruilmiddel,

Hoe kan echter een

van een waardesysteem,

een stan-

het standaardgoed is dan eenheid van
zaak die

geen waarde heeft

fungeren als waardenoemer? Ook

de basis zijn
indien de

SO

ontleend wordt aan de besparingen die het

waarde van het ruilmiddel

impliceert voor het ruilproces zal verklaard moeten worden dat het
kan functioneren terwijl deze afgeleide waarde de enige

is die het

heeft.

2.3

Een abstracte rekeneenheid

In een geldwezen

als

primaire notie

dat thans waarnemen is het de ruil-

zoals wij

waarde van het gebezigde ruilmiddel die verklaring behoeft.
Clower

[1967]

zijn

nomic importance"
tion is

de

terwijl Llussbaum

zonder belang zijn,

vraag geeft Ldussbaum

meent

hoe

[1950, p.13]

franc,

"that

Money,

mark etc.)

has relevancy

Op deze

(dollar,

pound-

in as much as the

the concrete object,

thus is a

thing which,

thing

integer or multiple of an ideal unit".

fraction,

in de vorige paragraaf gereleveerd,

"social institutíons"
van ruilmiddel

of van

"certain rules" voor het

tussen het concrete object

eenheid of rekeneenheid wordt

gesanctioneerd.

stelt zelfs ]crachtig dat "money proper
term can only exist in relation
ruilmiddel

band die het heeft met een
eenheid terecht

"the

[1957,

in the

p.73]

functioneren

full

de ideale

[1930,

p.17]

sense of the

to a money of account".
noemt Nussbaum de reken-

rekeneenheid,

Bij

nadere be-

notie ernstige moeilijkheden verbonden.

vat de situatie aldus

But nothing is more obscure in the
The

en

zijn betekenis geheel ontleent aan de

theory of money is undoubtedly

of the monetary unit.

Keynes

core of the money concept".

schouwing blijken aan deze

the

Indien Clower,

wijst op het belang van

zonder gebruikswaarde dan gaat het er waarschijnlijlc

om dat de bedoelde relatie

Aangezien het

irrespec-

is by common usage given and received as

compositíon,

a

concept of

composi-

"Only the relation-

tive of its

Olivecrona

its

as money and not as a mere piece of inetal or a scrap of

is treated

zoals

Volgens

of minor eco-

functioneert het dan?
als antwoord:

the money piece to a certain ideal unit

sterling,
paper.

[1950]

(-)

Als de physieke eigenschappen van het

legally irrelevant".

ruilmiddel

ship of

"technical characteristics

theory

samen.

"The primary

that of the

ideal unit.

of money than the nature

unit proves strangely elusive when one

tries

to get hold of it".
Symptomatisch voor de ongrijpbaarheid van de rekeneenheid zijn de
bezwaren die Nussbaum heeft tegen de opvatting van Keynes, hoewel
beiden
geld.

de

rekeneenheid centraal

Keynes meent dat de

den en prijslijsten en dat

stellen

in hun beschouwingen over

rekeneenheid ontstaat tegelijk met schul"money itself"

hetgene

is waarmee

schul-
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den kunnen worden voldaan.
ristic of money contracts

"Furthermore it
that it is

ly which enforces delivery but

is

a peculiar characte-

the state or community not on-

also which decides what it is

which has been concluded in terms of money of account",
hij.

vervolgt

Het eventueel aanwijzen van een betaalmiddel is dus slechts

van secundair belang.
ter aan

Nussbaum [1950,

p.16-17,

"That money of account is nothing but

in contracts and price lists;
the

that

a lawful or customary discharge of a contract

must be delivered as

future".

it

is the

De rekeneenheid bestaat,

van het betaalmiddel:
of using it".

"There are not

money

noot 63]

tekent ech-

the money referred to
itself to be paid in

volgens Nussbaum dus nietlos
two types of money but two ways

Aldus wordt een wederzijdse koppeling gemaakt tussen

de rekeneenheid en het betaalmiddel.
Asser-Rutten II

[1968].

Deze

Dit

is ook het

standpunt van

redenering vervalt echter in dezelfde

vicieuze

cirkel als waarvan eerder,

bij

geld als

concrete

Rekeneenheid is hetgeen gegeven

moet worden,
die zaak

zaak,

sprake was.

de beschouwingen over het

als voldoening van de prijs maar op

zijn beurt blijkt

slechts te definiëren met behulp van de re]ceneenheid,

om-

dat anders het functioneren van het ruilmiddel onverklaard is.
Keynes vermijdt deze cirkel door het
mair te

stellen.

De vraag

zijn van rekeneenheid pri-

is of dit mag en of dit

grijpbaarheid van de rekeneenheid béstaat

zinvol

is.

De on-

immers hierin dat men zich

een eenheid van waarde slechts kan voorstellen als de ogenblikkelijke waarde van een bepaald

goed maar dat in een modern geldstel-

sel een doorlopend aanwijsbaar specifiek
heid ontbreekt

(9).

substraat van de

Het enkele feit dat in

de

rekeneen-

loop der geschiedenis

de band tussen de rekeneenheid en een specifiek substraat doorqesneden is kunnen worden,
tisch voor het

nunc aan ons voordoet,
Zelfs
de

geeft aan

als

zich dat hic et

onder de vigeur van de gouden standaard mocht de

inhoud van

een bepaalde hoeveel-

De essentie van de gouden standaard is dat er een vaste

prijs wordt bepaald voor het goud.

Een goudprijs doet echter vreemd

prijs gedefinieerd zou moeten als een hoeveelheid goud.

talk of a price of

p.84]

was not really meaningless.
Actually,

"All

gold would have been a concatenation of words"

merkt Olivecrona [1957,
(-)

zoals

niet essentieel is.

rekeneenheid niet vereenzelvigd worden met

heid goud.
aan

dat een dergelijke band analy-

functioneren van het geld,

op.

(-)

"But" vervolgt hij

To sell

terecht

gold was not símply

"it
for gold

the selling of gold implied the exchange of a promise

(9)Thans geldt dit

zelfs in internationaal verband.
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to deliver an amount expressed in monetary units".
Als

schulden primair zijn uitgedrukt

ten worden nagekomen,
keneenheid is.

zal

in rekeneenheden

en zij moe-

toch moeten worden aangegeven wat de

Om uit de impasse

te komen wordt door o.a.

weer een beroep gedaan op het ruilmiddel.

re-

Nussbaum

Zoals gezegd is

deze weg

uitzichtloos.
Is er eigenlijk wel sprake van een
[1957,
en,

p.150]

naar

zich af.

zijn mening,

Alle

voort uit het

eigenschap is van gcederen
wordt behandeld
ver

[1957,

(10).

p.119],

named by it,

it

impasse,

vraag Olivecrona

conceptuele moeilijkheden immers

die gemeten kan worden maar toch wel zo

Een rekeneenheid derhalve,

zegt deze schrij-

"is a name without anything being indicated as

is merely

a word".

In zijn klassieke,

analyse van de waardebepaling en van het marktproces
[1959,

p.28-33]

die van een

vloei-

feit dat waarde nu eenmaalgeen

ook geen

verdere inhoud

"real number"

diepgaande
geeft

Debreu

aan het begrip prijs

associated with each

commodity

dan

(11).

Inderdaad vloeien de moeilijkheden rond het concept rekeneenheid
voort uit de weerbarstigheid van het begrip
"nothingness"
zoals

nu inderdaad

"waarde".

"the final secret"

van

Olivecrona concludeert en Debreu eigenlijk

t~laar,

is

haar

de geldeenheid,
impliciet beves-

tigt.
Hoezeer het begrip

"waarde"

dering heeft te maken met
schillende goederen.

onklaar is,

zoveel

lijkt zeker:

waar-

een keuze die de mens maakt tussen ver-

Onder waarde kan worden verstaan de betekenis

voor de behoeftenbevrediging.

Aldus

opgevat is er echter eenzo gro-

te mate van subjectiviteit aan verbonden dat het begrip economisch
zowel als

juridisch relevantie mist. Op een meer objectieve wijze

doen keuzes
schillende

zich gevoelen
subjectieve

in het maatschappelijke ruilproces.

"waarderingen" monden bij

de

waarneembare omc,visselingsverhouding tussen goederen.
ook te

zien als

ruilkracht,

ruil uit
Waarde

Verin een

is dan

de mate waarin een goed in het algemeen

de mogelijkheid in zich bergt het op de markt.tegen

andere te rui-

len.

als

In hoeverre echter is

schap van goederen? Anders

ruilkracht te beschouwen
gesteld,

in hoeverre valt

in de

duele ruilverhouding waarin een goed telkens staat tot
ander goed slechts de concrete neerslag
ruilkracht,

de waarde,

in een oud dispuut:

te

van het goed? Aldus

bestaat slechts het

(10) Vgl. ook Van Nierop [1932, p.12].
(11) Deze schrijver stelt geen geldtheorie
doeld op geld gezien als het concrete

een eigenindivi-

een bepaald

zien van de algemene
is

men verzeild geraakt

concrete

te formuleren.
ruilmiddel.

(de

individuele

Daarbij wordt echter ge-
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ruilverhouding)

of is

Slechts indien het

het algemene eveneens een

laatste het geval is

realiteit?

is een prijs

king van de in een goed opgesloten ruilkracht
dan een dimensieloos getal.

(12).

als uitdruk-

zinvol en is hij meer

Klassiek "nominalistisch" geredeneerd bestaat zelfs lengte niet
als algemene eigenschap; er zijn slechts concrete zaken die lengte
hebben. Vanouds is echter in het nominalisme - gecvezen kan
worden
op een der vaders van het concrete of nominalistische denken T~illem
van Okham - de abstractie van het concrete naar het
algemene begrip geaccepteerd voorzover het ons denken vergemakkelijkt en
de
greep op de realiteit vergroot. De resultaten van dit denken dienen echter wel aan de werkelijkheid te worden getoetst.
De ruilverhouding waarin een goed tot een ander staat is niet inherent aan de zaak zelf maar is bepaald door de vraag- en aanbodverhoudingen
Concreet

zoals die worden gestuurd door technologie en smaak.

is dat een goed op de markt

heeft tot een ander goed.

een bepaalde ruilverhouding

Van dit concrete zou de stap gezet moe-

ten worden naar een eigenschap van een goed die men wil
kunnen meten, in eenheden uitdrukken. Het gaat erom dat men, voorzover waarde in het geding is meer kan zeggen dan dat het ene object meer
"waard"

is dan het andere.

ideten is

in feite vergelijken.

Om twee goederen voor wat betreft

hun waarde

te vergelijken kan men er echter niet mee volstaan die
goederen naast elkaar te leggen zoals het geval is als men een
lengteverschil wil
waard is dan het

meten.

andere,

A1

kan men

zeggen dat het ene goed meer

op basis van

de

enkele vergelijking valt

er geen uitspraak

te doen over hoeveel meer. Om een waardeverschil
tussen twee goederen uit te drukken is een derde goed nodig. Het

verschil in waarde
ject.

is

dan gelijk

Dit wil echter nog niet

aan de waarde van het derde ob-

zeggen dat de waarde van elk der te

waarderen zaken in die van het derde object
drukken.

Om dat te kunnen doen moet

gemaalct kunnen worden
derlijk

tussen elk der te waarderen

en het derde object.

gelijk aan de te waarderen
kunnen

fungeren

een zelfde

dan zal een

fractie

goederen afzon-

Hoeveel van dit laatste is in waarde

zaak? 4di1 het derde goed als
fractie

(of veelvoud)

ten vertegenwoordigen:

als eenheid valt uit te

immers weer een vergelijking

(of veelvoud)

eenheid

van het object

van de waarde van het

geheel moe-

anderhalf maal de waarde van de

standaard is

(12) Zie over dit dispuut tussen "n~inalisten"
[1971].

en

"realisten"

o.a.

Largeault
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de waarde van anderhalf standaardgoed. Omdat
aan deze eis

(13).

deelbaar kunnen

Alleen

ruilverhoudingen wor-

aanbod voldoen concrete goederen niet

den bepaald door vraag- en

en abstract goed zou volledig

een ideaal

zijn zonder dat de proportionele waarde der delen

erdoor wordt beïnvloed.
Voorzover waarde een meetbare eigenschap is moet een eenheid van
waarde dus volledig abstract van aard

zijn. Haar inhoud kan welis-

waar voor elke bestaande rekeneenheid historisch worden herleid maar
is op een willekeurig moment in feite een

sociaal-psychologisch ver-

schijnsel dat analytisch niet verder uiteen te

rafelen valt

(14).

Dat historisch de hoegrootheid van een rekeneenheid uiteindelijk terug te voeren is

op een bepaalde hoeveelheid van een bepaald goed

analytisch zijn tegenhanger in het

vindt

eenheid van een eigenschap altijd

feit

dat

de grootte van een

zal moeten worden gedefinieerd

met behulp van een voorwerp dat die eigenschap bezit.
zeggen dat eenheid

zou zijn steeds de mate waarin dat voorwerp

kens die eigenschap blijkt te bezitten.
duidelijken.

Als eenheid van lengte

voor een fractie van
loopt.

de

zetten of

tel--

Een voorbeeld moge dit ver-

is in de vorige eeuw gekozen

lengte van de meridiaan die over Parijs

Krijgt de meter nu

]cen uit te

Dit wil niet

een andere inhoud als de aarde

in te krimpen?

Het

antwoord

is neen.

zou blijUiteraard

levert het problemen op vast te houden hoe groot die lengte destijds
fractie van

de meridiaanlengte van toen.

naar de rekeneenheid moet

erop worden gewezen dat het

was maar eenheid blijft een
Terugkerend

gebruik maken van

een bepaald voorwerp bij

de

initiële definitie van

een waarde-eenheid niet in strijd komt met het noodwendig abstracte
karakter van die eenheid.

Wanneer bijvoorbeeld als

eenheid van waar-

de wordt genomen de waarde van een gram goud dan is de waarde van
honderd gram niet noodzakelijk gelijk aan honderd rekeneenheden.
Dat het verschil bij
goud
tonen

zo'n

goud gering

is vormt een van de redenen dat

grote monetaire rol heeft gespeeld.

Geld mag dit niet ver-

(15).

Het hanteren van een waarde-eenheid veronderstelt waarde als een
absolute eigenschap van goederen.

Waarom is het gerechtvaardigd om

waarde, hoewel het in tegenstelling tot bijvoorbeeld lengte slechts

(13) Er zij in dit verband op gewezen dat in de tijd van de gouden standaard tekenmunten nodig waren die slechts in abstracto een fractie waren van de standaard. De echte fractie zou onhandelbaar zijn en dus nooit een proportionele
waarde hebben.
(14) Vgl. Nussbaum [1950, p.14] die verder treffend zegt dat het "dollar concept
existing at any given time is as little susceptible of definition as, say,
the concept of blue".
(15) Zie (13).
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bestaat bij
toch

als

de gratie van individuele vergelijking tussen goederen,

een absolute eigenschap van goederen te behandelen?

Omdat een ieder
en

zijn handelen,

te beoordelen in het

maatschappelijke gebeuren,
zicht

zijn beleid heeft

is een helder en vooral handzaam in-

in dit proces noodzakelijk.

Dit

zowel voor het

beleid als voor de goede afloop van het
Een ieders beleid,

gericht

met dat van anderen.

te formuleren

licht van het gehele complexe economisch-

Elke

op de gewenste positie,
transactie op zijn beurt

is

over ruimte,

individuen en tijd,

omspant.

In

dit verband bewijst de

eenheid

van waarde

zoals dit verLeidraad bij

het handelen is de vergelijking van de eigen positie
heel.

verbonden

is een knoop-

punt in het net dat het gehele economische gebeuren,
spreid is

individuele

maatschappelijke proces.

tot het ge-

zijn goede dien-

sten.
In een

fundamenteel economisch model als

onmiddellijk

het ~alrasiaanse worden

en simultaan de verdeling van de middelen over de sub-

jecten en de ruilverhoudingen tussen de goederen bepaald zodat het
concept van algemene ruilkracht niet noodzakelijk lijkt.

In dit mo-

del wordt echter onvoldoende aandacht besteed aan de wijze waarop
dit eindresultaat zou moeten worden bereikt.

In het bijzonder wordt

geen rekening gehouden met de noodzaak van handel tussen de
ten om het evenwichtige eindresultaat te bewerkstelligen
de

orde

is het probleem dat zelfs

verhoudingen

al zijn alle evenwichtige

tussen de goederen en

het niet duidelijk is hoe deze

subjec-

(16). Aan
ruil-

de optimale allocatie gegeven

laatste

feitelijk door handel

tot

stand kan komen.
Niet alleen
te

is het moeilijk voor een subject om een wederpartij

treffen die

vraagt wat hijzelf heeft te bieden en weer biedt

wat hij wenst, het is oo]c onwaarschijnlijk
gelijke wederpartij wordt gevonden

dat indien al een der-

de hoeveelheden die wederzijds

voor ruil in aanmerking komen precies in overeenstemming zijn met
de evenwichtige,
er voor wat dít
efficiënt,

om,

gegeven ruilverhoudingen tussen die goederen.

gezien de moeilijkheden die er toch al zijn om een

geschikte partner te vinden,

die goederen slechts te wisselen voor-

zover dat in overeenstemming is met

de gegeven ruilverhouding.

Dit probleem doet zich in gelijke mate voor indien subjecten,
als Brunner en Meltzer

~1971]

aangeven,

hun

toevlucht nemen

directe ruilketens om hun uiteindelijke middelenallocatie

(16)Vgl.

Starr

Als

laatste betreft discrepanties bestaan is het niet

[1972].

te

zo-

tot inver-
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wezenlijken.

De ontvanger

immers te rekenen met de

van een hoeveelheid

"ruilmiddel"

heeft

nog onbekende wensen en quantitatieve mo-

gelijkheden van een volgende partner die bereid moet

zijn het door

het eerste subject gewenste goed in de gewenste hoeveelheid te ruilen voor het goed dat bij

de eerste transactie als tussenstation

fungeerde.
De mogelijkheid om bij

een individueel treffen in algemene ter-

men luidende saldi open te laten staan,
als Ostroy
(1973],

[1973]

lost deze problemen op.

demonstreert,

vereist de coSrdinatie van de ruilketens,

waarbij elk subject is betrokken,

zodanig dat elk individu

het evenwicht behorende allocatie bereikt,
perkte

zijn bij

in een wereld met be-

informatie ten aanzien van de wensen en mogelijkheden van

anderen, minstens

het bestaan van een soort boekhoudsysteem van

schulden in eenheden van algemene ruilkracht.
systeem is een [dalrasiaans
toe

Zo-

in aansluiting op de beschouwingen van Starr

individuele handel,

moet het subject in
leggen opdat het
Langs een

evenwicht vrijwel

zoals

de facto,

noodzakelijk

is.

De schuld

zijn verdere ruilactiviteiten beperkingen op-

totale evenwicht inderdaad wordt bereikt.

iets andere weg was

een soortgelijke

Zonder een dergelijk
uitgesloten als daar-

de jurist Olivecrona

slotsom gekomen.

ogen gezien de situatie waarbij

in

1957

tot

Zelfs heeft deze schrijver onder

de handel

niet kan baseren op evenwichtsprijzen

tussen

(17).

subjecten

Waardering

zich nog

is 3an

niets

anders dan het tegen elkaar afwegen van situaties waarin men met
een verschillende

intensiteit

is

opgenomen

in het

schuldensysteem

van de gemeenschap.
Als waarde-eenheid heeft het geld tot functie om de
naar het evenwicht met

"handelsweg"

zijn ruilverhoudingen en middelenaanwending

te vergemakkelijken en waarschijnlijk eerst mogelijk

te maken.

Wil

de rekeneenheid deze functie kunnen vervullen dan moet haar grootte
vastligqen vóbrdat de handel tussen de subjecten met
rende

saldi begint.

zijn bijbeho-

Dit betekent dat de "bepalinq" van de gehanteer-

de rekeneenheid niet gebaseerd kan worden op de waarde van een bepaald object of pakket zoals die tot uiting komt in de ruilverhoudingen van dat goed tot alle andere

in het resulterende evenwicht.

De rekeneenheid kan aan de gestelde eis voldoen als zij

een zekere

continuïteit vertoont, waardoor de grootte van de eenheid niet van
moment tot moment willekeurig is of periode beoaald.

Deze continuï-

(17)Ten behoeve van de hanteerbaarheid van zijn model ziet Ostroy [1973]
deze complicatie af.

nog van

57

teit

is ook anderszins geboden.

Als het geld

slechts

zou dienen om er op een geïsoleerd moment de

ruilyerhouding tussen bepaalde goederen mee weer

te geven

is

de

grootte van de rekeneenheid voor dat moment willekeurig.

Slechts de

verhoudingen yan ruilkracht

In werke-

zijn immers van belang

lijkheid echter gaat het om het

(18).

inzicht in en de afloop van een dy-

namisch proces.
Hoe men een periode

ook afpaalt niet alle

acties spelen zich af binnen één

tijdvak.

van belang zijnde

transacties meer dan één periode maar eigenlijk is er niet,
de grootste kunstmatigheid een periode-indeling aan
het economisch leven.
maakt van

trans-

Niet alleen omspannen vele
dan met

te brengen

in

Transacties waarbij gebruik moet worden ge-

in rekeneenheden gestelde saldi worden doorlopend beklon-

ken terwijl de bijbehorende termijnen van uityoering elkaar overlappen.

Ook de afwikkeling der schulden vindt doorlopend plaats.

economisch proces

is

realiter continu.

zoals reeds gereleveerd,

een waarde-eenheid principieel nodig heeft

dan moet ook de rekeneenheid continu zijn.
lekeurig,

dient men aan een eenmaal

ven

De grootte van de rekeneenheid,

(19).

solute prijsniveau,

Het

Als het economisch proces,
Hoewel dus

initieel wil-

gekozen eenheid trouw te blijof anders

gezegd het ab-

op een bepaald ogenblik is niet alleen niet wil-

lekeurig maar tevens van invloed op de afloop van het economisch
proces.

De

schulden

op te leggen.

in rekeneenheden beogen de debiteur beperkingen

Welke betekenis een uit het verleden getransporteerde

beperking in een bepaalde periode heeft wordt bepaald door de
houd van de rekeneenheid in die periode
Tot een conclusie komend,
een eenheid van waarde.
bestaande bij

in-

(20).

de nrimaire notie van geld is die van

Daarbij wordt waarde hoewel wezenlijk

slechts

gratie van de kiezende en vergelijkende mens behandeld

als een absolute eigenschap van goederen omdat anders het economische
proces,

zoals wij

grond kan van de

dat kennen,

niet mogelijk is.

Door haar achter-

rekeneenheid met Nussbaum niet meer worden gezegd

maar ook niet minder dan dat het is

"the name

for a value which at

any definite moment is understood in the same

sense throughout the

community" .
De vraag dringt zich op of een relatief concept als

waarde

eigen-

(18)Het aan de orde gestelde vertoont verwantschap met wat bekend staat als het
vraagstuk van de "neutraliteit van het qeld".
(19) Vgl. Royer [1967].
(20) Vgl. de behandeling van Patinkins inzichten in Hansen [1970].
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lijk

is, het hanteren van

een stabiele

ze vraag die aan de wortel
ze

studie wordt verder ingegaan

zij er mee volstaan vast

eenheid wel toelaat.

Op de-

lígt van het centrale vraagstuk van dein het volgende hoofdstuk.

Hier

te stellen dat die problematiek zijn ont-

staan uiteindelijk te wijten heeft aan het onbeperkt aan te maken
betaalmiddel, waarop in de volgende oaragraaf wordt ingegaan.
Verder moet worden gezegd dat een
wellicht beter een instituut,
er verschillende
lende

zodat

of

Omdat

rechtsgemeenschappen bestaan zijn er ook verschil-

rekeneenheden.

verseel

rekeneenheid een product,

is van een rechtsgemeenschap.

Het wezen van een rekeneenheid is

de verschillen

heid van de maateenheid.
een eenheid voortkomt

echter uni-

slechts kunnen bestaan in de hoegroot-

Het is aan de rechtsgemeenschao waaruit

om haar inhoud te bepalen.

lijke gemeenschap blijft bestaan met haar

Zolang een derge-

soevereiniteit,

leeft dus

ook haar waarde-eenheid voort,

tenzij zij daar zelf verandering in

aanbrengt.

de behandeling van de problematiek

In hoofdstuk 3,

veroorzaakt door de

bij

soevereiniteitsoverdracht

aan

Indonesië,

zal

deze overweging van groot belang blijken.
Lvenmin als er reden
dan de andere,

is om de ene lengtemaat anders

is er reden om aan het gebruik

re consequenties te verbinden dan
geld van de rechtsgemeenschap.
nederlandse rechter.
arrest van 1931,

1931,

tigd toen de Hoge Raad bij
1972,

aan het hanteren van het eigen

Dit is ook het

Aldus werd geoordeeld

N.J.

274.

te behandelen

van vreemd geld ande-

standpunt van de

in het

"Mark is i.lark"

Het is recentelijk nog eens beves-

zijn arrest van 8 December

377 besliste dat artikel

1286 B.[7.

ressen ook geldt voor valutaschulden.

1972,

N.J.

aangaande moratoire inte-

Niet geheel consequent,

wordt

omwisselingsschade in die interessen echter niet begrepen geacht.
Uiteraard verhindert de principiële gelijke behandeling van alle
rekeneenheden niet dat aan de eigen rekeneenheid in bijzondere
tuaties een aparte plaats
op artikel

37 van de wet

kan worden toegekend.

si-

Gewezen kan worden

op het notarisambt, waarover meer in het

volgende hoofdstuk,

en op artikel

het loon,

dit vastgesteld in vreemd geld voldaan wordt

ook al

is

nederlands wettig betaalmiddel.

1638h B.W.

In deze

dat voorschrijft dat

qevallen wordt

in

slechts de

keuzevrijheid beperkt.
Wel verbiedt de principiële gelijkheid om rekening

te houden met

vreemde voorschriften over de afwikkeling van rechtsverhoudingen,
zoals

de

onverbindend verklaring van goudclausules,

de algemeen-economische
regels

situatie

samen met het geldstelsel.

daar ter olekke,
Anders

op grond van

ook al hangen die

immers zouden geldschulden
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juist verschillend worden behandeld naar gelang van de
waarin

2.4

zij

rekeneenheid

luiden.

De betekenis van de betaalmiddelen

Een geldschuld is een schuld
gehouden tot een prestatie,

in rekeneenheden.

die

De

De koper bijvoorbeeld heeft een prestatie

heeft.

orijs gelijk is aan die van de

schuldenaar

tegenpartij.

te

leveren,

Welke concrete

nuttige prestatie door de koner zal worden verricht,
slechts

"naar waarde"

is onbepaald.

twee delen splitsen, waarvan het ene

in

benaald

die in

Bij een ruil hebben de

wederzijdse prestaties immers een ruilvoet van één.
De rekeneenheid kan de ruil

is

in het verkeer een bepaalde nrijs

is.

Past een dergelijke verbintenis in ons recht? Is haar voorwerp
naar de eis van de wet bepaald?

Inzake een overeenkomst tot ver-

strekking van zekerheid voor een geldschuld overwoog de Hoge

P,aad,

"dat de verbintenis om terzake van een schuld van een bepaald bedrag zekerheid te zullen verschaffen,

zonder aanduiding

in welke

soort of in welke individuele

goederen die zekerheid moet bestaan,

voldoet aan de eis die de wet

stelt omdat het bij

plichting aankomt on de waarde van de
ren,

waarvan de maatstaf te vinden

is

in

schuld waarvoor zekerheid verschaft wordt

het beoaalde bedrag van de
(21).

Dat dit slechts zou

gelden voor verbintenissen om zekerheid te stellen
arrest niet te volgen.

In artikel

1915

zondanige ver-

tot zekerheid te geven goede-

oud B.W.

lijkt

uit dit

ging de wet immers

uit van het bestaan in het algemeen van "schuldverbintenissen tot voldoening van gereed geld of van ene

zaak welke op een bepaalde waar-

de kan worden gesteld".
Als de rekeneenheid en de
steld dan rijzen er
zijn.

geldschuld een aard hebben als hier ge-

twee problemen die nauw met elkaar verbonden

Een credietelement is onmisbaar.

Er

is

immers wel een schuld

maar geen reële prestatie die door de eerste wederpartij wordt verlangd of door

iemand aan w?e de vordering is overgedaan.

de overeenkomst gesloten om gebruik te maken van het
iemand heeft getroffen die

in de markt

aangeboden kan dit credietelement
ment bergt verder het gevaar in

is voor het goed dat wordt

ongewenst

13-1-1938,

N.J.

1938,

566.

zijn.

Het credietele-

zich dat de schuldenaar zich

verdere ruilactiviteiten niet laat beperken,

(21)H.R.

P.1 wordt

feit dat men

zoals

in zijn

nodig is om het
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algemene evenwicht te
te zorgen dat elke

bereiken.

Er moet een middel zijn om ervoor

schuldenaar zich aan de

hem opgelegde restric-

ties houdt.

Het eerder genoemde boekhoudsysteem van schulden is
hiervoor eigenlijk teveel van theoretische eerder dan van praktische
betekenis.
De verruiming die het ruilverkeer ondergaat van het
een schuld in rekeneenheden is niet

groot genoeg.

inlassen van

Het economische

credietelement dat er inherent aan is,

stelt zijn beperkingen. Zonder aantasting van de voordelen van een geldschuld dienen deze beperkingen te worden opgeheven om te komen tot het economische verkeer in

zijn huidige vorm en omvang.

te nuttige prestatie moet

Het aanwijzen van een concre-

achterwege kunnen blijven zonder de rem-

mende werking van credietverlening on het gedrag van partijen.
te bewerkstelligen is de functie van het concrete geld.

Dit

Op grond van overdracht van concreet geld wordt rechtens een
geldschuld voor gekweten gehouden zonder dat een reëel gewenste
prestatie heeft plaats gehad.

Het wordt dan ook

noemd.

aangeven,

de

Dat wil naar het lijkt

zin van een

"betaalmiddel"

reëel nuttige nrestatie - geen sprake is.

is het credietelement voor partijen evenwel opgeheven.
een betaalmiddel wordt bij

ge-

dat van echte betaling -

Gebruik van

elke aeldverbintenis verondersteld,

dat de waardeschuld practisch rechtens is omgezet

in

Subjectief
zo-

in een verbinte-

nis tot het geven van concreet geld op een door het recht qesanctioneerde wijze. Het gebruik van betaalmiddelen kan ook, mits de
hoeveelheid ervan
stemming met de
vervanging

strict

reël~

in de hand wordt

behoefte van de

gehouden en

samenleving,

in overeen-

een eenvoudige

zijn van het boekhoudsysteem dat ervoor moet

ieder subject binnen

zijn budgetrestrictie blijft

TAat vervult nu de rol van
treme visies mogelijk.
ne als betaalmiddel

zorgen dat

(22).

"betaalmiddel"? Hierop blijken twee ex-

Enerzijds

is

daar de theorie,

die al datge-

ziet wat in het maatschaopelijk verkeer als

kwijting van geldschulden wordt aanvaard tegen een nominale waarde.
Anderzijds is daar de legistische opvattina, dat slechts datgene
als betaalmiddel is te nemen,

wat door

de

Staat

in zijn wetgevende

bevoegdheid daartoe is geproclameerd.
In

tegenstelling tot de

de wel de voor het recht
brengt echter mee,

(22)Vgl.

Ostroy

[1973].

eerste,

de verkeerstheorie geeft de

noodzakelijke scherpe afbakening.

dat een groot aantal

zaken die

twee-

Zij

zeker als betaal-
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middel moeten worden aangemerkt,
ten en omgekeerd.
geven voor het
[1950,

p.8]

ten onrechte worden buitengeslo-

Staat en wet kunnen geen beslissend criterium
of niet zijn van betaelmiddel. De jurist Nussbaum

al

constateert,

dat

"In conclusion we may say that

fenomenon of money the attitude of society,

in the

as distinguished from

the State is paramount".
De verkeerstheorie op haar beurt geeft aanleiding tot twee bezwaren.

Ten eerste biedt zij

in een concreet geval

weinig houvast

betaalmiddel

ceptatie tegen nominale waarde.

is.

biet

het ontbreken van agio of disagio
of premie bij

betaalmiddel

stelling om te keren

is.

bij

de beantwoording wat

Criterium is

andere woorden,

(23).

Inderdaad

uitgesloten.

Denkbaar is,

de algemene acbeslissend is

lijkt disconto

De vraag

is echter of deze

dat bijvoorbeeld ook zeer

courante waardepapieren geen koersverschil met hun nominale waarde
vertonen,

wanneer zij

als

schulddelging dienst doen.

P1et het eerste bezwaar hangt samen het tweede,
geen afdoende verklaring geeft voor de algemene
nominale waarde.

Lieftinck

dat deze

theorie

acceptatie

tegen

[1946, p.22] wijst erop,

dat het

in het
maatschappelijk verkeer als chicaneus wordt ervaren bepaalde objecten als kwijting van een geldschuld te weigeren.
verklaring maar een
De

zin van het gebruik van een betaalmiddel

ten van een geldschuld,

een schuld

in

reële prestatie achterwege blijft.
zaken en

Exact
in

moet een nominale waarde bepaald zijn,
schillen uitgesloten te

is het volledig kwij-

rekeneenheden terwijl een

in welke hoeveelheid daartoe

Een verschil

Dit evenwel is geen

tautologie.

zal moeten vaststaan welke
staat

zijn.

Niet alleen

maar ook dienen koersver-

zijn.

tussen de nominale waarde van een waarde-instrument

en die waartegen het wordt aanvaard is terug te voeren op drie factoren.

Ten eerste de tijdsfactor,

velijk ontvangen

andere geldschuld te kwijten.
geëlimineerd.
zeker is,

als

zaken pas na enige
Dit

is

de thans afgestane respectie-

tijd in staat

zullen zijn een

crediet dat

juíst moet worden

Ten tweede op een gebrek aan soliditeit als het on-

of het betaalmiddel eveneens en in gelijke mate een ande-

re schuld kan kwijten.
het betaalmiddel

Ten derde op een gebrek aan continuiteit als

slechts gedurende korte

tijd geldigheid heeft.

A1 deze gronden voor koersverschil missen effect indíen een weigering door een crediteur niet
keerstheorie stelt,

maar geheel

(23)Zie aldus ook Nussbaum [1950,

slechts chicaneus

is,

irrelevant in deze

p.27].

zoals

zin,

de ver-

dat de wei-
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geraar geen recht op íets anders heeft. Er valt dan ook niet te onderhandelen over een agio.
rein van het recht ligt.

Dit

is een effect dat geheel on het ter-

De sanctie van het recht is immers gelegen

in de bescherming van een bepaalde handelwijze.

De door het recht

gesanctioneerde handeling heeft volledig het beoogde
geval

Het recht zal
is

gevolg.

In dit

kwijting van de geldschuld.
dus moeten

aanwijzen wat betaalmiddel

slechts betaalmiddel wat

door het

is.

Omgekeerd

recht als zodanig is erkend.

De veel verguisde stelling van Knapp

[1918]

schSpf der Rechtsordnung"

juist, mits men onder recht

(24)

lijkt

niet alleen verstaat het wetten-recht,
lijkwaardige
ben,

rechtsbron erkent.

wanneer hij

kunnen creëren
gemeenschao.

maar ook de gewoonte als ge-

Knapp zelf moet hieraan gedacht heb-

stelt dat ook "Zahlungsgemeinschaften"

(25).

Zij

"Das Geld ist ein Ge-

eigen geld

Gewoonte kan zich beperken tot delen der rechts-

kan ook op het algemene

(wetten)

recht een uitbrei-

dende of beperkende werking uitoefenen.
De secundaire plaats die het betaalmiddel

ten opzichte van het

geld als rekeneenheid inneemt brengt met zich mee dat de
van een nieuw betaalmiddel niet
van de rechtsgemeenschap is
de nederlandse rechter die

invoering

impliceert dat ook de rekeneenheid

veranderd.

Zoals nog zal blijken heeft

consequentie wel aan

een verandering van

betaalmiddel verbonden.

2.5

Alternatieve antwoorden op

"bijzondere vragen"

Indien het geld wordt beschouwd als een concrete

zaak die voor ei-

gendom vatbaar is roept de praktijk van de geldlening in het kader
van de regeling van het B.W.

"enige bijzondere vraqen"

op

(26).

In

de literatuur werden deze opgelost door de sleutelbegripnen van de
verbruiklening t.w.
zeer ruim te
teneinde deze

"even veel",

interpreteren

"van gelijke soort" en

"afgifte"

indien geldlening in het geding is.

Dit

laatste binnen het raamwerk van de verbruiklening van

roerende zaken te houden.

In het N.B.W.

heeft die ruime interpreta-

tie geleid tot een wat soepeler woordgebruik.

Een zeer

ruime inter-

(24)Zie voor deze critiek op Knapp o.a. Lieftinck [1946] en Nussbaum [1950].
(25)De analyse van Brunner en Meltzer wijst in dezelfde richting. Zij stellen dat
delen van een gemeenschap naar eigen aard hun eigen ruilmiddel zullen aanwijzen als daar redenen voor zijn.
(26)Zie paragraaf 1.4 hierboven.
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pretatie van de eisen inherent

aan de verbruiklening enerzijds

een gewrongen indruk.
als ruilmiddel

Dit

zelfs indien men geld ruim neemt als wat

in de maatschappij moet worden aanvaard.

bijvoorbeeld aan de geldigheid

in het

licht van de rekeneen-

Indien de formulering van ar-

heid als primaire conceptie van geld?
1791 B.W.

Men denke

van de voldoening in effecten.

Hoe heeft men de geldlening te zien
tikel

en

stringente afgrenzing van het geldbegrip anderzijds maakt

een zeer

zo dicht mogelijk wordt gevolgd, worden door de uit-

lener rekeneenheden afgegeven aan de
ze laatste even veel

lener onder voorwaarde dat de-

van gelijke soort en hoedanigheid teruggeeft.

Aangezien een eenheid van waarde naar zijn aard volstrekt abstract
is,

zo

zeer dat Olivecrona kan spreken van "nothingness",

hele begrip "afgifte"
een ruime

is het

in het kader van geldlening misplaatst.

interpretatie lijkt

niet in staat een wezenlijk

te zaak onder de reikwijdte van het begrip "afgifte"

Zelfs

abstrac-

te brengen.

Rekeneenheden kunnen niet worden afgegeven en dit is ook niet wat
feitelijk gebeurt.

Er worden betaalmiddelen,

effecten,

goederen of

tegenvorderingen gegeven ter voldoening van de verplichtingen.
Bij

geldlening zijn twee geldschulden betrokken.

In het

kader van

de regeling van de geldlening als reëel contract vloeit de geldschuld van de uitlener voort uit de overeenkomst tot geldlening.
Eerst wanneer de leningverstrekker heeft gepresteerd,

dan wel ver-

ondersteld wordt te hebben gepresteerd

(27), worden de regels van

geldlening toepasselijk en komt on de

lener een geldschuld te rus-

ten die afgezien van eventuele rente verplichtingen van gelijke
grootte

is als die van de uitlener uit de overeenkomst.

Indien zo-

als in het ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek de verbruiklening in het algemeen gezien wordt als een

zuiver wederkerig contract

dan staan van meet af aan twee geldschulden tegenover elkaar.
bij

Daar-

is het bestaan van de geldschuld van de lener afhankelijk van het

presteren door de uitlener.

In beide

gevallen ligt er naar de be-

doeling van partijen een tijdsinterval

tussen de voldoening van deze

twee geldschulden.
Een geldschuld is een

schuld luidende in rekeneenheden.

slechts naar waarde bepaald.

Dat wil

zeggen dat de

Zij

is

feitelijke pres-

tatie een bepaalde betekenis moet hebben in het maatschappelijk ruilverkeer.

Dit brengt mee dat

wijze kan worden voldaan.

in beginsel

een geldschuld oo velerlei

Welke weg gevolgd wordt

staat principieel

(27)Vgl. Hoge Raad 3 April 1957, N.J. 1957, 569 en laatstelijk Hoge Raad 27 April
1979, Rechtspraak van de Week 1979 no. 67.
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ter beslissing van partijen.

Zij

stelde concrete prestaties vast
is relevant,

dienen de waarde van de voorgete stellen.

Alleen de waarde ervan

niet de absolute eigenschappen.

Uiteraard is het ge-

vaar groot dat partijen niet tot overeenstemming aangaande de waarde van een bepaalde prestatie komen. Teneinde dit gevaar en dat van
insolvabiliteit uit te bannen wordt

door het recht het gebruik van

het ruilmiddel of het wettig betaalmiddel bij
geldschulden verondersteld.
schuld door partijen niets
te geschieden in niets

Waar over de voldoening van een geldis

bepaald geldt dat de voldoening heeft

anders dan wettig betaalmiddel.

niet weg dat in beginsel
mee te betalen.

de voldoening van

Dit neemt

ieder goed geschikt is om een geldschuld

Van novatie noch van een

zeer ruime interpretatie

van de sleutelbegrippen van de verbruiklening is daarbij
ke. Het wil voorkomen dat de ontwerpers van het

enige spra-

nieuw burgerlijk

wetboek dan ook een gelukkige keus hebben gedaan door in artikel
7.2.1.1. te spreken van het "verstrekken" van een geldsom. Blijkens
de

toelichting op dit artikel,

is dit gedaan omdat de

geld op velerlei wijze kan geschieden.
geving worden genomen als

Verrekening en

betaling van
in betaling-

normale kwijting van schulden uit geld-

lening en gesubsumeerd onder het hoofd

"verstrekken van een geld-

som".
Is voor de hierboven ontwikkelde opvatting steun te vinden in de
rechtspraak? Geconstateerd moet worden dat de
de

geldlening niet rijk te

noemen

is

jurisnrudentie over

en dat de hier aangesneden ma-

terie uiterst sporadisch aan het rechterlijk oordeel
De meeste

het Hof Den Haag
ner waren

is onderworpen.

steun lijkt gevonden te kunnen worden bij een arrest van
(28)

inzake een lening van jetons.

jetons gegeven aan de

lener.

Als

Door de uitle-

deze laatste wordt aan-

gesproken jetons of een gelijkwaardig bedrag aan qeldvoorwerpen terug te geven is het verweer dat hier
van geldlening omdat jetons
weer af

geen

in het geheel

geld zijn.

is

op grond van de volgende overwegingen die hier integraal

worden weergegeven.

Ten eerste overweegt het Hof dat

se vaststaat en ook de rechtbank terecht aannam als
erkend'

qeen sprake

Het Hof wijst het ver-

dat de hoeveelheid van

nu ten proces'toegegeven en

gemelde jetons door de

geïntimeerde

werd ontvangen onder voorwaarde later een zelfde bedrag aan jetons
of geld terug te geven het Hof van oordeel
partijen bij

(28)

is dat de bedoeling van

het verstrekken en ontvangen der jetons was,

Hof Den Haaq

10 Januari

1910,

w 8949.

dat

ter
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leen werd verstrekt en ontvangen eene geldsom,
overeenstemmende met
de tusschen partijen vaststaande waarde der jetons,
welke geldsom
werd uitbetaald in jetons. Zij vervolgt "dat deze rechtshandeling
van partijen als

"geldlening"

afdoet het niet algemeen

is

te ~ualificeren en daartegen niet

en overal

inwisselbaar zijn der jetons
hare overeenkomst volkomen in de macht hadden
om tusschen hen beiden bij uitbetaling en terugbetaling
ook jetons
daar partijen het bij
met geld qelijk

te stellen, dat is als betaalmiddel te bezigen".
Van belang is hier dat ondanks het feit dat alleen jetons van
hand
tot hand gaan een geldlening wordt aangenomen. En dit
op grond van
het feit dat de waarde der jetons tussen partijen vast
stond, een
bedrag in rekeneenheden derhalve, en dat nartijen twee betaalmiddelen hadden aangewezen,

jetons en gereed geld. Partijen geven niet
maar wijzen doordat tussen hen de waarde der
jetons
vaststond deze laatste als concrete orestatie aan die
de schuld in
"in betaling"

rekeneenheden kan kwijten:

zij

bezigen jetons als betaalmiddel.

Aan het oordeel van de Hoge Raad
effecten werden

geleverd

als

is onderwornen een

geval waarbij

voldoening door de

uitlener (29). Het
bestaan van een geldlening werd ontkend on grond van het
feit dat
effecten en geen geldvoorwerpen waren gegeven. Het is weer het
Hof
Den Haag dat de juistheid van deze stellingname in
twijfel trekt
maar zich tot een expliciete uitspraak in deze niet geroepen
voelt
omdat de uitlener, een bankinstelling, zo verstandig en voorzichtig was geweest de effecten (ook?) te verkooen aan
de lener zodat
"deze koopsom blijkbaar
geleende bedrag..."

is verrekend met en deel

Het betrof

hier obligaties

uitmaakt van het

ten laste van de

uitlener.

Op basis van deze vaststelling der feiten is de zaak bezonder dat er enige twijfel kan rijzen ten aanzien
van de
geldige tot standkoming der geldlening. De Hoge Raad beperkt
er zich
toe vast te stellen "dat voldoende is wanneer slechts
geschied is
slist

hetgeen volgens het arrest

ten deze heeft olaatsgegrenen". Achter-

af kan men zich

in gemoede afvragen wat in

plaatsgegrepen.

Hoe dit ook

feite

zij het arrest kan

ten deze heeft

geen

duidelijke

steun bieden

aan de hier ontwikkelde oovatting omdat het betreffende probleem geheel door Hof en Hoge Raad is geëcarteerd.
Evenmin
echter ondersteunt het de visie dat het in dit soort
gevallen gaat
om in betalinggeving,

zoals

gesteld door Asser-Kamphuisen

en de memorie van toelichting bij

(29)Hoge Raad 5 Maart

1925,

N.J.

584.

het voorliggende

II

[1976]

ontwero voor een
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nieuw B.W.

(30).

In de hier verdedigde opvatting van de geldlening worden geen bijzondere vragen

opgeroepen

indien de praktijk van de geldlening

wordt geconfronteerd met de regeling.
directe kwijting van een geldschuld,

Elke prestatie kan dienen ter
zodat de converteerbare obli-

gatielening vanzelfsprekend ook een geldlening

is

Of voldaan

(31).

wordt aan de kerneisen van de verbruiklening dient slechts te worden beoordeeld aan de hand van de maatstafwaarde.

Deze bepaalt wat

evenveel is en wat van gelijke soort en hoedaniqheid is.
[~el dringt

zich de vraag op of de

raam van de verbruiklening.

geldlening wel goed oastin het

Op grond van het voorgaande wil het

voorkomen dat aan de geldlening door de abstractheid van haar voorwerp een geheel eigen plaats toekomt.
chen dat

Het valt dan ook

toe te jui-

in het ontwerp een eigen afdeling is ingeruimd voor deze

figuur.

(3C) Memorie van Toelichting bij Boek 7 van het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetbcek, p.889 noot 16.
(31) Deze figuur wordt door Pabbruwe (1974] ook in de ontwerpregeling enigszins
als een probleem gezien.
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Hoofdstuk

3

Veranderingen

in de koopkracht van

het geld en de rechtspraak

3.1

Inleiding
Nu de geldlening en het geld ten principale onder de

zijn genomen is

studie aan te pakken.
of algemene

In het voorgaande

is de

eenheid van waarde

ruilkracht naar voren gekomen als

notie van het geld.

Zoals reeds

de meest fundamentele

eerder'opaemerkt,

zich echter op of een wezenlijk relatief

goed voor de behoeftenbevrediging of zijn
uiterst eenvoudia

krijgt toegekend.

Dit

zijn ware het niet dat het verschijnsel

zich voordoet dat terwijl het ene goed
per saldo niet behoeven te dalen.
wijzigen

De hetekenis van een

schaarste komt tot uitina

aantal waarde-eenheden dat het telkens

zou alles

dringt de vraag

concept als waarde het

hanteren van een stabiele eenheid wel toelaat.
in het

loupe

het tijd om de eigenlijke problematiek van deze

in waarde stijgt,

de andere

Niet alleen de relatieve prijzen

zich maar ook het abs~~lute algemene

prijspeil is aan ver-

andering onderhevig.
De hoeveelheid betaalmiddelen die beschikbaar is voor de afwikkeling van het economisch verkeer kan onafhankelijk van het voor
ruil bestemde goederenvolume worden vergroot of verkleind.
Dit brengt met zich mee dat

individueel

(1)

de hand kan worden gelicht

met de budgetrestricties waaraan men op grond van zijn eerdere
handelen onderworpen

zou moeten zijn.

wordt het aangaan van schulden
vergemakkelijkt.

Of,

anders bezien,

hierdoor

ín rekeneenheden wellicht te

zeer

Enerzijds heeft dit tot gevolg dat de rekeneenheid

als eenheid van restrictie aan betekenis kan inboeten.

Anderzijds

komt door dit aspect van het bestaan van betaalmiddelen de noodzaak
te vervallen tot een benedenwaartse aanpassinq van de waarde van

(1)

Het gaat hier niet om de geldhoeveelheid zonder meer, maar om de
hoeveelheid die voor transacties beschikbaar is en dus niet als
een beleqging wordt aangehouden. Zie verder hoofdstuk 6.
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andere goederen

als die van een

aantal,

om welke reden dan ook,

is

gestegen.

Zoals algemeen bekend heeft de praktijk van het leven uitgewezen dat inderdaad de consciëntie bij het ter beschikking stellen
aan het verkeer van betaalmiddelen te wensen overlaat. De mate en
de gevolgen hiervan variëren in de tijd. Waar de druk vandaan komt
om dit gebruik, of zo men wil misbruik, te maken van het bestaan
van betaalmiddelen kan hier in het midden blijven.
Dat alle goederen ten
toenemen is
algemene

opzichte van andere

logisch onmogelijk.

De

in

ruilkracht zouden

situatie van een stijging van het

prijspeil wordt dan ook algemeen gezien als een mutatie

van de waarde-eenheid

Als alle prijzen stijgen is de rekeneenheid

zelve geslonken.
Deze beschouwingswijze

is

echter niet

geheel zonder complica-

ties als er gevolgen aan zouden worden verbonden voor de afwikkelíng
van qeldschulden. Die "verandering" van de rekeneenheid is immers
een resultaat van het economisch verkeer,
worden vastaesteld.

waarbij

doorlopend prijzen

Voorzover prijzen in geld worden uitgedrukt -

ruil in natura of indexering is
grond van die continuïtiet

immers ook mogelijk -

van het

verkeer,

kan het,

op

niet anders of de

rekeneenheid moet als een doorlopend gegeven worden gehanteerd.
Anders

is het dagelijkse verkeer,

zoals wij

dat kennen,

onbestaan-

baar.
Uit een stijging van het
ring van de

te destilleren.
is

cruciaal.

den in uit

alaemene prijspeil valt een verande-

rekeneenheid bovendien principieel slechts achteraf
Vooraf is

Het maakt

te drukken

die

immers

veranderina onzeker.

tevoren volaens een vaste verhouding verandert

dan wel een eenmaal gekozen eenheid in de
vindt de onzekerheid die het economische
kenmerkt zijn uiting mede
de rekeneenheid.

Deze onzekerheid

niet uit of inen een eenheid om schulIn

feite

in de onzekerheid van de verandering van

Dit betekent dat

onzekerheid van de mutatie

tijd handhaaft.

resultaat fundamenteel

van de

indien gepoogd

zou worden de

rekeneenheid b..v.

door algemene

indexering te elimineren de onzekerheid van het economisch leven
door de
is

er

subjecten op andere wijze

sprake van een keuze

onzekerheid uit

zal moeten worden gedragen. Aldus

tussen systemen om met die genoemde

de voeten te

kunnen.

Verder moet worden opgemerkt dat die verandering van de rekeneenheid praktisch niet exact te bepalen is omdat het nodig zou zijn
om alle verhandelde goederen en diensten in de beschouwinaen
betrekken.

De rekeneenheid is

te

immers eenheid van algemene ruilkracht.

De verandering daarin is dus praktisch slechts
zien naar beperkte goederenpakketten.

te

benaderen door te

De betekenis van de gemeten
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mutatie van de

rekeneenheid is aldus echter afhankelijk van de
relevantie van het gebruikte pakket voor de
verschillende subjecten, die met de rekeneenheid van doen
hebben. Door een op een bepaalde wijze berekende mutatie tot uitgangspunt
te nemen kunnen
betrokkenen zowel bevoordeeld als benadeeld worden.
misch moge de benadering

zeer goed bruikbaar

zijn,

Daarom,

econo-

juridisch liat

er een principieel probleem bij het eventuele
gebruik van de
praktisch te berekenen mutaties, buiten partijen om.
Voor een
eventuele omrekening van geldschulden zouden
tegen elkaar moeten
worden

afgewogen de fouten in de benadering en de
nadelen die een
geheel achterwege laten van die omrekening
met zich brengt.
Een verandering van het algemene prijspeil
impliceert dat van
een schuld in rekeneenheden de betekenis
uitgedrukt in goederen
en diensten eveneens verandert. Kan en mag
met deze verandering
achteraf, zij het bij benadering, worden rekening
gehouden bij de
afwikkeling van schulden die zonder meer luiden in een
bepaald
aantal rekeneenheden? In het algemeen wordt het
antwoord op deze
vraag beheerst geacht door het beginsel van het
nominalisme, de
"gulden is gulden" regel. Op grond van dit
"rechtsbeginsel" zouden
veranderingen in de koopkracht van het geld geen
enkele invloed
mogen uitoefenen op de inhoud van schulden
dit beginsel blijkt verschillend te kunnen

in rekeneenheden.

Tegen

worden aangekeken.

Mann [1971, p.76] schrijft 'The extent of
monetary obliaations
cannot be determined otherwise than by the
adoption of nominalism'.
Nussbaum

(1950, p.175] merkt op 'As a matter of fact the validity
the nominalistic principle (-) is so deeply ingrained
in public
conscience and considered so much a matter of
course that it is
difficult to find judicial pronouncements of it, at
least in
domestic cases'. Tegenover dit beroep op evidentie vraaat
Bloemof

bergen

[1967]

"moet er niet hoe

ven - rechtsregel
verbintenis

zijn die

dan ook een - al

zegt dat bij

de gulden de rekeneenheid

gehouden".

Royer

is gulden"

regel.

[1967,

p.27]

dan niet geschre-

een in guldens uitgedrukte

is waaraan moet worden vast-

zoekt wel een

reden voor de "gulden
hem vloeit deze eenvoudio voort uit de
overweging dat men een eenmaal gekozen eenheid trouw dient
te
blijven.
volgens

Volgens

Of inen nu in hectoliters
Royer niet

uit.

Zoals het

rekent of in guldens,
geld in feite

het echter van andere maateenheden wezenlijk
veranderlijk is. In de loop van de tijd zijn
theorieën ontwikkeld

dit maakt

functioneert wijkt

hierdoor af dat het

daarom verschillende
ten betoge dat uit de aard van de geldschuld

voortvloeit dat koopkrachtsverandering erop van

invloed moet

zijn.

70
De vraag of en in hoeverre rekening aehouden zou moeten worden
met waardeveranderingen van de rekeneenheid moet worden bezien
tegen de achtergrond niet
zoals wel gesteld wordt,

fictie van waardevastheid

zozeer van een

maar van het voor partijen

fundamentele

gegeven van een onzeker veranderlijke eenheíd, waarin zij
teren.

Bij

het beantwoorden van de aldus

scheid te moeten worden gemaakt in de

contrac-

aestelde vraag lijkt onder-

termíjn van de

geldschulden
Plan-

die door waardemutaties van de geldeenheid worden aangetast.

korte termijn dan volgt uit de eerder

neer gekeken wordt naar de

gegeven overwegingen dat de rekeneenheid in de continuiteit van het
economische verkeer eenvoudig niet kan functioneren
bevorderende

taak niet vervullen,

tenzij

eenheden strict de hand wordt aehouden,

ook al is

rekeneenheid doorlopend van waarde verandert.
lijk de

diepste grond voor het

Op langere termijn

en zijn handels-

schuld in reken-

aan de

duidelijk dat die

Hierin liat waarschijn-

algemeen geldende

nominalisme.
Even afgezien van

liggen de zaken anders.

de reeds gereleveerde metingsproblematiek is het in dat geval wel
mogelijk om schulden,

door omrekening in

"nieuwe eenheden",

passen aan veranderingen in het algemene prijspeil.
geoorloofd en gewenst zulks
zich niet zelf

in die

in dat

een aanpassing

geval principieel

zou moeten worden gelaten op grond van de reeds gerele-

veerde overweging dat bij
tijd,

te doen ook als contracterende partijen

richting expliciet hebben uitgelaten? Gesteld

kan immers worden dat
achterwege

aan te

Is het echter

een geldschuld,

gecontracteerd is in

ook een van langere loop-

een eenheid die,

wezenlijk onzeker en veranderlijk is,

zoals

zij

functioneert,

zodat partijen zich dit be-

zijn geweest.

Aldus moet men trouw blijven aan de

gekozen onzekere eenheid.

Men had ook anders kunnen bedingen.

wust moeten

De

"gulden is

een gevolg van

gulden"

worden gehouden aan de
"gulden
komt

is

regel

is

dan in

feite

niet anders

gulden"

formule van een verbintenis. Voorzover een

regel

in een expliciete

is het bijzondere daaraan aldus niet

rechtsregel

algemeen beginsel toch

feit dat een

specifiek voor geldschulden in het algemeen,

zoals

in art.

6.1.9A.1 N.B.W.,

zoals

in art.

1793 B.W.,

resultaten van de

als bíllijk ervaren.

tot uiting

zozeer het specifieke

beginsel zelf dat wordt vastgelegd maar veeleer het

De

dan

een meer algemeen beginsel dat strict de hand moet

of voor geldleningen in het bijzonder,

wordt vastgelegd.
"gulden is gulden"

regel worden vaak niet

Vandaar dat gezaahebbende

stemmen zijn opRe-
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gaan om dit beginsel op grond van de billijkheid beperkingen op
te leggen.

(2)

Aanpassing van de schuld

op haar plaats

zijn.

Dit nu

zal

zou onder omstandigheden

hieronder in het kader van de

geldlenina worden onderzocht.

Mag op grond van de billijkheid van

rechtswege worden ingegrepen

in de afwikkeling van een aeldlening

wanneer de rekeneenheid aan waardeveranderingen onderhevig is
weest? Zo ja,

onder welke omstandigheden? Eerst

bezien hoe deze problematiek bij

langlopende

zal

financiële contracten,

voor de nederlandse rechter heeft gespeeld en welk
de

ge-

thans worden
standpunt door

jurisprudentie is ingenomen.
"De Nederlandse rechtspraak en rechtsliteratuur over het ver-

schijnsel

"geldontwaardina"

Lëwensteyn
ons

[1967b].

is niet

Inderdaad is de

land heeft plaatsgevonden met

jaar,

vrijwel

gegaan.

geheel aan

zeer omvangrijk"
doorlopende

constateert

inflatie die

in

soms meer dan tien procent per

de Nederlandse jurisprudentie voorbij

Met uitzondering wellicht van alimentatiegedingen.

De reden

hiervoor wordt door LSwensteyn gezocht in het feit dat door de
Hoge Raad enige

arresten

land betreft reeds

in de

zijn gewezen die de zaak voor wat ons
jaren dertig lijken te hebben beslist.

In het bijzonder wordt hierbij
makende
wees.

"Mark

(3)

is t4ark"

Daarbij

aangaan ervan

uiteraard gedoeld op het gerucht-

arrest dat de Hoge Raad op 2 januari

is beslist

dat een- marken schuld,

die bij

1931
het

een c.aarde vertegenwoordigde van een honderdduizend

gulden kon worden gekweten met een bedraa

in marken dat minder dan

een cent betekende.
De schamele oogst aan rechterlijke uitspraken overziende moet
worden vastgesteld dat die

zich uitsluitend bezig houdt met de

gevolgen van het in ernstige mate depreciëren van buitenlandse
valuta waarin geldschulden waren uitgedrukt.
de waarde verminderingen
Franc en de Duitse Mark
satie van

en om de valuta problemen

Nederlands-Indíë. In

uiteindelijke gevolgen van
elders

Het

gaat daarbij om

na de eerste wereldoorlog van de Belgische
feite

rond de dekoloni-

gaat het derhalve

inflatie,

steeds om de

van een catastrofale omvang,

dan in ons land.

Het ontbreken van uitspraken aangaande de gevolgen van ontwaarding van de gulden vindt tot op zekere hoogte

(2)

2ie b.v. Meijers [1924], Scholten [1932] en Kamphuisen
een fiscaal kader zeer recent Hofstra [1978].

(3)

Hoge Raad 2 januari

1931,

N.J.

1931,

274.

zijn verklaring

[1931] in
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in het

feit,

waarop door LSwensteyn is gewezen,

het inflatie
men elders

tempo

te

niet afdoende.

steeds

zien heeft gegeven.
Bij

dat hier

te

lande

zeer aunstia heeft afgestoken bij wat

langer

lopende

Deze verklaring echter

is op zich

contracten kunnen ook de gevolgen

van wat een matige

inflatie wordt genoemd beduidend zijn.

is niet alleen dat

rechtzoekenden door de desastreuze buitenlandse

inflatie veel harder
ook dat zij

Denkbaar

zijn getroffen dan door de Nederlandse,

de kans om bij

de rechter een welwillend gehoor

maar
te

vinden groter achtten waar niet-Nederlands geld in het geding
Deze gedachte vindt men
arrest

van

zaak is,

1931.

b.v.

in Dieijers'

Waar de regelina van het geldwezen

zo stelt hij,

soort vbbr een inflatiebesluit met die
juist te aanvaarden".

Terecht is

"volstrekt

identiteit van een geldna dat besluit vaststelt,

dit standpunt dat tussen

Nederlands en buitenlands geld discrimineert afgewezen.
Gegeven het standpunt

is.

het marken

een nationale

behoeft een buitenlandse rechter

niet het hem vreemde voorschrift dat de
als

annotatie bij

(4)

dat de Nederlandse rechter heeft inge-

nomen is het dan ook geen bezwaar te noemen dat de qedane

uitspra-

ken slechts buitenlandse of vermeend buitenlandse valuta betroffen.
Afgezien van het extreme element dat al die gevallen kenmerkt
uit die uitspraken wel
door de nederlandse

de

lijn

rechter

te

leren.

In zijn noot onder het marken arrest
college neemt Meijers

valt

in de benaderino van de problematiek

krachtig stelling

van ons hoogste rechts-

tegen de uitspraak.

Hij

meent "dat de wetten welke den Hoogen Raad tot zijn uitspraak
bracht hebben,
den van het

in deze niet dwingend zijn".

zogenaamde nominalistische principe vindt hij

bij buitenlandse schrijvers en rechtspraak.
verder"

in onze rechtspraak behalve

van het hof Den Haag van
burg
W.

2

april 1930,

11181.

N.J.

4

nov.

1930,

"Evenzoo"

N.J.

Rb.

1930,

van Amsterdam

is,

uitspraak als een

1793 en

"anders"

(4)Zie 2.3. hieiboven.

Rb.

Middel-

december

1923,

uitzonderinqen blijft
exceptie overeind.

zoals hier onder moge blijken,

kader geheel misplaatst terwijl de
uitleg geeft aan art.

509,

Amsterdam 28

"Van de door Meijers gesuggereerde

bij nader inzien slechts de Haaase uitspraak als
Het vonnis

steun

gaat hij

het thans vernietigde arrest

1929,

691,

ge-

Voor het niet aanvaar-

in dit

Zeeuwse rechtbank een zodanige

1794 B.W.

dat de kracht van

zijn

in de jurisprudentie ernstig moet worden
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betwijfeld.

Deze uitspraak komt uitvoerig aan de orde in paragraaf

3.3.
Het door Meijers

in zijn noot genoemde

aeval dat aan de

hoofdstedelijke rechtbank werd voorgelegd is op grond van het
dat de tot betaling aangesprokene artikel
gebracht

in het register van de N.J.

Ook Meijers heeft

opgenomen onder dit artikel.

zich kennelijk door de debiteur

Een koopman stelt aan een andere met wie
relatie"

staat

bank stelt

feit

1793 in stelling heeft

50.000 mark ter beschikkina
en niet van een aeldlening

beerde staande

te houden,

hij

"in geregelde

in Duitsland.

feitelijk vast dat hier sprake was

digde betaling

laten misleiden.
De recht-

van een onverschul-

zoals

de ontvanger pro-

zodat het genotene moet worden terugge-

geven.
De rechtbank gaat verder "dat het vanzelf

spreekt dat

gedaagde

niet kan volstaan met het terugaeven van 50.000 M in papieren
Marken,

nu de papieren Mark

in bedraaen van minder dan tien miljard

inmiddels waardeloos aeworden
teruggegeven die
ontving".
lent was

zijn,

doch een geldsom moet worden

in waarde overeenkomt met hetgeen hij

Aangezien niet wordt betwist dat f.
van het markenbedrag wordt de

3712,50

destijds
het equiva-

terug te geven waarde hierop

gesteld.
Wie onverschuldigd heeft betaal'd heeft waarde

in het vermogen

van de ontvanger gestort en is gerechtigd tot restitutie van deze
waarde.

Dit alles los

plaatsgehad,
rechtbank.

althans

Deze

van de vraag in welke vorm die betaling heeft
zo

komt het naar voren

in de uitspraak van de

kiest er vervolgens voor om deze waarde te bepalen

in guldens en kennelijk
constante waarde

te

aanvaarden dat dit

guldensbedrag een

vertegenwoordigt.

Is in dit vonnis nu eigenlijk wel een uitspraak
de behandeling van een geldschuld bij

te vinden over

fluctuaties in de koopkracht?

In de gedachtengang van de rechtbank is het

feit dat een

heid is

Voor de rechtbank gaat

gehanteerd eigenlijk

het om waarde,
gegeven vindt

tout court.

zonder belang.

rekeneen-

Dat het deze is die moet worden terug-

zijn grond hier niet in een opvattina over de

wijdte van geldschulden maar
uit onverschuldigde betaling.
prijs hiervan was

reik-

in een oordeel over de restitutieplicht
Als koffie was betaald en de

gedaald had ook

guldens-

niet een gelijke hoeveelheid

koffie mogen worden teruggegeuen.
Meijers leest wel wat veel
hst nominalisme,
niet te maken,
zijn.

in elk geval

in dit vonnis.

Met de gelding van

in de contractuele

sfeer,

heeft het

laat staan dat het een argument ertegen zou kunnen

Het in het raam van deze
omvang van een schuld uit
eenheid verandert.

De

studie relevante vraagstuk

geldlening als de waarde

is de

van de reken-

jurisprudentie hierover wordt hard,

te zeggen hardvochtig,

gevonden.

Inderdaad valt

om niet

in een aantal

gevallen een spanning met de rechtvaardiaheid niet te miskennen.
Het

is echter de vraag of deze geconstateerde onbillijkheid altijd

is terug

te voeren op de

door de rechter aehuldigde visie op de

gelding naar Nederlands recht van het nominalisme.
In de

casus

speelde

immers naast de problematiek van de waar-

deverandering van een rekeneenheid nog

een probleem. De verhouding
van partijen werd vaak door meer dan één geldsoort beheerst. Het
onbevredigende van een aantal uitspraken blijkt nu vooral terug te
voeren op een onjuiste vaststelling door de
eenheid waarin de

geldschuld van de debiteur

materiële positie

van partijen is

rechter aanneemt dat de

rechter van de rekenluidde.

Voor de

van het grootste belana of de

door hen gekozen rekeneenheid een is die

wel of een die niet aan belangrijke waardeveranderingen onderhevig
is geweest.
waarbij

Het

feit dat de materiële uitkomst van een procedure,

uiteindelijk veranderingen van de rekeneenheid in het

ding kunnen zijn,

gunstiger

is voor de

crediteur dan die van

marken arrest van de Hoge Raad is daarom ook op
doende om een dergelijke

uitspraak

van de Hoge Raad aan te merken.
recente uitspraken van de
ling van Indische

als

zijn beurt onvol-

afwijkend van het oordeel

Dit geldt met name

rechtbank

gehet

voor enige meer

te Amsterdam inzake de afwikke-

geldleningen na de dekolonisatie.

De Nederlandse rechtspraak overziende kan zelfs worden geconstateerd dat de zaak die
van de weinige

is

eenheid buiten kijf was.
sel,

die overigens

getrokken,

is

tot het

Eerst

is Mark"

in het

verdere betoog nog in twijfel

te pijnlijker als vraagtekens
zullen

gelicht de problemen

thans
die

zal worden

geplaatst moeten worden

rekeneenheid die de verhouding be-

uit de betrokken

rechtsgedingen worden

zijn gerezen rond de gekozen geldeenheid.

Enerzijds leidt dit tot een zuiverder beeld van
zijnde problematiek,

arrest leidde een

de door partijen gekozen reken-

De hardheid van het nominalistisch begin-

achter de vaststelling van de
heerst.

"Mark

geweest waarbij

anderzijds

de aan de orde

geeft het de gelegenheid de

juris-

prudentie te confronteren met de beschouwingen van hoofdstuk 2.
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3.2

Problemen rond de

relevante

rekeneenheid

Twijfels over de voor de verhouding van partijen relevante
rekeneenheid

zijn om uiteenlopende redenen gerezen.

partijen alternatieve definities

Soms

zijn door

gegeven van hun aeldschuld ge-

bruikmakend van een vreemde geldeenheid naast de

gulden.

Ook

hebben additionele bepalingen over de betalingswijze de rechter
aanleiding gegeven
de

schuld was.

zich af te vragen welke nu de

omvang van de geldschuld
grote

rekeneenheid van

De betrokken contractuele bepalingen

gelijkenis.

en van betaling ervan

inzake de

vertonen onderling

Dit verhinderde niet dat de uitspraken vaak

sterk

uiteen konden lopen.
Hoewel verwant,

vormen toch een verhaal apart de reeds ge-

noemde gedingen die hun oorsprong wijten aan de dekolonisatie van
Nederlands-Indië.
Van Eck
"gulden"
sfeer.

In die gevallen,

[1970j is gewijd,

van

in contracten gesloten in de Nederlands-Indische

Van een alternatieve

geen sprake.
Indische

waaraan de dissertatie

ging het om de uitleg van het woord
rechts-

definitie van de geldschuld was daarbij

Het ging erom vast te stellen of er een afzonderlijke

gulden had bestaan die dan opgevolgd zou

zijn door de

waardeloze

rupiah en om de gevolgen daarvan voor afrekening in

Nederland.

Gezien de bijzondere

problematiek en de

zal er slechts kort op worden
van vóór

1931

Omtrent
Nederland,

aard van deze zeer omvangrijke

ruime aandacht door Van Eck eraan geschonken,
ingegaan nadat de jurisprudentie

is besproken.
"den Libeeker Hof"

komt Baron de

gelegen deels

Loë met zijn pachters

betalen is op het kasteel van Mheer
cent trente francs
mille

(frs.

14130)

"la somme

ou en florins

sept cent quatre vingt deux et 40 cents

fermage annuel".
Immers,

in België,

deels in

overeen dat te
de quatorze mille
des Pays Bas
(fl.

6782,40)

six
de

De Baron eist betaling van het bedrag in guldens.

zo stelt hij,

er mocht wel

alleen zolang deze 48 cent deden,

in franken worden betaald,

de bewuste landstreek het geval was.
dat betaling in franken ook

als de

dbch

wat steeds ten platte lande in
Hierop volgt

franc nog meer,

de toevoeging
wellicht

tot

76
niets zou zijn gedaald kan

zeker niet door partijen

bedoeld zijn

(5).
Zowel

de

rechtbank te t!aastricht bij

als het Bossche Hof in appel
Het hof acht

evenals

6

april

1916

de Baron in het ongelijk

(6).

text.

vermoedelijk in andere grens-

een tekort aan Nederlands

werd door de praktijk voorzien met
munt.

vonnis van

zijn lezing gewronaen en niet strokend met de

In Limburg bestond echter,
gebieden,

stellen

betaalmiddel.

In dit

tekort

gebruikmaking van buitenlandse

Het definiëren van de geldschuld met behulp van twee
valuta's,
gina wellicht net te ver om nog gezien

zoals door de Baron gedaan,
te worden

als een regeling van deze voorziening door de praktijk.
niet het geval met de geldleningsovereenkomst uit

Dit was

ongeveer dezelfde

tijd waarover de rechter in Maastricht

jaren later had uit

te

spreken

(7).

zich enige

Het volgende was bepaald.

"Alle
zowel van hoofdsom als van renten moeten geschieden ten
woonhuize en tegen kwitantie van den schuldeiser en kunnen gedaan
betalingen
worden
De

in marken berekend

tegen de waarde van

rechtbank merkt op

talen aan de

zestia cent de mark".

"dat deze bevoegdheid in marken te be-

schuldenaar is

gegeven als

faciliteit in verband met

de heerschende
en

schaarste van Nederlandsch geld in deze
toen hem deze bevoegdheid werd gegeven, 19 november

grensstreken

1902, ook
schommelingen van den koers van de mark tegenover den gulden voor
kwamen en dit blijkbaar voor partijen de reden is geweest om de
omrekeningskoers in de obligatie vast te leggen, maar zoals van
algemeene bekendheid is,
grenzen waren beperkii".
aan den auteur

der eischers

uitgedrukt in guldens en
de bedrag,

deze koers
Erop wijzend

schommelingen binnen enige
"dat

(-)

gedaagde

uitgedrukt.

te hebben ontvangen

crediteur in het

rechter heeft hier kennelijk de gulden,
ín de schuld is

is

mbet geacht worden ook het genoem-.

althans het aequivalent daarvan

schuldig te zijn" wordt de

het door gedaagde

uit geldlening verschuldigde bedraa

gelijk gesteld.

gezien

als

en

De

de eenheid waar-

De mogelijkheid in marken te betalen

(S)Vgl. I,bwensteyn, [1967b], p.10~ "het resultaat, dat partijen bij het aangaan
van een overeenkomst onder bezwarende titel voor ogen hebben, kan nimmer zodanig zijn, dat een hunner een nadeel lijdt, dat geen normaal denkend mens
ooit anders dan uit overwegingen van liberaliteit zou hebben aanvaard".
(6) Rechtbank Maastricht 6 april 1916, afzonderlijke vindplaats niet
bekend.
Den Bosch 20-3-1917, N.J. 1918 p. 157.
(7) Rechtbank Maastricht 13-2-1923,

N.J.

1926 p.

215.

Hof

raakt hierbij

slechts de wijze van voldoening en is derhalve vol-

gens deze rechter van secundair belang.
komstig de

De bepaling wordt overeen-

stellingname van hoofdstuk 2 geheel

tegemoetkoming aan de debiteur die

gelezen als

een

geconfronteerd wordt met een

plaatselijk tekort aan betaalmiddel.
Voor een
hoekje.

crediteur ligt hier het ongeluk evenwel in een klein

Dit bewijst het vonnis van het Maastrichtse college

in

vrijwel gelijke samenstelling van een ruim jaar na het reeds vermelde

(8).

Na

schuldig erkenning van vier en een half duizend

gulden uit geldlenino is aangaande de betaling bepaald
betalingen

zoo van hoofdsom,

ten allen tijde kunnen plaatshebben,
derd gulden bedragende

(f

"dat

renten en aflossingen, welke

300)

mits

en mits

alle

laatste

niet minder dan driehon-

drie maanden tevoren daarvan

aanzegging doende,

door den schuldenaar moeten geschieden in Duit-

sche

de Mark gerekend aan zestig centen Nederlandsch".

Reichsmarken,

Naast de

schuldig erkenning van een bedrag in guldens

aanknoping aan de gulden in de minimale
wijking van het vorige

rechter

van

In af-

geval wordt bij de regelina van de betaling

in marken tegen een vastgestelde koers het woord
in plaats

blijkt van

aflossingsbedragen.

"kunnen".

"moeten"

aebruikt

Dit is de crediteur noodlottig aeworden.

leidde hieruit namelijk af dat de

De

debiteur gekweten was na

betaling van een vrijwel waardeloos markenbedrag.
Waar in het vorige Maastrichtse

geval

van

1923 duidelijk onder-

scheid wordt gemaakt tussen bepalina van de omvang van een geldschuld en

de betalingswijze vindt men hier de duistere overweging

"dat blijkens deze bepaling het buitenlandsch geld niet slechts als
rekeneenheid dienst doet,
soort de

schuldeischer ontvangt,

ling gangbaar geld,

het onverschillig

is, welke geld-

als het maar ter plaatse van beta-

ter waarde van het aangegeven bedrag is,

hier het buitenlandsch
soort

waarbij

geld wordt gebruikt

zaken die men betaald wil hebben".

Op de verwijzing door de

crediteur naar de minimale aflossinasbepalina in guldens
de

maar

a1s aanduiding van de
antwoordt

rechter dat dit slechts bewijst dat partijen een daling van de

mark tegenover de gulden als

zich toen voordeed niet hebben voorzien.

In de bepaling dat een hypothecaire

schuld van vier en een half

duizend gulden betaald moet worden in marken,

gerekend

tegen zestig

centen, wordt dus gelezen dat de mark rekeneenheid van de
in plaats van - bij

een

(8) Rechtbank Maastricht,

zeer onwelwillend

1-5-1924,

N.J.

schuld is

leggen van de nadruk van

1926 p.75.
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het "moeten" op marken i.p.v.
taalmiddel
rechtbank
-

op

zestig cent -

in een bepaalde hoeveelheid.
is slechts

vanuit de

een exclusief be-

De beschouwingswijze van de

te begrijpen - en dan nog slechts gedeeltelijk

visie die geld vereenzelvigt met het concrete betaal-

middel. Met de aanwijzing

van het betaalmiddel

naar hoedanigheid

en hoeveelheid is dan immers een vollediRe bepaling van een geldschuld gegeven.

De vraaa die in dit verband moet worden gesteld

die naar de zin

van de schuldig erkenning van een guldens bedrag

als de

schuld luidt in marken en in marken moet worden betaald

Deze schuldig erkenning waaraan geheel is voorbij

is
(9).

aegaan wordt nog

bevestigd door de definitie van de minimale aflossing.

Hoewel de

rechtbank onderscheid schijnt te willen maken tussen rekeneenheid
en betaalmiddel rijst de vraag hoe,
een dergelijk

verschil in

het betaalmiddel
loops

zij

is

bij

de praktijk is

haar opvattino van zaken,
te maken.

Du moment dat

aangewezen is ook de rekeneenheid gegeven.

opgemerkt dat de rechtbank ook

Ter-

in haar eigen opvatting

eigenlijk te veel zegt als uit de bepaling over de betaalwijze
volgt dat de mark niet slechts rekeneenheid maar ook betaalmiddel
is.

Het getuigt niet van een erg scherp

zicht op de materie. Merk-

waardig is ook de verwijzing door de rechter in dit verband naar
art

1794 B.W.

ongelukkige

Bijeen genomen een ongelukkige

formulering van

...

interpretatie van een

de betaalwijze.

Zich blindstaren op de wijze van betaling deed ook de rechtbank te Almelo

(10).

Bij

een spaarbank waren goudmarken gestort.

In

de spaarbankboekjes werd bij elke inleg met een code aangegeven of
"Hollands" geld dan wel Duits
evenwel steeds
gesteld werd op

in "Hollands"

geld was gestort.

Het tegoed werd

geld bijgeschreven waarbij de mark

zestig cent.

In de bijschrijvingen ziet de rechter slechts een bewijs
inlagen dat het
dan verder
bewijst dat

tegoed van de

"dat het

eiser oplevert.

van de

Het college overweegt

spaarbankboekje derhalve op zich zelf reeds

in Duitsch geld is ingelegd

tot

zoodanige bedragen als

de daarin vermelde Hollandsche bedragen na omrekening
mark tegen 60 cent berekend, opleveren"

en

"dat ook al

in marken,

tegoedschrijvingen in het

spaarkasboekje moeten beschouwd worden

als schuldig erkenningen,

deze op Rrond van de

tusschen partíjen vaststaande

(9)

feiten moeten

de

zouden de

zooeven vermelde

geoordeeld worden als te

Over de betekenis in dezen van art 37 van de Wet op het Notarisambt
wordt hier niet qerept.
(10) Rechtbank Almelo 27-7-1928, N.J. 1929 p.110.
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in Duitsch geld".

zijn geschied

Dat voorzover er sprake mocht zijn

van een schuldig erkenning deze er een is van een marken bedrag,
wordt beargumenteerd met de overweging
heeft erkend dat hij

steeds

"dat in elk geval

(-)

Duitsch geld heeft ingelegd".

eischer

Vast ge-

steld wordt dat een inlegger wat de hoofdsom betreft slechts recht
heeft op terugbetaling van een gelijk bedrao in aelijke munt tenzij
anders is overeengekomen. Wederom is
preponderante en onjuiste betekenis
betaling,

een,

naar het

lijkt,

onnodig

toegekend aan de wijze van

van inleg en is de beslissing ten aanzien van de plicht

tot terugbetaling duidelijk opgehanaen aan het concrete geld dat
over de balie gaat.
Uiteraard moet,
dedigd,

ook

in de visie die in deze studie wordt ver-

in eerste instantie aangenomen worden dat een schuld uit

geldlening marken betreft als marken

ter beschikking zijn aesteld

zonder dat daar iets naders

is overeengekomen.

echter de

gewone en enige

daarover

noemer van de

tegoeden - wat

dan de schuld uit geldlening? - de gulden te zijn.
teert verschillende wijzen van storting,
wijze van betaling de omvang van de
bij

Hier blijkt
is

dat anders

De bank accep-

van betaling.

Bepaalt

starre houding ten aanzien van wat in

de rechtbank een

noemd zijn "de bijzondere vragen"

de

schuld? In feite herkent men
1.4

ge-

als geld het voorwerp van ver-

bruiklening uitmaakt.
Deze houding waarbij

alles

betaalmiddel had het Almelose

overheersend

is het gebezigde

college al eerder

ten toon gespreid

toen het geconfronteerd werd met een hypothecaire geldlening door
een Duitser die marken te
"een som van
60 cent)

3000

....'

gulden

(11).

Een

leen gaf inet de
(Duits courant,

schuldia erkenning van
de mark aerekend tegen

sterk hierop gelijkende formule werd

voorgelegd aan de rechtbank te Middelbura:
Nederlandsch geld f

15.600"

(12).

"32.500

franken of

in

Beide colleges waren van oordeel

dat dit hier niet de gulden rekeneenheid was.
Almelo meent dat een uitleggino in die zin dat slechts
gulden verschuldigd zou zijn aan de toevoeging
betekenis zou doen
zou uitsluitend
art.

(12)

gelegen zijn

De zin van de verwijzing naar
in de voldoening

3000

haakjes

iedere

auldens

aan de bepaling van

37 van de wet áp het Notarisazr~t dat Nederlandse notarissen

verbiedt

(il)

ontvallen.

tussen

in hun

akten een

Rechtbank Almelo

andere benaming van munten te gebruiken

12-3-1924,

N.J.

Rechtl~ank Middelburg 2-4-1930,

1924 p.

N.J.

1195

1930 p.

641.

SC
dan die bij

Nederlandse wetten of besluiten

zou volgens

de rechtbank worden ondersteund doordat rente

taald en geaccepteerd berekend over

5000

zijn aangenomen.

Dit

is be-

mark.

In Middelbura wordt na vaststelling van het feit dat de geldlening volgt op een in Belqië gesloten koopovereenkomst
waarbij
de koopprijs vastgesteld was in franken en waarin in
eerste instantie
dat deze
acte,

de lening met

zekerstellino was overeengekomen,

bijvoeging van het bedrag

in Nederlands

geen andere oorzaak had dan de

overwogen

aeld in de

tweede

verplichtina van de Notaris

om het voorschrift van art

37 van de wet op het Notarisambt na te
voor de omrekening de destijds gewone koers van
franc - 48~100 gulden werd genomen en met name
daaruit ook niet

leven, waarbij
1

voortvloeit een recht voor de eiser om te zijner keuze de
terugbetaling van het geleende hetzij in franken,
hetzij in guldens te
verlangen.
Beide

rechtbanken kennen

wet op het Notarisambt dus

de voorschriften van art 37 van de

geen zeer grote betekenis

geeft de doorslag het feit dat

in marken

is

toe.

In Almelo

betaald,

zodat - daar
in gelijke hoeveelheid en hoedanigheid moet worden gerestitueerd
slechts marken verschuldigd zijn uit de geldleninq. Het feit dat
de geldschieter in marken heeft betaald brengt
automatisch met zich
niet alleen dat in marken wordt teruabetaald maar ook dat
de mark
rekeneenheid is van de geldschuld. De Almelose uitspraak is
dus
gegrond op een terzijde stelling van een wettelijk
voorschrift en
op een vereenzelviging van
Voor de

betaalmiddel en rekeneenheid.

Zeeuwse uitspraak

de geldlening besloten bij

is meer te

zeggen.

In

feite was

de koopovereenkomst in België.

tot

Toen werd

slechts gerekend in Belgische franken.

De vraag is of aan te sluiten
van de feitelijke overeenkomst van geldlenina met zekerstelling,
in Nederland, dan in het geheel geen betekenis toekomt.
De betekenis
die aan dit feit door de rechter wordt toegekend is alleen
dat
Nederlands recht op de verhouding

van toepassíng is. Dit feit, in
het bijzonder de toepasselijkheid van meergenoemd art 37,
leidt,
naar het oordeel van de rechtbank, echter niet tot een
relevant
worden van de gulden als rekeneenheid van de schuld.
In appèl is het Almelose
Arnhem is van oordeel
"geen andere uitleg

toelaten"

door hem van Viefhues

(13)

vonnis vernietigd

dat de bewoordíngen van de
dan

deze:

in Duitsch Courant

Hof Arnhem 25-11-1925, N.J.

1926 P.

975.

(13).

Het Hof te

schulderkenning

dat Nijland terzake
ter leen ontvangen

van een
gelde-
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lijk bedrag heeft schuldig erkend een
som van drieduizend gulden,
waarbij voor de omrekening de Piark werd
gerekend tegen zestiR cent".
Het hof gaat er dus van uit dat de concrete
betalingen bij een
geldlening van secundair belang zijn in
vergelijking tot de vaststelling van de rekeneenheid.
wikkeld of in het geheel

Er had in piasters kunnen zijn afgegeen betaalmiddel zijn aehanteerd. Deze

visie die

tot een meer acceptabel resultaat leidt is
geheel in
overeenstemming met het in de vorige hoofdstukken
verdedigde.
Maar het feit dan dat partijen naar zeggen van
de debiteur
slechts gewag hebben gemaakt van de gulden met
het oog op de meergemelde

notariële voorschriften? Het Gelderse Hof
antwoordt hierop
ook al zouden partijen wellicht indien
de Nederlandsche wet zulks niet had vereischt, de
leenschuld hebben uitgedrukt in Duitsch geld, daaruit geenszins
volgt, dat partijen ten
deze zouden hebben bedoeld door voormelde
formulering der akte
"dat bovendien,

íngewikkeld te kennen te geven dat de leenschuld
toch inderdaad
5000 mark en niet 3000 gulden was". Op
welke rekeneenheid men zijn
keuze laat vallen is in beginsel aan partijen.
Waar partijen met
het oog op de bepalingen van de wet op
het Notarisambt voor de
gulden kiezen mag men hen, zoals het Hof terecht
doet aan deze keuze
houden.
Over deze materie heeft het Hof Den Haag (14)
waarvoor het
vonnis in heroverweginR kwam zich helaas niet
uitgelaten. Slechts werd de aanknoping van de leningsovereenkomst
in

Middelburgse

Nederland aan de koopovereenkomst

in België bevestigd waaruit dan,
gaan van vragen als die welke het Arnhemse Hof
onder
ogen ziet, zou volgen dat de frank
rekeneenheid is.
Een opvatting die aan art.37 van de
wet op het notarisambt
met voorbij

de voorrang geeft staat tegenover een die de
contractuele vermelding
van bedragen in vreemde valuta aan die in
guldens laat prevaleren.
De eerste meent recht te doen aan de bedoeling
van partijen, de
tweede

aan die van de wetgever. Het betrokken
wetsartikel bepaalt
onder bedreiging met een boete dat in actes
qeen andere namen voor
munten en gewichten mogen worden
gebruikt dan die welke bij wet
of
besluit zijn vastgesteld.
Ongetwijfeld gaat het hier om
dwingend
recht. Onenigheid bestaat
er echter over de reikwijdte
van de bepaling.

(14)

Hof Den Haag 3-6-1931,

W 12338.
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Uit een onderzoek van Gerver

blijkt dat de meningen

[1969]

in de oudere notariële handboeken uíteenlopen van een stricte
interpretatie tot "tegen een niet te rigoureuse toepassing geen
De oorpsronkelijke doelstellinR van de bepaling is wellicht geweest de uniformering van het aebruik van munten in het
Rijk. De vraag is of hiermee nu niet alleen de verscheidene binbezwaar".

nenlandse munten maar ook

de buitenlandse werden geweerd.

Bij de bespreking van het ontwerp van de wet op het notarisambt werd door het parlement juist het aeval van het grensverkeer
gesignaleerd terwijl de formule, zoals die nu nog luidt, niet op
Op grond hiervan meent Gerver dat het weren van
vreemd geld niet de bedoeling is geweest. Het ontbreken van een
lijkt
critische noot van de Kamer in tweede aanlea zegt, naar het

bezwaar stuite.

weinig

Ondanks uitvoerige critiek zijn de bepalingen

in die dagen.

in het B.W.

rond de

wijzigd gelaten

verbruiklening door de Regerina vrijwel onge-

zoals

hieronder nog zal blijken.

Dat voor het gebruik in een

notariële akte een officiële

Nederlandse munt niet een grotere zekerheid biedt dan een gangbare
zegt
vreemde munt komt onjuist voor. Inderdaad worden zoals Gerver
veelal koersen van buitenlandse geldsoorten vastgesteld. De betekenis van deze pariteiten is echter niet altijd even groot. Wat, b.v.
te denken van de

koers van

"officiële"

de Russische Roebeï? Ook zij

eraan herinnerd dat aan de uitvoerbaarheid van notariële aktes
beperkingen in het deviezen verkeer in de weg kunnen staan. Zou de
wetgever niet mede aan dit
Hoe dit alles ook

zij,

soort zaken hebben kunnen denken?

bepaling - hierover kan men het eens

zijn,

partijen moeten zijn - mag niet de vader
de bepaling t.a.v.
verkeer minder

daar de risico's voor

zijn van de gedachte dat

vreemd geld krachteloos

gen van de regel hebben,

(15)

de onwenselijkheid van een dergelijke

zou zijn.

zeker in de tijd dat het

intensief was,

De bewoordin-

internationale

duidelijk aanleiding gegeven

tot een

stricte uitleg.
De strekking en zin

van art.37 moaen onduidelijk

controverse betreft eigenlijk
steeds

dwingend het gebruik van de gulden als

schreef of niet

(16).

zijn,

de

slechts de vraag of dit artikel nog

In de hier besproken

gemaakt van de gulden om de geldschuld

te

rekeneenhéid voor-

gevallen was
definiëren.

(15)

Een beperking van het gebruik van vreemde valuta
ratio achter art.140 en 213 K.

(16)

Overigens zij

gebruik

Hieraan komt

lijkt ook de

opgemerkt dat een beroep op dwaling niet is gedaan.
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een concrete betekenis

toe.

Minst

aenomen deze,

dat

andere valuta de schuld alternatief in guldens is
Alvorens over

te gaan naar de

naast een

gesteld.

rechterlijke overwegingen

aan-

gaande de eigenlijk gezegde gevolgen van waarde veranderingen van
de

gekozen rekeneenheid moet nog worden ingegaan op de vraaen rond

veranderingen in het geldstelsel

in het algemeen en de verwikke-

lingen rond de Nederlands-Indische
relatief

Uit de betrokken,

gulden in het bijzonder.

recente,

blijkt hoe-

rechtspraak

zeer de rechter vasthoudt aan een zienswijze waarbij
betaalmiddel zijn geidentificeerd.
Amsterdam in een

zaak over de

van een in Nederlands-Indië

teruavordering in

in

in Nederland

uit hoofde

"dat pp.

van deze deposi-

recht heeft op terugbetaling door app.

door hem gedeponeerde bedragen
zijner keuze in Ned.
courant"

1948

1923 gedaan deposito,

verschillen omtrent de vraag of geint.
to overeenkomsten

geld en

Zo overweegt het Hof te

of Ind.

(-),

in Neder.

van de

courant dan wel te

courant of wel uitsluitend

in

Indisch

(17).
geding onderzoekt de hoofdstedelijke rechtbank

In een later

"in welke muntsoort de betaling van het restant der geleende som
en de daarover verschuldigde

rente moet worden betaald".

In appèl

stelt het Amsterdamse Hof dat dan een andere samenstelling heeft,
in meer voorzichtige termen "dat het hoofdpunt van geschil
partijen derhalve is,
27 Dec.

1949

in N.I.

of een
guldens

tussen

vbbr de souvereiniteitsoverdracht

van

aangegane schuld nadien kon,

kan

c.q.

worden afbetaald in Indonesische roepiahs tot een zelfde bedrag
als vóbr 27 Dec.

1949

N.I.

of de in Nederland wonende
Nederlandse guldens
gulden".

guldens verschuldigd waren

in de verhouding

Hieraan gaat de

tussen partijen niet in

(-)

dan wel

schuldeiser kan eisen betaling in
1:

1

tot de voormalige N.I.

reden gevende overweging vooraf
geschil is dat Hageman

"dat

indertijd 4000 N.I.

guldens van Kilian ter leen heeft ontvanqen en geen speciaal valuta
beding

ís gemaakt"

(18).

Deze soort formuleringen doen het voorkomen alsof het in de
betrokken gedingen om niet meer
in Nederlandse

zou gaan dan om een betalingswijze:

guldens of in Indonesische roepiahs.

heid staat de grootte van

de schuld ter discussie.

In werkelijkAan de orde

(17)

Hof Amsterdam 5-12-1951,
N.J. 1953, 473.

N.J.

1952,

283 en Hoge Raad 13-2-1953,

(18)

Hof Amsterdam 14-1-1954,
N.J. 1959, 109.

N.J.

1959,

129 en Hoge Raad 14-1-1955,

is
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de vraag naar de voor de schuld relevante
tot terugbetaling

rekeneenheid.

een schuld in Nederlandse guldens bestaat.
den rekeneenheid van
aard omdat de

De eisers

gaan er bij hun vorderingen immers vanuit
de schuld.

leninggevers

De

In hun visie

is

dat er
de

gul-

debiteuren ontkenden dit uiter-

in Nederlands-Indische

guldens hadden

betaald.
In het algemeen
door de Hoge Raad,

is door de

lagere

het standpunt

rechter,

daarin gesteund

ingenomen dat er

te allen tijde
een afzonderlijke Nederlands-Indische gulden heeft bestaan als
rekeneenheid van de Nederlands-Indische rechtsgemeenschap. Zoals
de Republiek Indonesië deze rechtsgemeenschap is opgevolgd is ook
de roepiah

in de plaats getreden van die Nederlands-Indische

Guldensschulden
zet in roepiah

van vbbr de oorlog zijn,
schulden.

Roepiahs

kracht als de voormalige gulden"

in deze redenering,

gulden.
omge-

"bekleed met dezelfde betaal(19).

Het Hof Amsterdam zegt dan ook
het tweede hierboven gereleveerde

tegen Kilian,

Indische geding,

de crediteur uit
dat diens visie

onredelijk en onaanvaardbaar is omdat "de consequentie van zijn
standpunt zou zijn dat hij in zijn gedachtengang dan daar zou hebben kunnen en moeten vorderen
in

Indonesische

roepiahs

Gedoeld wordt op de casus
blijven wonen.

1500 Nederlandse guldens

tegen de koers

(met rente)

van de dag van betaling".

positie dat partijen op Java zouden zijn

Deze stellingname van het Hof lijkt evenwel een

petitio principii.

De

afhankelijk van de

vraag of er een afzonderlijke Indische gulden

bestond waarin de
daad in roepiahs

onredelijkheid van Kilians standpunt is immers

schuld is uitgedrukt enerzijds en of deze

inder-

is omgezet.

Aan de hand van een aantal argumenten, waaronder het feit dat
de gehele monetaire politiek gericht was op eenheid van geldstelsel,
verdedigt Van Eck [1970] dat althans vóbr de oorlog slechts sprake
was van één gulden

zonder

dat onderscheid kon worden gemaakt tussen

Nederlandse en Nederlands-Indische.
In de hier gereleveerde gedingen,
van deze soort,

evenals in

de meeste andere

ging het om vooroorlogse schulden

zodat aangenomen

moet worden dat de

gulden

het aangaan ervan.

De

van de

rekeneenheid van

problemen ontstaan pas

tweede wereldoorlog de

kolonie worden doorgesneden.

(19)

Hoge Raad

18-1-1957,

de

N.J.

facto de banden

schuld

is

geweest bij

als door het

uitbreken

tussen moederland en

Ontstond er op dat moment een afzonder-

1959,

110.
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lijke Indische gulden? En,

als het antwoord daarop bevestigend
wat moet er dan gebeuren met de oude schulden?
Moeten deze
verplicht worden omgezet in Indische guldensschulden en tegen
welke
koers?
luidt,

Uit de

studie van Van Eck treedt naar voren

dat van een beslisuit maatregelen van het voormalige Ned.gouvernement niet blijkt. De maatregelen ten aanzien van

sing over deze vragen
Indische
het

Indische geldwezen,

sneden,

genomen toen men

dragen een sterk ad hoc

van Nederland werd

karakter en op zijn

afqe-

zachtst gezeqd

nogal nevelig.

Ook zijn dergelijke bepalingen niet ta vinden, volin de Indonesische P7untwet van 1951 (20).
Bovendien,
invoering van een nieuw betaalmiddel brenqt toch
niet vanzelf inee
gens

Van Eck,

de omrekening van schulden in een nieuwe rekeneenheid, zoals
reeds
in 2.4 naar voren gebracht. Evenmin doet dit
referte aan de oude
rekeneenheid in de definitie van een nieuwe (21).
In de visie zoals die uit de jurisprudentie naar voren
komt,
heeft de oude Nederlands-Indische gulden als
geldeenheid opgehouden
te bestaan. Hoewel die eenheid via de souvereiniteit
van de rechtsgemeenschap het meest verbonden was met de Nederlandse
gulden wordt
ervan uitgegaan dat hij is opgevolgd door de
roepiah, de eenheid
van de Republiek Indonesië op wie souvereiniteit is
overgegaan. Aan
het

feit

gedragen,

dat slechts de souvereiniteit over een gebiedsdeel is
overterwijl de hoofdsouvereiniteit in stand is gebleven wordt

door de rechter bij
toegekend.

zijn overwegingen nauwelijks

Ten onrechte,

naar het

enige betekenis

voorkomt.

Omdat,

zoals gebleken in 2.3, een rekeneenheid gezien moet
een instituut van een rechtsgemeenschap en deze
laatste
gekoppeld is aan souvereiniteit is het maar de vraag
of geen bete-

worden als

kenis moet worden toegekend aan het voortbestaan van
de hoofdsouvereiniteit. De zaak zou anders liggen- en dichter bij de in
de rechtspraak voorgestane oplossing - indien de souvereiniteit
waaruit uiteindelijk de oorspronkelijke rekeneenheid van de schuld
voortkwam
was geusurpeerd en verdwenen. Ook als er immer
sprake zou zijn geweest van een afzonderlijke Indische gulden dan was
er nog niet een
afgesplitste souvereiniteit.
Gebruikmakend van de bovenvermelde bevindingan van Van
Eck

(20)

(21)

Van Eck (1970
hanteerde van
ter zake.
Zie 2.3.

, p.2, 146 en 210) . Dat de Indische praktijk een omrekening
1: 1 bij afwikkelinq, zoals Van Eck vermeldt, doet
hier niet

moet de in Nederlands-Indië aangegane schuld geacht worden te
zijn gesteld in Nederlandse guldens.

Voorzover Indonesisch recht

op de overeenkomst van toepassing zou zijn houdt dit slechts in
dat de schuld in een voor
Het gaat bij

niet aan om te stellen,
eenheid,

dat recht vreemde rekeneenheid luidt.

afwezigheid van dwingende omzettingsbepalingen toch
invoering van een nieuwe rèken-

dat met de

met bijbehorende

betaalmiddelen,

schulden uit de tijd

dat er een gemeenschappelijke eenheid bestond automatisch komen
te luiden in de eenheid van het gebied waar

"toevallig"

eenkomst is gesloten of partijen zich bevinden terwijl

de overde oorspron-

kelijke eenheid nog steeds bestaat.
Met de Nederlandse gulden als
uitgezien.
Immers,

basis had de

zaak er anders

Evenwel niet noodwendig veel gunstiger voor de crediteur.

mochten naar het

dat volgens de

Indonesische recht,

lijke vaststelling de overeenkomsten beheerste

(22),

feite-

guldensschul-

den wel in guldens worden betaald? Aan een betaling in roepiahs
tot de echte tegenwaarde

van het guldensbedraR hadden de crediteu-

ren gegeven de deviezen bepalingen van

Indonesië nog niet veel ge-

had terwijl het bovendien de vraag is of de Nederlandse rechter
daartoe zou kunnen veroordelen.

Roepiahs

zijn hier immers geen

wettig betaalmiddel.
Intussen,

de

rechter heeft in het

rekeneenheid gekozen.

Hooastens

het bestaan van verschíllende

algemeen voor de roepiah als

is een enkele

keer uitgaande van

guldens waarmee betaald kon worden,

een alternatíeve definitie van de schuld

aangenomen

(23).

Er is in dat

geval gelijkenis

te onderkennen, met de eerder gereleveerde Lim-

burgse gevallen.

Daar was de

nig geformuleerd dat gedacht
nitie van de schuld.

betaalfaciliteit in vreemd

geld zoda-

kon worden aan een alternatieve defi-

De keuze waarvan

naar de mening van de betrokken

lagere

sprake is,

wordt,

althans

rechters beheerSt door de

goede trouw.
De rechtbank Amsterdam stelt,
in Maastricht dertig

jaar eerder

in navolaing van het

(13-2-1923,

"toen te zijner woonplaats de ene muntsoort
baarheid verloor,

(22)
(23)

N.J.

215),
gang-

gulden)

eist de goede trouw waarmede overeenkomsten

Een uitzondering wordt gevormd door de zaak vermeld in
zie b.v.

1925,

(de N.I.

college

Rechtbank Amsterdam 4 mei

ten

(19)

1953, het vonnis a quo in N.J.

1954,

139

87

uitvoer gelegd moeten worden,
landse gulden)

dat de andere muntsoort

buitenlandse munt

(de roepiah)

waarvoor -

goed wist - Kilian geen evenredige waarde

naar Hageman maar al te
zou kunnen ontvangen.

"Het Maastrichtse college had destijds gesteld"
trouw

( -)

den geldnemer verbiedt om aldus

een ogenblik

( de Neder-

voor betaling moet worden gekozen en niet een

dat de goede

in marken te betalen op

dat de betaling in marken naar den vastgestelden koers

volstrekt geen

aequivalent meer vormt van de hoofdsom in guldens

(-) ".
Met deze

implicatie van de goede trouw die

wat betreft geldschulden nooit

door ons hoogste

in elk geval

voor

rechtscollege is

getoetst is de grens bereikt van het probleem gebied van de bepaling van de relevante

rekeneenheid.

steld de invloed van de goede
schulden.

Aan de orde wordt immers

Voor een beperkina van het keuzerecht behoeft bij

deze studie verdedigde benaderingswijze,
van een rekeneenheid heeft

immers

de

in

slechts in beperkte mate

een beroep te worden gedaan op de goede trouw.
tijen

ge-

trouw op de uitvoerinq van geld-

De keuze door par-

de prioriteit boven

rege-

lingen omtrent de betaling.
De

jurisprudentie overziende moet worden vastgesteld dat de

rechter niet altijd op even correcte wijze fle rekeneenheid,
de hem voorgelegde schuld beheerste,

heeft vastgesteld.

bijzonder werd vaak ten onrechte de gulden als
Dit had tot gevolg dat dan
worden genomen over
geldschulden.
zal

blijken,

zodanig afgewezen.

geheel onnodig een beslissing moest

de invloed van inflatie op de afrekening van

Dat die beslissing,

zoals

in de volgende paragraaf

vaak voor de crediteur ongunstig uitviel maakt

fouten nog schrijnender.

Het

deze

is echter wenselijk goed te onder-

kennen waar de eigenlijke wortel van die,
uitkomsten ligt.

die

In het

als onbillijk ervaren,

88
3.3

Artikel

1793 B.P7.

en de goede

trouw

Is eenmaal vastgesteld welke de rekeneenheid is die de betrokken geldschuld bepaalt,
dische
die

dan moet worden beslist over de

juri-

consequenties van een eventuele koopkrachtverandering van

rekeneenheid.

In deze

paragraaf

zal

aspect van de zaak worden behandeld,

de jurisprudentie over dit

ervan uitgaande dat de juiste

rekeneenheid is aangenomen.
Over

het algemeen is

arrest van 1931

zowel

vóbr als

na het

"Mark

is P.fark"

door de rechter afwijzend beschikt op de verzoeken

van geldleningscrediteuren om hun vorderingen te corrigeren voor
de inflatie of deflatie gedurende de looptijd.
len -

en

in

zoverre kan het

"Mark is Mark"

een caesuur worden opgevat de afwijzing niet naar

zal opval-

is dat in de uitspraken van vbbr 1931

voren wordt gebracht

uitvloeisel van een regel

Hetgeen

arrest inderdaad als

waaraan niet te

als

uitsluitend een

tornen valt.

Het recht-

bank vonnis dat aan de

cassatie uitspraak in de Mark is Mark

voorafgaat geeft eiser

toe

"dat de

zaak

geldleener niet altijd en onder

alle omstandigheden het geleende bedraa in gedeprecieerde valuta
mag terug betalen"

maar ontzeat in concreto de vorderina.

uitspraak

van de Hoge Raad vindt,

gevallen,

de afwijzing van de vordering

tot aanpassing van de

schuld met een veel grotere evidentie plaats.

Wel valt bij

re rechter nog een tegenstribbelen te bespeuren.
rechtbank Amsterdam in
1793 B.W.

Zo ontzegt de

die van

goede trouw.
de

Een stellingname

cassatie rechter in

1931

die slecht
(24).

Het is interessant te bezien hoe in de hier bedoelde
spraken de

judiciële argumentatie

is

Dit is vooral belangwekkend

uit-

geweest en op welke gronden

de eis van de crediteur tot aanpassing is
wezen.

de lage-

1953 aan een debiteur een beroep op art.

op grond van de

te rijmen valt met

Na de

in het bijzonder bij de Indische

toegekend dan wel afge-

in die gevallen waarin de

rech-

ter niet tot afwijzing overging op grond van enkel een stricte en
dwingende

regel.

Eerst de overwegingen van die rechters die crediteuren min of
meer in het gelijk stelden. Het betreft hier de door Meijers in
zijn onderschrift bij
van het Hof Den

(24)

het

Haag en de

"Mark is Mark"

arrest genoemde uitspraken

rechtbanken van Middelbura en Amsterdam

Zie voor dit rechtbankvonnis inzake Hageman-Kilian Hof Amsterdam
14-1-1954, N.J. 1954, 139.
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en een

aantal uitspraken

gedingen.
geweest.

in eerste

In ander verband

aanleo betreffende

Indische

zijn deze vonnissen reeds aan de

orde

Gebleken is dat het vonnis van de hoofdstedelijke recht-

bank eigenlijk in het geheel

geen uitspraak bevat over de behande-

ling van schulden uit geldlening bij

veranderinaen van de reken-

eenheid.
Anders
1930,

N.J.

ligt de kaart bij het vonnis
1930,

641.

in Middelburg van

geldlening waarvan door de rechter feitelijk
Belgische

frank de rekeneenheid

wat de inhoud in 1930 was
Deze vraag was
sche frank,
anderzijds

2

april

Voorwerp van de vordering was een schuld uit
is.

is

vastgesteld dat de

Te beantwoorden viel de vraag

van een franken

schuld

aan2egaan in

1914.

van belana omdat enerzijds de waarde van de Belgi-

afgemeten aan de gulden,
in de

tussenligqende

aanmerkelijk was

tijd het

gedaald en

Belaische geldstelsel een

verandering had ondergaan.
Deze hervorming hield in de invoering van de belga
van het Belgische geldstelsel

omloop zouden komen als betaalmiddel.
re rekeneenheid waarvan de waarde
0.209211
vijf

gram goud.

De belga was aldus een zuive-

gelijk werd gesteld aan die van

Betaalmiddel was de frank in dier voege

franken overeenkwamen met één belga.

kend betekent dit dus dat de

goud

zevende werd gereduceerd,

dat

De goud inhoud van een

vijffrankstuk van vóór de hervorming bedroeg
een

als eenheid

zonder dat er concreet belga's in

1.45161 gram.

inhoud van het begrip

Omgere-

frank

tot

een uiting van de depreciatie van de

Belgische rekeneenheid.
De

crediteur die eerst de

aulden als

had geponeerd krijgt van de rechtbank
zevenmaal het oorspronkelijke
leidende overweging is
van het
bij

rekeneenheid van de

zijn

franken bedrag toegewezen.

"dat deze haren grond vindt in de

tweede lid van art.

1793

B.4d.,

vermeerdering of vermindering in de waarde der

de

op dat

tijdstip".

heeft van ongeveer

de huidige Belgische
den vroegeren",
ven

dat

geldspecie of

in

zodanige specie,

als

berekend naar derzelver waar-

Na de overweginq dat

1~7

bepaling

tijdstip der voldoenina,

de teruggave van een Releende som geschiedt
ten tijde der voldoening gangbaar is,

De daartóe

hetwelk voorschrijft,

verandering in de gangbaarheid vbbr het

schuld

subsidiaire eis van

"dus de Belga een waarde

van de waarde van het oud vijffrankstuk en

frank alzoo een waarde van onaeveer

1~7

van

volgt "dat derhalve al is dezelfde benamina geble-

de huidige Belgische

frank

niet met den ouden

frank maq worden

vereenzelvigd en deze oude frank inderdaad zijn ganRbaarheid heeft
verloren,

zoodat eene

leenschuld,

der munteenheid in oude

gelijk in casu voor de wijziging

franken aangegaan,

volaens het bovenaanae-

90

haald voorschrift van het
voormelden grondslag van 1

lid van artikel

tweede
tot 7

1793 B.4T.

op den

in nieuwe franken behoort te wor-

den omgerekend".
De aldus doorgevoerde omrekening stelt de geldgever in grote
trekken schadeloos voor de waardedaling van de rekeneenheid waarin
de schuld eerst was uitgedrukt.
gedurende

lange

belga als nieuwe
heid goud,
De

In

feite immers was

die frank reeds

tijd van het goud losgekoppeld geweest toen de
gekoppeld aan een geringere hoeveel-

rekeneenheid,

werd ingesteld.

Zeeuwse

rechtbank voert

voor haar beslissing noa aan dat

"deze toewijzing van den subsidiairen eisch,
bepaling van voormeld Wetsartikel,

reeds geboden door de

bovendien rechtvaardiaing vindt

in het door eischer ten overvloede gedaan beroep op de goede
(-)

die

niet gedoogt,

dat hij die krachtens bij

maakt beding de schuld gedurende een
ren niet mocht opeischen,
daardoor niet bij
ten lijden"
Het is
maar

tijdsverloop van vijftien ja-

het risico der koersdaling,

hetwelk hij

machte was af te wenden of te beperken

zoude moe-

(25).
de vraag of hier sprake

is van twee elkaar versterkende

in essentie onafhankelijke argumenten -

de goede trouw - of dat in art.

1793

ging is gezien van hetgeen de goede
eerste lijkt het meest aannemelijke.
B.W.

trouw

de overeenkomst ge-

B.W.

1793 B.W.

trouw in dit aeval

Bij

gebiedt.

Immers de formulering van

is veel algemener van aard dan die van hetgeen

volgens de rechtbank vereist.

en daarnaast

een specifieke bevestiHet
1793

de aoede trouw

dit laatste wordt inaegaan op

details als opzegtermijnen en dergelijke:

aspecten die bij

het

Wetsartikel onvermeld blijven.
Het gehele argument overziende moet worden geconstateerd dat
weliswaar door de

rechtbank wordt aangenomen dat de goede trouw

onder omstandigheden mee kan brengen dat het nominale bedrag van
een schuld ten aevolge
slaggevend

is

van inflatie wordt opgehoogd maar dat door-

geweest het voorschrift van artikel

1793 B.W.

dan ook niet geheel duidelijk waarom dit vonnis door Meijers
over dat van de Hoge Raad van

1931 wordt gesteld.

Het is
tegen-

Is dit op arond

van de erkenning van de invloed van de goede trouw in concreto? Of
vanwege de voor

(25)

de

crediteur uiterst gunstige lezing van

Het spieqelbeeld van deze overweging komt meer voor zoals noq
zal blijken.

1793 B.W.?
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veranderingen

lezing komt erop neer dat bij

Deze

in een geld-

zodanig dat de rekeneenheid gewijzigd wordt een omrekenina

stelsel

hebben volgens de onderliggende goud waarden.

moet plaats

"Waarde" wordt gelezen als

Een in-

traditie.

in de beste metallistische

terpretatie van het artikel

of in elk geval als metaalwaarde

goud-

(26) .
niet het stelsel van het mo-

Het metallisme is zoals gebleken

Dit neemt niet weg dat het voor een rechter die bij
een wijziging van de geldeenheid, omrekenen moet, zinvol kan zijn
terug te grijpen op de goud pariteit. Hiertoe zal echter, buiten

derne recht.

slechts worden overgegaan indien een andere

het pure metallisme,

zoals Nussbaum de sleutel noemt,

"recursive link",

de definitie

bij

van de nieuwe eenheid ontbreekt.
In het onderhavige geval is evenwel

geven dat vijf oude franken één belga vormen.
belga zijn de oude frank biljetten
uit het Belgisch K.B.

zoals blijkt

en afwikkeling volgens deze

ae-

de omrekeningssleutel

Betaalmiddel voor de

in de verhouding één op vijf
van

1926.

26 oktober

sultaat dan waartoe de rechtbank kwam.

Omrekening
ander re-

tot een geheel

sleutel voert

twijfel

Het is aan gerede

rechtbank tot een even boude stellingname was

onderhevig of deze

een

de goede trouw bij

gekomen voor wat betreft de invloed van

interpretatie van de Belgische geldhervorming voortvloeiend

juiste

uit de depreciatie van de frank.
arrest

Het
spreekt
ker

ten

taal

het

Hof

van

de

Daar

(27).

goede

trouw

wijze

-

nadat

namelijk

definitie
biljoen

van

aanzien

van

oude

beroep

van

paalde

schulden

we

mark

wezen.

de

Deze

Duits

schuld,

nieuwe
één

mark

nieuwe

geldgeefster
omrekende

afwijkende
wet

eenheid maar
naar

de

invloed

bepaalt

in

de

van

de

goede

toegekend

van

-

op

het

wordt

immers

de

oude

veel

omaezet

een

van

daarbij

duidelij-

Duitse

op

in

de

recht

bij

van

één

nieuwe

definitie
het

Hof

marken.
dat

van de

Een
be-

afgereken-

grootte

van

de Duitse

uitvoering

van

overeenkomsten

de

(26)

Aan deze interpretatie is bij de pazlementaire behandeling aandacht
besteed door de Belgische afgevaardiqde Warin, zoals nog behandeling
zal vinden.

(27)

Hof Den Haag 4-11-1929,

1930,

de

nieu-

terecht

recht.

N.J.

de

juiste

Aufwertungsgesetz

door

en

billijkheid

marken,

het

zaak

is P1ark"

trouw

omrekeningssleutel

Duitse

de

"Mark

aan

door

was

niet

uitsluitend

in

de

gegeven

mark

volqens

sleutel

betreft

Haaa

luidende

gebruikmakend

de
is

is

Den
eisen

504.
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Plvorens

nader in te gaan op de interessante overweainaen van
invloed van de billijkheid en de goede trouw

het Hof aangaande de

op geldschulden is een
deze studie

uiteenzetting van de

heid die de gehele affaire
In

feiten onder dit voor

zo centrale gedina wellicht dienstig ondanks de berucht-

1908 of

1911

zich

al heeft verworven.

is namens Baronesse

komst van geldlenino gesloten met de

van Heerdt

een overeen-

vennootschap P.~uller en Co.

lening luidt in marken en is met twee maanden opzeabaar.
percentage
de

is

vijf.

In de loop van de

lening enige mutaties.

De

Het rente-

tijd ondergaat het bedrag van

Uit de voorhanden stukken is het

bedrag niet geheel duidelijk maar betreft ongeveer
1912 wordt het bedrag in elk geval verhoogd met

aanvangs-

100.000 mark.

35.000 mark

In

uit

hoofde van de verschuldigde koopprijs voor door 1l'uller en Co van
de geldgeefster overgenomen aandelen in een andere vennootschap.
Vervolgens wordt in

1917

50.000 mark terugbetaald zodat,

zijn partijen het over eens,

in

1919

en hier

resteert een saldo van

125.000

mark.

Ieder half jaar is door de geldnemer een rekening uittreksel
aan de geldgeefster aestuurd ter verificatie. Deze uittreksels zijn
geregeld door de Baronesse goedgekeurd en getekend aeretourneerd.
Na 1919 ontstaan de moeilijkheden en wordt de rente niet meer
overgemaakt doch bijgeschreven.
de creditrice tot

Teaenover elkaar staan de eis van

terugbétaling van de schuld op basis van de tegen-

waarde

in guldens ten

75.000

tijde dat de lenino werd verstrekt,

gulden en het verweer van Muller en Co dat

art.

zijnde

1793 B.W.

uitdrukkelijk vaststelt dat van de geldnemer nimmer meer kan worden gevorderd dan de nominale geldsom welke de
van dat

geld ook moge

"verkeerswaarde"

zijn zonder dat de goede trouw hierin veran-

dering vermag te brenaen.
Zonder de

tussenstap

te maken van een

omrekening van de oude

naar de nieuwe

rekeneenheid stelt het Hof vast dat inderdaad volaens

art.

de schuld in de oude mark die

1793 B.W.

zijn gangbaarheid heeft

verloren kan worden voldaan met het nieuwe betaalmiddel aldus dat
een biljoen oude marken worden
Het Hof overweegt verder

voldaan met

gedaan heeft op de in art. 1374en 1375 B.W.
goede trouw bij

1 nieuwe mark.

"datappellante evenwel ook een beroep
gehuldigde

de uitvoering van overeenkomstén

ten betoge dat geïntimeerde niet kan volstaan met de
schuld

te voldoen

in waardelooze PSarken

onrechte van oordeel was

dat zij

den op zich heeft genomen".
"dat eenerzijds een

en

beginselen van

in acht te

nemen,

onderhavige

dat de rechtbank

ten

het risico van het waardeloos wor-

Van beslissende betekenis acht het Hof

totaal waardeloos worden en tenslotte zelfs bij

de Wet ongeldig verklaren van

de oude Nark,

waardoor alle

kans op

93
herstel verviel,
den voorzien,

door niemand,

terwijl

zeker niet door appellante kon wor-

anderzijds maa worden aanaenomen dat geinti-

meerde het aeleende bedrag in haar bedrijf heeft gebruikt en daarvan al dat nut heeft getrokken wat er ten tijde van de geldlening
van te trekken was".

Hierop volc.t "dat het Hof daarom met alle

omstandigheden rekening houdende,

van oordeel is dat geintimeerde,

naar eisch van billiikheid en qoede

trouw verplicht was,

maar ook

kon volstaan met aan appellante te betalen een bedrag overeenkomende met

12~,8

van de waarde van de destijds

gen en nog per resto verschuldigde som,
appellante op vergoeding van

door haar

derhalve f

achterstallige

teleen ontvan9375

terwijl

rente aeen aanspraak kan

maken".
Het enige argument dat bij
van het Hof,

nader

inzien,

voor de beslissing

overblijft is dat het risico van koopkrachtdaling niet

in zijn volledigheid op de schouders drukt van de geldgeefster omdat

zij

de omvang van de waardedaling nooit had kunnen voorzien.

ongeldig verklaren van
tekenis.

de oude mark biljetten is

Het

zonder be-

De waarde van de geldschuld verandert daardoor niet. Het

Hof doet alsof de oude mark een
gespeeld in

1924 toen de

lot is uit een loterij die

nieuwe mark werd ingevoerd.

echter aan het bestaan van schuld als
deze

immers

in een nieuwe rekeneenheid.

De

zodanig aeen einde,

loterij

is uit-

Dit maakt

is gebleven,

al

luidt

de inzet

eveneens.
Het arqument dat de debiteur het geld destijds goed heeft kunnen gebruiken
hout.

tenslotte snijdt reeds op het eerste

aezicht geen

De verbruiklener is verplicht tot terugbetaling,

van de vraag of hij

van het geleende profijt heeft

Wellicht heeft hij het gebruikt voor een
transactie of heeft hij het

zelf

niet.

zwaar verlies gevende

uitgeleend

(28).

deert de geldgeefster niet maar kan haar ook geen
Een vraag die

onafhankelijk

gehad of
Dit alles

regar-

rechten opleveren.

zich als vanzelfsprekend aandient

is die naar
de gronden voor de omvang van de uiteindelijke verplichting tot
12~

8

van de waarde van het geleende.

weten dat hij
was"juist

Hoe had de debiteur kunnen

"naar eisch van billijkheid en aoede trouw verplicht

12~, procent van de guldens waarde in

1911 te betalen

terwijlrente betaling over de jaren van de ergste depreciatie ach-

(28)

Op het belang aan deze aspecten voor de beoordeling van de problematiek
is ook gewezen door I.ówensteyn [1967b].
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terwege kon blijven.

Goede

rechtspraak mag een

dit neemt niet weg dat die
Over de objectieve
partijen geheel
weg de

juiste

aanknopingspunten voor de 12~8

in het duister.

is

"sprong"

zal

vereisen,

sprong objectief te traceren moet

zijn.

laat het Hof

Indien de door het Hof bewandelde

gezocht moeten worden naar een minder arbitrai-

re wijze van aanpassing van een geldschuld aan depreciatie.
Zoals bekend

is

dit arrest op ondubbelzinnige wijze gecasseerd.

Toch heeft dit

twintig

van weerhouden

in het

(29)

jaar

later

de Amsterdamse

rechtbank er niet

reeds gereleveerde geding Hageman

te beslissen dat het beginsel der goede trouw zich

beroep van Hageman op art.
bepalingen verzét.

Aan de

1793 B.W.

regel van

tegen het

en op de Indonesische deviezen

goede trouw en de billijkheid wordt dus

een bepalende functie toeaekend voor de
Tussen de

- Kilían

1793 B.W.

omvang van een

geldschuld.

en de billijkheid wordt ook nog in

1953 een strijd mogelijk geacht die

in het voordeel van de billijk-

heid kan worden beslecht.
Uit de weergave van het vonnis door de rechter in hoger beroep
valt op te maken dat de rechtbank te kennen geeft de zaak wellicht
anders te hebben beslist indien de schuld eerst opeisbaar ware geworden

in het

najaar van

gebleven in Indonesië.

1950 en indien Haaeman woonachtig ware

Aan het verzuim van de debiteur wordt aldus

een grote betekenis gehecht.
van het artikel buiten de

In feite gaat het

dus om de aelding

looptijd van het contract.

Royer

spreekt dan van de secundaire werkina van het nominalisme.

[1967]
Gegeven

de algemene bewoordingen van het wetsartikel doet het aan het principiële karakter van de beslissing van de rechtbank niet af. Volledigheidshalve zij

vermeld dat de rechtbank in eerste instantie een
alternatieve betalinosverplichting had aangenomen in Nederlandse
of Nederlands-Indische guldens.
verplichtte de

Naar de mening van de

Nederlandse gulden te kiezen daar anders de crediteur
niet
een

zou terug krijgen.
zuivere derogatie

trouw geen sprake is.
tenis

ligt

de

rechtbank

goede trouw onder de gegeven omstandigheden de

aan het beginsel van
Door het aannemen

1793 B.W.

door de goede

van een alternatieve verbin-

zaak hier minder duidelijk

geval dat door het Hof

zijn waarde

Geconstateerd moet dus worden dat hier van

dan in het

Den Haaa is besli8t.

De

"Nark

is Mark"

constructie van de

alternatieve verbintenis was evenwel misschien nodig geacht teneinde

(29)

Hageman betaalt vlak vóór zijn vertrek uit Zndonesié in rupiahs een
schuld terug die al in 1927 in N.I. guldens voldaan had moeten zijn.
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de kern beslissing over de verhoudina van de goede trouw en
B.W.
bij

te camoufleren.

In hoeverre de goede trouw het keuze

1793

recht

een alternatieve valuta verbintenis inderdaad zou beperken

is een op zich interessante complicatie die
buiten het kader van deze
De
luut

studie

1793 B.W..

bank

Rotterdam in de mark
(30)

abso-

uitsluitend een beroep wordt gedaan op

artikel
Almelo

in beginsel

uitspraken die een aanpassing afwijzen zijn evenmin

terwijl daarin niet

te

echter

valt.

Vermeld zijn reeds de overwegingen van de recht-

in een eveneens

zaak.

is mark

Eerder had de rechtbank

voor de crediteur treurige uitspraak

overwogen dat onder omstandigheden

"het

in geval van

dering van de koopkracht van de geldsoort waarin de
eisch van billijkheid kan zijn,

dat de wetgever te

groote verminlening luidt,

zijnen behoeve

ingrijpt of de rechter hem te hulp komt op grond van het beginsel
dat overeenkomsten

te goeder trouw moeten worden uitgevoerd

Nadere beschouwing van de

jurisprudentie

(-)".

leert dat juist in de ge-

vallen dat een aanpassing in beginsel mogelijk wordt geacht gezocht
is naar gronden die naast
Zelfs

artikel

1793 B.W.

tot afwijzing leiden.

in het geval van de rechtbank Maastricht die de crediteur

ophangt aan de ongelukkige clausule dat de guldens
"moest" worden in marken à 60
beslissing ook
in art.

1794

jo

wordt door de
Welke

1793

B.W.".

zijn dan

"deze

1793 B.W.

een dooddoener gebruikt.

die argumenten die naast het wettelijk voor-

1793

B.W.

in stelling worden gebracht? In de

zijn daar de verwijzingen naar het concrete betaal-

middel dat volgens

de algemene regels

gelijke hoeveelheid als ontvanaen
artikelen

wordt gezegd dat

de beginselen neergelegd

Het voorschrift van artikel

rechtspraak dus niet als

schrift van art.
eerste plaats

cent de mark,

in overeenstemming is met

schuld betaald

1793 en 1794

geldlening bevestigen.

B.W.

van de verbruiklening

in

is moet worden gerestitueerd.

doen dan

Afgezien van

niet meer

dit argument

beschouwingen van de eerste twee hoofdstukken

De

dan dit voor de
dat blijkens de

stoelt op een

foutie-

ve visie op het geld en de geldlening gaat het om de volgende
argumenten waarvan het eerste aanmerkelijk principiëler

twee

is dan het

tweede.
In
Almelo

twee
(31)

aanpassing weigerende vonnissen stelt de rechtbank te
zich impliciet de vraag op wiens

(30)

Rechtbank A3melo

(31)

Naast het vonnis uit noot

12-3-1924,

N.J.

(30)

1929,

schouders het koop-

1195.

gaat het om dat van 27-6-1928,

N.J.

1929,110
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krachtrisico behoort te drukken. Overwogen wordt dat "in het
algemeen het risico van de verminderde koopkracht van een bepaalde
geldsoort wordt gedragen door den bezitter van zoodanig Reld;
dat
deze dit risico elk oogenblik kan ontgaan door voor dat geld,
geld
van andere
risico
art.

soort of goederen

te koopen;

dat bij

uit den aard der zaak en ook volaens

1793 B.W.

den

geldschieter treft;

geldleening dit

het eerste

dat deze

lid van

echter door opzea-

ging van de overeenkomst van geldleening

zich weder in de positie
van bezitter kan stellen en daarna het risico, als boven gezegd,
kan afwentelen". Pas wanneer deze bevoegdheid de crediteur
is ontnomen door een lange opzeggings- of aflossingstermijn kan
de goede
trouw of de billijkheid een rol spelen. Op deze redenering is kennelijk

ingehaakt door de rechtbank

Heerdt erop wordt gewezen dat zij
door gebruik

te maken

Potterdam wanneer Baronesse van
het risico had kunnen afwenden

van haar opzeggingsbevoegdheid.

Kern van de

redenering is dat het billijk is de geldgever
de houder van concreet geld het koopkrachtrisico volledia
laten dragen omdat zij het verlies volledig kunnen afwenden.

evenals
te

Zoals het argument door de

rechtbank is geformuleerd roept het

duidelijk

Immers het zich ontdoen van het concrete

vraagtekens

geld - eventueel

op.

na opzegging van de

legt slechts het verlies

lening -

door het ene subject

aan koopkracht op de schouders

v~n een

ander maar doet het niet verdwijnen.
Zolang het gewraakte

betaalmiddel functioneert moet het door
in de rechtsgemeenschap worden gehouden. Ook de rechtbank
zij het niet uitdrukkelijk, hiervan uit als verondersteld

iemand
gaat

wordt dat de mogelijkheid open
tegen goederen wordt geruild
doen.

staat om op een markt waar geld

zich van de zwakke geldsoort te ont-

Er moet dus altijd minstens één subject zijn dat het verlies

lijdt en daaraan verder

niet ontkomt door het af te wenden. Het
lijkt niet terecht ook hem voor te houden dat hij maar beter had
moeten opletten.

In wezen

verkeert iedereen

name aan het economisch verkeer,
mogelijk

zonder over betaalmiddelen

Op de

keper beschouwd

komt het

vorm,

te beschikken.

de monetaire crisis op zijn hoontepunt is,
ervaring heeft geleerd.
bank aan op afwentelen in

in die situatie.

in zijn huidige

zoals

Deel-

is niet

Zelfs niet

als

juist de Duitse

in de redenering van de recht-

plaats van afwenden:

het verlies dat optreedt moet over meerderen worden gespreid met de individuele oplettendheid als verdeelsleutel. Is dit billijkheid in concreto?
De

reden dat

inderdaad de houder van betaalmiddel is overge-

leverd aan de koonkrachtontwikkelin4

die bij

de betreffende geld-
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soort hoort is

een andere en meer praktische.

Eerder is gewezen
voor de rekeneenheid van de continuïteit die het
economisch verkeer vertoont. Het concrete geld, het betaalmiddel
is wel heel in het bijzonder doorlopend betrokken
bij het verkeer
op de betekenis

en zou een continue en onmiddellijke ophoging vereisen,
niet mogelijk is.
Dat niet alleen de
koopkrachtverlies

die echter

houder van betaalmiddel het optredende

heeft te draaen maar

ook de crediteur uit geldlening volgt naar de mening van de A.lmelose
rechtbank "uit den
aard der zaak" en uit het eerste lid van 1793 B.W.. Wat
is hier
nu precies de evidentie? Gaat het hier om de aard van de geldlening? Dit is niet erg waarschijnlijk daar in de
betreffende overweging wederom wordt verwezen naar de veronderstelde
afwentelingsfaciliteit. In de rede ligt dat volaens de rechtbank
in 1793 B.W.
een bevestiging is
constructie.

De

te

lezen van de consequentie van de

vraaa waarom het verlies

wel moet worden gedragen blijft bij
in hoeverre inderdaad de aard
taat met zich brengt ook als
verhouding niet mogelijk
anderszins wordt,

afwentelings-

Redurende de opzegtermijn

dit alles onbeantwoord.

Of en

van de geldlening een dergelijk resultussentijdse beëindiging van de leen-

is

zal nader moeten worden onderzocht. Ook
in het kader van de economische analyse, op dit

vonnis dat toch te verdedigen valt

teruaaekomen.
Het andere argument dat de crediteuren uit geldlening
is
gevoerd komt ondanks verschillen in interpretatie neer op het

tegen

feit
dat door de crediteur handelingen zijn verricht die
in tegenspraak
zijn met zijn latere eis tot aanpassing van de geldschuld.
Het gaat
dus niet zozeer om de aloemene aard of zelfs
de concrete inhoud ~~an
het geldleningscontract

als wel om de specifieke gedragingen van de
crediteur, rechtsverwerking. In het merendeel der aevallen waren
door de geldgever betalingen geaccepteerd in reeds
aedeprecieerde
valuta voor het volle nominale bedrag. Zo zijn rentebetalingen
gedaan en aanvaard,

in marken berekend over het bedrag van de schuld
Door Baronesse van Heerdt waren saldo erkenningen volde oorspronkelijke nominale bedragen goedgekeurd aan
de debi-

in marken.
gens

teur Muller en Co geretourneerd.
De

rechtbank Almelo

in marken een bevestiging
de schuld de mark is.

ziet in de aanvaarding van rentebetaling
van haar

op gewezen dat dit voor de,
kan zijn geweest.

lezing dat de rekeneenheid van

In beroep wordt er

in Arnhem echter terecht

in Duitsland wonende crediteur,

Dit Hof is van mening dat in

verwerking van recht valt te

zien,

nuttig

deze gedraging geen

terwijl het bovendien voor de
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uitlegging in elk geval

zonder betekenis

is.

Deze laatste overwe-

gingen zouden ook hebben kunnen gelden het vonnis
van 1924 waarin te
nu gerechtigd zou

lezen

is

"dat niet valt in

zijn betaling

uit Maastricht
zien waarom hij

te

in marken te weigeren"

acceptatie van minderwaardige marken is gereleveerd.
dit soort gedragingen van de crediteur terecht
rechtsverwerking is een vraag die
Het valt

werp van deze studie.

nadat de

In hoeverre

zijn opgevat

als

niet specifiek is voor het onder-

immers niet in te

zien dat het

antwoord op de vraag of acceptatie van een gedeeltelijk minderwaardige prestatie het recht op verdere volwaardige nakoming zou
uitsluiten invloed ondergaat van het
in het spel

feit

dat geld en geldlening

zijn.

Mogelijk van een andere orde

zijn de overwegingen van de

rechtbar,k aangaande de saldo erkenningen door Baronesse van Heerdt.
De Rotterdamse

rechtbank immers gaat ervan uit dat de debiteur niet

altijd en onder alle omstandigheden kan volstaan met betalinq van
het geleende bedrag met een gelijke hoeveelheid in gedeprecieerde
valuta en beslist dat het

risico van de waardedaling van de mark

door de bijzondere omstandigheden van het geval voor rekening van
de Baronesse komt.

De bijzondere omstandigheden kunnen slechts

zijn

meergemelde saldo erkenningen en de tussentijdse acceptatie van een
minderwaardige aflossing.

De mark was bij

die gelegenheid al met

tweederde gedeprecieerd.
saldo erkenningen moet worden opgemerkt

Voor wat betreft de
dat

slechts sprake

ster.

lijkt van consequent handelen van de geldaeef-

Van iemand die pan de veronderstelling uitgaat een vorderina

te hebben

of de mark gerekend tegen 60

in goud marken

weinig anders worden

verwacht dat de in marken

cent,

luidende

uittreksels worden goedgekeurd zolang geen boekingsfouten
zijn.

om draait is evenwel

De vraag waar het

veronderstelling mocht worden uitgegaan.
wel.

Heel wat moeilijker

terecht van deze
ten aanzien van
Mogen de

gevolgen

reiken dan het betrokken bedrag zelfï

verhoogd,

geacht wordt er kennelijk

gemaakt

zo niet van welke dan

nominale bedrag.

Als de saldo erkenningen waarbij
marken schuld niet was

of

ligt dit alles uiteraard

de aanvaarde aflossina voor het
van die acceptatie verder

En,

kan

rekening

het nominaal bedrag van de

door de rechtbank beslissend

vanuit gegaan dat

zijn

in het algemeen schulden

uit geldlening ten principale min of ineer 9edekt zijn tegen waarde
verminderina.
Dit komt er op neer

dat aan iedere aeldschuld als het ware een

indexclausule zou zijn verbonden.
nalaat op

Indien men bij

saldo vaststelling

de verhoging te wijzen verwerkt men zijn recht daarop.
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Het risico dat normaliter niet,
dragen,

althans niet

neemt men dan op de schouders.

kend gevolg van het feit dat,

zoals G.

dit vonnis geveld is op grond van
Het

is evenwel

verdediging

(32)

ten volle,

wordt ge-

Zo bezien een nogal verreiScholten [1932j

benadrukt,

de bijzondere omstandigheden.

ook mogelijk en,

gezien Scholtens nadere

meer waarschijnlijk,

dat niet de saldo erkenning

zelf het risico op de geldgeefster heeft gelegd maar dat deze
erkenning,

zonder verhoging van het nominaal bedrag,

zien moet worden als

een bevestigina van het

slechts ge-

feit dat bij

geldlening het risico van waardeverandering berustte bij
geefster.

Vanuit deze optiek

is de beslissing

deze
de geld-

gestoeld op een

algemene regel dat waardeveranderingen van de geldeenheid voor
rekening van de crediteur komen.
geen

sprake.

zouden

De

Van

rechtsverwerking is

"bijzondere omstandigheden"

zijn geweeSt houden dan per saldo niet meer

geldgeefster nagelaten heeft zich een dekking
ties

aldus

die doorslaggevend
in dan dat de

tegen waarde muta-

te bedingen.
Het is

nadere

spijtig dat de

rechtbank

inhoud te geven aan de

zich niet heeft laten verleiden

impliciete stelling dat er omstandig-

heden denkbaar zijn dat de debiteur niet kan volstaan met betaling
in gedeprecieerde marken.
te gaan

Intussen is art.

1793 B.W.

voor zover na

in Rotterdam niet aan de orde geweest zodat evenmin een

woord is gevallen over de kracht van die eventuele bijzondere omstandigheden tegenover het wettelijke voorschrift.
Voordat de Hoge Raad
geroepen

tot een uitspraak

is alleen de rechtbank

in deze materie werd

te Maastricht

(33)

vrijwel algemene en stricte afwijzing van iedere
veranderingen

gekomen

tot een

invloed van waarde

van de Yekeneenheid op de inhoud van een geldschuld.

Nadat op een aanvechtbare wijze
eenheid en betaalmiddel

is

vastgesteld dat de mark reken-

is, wordt de geldgever

door een opzegbaarheidstermijn van vijftien
zamen met het beding dat in marken,

erop gewezen dat hij

jaren te hanteren te-

tegen 60 cent,

moest worden be-

taald zijn lot aan de waarde van de mark had verbonden en dat een
uitdrukkelijk aangegane overeenkomst partijen
was de beslissing reeds

tot wet strekt. Eerfler

in overeenstemming geacht met art.

1793

B.W.

Aan deze stellingname die aansluit bij

de

inleidende beschou-

(32)

Gesuggereerd wordt dat een ongeschreven beding van kracht is dat het
risico voor rekening van de creditrice komt, G. Scholten [1932, p.373-74].

(33)

Rechtbank Maastrícht 1-5-1924, N.J.

1926,

75.
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wingen in 3.1

en waarbij

de behandeling van geldschulden wordt

beheerst door het adagium "pacta sunt servanda"
het voorschrift van art.

1793 B.W.,

gehecht met zijn uitspraak

in de

in samenhang met

is door de Hoge Raad

"Mark is Mark"

zijn zegel

procedure van

Baronesse van Heerdt(34).
Reagerend op een der middelen begint onze cassatie rechter
met de vaststelling dat art.

1793 B.47.

geschreven is

het algemeen en niet uitsluitend voor Nederlands
legt de Raad uit dat het

tweede lid van dit artikel

op de eeuwen oude vraag of bij
baarlieid van geldspecie,

de

overeengekomen geld of de

Vervolgens

antwoord aeeft

verandering van de waarde of de

innerlijke - metallieke

gang-

- waarde van het

uiterlijke - nominale - waarde moet wor-

den teruggegeven. Aangezien de
artikel

voor geld in

geld.

redenen die tot aanneming van het

hebben geleid in gelijke mate voor papieren als

voor ge-

munt geld opgaan dient er voor wat dit betreft geen onderscheid
worden

gemaakt.

te

Bijeen genomen betekent dit volgens de Hoge Raad

"dat dan ook de bepaling omtrent het risico bij wijzigina van de
waarde of gangbaarheid der geldspecie niet het karakter van eene
in engen zin uit te

leggen

uitzondering draagt,

openbaring komt een beginsel

van algemeene

iedere geldsoort die wettig betaalmiddel

is".

Het valt op dat de Hoge Raad enerzijds
stelt dat het tweede

scherp in het

lid van meergemeld art.

op het betaalmiddel en

anderzijds deze

de rekeneenheid gewijzigd

is,

doch daarin tot

strekking omvattende

zaak,

juist door dit

1793 B.W.

licht

het oog heeft

waarbij

de waarde

tweede

lid beslist

Alsof het nadeel voor de geldgeefster en de beslissing anders

van
acht.

zou-

den zijn uitgevallen indien eenvoudig de oude bijna waardeloze mark
als rekeneenheid en betaalmiddel was gehandhaafd en gestabiliseerd.
De vraag die aan de orde is,
draagt van

waarin de schuld is

trouw waarmee

moeten worden

rekeneenheid

uitgedrukt.

Over de cruciale
de goede

is of de geldgeefster het volle risico

de koopkracht ontwikkeling van de onzeker

vraag of het bijzondere van het geval
ex art.

gelegd van

bij veranderingen van

de

1374

B.W.

overeenkomsten

invloed is op de
geldeenheid heeft

ten

dan wel
uitvoer

inhoud van de geldschuld
de Hoge Raad

zich uitge-

sproken geheel volgens de lijn

van enige verwante,

ren gewezen,

dat de wetgever ondubbelzinnig

wijst wie,

(34)

arresten.

Gegeven

in een geval als het onderhavige,

Hoge Raad

2-1-1931,

N.J.

1931,

274.

het

korte tijd

risico heeft

tevoaante
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dragen,
voegd de

zegt de Hoge

Raad het volgende.

De rechter is niet berekening houdend met alle betrok-

regel die de wetgever,

ken belangen,

als de meest

zien op grond van zijn -'s

juiste en rechtvaardige gevolgd wil
rechters - oordeel omtrent billijkheid

en goede trouw op zij

te stellen en door een andere regel te verVoor dit deel van de overwegingen in cassatie kan
in het
midden blijven of de wettelijke risico verdeling
gegeven wordt in
vangen.

het eerste of het

tweede lid van het centrale artikel over de
Deze vraag komt in hoofdstuk 4 aan de orde.
Naar de mening van ons hoogste rechtscollege is het nominalis-

geldlening.
me

van art. 1793 B.W. niet dwingend vooroeschreven - gewezen
wordt
op de opening die het volgende artikel partijen
biedt - maar geldt
het voor zover partijen er niet uitdrukkelijk vanaf
wijken onder
alle omstandigheden.

Dit laatste

met alle betrokken belangen

zou de wetgever

rekening houdend

zo hebben gewild.

Dit standpunt is behalve door de hoofdstedelijke
rechtbank,
in de zoaenaamde Indische gevallen. Het meest
ondubbelzinnig en ook meest schrijnend komt dit tot uiting bij
overwegingen
van het Amsterdamse Hof inzake Hageman - Kilian.
De crediteur
Kilian beklaagt zich erover dat zijn debiteur die
veel te laat, op
gehandhaafd

de valreep,

alsnog

zijn lening van Nederlands-Indische guldens in
storting van rupiahs aldaar ten gunste van

Indonesië aflost door
Kilian,

te kwader trouw een beroep doet op het beginsel van art.
Hem wordt voorgehouden "dat geheel ten onrechte
geint.
der partijen debat getrokken heeft in de emotionele
sfeer van kwade
1793 B.W.

trouw, terwijl het in zaken als de onderhavige zuiver
is een kwestie
van risico verdeling en alles beheersend is het beginsel
van 1793
B.W." en dat een oplossing volgens dit voorgeschreven
beainsel
alleszins redelijk is en beantwoordt aan ons rechtsgevoel.
Deze kwalifikatie wijkt wel wat af van die welke door
Scholten
"Mark is P?ark" arrest van de Hoge Raad zijn gegeven. "Zulk een uitspraak verduwen wij niet gemakkelijk",
zeot
en Meijers van het
Scholten
"Deze

[1932]

in een rede getiteld

uitspraak kwetst

noot onder het arrest

3.4

"Recht en Gerechtigheid"

ons rechtsgevoel",

schrijft Meijers

in zijn

in de N.J.

Een conclusie en een blik vooruit
Op een enkele

rechter een

uitzonderina na blijkt door de nederlandse
beroep op waardevermindering van de rekeneenheid door

de crediteur te zijn afgewezen.

Het is opvallend dat

in de uit-
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wordt
spraken van de lagere rechter niet uitsluitend een beroep
Twee
gedaan op een 'hard and fast rule' als "gulden is gulden".
elementen speelden terecht in de overwegingen een rol: het voorschrift van artikel 1793 B.W. en de mogelijke invloed van de
billijkheid. Meestal moesten deze
resultaat dragen.

Dit impliceert dat over het algemeen

spraak het voorschrift van
schrijvers,

twee elementen gezamenlijk het

1793 B.W.,

in

tegenstelling tot vele

kennelijk niet in strijd met de

heid vindt komen.

In zijn uitspraak

stelt de Hoge Raad echter

1793 B.W.

geboden

in de "Mark
wel

centraal

van de billijk-

is t1ark"

zaak

en is hij

naast van mening dat een nader billijkheidsoordeel bij
passing van dit voorschrift geen

de recht-

de

daartoe-

rol mag spelen.

zal thans een nadere beschouwing worden gewijd aan het
genoemde wettelijke voorschrift. Daarna zal aan de orde komen het
vraagstuk waarom het in deze problematiek eigenlijk gaat, namelijk
Eerst

inflatie)
de invloed van verandering in de omstandigheden (in casu
van
de
bilop de naleving van contractuele normen, in het licht
lijkheid.
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Hoofdstuk

4

Artikel 1793 B.ii.

4.1

en

zijn

achtergrond

Inleiding

In de

rechtspraak zowel

als in de

literatuur is het afwijzen van

aanpassing van de vordering van de

een

crediteur uit geldlening

aan

waardeveranderingen van de rekeneenheid voor een groot deel gebaseerd op artikel
de

1793 B.Y1.

In dit hoofdstuk zullen de betekenis en

achtergrond van dit voorschrift worden onderzocht.

begrip van dit artikel
aan

Voor een goed

is het nodig enerzijds aandacht

de erop volgende artikelen

1794 en 1795 B.S9.

te besteden

en anderzijds te

bezien tegen welke historische achtergrond het is geredigeerd.
Daarom wordt grote aandacht besteed aan de aeschiedenis van het voorschrift in Frankrijk.

4.2

Het Franse recht vóór de Code Civil

Onder het

'ancien regime'

rol in het Franse

(1)

speelden twee begrinoen een essentiële

iinanciële systeem.

Enerzijds was daar de

een abstracte rekeneenheid verdeeld in sols en deniers,
zijds de écu soleil een munt die

sedert mensenheugenis

goudgehalte had te

Prijzen en schulden

geval in het
ten,

zien

gegeven.

leven van alledag

in

livres.

en
een

livre,
anderstabiel

luidden in elk

De in omloop zijnde mun-

die als betaalmiddel dienst deden hadden op de markt en volgens

officiële ordonnanties

hun

koers

alsdus de betaalkracht bepaald.
betaalmiddel

in livres.

Voor elke munt was

Ook. buitenlandse munten waren als

toegelaten tegen hun vastgestelde koers.

Deze koersen

werden initieel bepaald aan de hand van de goudpariteiten der verschillende munten.

In de loop van de tijd konden de noteringen der

munten zich wijzigen, niet

alleen op grond van hun veranderde goud-

inhoud maar ook op grond van de

~11

koersvorming op de markten.

In dit

Als vindplaats voor reqelinqen en meninqen uit die tijd is gebruik gemaakt
van Stamne [1931].

104

spel van koersveranderingen nam de écu soleil een bijzondere plaats
in door zijn in de tijd stabiele goudgehalte.

Het is

essentieel te

onderkennen dat van ouds een scherp onderscheid werd gemaakt tussen
de abstracte rekeneenheid,

waarin prijzen en

finieerd en de betaalmiddelen.
drie mogelijkheden voor.

Bij

schulden werden gede-

financiële contracten

De schuld kon luiden in

zich over de wijze van betaling niet

uitliet.

livres

Dan werd gebruik ge-

maakt van de orlopende munten overeenkomstia hun
kan weliswaar de schuld

schuld

in écus

uit

prestatie van de
De

livres koers.

Ook

luiden in livres maar was de wijze van be-

taling volledig gedetermineerd.
écus worden betaald.

deden zich
terwijl men

tleestal moet dan een bepaald aantal

Tenslotte cuas het mogelijk zonder meer de

te drukken.

In de

schuldenaar dus

twee

laatste gevallen was de

gekoppeld aan het goud.

leer van Pothier die de Code heeft geinspireerd bevestigt,

het wil voorkomen op eigen wijze, de situatie
ontstaan na de afkondiging door Hendrik
ceaux.

"Voulons desormais

que

IV van het edict van Mon-

tous contracts

autres acts quels qu'ils puissent estre,
dressez audit compte à livre:
lions

(-)

prests et tous

soient conceus,

Defendans à

Een kwart eeuw eerder,

Poitiers nog gesteld:
jour de

"Que

in 1577,

d'oresnauant,

Ianuier mil cinq cens soixante

soit pour nostre fait,
marchez

(-)

prests

et

had het edict van

dixhuíct prochainement venant
tous comptes

soit par ecrit ou autrement en quelque
faicts,

dressez

(-)

prix,

genéralement tous actes et negotiations

portant prix d'or et argent au dessus de soixante
seront

luidt de kern van

et à commencer du oremier

ou de nos subiets,

(-),

faits et

tous Notaires et Tabel-

d'en recevoir autrement à peine de nullité"

de bepaling.

naar

die in Frankrijk was

sols

tournois,

forme et maniere que ce

en conceuz en escus

soit

d'or sol des poix et

loy

portez par nostre p~esente Ordonnance."
Wat was eigenlijk
livres,

een

te verstaan

aantal écus

onder een geldschuld,

of een gewicht in

goud?

En,

een bedrag in

hoe mocht of

moest een geldschuld ~oorden afgewikkeld? Daarover werd ook in
Frankrijk strijd geleverd.

De geschillen werden heviger toen de

strijd in het teken gezet werd van

het bepalen van en verplichte

rekeneenheid voor alle

die niet duidelijk in natura

luidden.

Of,

transacties

anders gezegd,

ciële prestatieplicht

of het wel

toegestaan was om een finan-

te koppelen aan het goud.

Het

ligt

voor de

hand dat crediteuren geconfronteerd met depreciatie van de

livres

een dergelijke

uit te

koppeling nastreefden,

drukken in goud of
te eisen

in écus

écus dan wel

hetzij

door

schulden

door van livres schulden betaling

overeenkomstig hun oorspronkelijke

livreskoers.
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van de general de monnoyes Turquam aeven aan dat de

Uitlatingen

situatie vbbr het edict van Poitiers nog geheel open was met dien
in alleen écus was

verstande dat de specificatie van de betaling
verboden.

Hij

"........

vat de situatie als volgt samen:

elle ne doit estre entendue que de ceux qui voudroient

estre precisement payez en especes

......

d'escusz

debteur a

liberté de payer en

d'argent,

selon la correspondence qu'ils ont

gemeen verplicht stellen

van de

autres

d'autant que

le

especes d'or ou
à léscu".

Van een al-

livre als rekeneenheid,

zoals som-

was geen sprake, maar slechts van een regeling van

migen beweerden,
de betaalwijze.

toutes

Pas

ordonnantie het rekenen in

in 1577 wordt bij

écus verplicht gesteld,
écus verboden en dat

later wordt het rekenen in

een kwart eeuw

in livres

Ging het hier om

verplicht gesteld.

een uitspraak over wat te verstaan is onder een geldschuld?
Wat was

er de reden van dat de Franse wetgever

zich

zo

intensief

met de eenheid waarin geldschulden werden uitgedrukt en de betaalwijze van de schulden bezighield? En dit met het stellen van de
zwaarste
el)

straffen

et bannissement perpetu-

(confiscation des biens

op overtreding.

ductie maar arm in

Frankrijk was een
goud.

land rijk in

agrarische pro-

rijkdom en welvaart afmat

In een tijd die

aan goud was deze situatie voor de Franse overheid een voortdurende
zorg.

Haar streven was erop gericht de binnenlandse goudhoeveelheid

minstens

te handhaven

en wisselhandel,

te vergroten.

en zo mogelijk

lijking van haar doeleinden stootte

zij op de

in het bijzonder zoals die

de markt van Lyons.

Bij

de verwezen-

internationale geld-

zich manifesteerde op

Op deze markten kwamen wisselkoersen tot stand

tussen de binnenlandse en de buitenlandse munten.
konden afwijken van de officiële door
Naar de opvattingen van de tijd,

Deze noteringen

de Koning vastgestelde.

waarbij

werden nu te kwader trouw op de wissel-

Stampe

zich aansluit,

annex goederenmarkten de

koersen van buitenlands geld ten opzichte van de Franse écu opgedreven zodat een steeds geringer bedrag in buitenlands geld volInde

doende was om een livresschuld te voldoen.

lacrimae:

Immers,

de Franse goudbalans met het buitenland wordt hierdoor ongunstig
beinvloed.

Importen betaald met écus worden

relatief duurder

wijl buitenlanders met hun opgewaardeerde munt
vraag

in Frankrijk kunnen opdrijven.

Kortom,

de binnenlandse

Dit effect wordt nog versterkt

voorzover het buitenland als betaling van
eist.

ter-

livresschulden wel

inflatie en het afvloeien van

écus

goud zijn het gevolg
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van wat Stampe

"Gewinn bringende Manóver"

noemt.

De vraag kan gesteld worden of de grond van de Franse ellende inderdaad primair geleaen

is

qeweest in kaoitalistische machinaties

en de onnozelheid - geldillusie zou dit tegenwoordig heten
"povre menu neuole et

sim~les

Frans I en Stamoe het

stellen.

de Franse handelsbalans
nenlandse inflatie,

een

bij

-

ignorans nos ordonnances"

van
zoals

zijn dat in feite

Zou het niet kunnen

deficit vertoonde

zodat de

de? In elk qeval oast de

gens

veroorzaakt

door bin-

"wissel oo het buitenland" verslechter-

reactie van de Franse overheid die

de oakken wenste neer te zitten wel bij

deze

niet

ínterpretatie.

De

officiële koersen rrorden in het snoor van de marktnoteringen of
daar zelfs on vooruitlonend

verhoogd.

40

o~oelonen tot

sols in

hij

o~

1561 is de koers

104 sols:

sultaten van de

De

4~as de écu soleil in
50

sols

en in

livre wordt steéds verder gedevalueerd.

"monetaire nolitíek"

vecht teqen een bierkaai

die

toch van

fundamenteler aard moet zijn

worden met een steeds oerinRer aantal écus betaald:
euvel dat men eveneens

tracht te bestrijden.

"surhaussements"

naast,

Slechts

volgens vaste koers,

crediteur een vast

~danneer blijkt dat

een benerkt

betaalmiddel.

aantal écus

daard blijkt niet
billonneurs"
de livre:
maa.

te garanderen en

anderzijds het on-

sluiten aangezien

Aan

illusie is van korte

in

de uitvoer van goud
duur.

Een écu stan-

te handhaven "oar une grossière substilité des

die de écu als

een écu wordt 1,1

Hiervoor moet

aantal munten is daar-

Zo hoopt men enerzijds de

Frankrijk toch in écus moet worden betaald.
De

de

rekenen en betalen in écus

drijven van de koers van andere munten uit te
moet zo een einde komen.

in livres

een bijkomend

telkens achter de feiten aanlopen wordt

in het aemeld edict van Poitiers het
soleil verplicht gesteld.

staat
De re-

zijn dan ook bedroevend. Men

dan de machinaties der geldhandel. Binnenlandseschulden

wettelijke

1532 nog

1636

toch

een

rekeneenheid
écu.

al even

abstract maken als

Het bloed kruipt waar het niet gaan

fundamenteel economische reden aanwezig

zijn geweest.
Als

zodaniq wordt door de

edict van Monceaux qezien
valeur de nos esoeces d'or

onstellers van het "nominalistische"

"la tron grande disoronortion entre la
et d'argent,

Er blijft slechts één weg open:
ren verzuchtte:
certain

de noz

"Et ne nouvions,
biens et

definitief ver~licht.
king te

revenuz"

Een

celle

de nos voisins".
De koning die tevo-

n'y noz subiects faire aucun estat
stelt in

1602 het rekenen in livres

specificatie van de betaalwijze om ontdui-

voorkomen is verboden.

toeqelaten betaalmiddelen

et

koersaan~assing.

Betaald zal uiteraard worden met de

conform hun livreskoers,

op het moment van
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betaling.

livresschulden

Slechts

zijn toeaestaan.

Samenvattend kan worden gezegd dat het edict van Monceaux weliswaar wordt aangezien als de basis van ons nominalisme maar dat het
slechts het rekenen
tracten bij

in abstracte

rekeneenheden bij
stelde.

uitsluiting verplicht

De

financiële con-

livres

rekening zelf

van afwikkelen van derRelijke schulden

was reeds

zeer oud,

de wijze

eveneens.

Trouwens,

anders had die

rekening eerder geen pro-

livres

Het edict vorr.ide een maatreRel van macro-econogoudmische aard ter beëindiging van de uit Frankrijk vloeiende
wet
op de
met
de
Nederlandse
stroom. Aldus is het te vergelijken
niet
verboden
omaoudclausules. Het eisen ~an betalina in goud was
blemen opgeleverd.

dat het als onverenigbaar werd beschouwd met het bestaan van een
aeldschuld maar omdat de economische situatie van het tijdsgewricht
zulks

ten enenmale

Frankrijk was
was

onoewenst maakte.

dit voor wat Nederland betreft,

Het

edict

tot

grootste belana.

In

1936

ruine van het bedrijfsleven.

de

gebleven en beheerste

van t7onceaux is van kracht

Franse recht nooens geldschulden

zeventiende eeuwse

In het

de uitvoer van goud van het

de daaen van Pothier.

in

het
Aan-

de paraetekend moet wel worden dat de handhavina van de wet door
lementen te wensen

overliet.

Terwijl het voorschrift oorspronkelijk was
gingen van macro-economische ~olitiek,
als Dumoulin en Pothier

wordt

door overwe-

inqegeven
zij

door

schrijvers

anders gefundeerd en op geheel ander niveau

In hun oovattinqen is het niet meer een s~ecifieke en concrete bedoelina die ten grondslaq liqt aan het geldende verbod op
getild.

het contracteren

in

mede onderworpen

algemeen beginsel.

ooud maar een

De reqeling van het

geldwezen

is

in handen van

aan het publiek recht.

paalt wat een munt

is betekent het gebruik

Dumoulin en Pothier dat men gebonden
staat

hoeveelheid

les ~ieces de monnaie,
fait

aan de betekenis die

de

men weliswaar de munt gebruikt maar in feiverheldert Pothier "que ce ne

mais

dergaand stelt Pothier
monnaie en elle mème,
lui

la valeur qu'elles

seulement

la matière du prét,

a plu au Drince de

staat be-

die munt volgens

goud bedoelt.

"I1 suit de ce principe"
qui

is

van

de staat en daar-

alleen de

zonder dat men hiervan mag afwij-

aan die munt heeft geqeven,

ken door te stellen dat
te een

Omdat

(1861,

ainsi
p.

que des

55~56]

mais seulement

sont point
signifient,

autres contracts".

"On ne peut

Ver-

donc préter la

comme signe de la somme qu'il

faire signifier

(-)

et toute convention con-

traire doit étre rejetée comme contraire au droit public".
Het zij benadrukt dat wat in strijd wordt geacht met het publiek-
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recht is het

in het leven roenen van andere

indien voor de daarbij betrokken prestaties
tig betaalmiddel" wordt gebruikt.
schulden

rekeneenheid,

met

alle

gevolgen

crete betaalmiddel

in

livres,

hoofdstuk

2

De onjuistheid van
aan de orde

artikelen

Het hoofdstuk

de

juist het con-

Deze benadering heeft ook een

internretatie van de voorschrif-

een dergelijke

zoals hieronder

benadering is in

geweest.

1895-1897

"Du nrèt

abstracte

Terwijl er in fe~te

de Code Civil en het Burgerlijk Wetboek,

zal blijken.

als

aan het gebruik van de

dat te begrijpen met

als uitgangspunt.

vertroebelende rol gespeeld bij

De

rekenen
van dien,

abstracte rekeneenheid en een secundair

betaalmiddel heeft men qetracht

4.3

"wet-

Met de afwikkeling van livres-

in feite een bron van veel verwarring.

stelsel bestond met een

ten van

livresschulden
de zin van

redenering weinig te maken.

De koppeling van het verplicht

een

geld in

zuiver op basis van hun livresbedrag heeft het oubliek

recht in deze

munt is

dan pure

Code Civil

de

consommation,

ou simple prét"

van de

Code Civil is tot wet verheven aan het einde

van het Franse Consuinstanties beraad-

laat op

9 maart

slaagd.

Het

1804.

Over

zoek en

goedkeuring door het Tribunat werd het

aan het Coros Legislatif
beraadslagingen
De tekst
22

(1895)

is

in drie

van

ter bekrachtiging.

in de verschillende

van de Maleville
art.

de wet

ontwerp vond plaats door de Conseil

[1807]

en

de Franse artikelen

"L'obligation qui

kenbron voor de
is gebruik

gemaakt

in eerste versie is als volgt:

résulte d'un nrét en

argent n'est tou-

enoncée

au

contrat.

S'il y

d'espèces avant 1'enoque du

augmentation ou diminution

paiement,

Na ondertoegezonden

[18361.

jours que de la somme numérique
a

Als

instanties

van Fenet

d'Etat.
ontwerp

le debiteur doit rendre la somme numerique prétée,

et ne doit rendre que cette

somme dans

les

espèces ayant

cours 3u moment du paiement".
art.

23

"La

règle portée en

1'article précêdent n'a pas

(1896)

prèt a été

art.

"Si ce sont des

lingots,

ont été prètés,

quelle aue soit

24

(1897)

nution de

fait en

leur ~ri,

lieu si

le

lingots ou en mares".
ou des mares,

ou des denrées qui

1'augmentation ou

le debiteur doit tou~ours

méme quantité et qualité,

la dimi-

rendre la

et ne doit rendre que

cela".
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Het blijkt dat het ontwero,
seil

d'Etat door de

redactie,

zoals het werd ingediend bij

welijks tot opmerkingen aanleiding heeft gegeven.
artikel 23
van

zijn enige woorden gewijd.

(1896)

"ou en mares".

voeging

de Con-

deze artikelen betreft nau-

voor wat

Slechts aan het

Deze betroffen de toelang voor de

De marc was destijds -

redactie

de Code - een gewichtsmaat geweest voor edele metalen,
Het soeelde

bijzonder het goud.
regeling van het
boven vermelde
écu in

geldwezen en in

in de

financiële contracten.

van de marc d'or werd

livresprijs

als

die

in écus.

Tegen het gebruik

als enig bezwaar aangevoerd,

de term.

de

Bij de hier-

Schulden aangegaan in mares d'or vervulden een soortge-

aangepast.
nu werd

in het
rol bij

"Surhaussements" werd niet alleen de koers van de

livres verhoogd maar ook de

lijke rol

15e en 16e eeuw een

Achter het woord

zijn van

"marc" werd in ieder geval geen enkele fiDit moge blijken uit de

nancieel-monetaire betekenis meer gezocht.

Door Portalis werd gesuggereerd marc

voorstellen tot verbetering.
te vervangen door

van het woord "marc"

in onbruik geraakt

het

"noids".

Tenslotte werd besloten het woord geheel

te laten vervallen omdat het woord "lingot" weging reeds veronderstelt.

Dezelfde wijziging wordt

Het feit echter dat woorden
monetaire

aangebracht

gehanteerd

sfeer lijkt toch niet

in het artikel 24

zijn die komen

zonder betekenis.

uit de

(1897).
semi-

Het betreft hier

een uitzonderingsbenaling op hetgeen in het vorige artikel voor de
geldlening gesteld is.

Aangezien in het verre

verleden

financiële

overeenkomsten nogal eens werden gesteld

in

bepaling volgen dat niet alle

contracten onder het regime

van art.

financiële

1895 C.C. werden geacht te vallen.

"mares d'or" moet uit de
laatste moet

Voor dit

aan een

aantal vereisten voldaan zijn.

stelde,

vereenzelvigina in die dagen van geld en edel metaal,

feit dat de
voor de
ville,

Ondanks

geldlening van kracht te doen zijn.
laten uitkomen

n'avait plus lieu,

bij

"que

lorsque

art.

1896

qualité et bonté,

comme

is het

vloed van Pothier is onmiskenbaar: Als
Dat is een schuld in
treffend te

is

il

1'article

numéraire,

mais

faut rendre méme
suivant".

De in-

gebruik wordt gemaakt van mun-

livres

geldschuld.

of francs.

dat hoezeer het Franse stelsel de reken-

eenheid voorop stelde en munten behandelde
een bepaalde betaalkracht

alors

de t4ale-

1'article précédent

er dwingend een echte

rekeneenheden,
zien

en

volgens

om gaat is om duide-

n'etait pas une somme

il est dit dans

ten van wettig betaalmiddel,

[Jaar het

C.C.

la règle portée
ce

un métal non monno;~é qui avait été orété;

Het is

door velen ge-

lening goud betreft nog onvoldoende reden de bepaling

een der redacteuren,

lijk te

de,

in livres,

als betaalmiddelen met

de Maleville bij

zijn verkla-
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ring van de betekenis
te

van

artikel

vous m'avez prété
que deouis,

des

écus

par un édit,

valant

er écus

Hij

six

"C'est à dire que

zegt

francs
rendant

en vous

prétés et vice versa

(-)".

la moitié

des écus

Hier wordt gedaan alsof

zijn geleend in olaats van franken. Vanuit die optiek

het merkwaardig dat een afwijkend aantal écus wordt
Het is

eveneens

in artikel

vanuit dit

1895 C.C.

si

au moment du prét et

leur valeur numérique soit portée à douze,

je serai quitte en vers vous,
que vous m'aviez

uitgaat van het concre-

1895 C.C.

object dat van eigenaar verandert.

gezichtsount dat het noodzakelijk is om
de schuld uit geldlening bestaat

te bepalen dat

in een aeldbedrag en niet

is

teruggegeven.

in een

Het artikel begint

aantal munten.

met te stellen dat een geldschuld uit geldlening bestaat in een
"somme numérique",
men.

een bedrag in rekeneenheden dat is

De rest van het artikel geeft dan slechts een

betaalwijze.

Dat dit

overeengeko-

regeling van

de

laatste nog nodig werd geoordeeld is begrijpe-

lijk tegen de historische

achtergrond waarbij

ten gevolge van de

livre of franc door partijen getwist werd

waardedalingen van de

over de hoeveelheid goud die over de tafel moest komen.
dat gebruik wordt gemaakt

van betaalmiddelen speelt bij

Het

feit

de beraad-

slagingen van de Franse wetRever ook verder een verwarrende

rol.

Met het oog o~ de beraadslagingen in het Tribunat wordt door een
der tribunen een praeadvies ongesteld.
Den van de eigenaardigheid dat bij
eigendom worden van de

lener.

ook voor zijn rekenina komen,

Dit begint met het onderstre-

verbruiklening de betrokken

Bijgevolg zou het
"si

zaken

risico van díe

zaken

les choses viennent à périr,

aug-

menter decroitre".
Hieraan gekonoeld verdediat

de

praeadviseur het artikel over de

geldlening - geld en denrées werden eerder on een
als volat.

"S'il s'agit d'un orèt d'argent,

sont donc Das identiquement

lijn gesteld -

les pièces

celles urétées et

celles

fournies

à rendre,

ne
mais

pareille somme que celle enoncée au contrat en espèces ayant

cours

au jour convenu nour

les

la restítution,

espèces aient eprouvées entre

quelques variations que

1'epoque du prét et celle du paiement".

De regeling van de geldlening wordt hier dus als een vanzelfsprekendheid naar voren geschoven.

Het

geven ervan zodat

de

("donc")

gebruik van geld bestaat in het uitte restitueren geldstukken niet

zelfde zullen zijn als die welke ontvangen
oraeadviseur de kern van de
Er wordt echter geheel aan
de soort en in

zijn.

gehele regeling van de verbruiklening.
voorbijgegaan dat niet munten van dezelf-

gelijke hoeveelheid als geleend

moeten worden maar "espèces

de-

Dit is voor de

ayant cours

au

is,

gerestitueerd

jour convenu pour

la res-
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tot een

titution"

"nareille somme que

hoeverre dit aansluit bij

lening wordt niet duidelijk

au contrat".

celle enoncée

In

rest van de regeling van de verbruik-

de

Onvoldoende wordt

gemaakt.

dit verhel-

lener
derd door de voorafgegane opmerking dat de
gelijke
hoeveelzijn. Immers ook als munten van dezelfde soort in
risico's voor de

lene.r het risico van wat met de

heden worden teruggegeven draagt de
munten,

in de

looptijd van de

lening,

1804 heeft

De nraeadviseur van

is

geschied.

in de regeling van de geldlening

verbruikslechts een uiting gezien van het algemene beginsel van de
identificatie
van
vanuit
een
lening. Dit is slechts verklaarbaar
geld met betaalmiddel,
oaald door de koers.

Eerder is

een der9elijke visie.
juist bij

waarbij

geldwezen,

Het

is,

laatste wordt be-

reeds gewezen op de onjuistheid van

Deze blijkt niet alleen vicieus maar

de geldlening,

blemen op.

de soort van dit

zoals bleek

zoals blijkt

ook niet de visie die

1,

in hoofdstuk

uit de geschiedenis

levert

bijzondere provan het Franse

regeling ten grond-

in feite aan de

In Frankrijk werd het geld reeds eeuwen gezien
als een abstracte rekeneenheid. Dit komt b.v. ook tot uiting in het
gebruik van het woord "valeur numérique": slechts de getalswaarde
slag heeft gelegen.

telt.
Dat

de Franse wetgever het beginsel van

zien als
blijkt

duidelijk

als men

in lijn met het

1895 C.C.

algemene van de

ziet wat de Tribuun Albisson,

niet heeft geverbruiklening

de presentatie van

bij

het ontwerp aan het Corps Legislatif opmerkt aangaande 1895 C.C.
"Ici vient ce pla~er, comme excention à 1'article 29 (1902 C.C. dat
de

eerste olicht van de

orétées soient
19

(1892 C.C.

lener geeft F.J.B.)

qui

veut que

les choses

rendues en méme quantité et qualité, et à 1'article
F.J.B.), qui soumet 1'emprunteur à 1'obligation de

rendre autant en méme espèce et qualité,

la disposition de

1'article

lid van de wetgevende macht is

F.J.B.) (-)". Door dit
(1895 C.C.
dus duidelijk wel een uitzondering ervaren on het
22

van de

verbruiklening wanneer het om geld aaat.

bestaat daarin dat bij

algemene beginsel

Deze uitzondering

Reldlenina juist niet gezien wordt

naar de

hoedanigheid der zaken maar naar hun waarde uitgedrukt in francs, de
somme numérique. Met andere woorden voorwern van de lening is een
aantal franken.
In de wetgevende vergadering blijkt men
aanvaarding van het ontwerp.

zich te hebben beperkt tot
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4.4

Het Nederlandse ontwero van

Van de

1829

verwikkelingen rond de poging

gerlijk wetboek

tot

de invoering van een bur-

ín de twintiger jaren van de vorige

zet verslag gedaan door Noordziek

[1878].

eeuw is nauwqe-

Voor het navolgende is

hieruit ~eout.
Het ontwerp van wet is duidelijk gebaseerd op de Franse Code en
luidt aldus voor
art.

3

de

De schuld,
alleen

in

hier te
uit
de

Indien er,

releveren artikelen

leening van

aeldsom,

geld voortspruitende, bestaat

die bij het contract is uitgedrukt.

vóór het tijdstip der voldoening,

of vermindering van de waarde

moet de schuldenaar de geldsom,
teruggeven en

4

De regel bij
plaats,

eene leening van een

in eene bepaalde munt,

zijn overeengekomen, dat,
de der geldstukken,
ven;

art.

5

in welk

het

de

geval degeen,

dat getal,

moet teruggeven.

uitdrukkelijk

die

ter leen ontvangen heeft,

der geleende geldstukken en niet meer dan

staven goud of

zilver, of wel

levensmiddelen

ter leen gegeven moet de schuldenaar,
ook

zeker getal geld-

partijen

zonder acht te slaan op de waar-

getal

waarde

tij-

zelfde getal zal worden teruggege-

het juiste

Indien

als ten

zijn.

het voorgaande artikel vastgesteld heeft geen

indien bij

stukken,

die aan hem geleend is

zulks in zoodanige muntspecien,

de der voldoening gangbaar
art.

vermeerdering

der geldspecie ontstaat,

zijn

hoezeer derzelver

moge vermeerderd of verminderd zijn altoos eene

gelijke hoeveelheid en hoedaniqheid

teruggeven,

en

is

tot

niets meerder qehouden.
De parallelle Franstalige
van art.

4,

de analoge

tekst van het ontwerp volgt,

Code artikelen oo de

aannemen dat de ontwerpers

in

de artikelen

voet.
3

en

5 niet

ben willen stellen dan de Franse wetgever had gedaan.
in
den

de Nederlandse versie wellicht een

men

hebben

lening van

goud de

Het is meer aannemelijk

gelezen.

Artikel 4

is niet geheel duidelijk of

slechts beoogd heeft een verduidelijking van

dat bij
is.

Het

anders hebSlechts kan

verduidelijking worden gevon-

van hetaeen de ontwer~ers in de Code

is qeheel van vaderlandse bodem.

afgezien

Men mag daarom

de Franse bepaling

regeling van de geldlening niet van kracht
dat men bewust heeft willen afwijken.

het bijzonder geldt dit het Franse verbod om van de

algemene rege-

In
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ling van de

geldlening af

heeft de Hoge Raad dit
klaarheid
de

te wijken.

laatste

is hierover echter niet

regering

is

bij

0o de vragen uit

Noordziek

te

niet te

de kamer en

of geheel ontbreken.

Zn het

'mark is

mark'

in de beoaling gelezen.
scheppen.
vinden

arrest

Bijzondere

Een toelichting van

terwijl de

zijn afdelingen uiterst

Dit probleem soeelt-ook bij

antwoorden

summier

zijn

de andere hier re-

levante artikelen.
Alvorens nader in te gaan op de meningsvorming van de Nederlandse
wetgever over de

regeling van de verbruiklening wordt thans

bijzonderheden van het Nederlandse ontwero gewezen.
wetgever

appelleerde moest men
verduidelijken.

De

in ons

met "gangbaar zijn".

Of inen

de Staten Generaal.

in

In
4,

de

wordt eenvoudig vertaald

zijn oogingen

tot verduidelijking

Dit blijkt reeds

Franse versie komt

gebezigd stof
het woord

"somme",

diRden en de

regeering,

olaats wordt daarbij
[1878,

p-

in

ingenomen door Daam Fockema,

zaam aandeel heeft genomen
leden slechts

hadden".

in

het werk van

de

laatste

de afdeling die het

(i.e.

latere ontwero

Daam Fockema
en

van eene

"want

uitwendige waarde,

king als voorwero van

kiezen
zijn de

Zij
enige

zijn echter onbeinvloed uitgeoe-

voor Noord Nederland alleen.

constateert een

4 en 5 anderzijds,

dat de

het Regeringsont-

afdeling ondersteund voor wat

zijnde artikelen.

antwoord gebleven en hebben wellicht slechts
het

zeer werk-

verbaal van de beraadslagingen

Daam Fockema door de

betreft de hier aan de orde
fend bij

Een centrale

van wie Noordziek

en de denkbeelden van den heer Daam Fockema te
van

Ove-

"prix".

"zoodat ondersteld moet worden,

tusschen

Volgens het oroces

voorstellen

en

lag blijkens het-

de persoon van Van Maanen.

424] oomerkt dat hij

wero F.J.B.)

slechts

in handen van een benerkt aantal afgevaar-

betreffende deel van het ontwero moest bestuderen een
overige

tot over-

"valeur"

"cours"

De meningsvorming van de Nederlandse wetgever
vermeldt

is

verhandelin-

dat dan ook van dezelfde ontwerpers stamt.

rigens wordt daar gebruik gemaakt van
geen Noordziek

uit de

Daar heeft in het bijzonder het woord

dat in alle drie de artikelen wordt

voor in artikel

bepaling nader

"vermeerdering of vermindering van

"ayant cours"

geslaagd is uiterst kwestieus.

weging geleverd.

een be-

zijn taalgebruik

"augmentation ou diminution des espèces" wordt

de waarde der geldspecie" en

in

in

land de bedoeling van de

voor Nederland weergeaeven met

waarde

Franse

zijn regeling formuleerde tegen de achtergrond van

?aalde organisatie van het geldwezen en daaraan

gen

op enige

Waar de

in

duidelijke caesuur tussen artikel
het eerste komt

door den wetgever bepaald,

terugqave;

en

in de

twee

3

alleen de hoeveelheid
in aanmer-

andere gevallen is
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voorwerp van
de hoeveelheid van dezelfde soort en hoedanigheid het
orijzen".
Met
teruggave, zonder te letten on de verandering van
nominale waarde
"uitwendige waarde" wordt gedoeld oo wat men thans
waarde waarmee men ten
noemt. Het begrip stond tegenover inwendige
oog had op de goudinhoud
tijde dat deze woorden nasmunt waren, het
wordt als weuit
geldlening
van de munt. De inhoud van de schuld
vormen
van verbruikzenlijk anders ervaren dan die uit de andere
het enige wat van beleen. Bij de eerste is de prijs van de zaken
irrelevant. Met dit belang is; bij de tweede is de prijs volledig
op "dat de wetsginsel is men het kennelijk wel eens maar men merkt
niet hadduidelijkheid
bepaalde
bepalingen in de artt. 3 en 4 die
formulering
alternatieve
den, welke men wenschelijk achtte". Een
wordt voorgesteld:
de
leening van geld ontstaat eene veroligting om
leveren
somme uitgedrukt in de overeenkomst, weder op te
naar
voldoening
gangbaar,
der
in munt specien, ten tijde
(uitwendige)
prijs.
derzelver dan bestaanden

art.

3

Uit de

art.

4

getal geld"Indien men is overeengekomen, om een gelijk
zonder
stukken van dezelfde soort weder terug te geven,
waarde, moet dezelfacht te slaan on dezelver uitwendige
teruggegeven".
worden
dezelfde
soort
de hoeveelheid van

Deze alternatieve formulering,
3

en

4 en het

ontworpen art.

5,

omvattende
doet

derscheiding die door ~Daam Fockema

de voorgestelde artt.

inderdaad goed uitkomen de on-

is qezien,

tussen de

geldlening

staat de verwijzing
rest van de verbruiklening. In art. 3
prijs"
en in art. S
(uitwendige)
"naar derzelver dan bestaande
verminderd zijn".
vermeerderd
of
"hoezeer derzelver waarde ook moge
van de geldleDe Code en het ontwero geven eerst een "definitie"
een regeling van betaling
ning in de eerste naraaraaf en vervolgens
van muntspeciën wellicht is
voor het bijzondere geval dat de koers
het aangaan van de
gewijzigd ten oozichte van die ten tijde van
weg
in. Door hem wordt
een
andere
overeenkomst. Daam Fockema slaat
gericht op de
direct
de aandacht, voor wat betreft de geldlening,
hoeveelheid.
zaken die geleverd moeten worden, naar soort en
in het feit dat men
De reden voor deze stan is kennelijk gelegen
met de inpassing van
bij de voorgestelde formulering moeite heeft
Immers, zoals men
verbruiklening.
van
de geldleninq in deze titel
aan de algemene beeigenlijk
niet
de geldleninR ziet, voldoet deze
mee dat concrebrengen
ginselen van de verbruiklening. Deze laatste

en de
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te dingen van gelijke
ontvangen

zijn.

Bij

soort en hoeveelheid worden

de geldlening behoeft

waar men het wel mee eens

is,

niet olaats

Uitgaande van de concrete te
gevoeld

in

verbruiklening,

geen belang is voor de

te

vinden.
Immers,

in het algemeen,

slaan op de,

oordeel van Daam Fockema de kern,

concrete te

schuld uit geldlening direct
dingen naar hoeveelheid en

leveren

afdeling gezegd dat het bij

aanwijzing van de materiële

Deze

Aangezien dit punt,
de

formulering van
verf kwam is

uit te drukken

in de

soort. Weliswaar

geldlening gaat om een

maar duidelijkheid wordt gezocht in

hoeveelheid "uitwendige waarde"
de

bij

de

door de wetgever

ontwerp en Code niet voldoende duidelijk uit de

wordt door de

zaken van

die geleverd worden.

uitwendige waarde der dingen

ervoor gepleit de

zegt men,

de waarde der

waarde bepaalt juist wel de hoeveelheid dingen.
het

zo

restitueren hoeveelheid dient men bij

geldlening in het bijzonder acht te

naar het

als

zaken wordt onduidelijkheid

leveren

de formuleringen van het ontwerp.

waar bij de

bepaalde,

te

teruggegeven

volgens het beginsel,

dit,

inhoud van

verschuldigde presta-

de

In wezen wordt ervoor gekozen de abstracte basis voor de definitie van de schuld in geldeenheden, francs, livres of wat dies
tie.

meer zij

te verlaten ten gunste van het

concrete ding,

de munt.

De

hoeveelheid van deze laatste wordt juist bepaald door de prijs ervan ten
Aan

tijde van betaling.

de wensen tot verduidelijking

ring niet voldaan.

langs

deze weg is door de Rege-

Waarschijnlijk werd er niet de verbetering in

zien die Daam Fockema

ge-

zich ervan had voorgesteld.

Uit de besprekingen valt op te maken dat de regeling die uit de
artikelen 3 en

4 van het ontwerp

spreekt op

als een vanzelfsprekendheid werd opgevat.

zich in het algemeen

Wel

zou de duidelijkheid

te wensen overlaten.
Een uitzondering is

de zuidelijke

het ontwero een verbetering van
van het begrip waarde.

secundair.

(2)

Deze vindt

de Code omdat gebruik wordt gemaakt

Na een analyse van

de slotsom dat hieronder rechtens
edelmetaal.

afgevaardigde Warin.

vait

te

dit begrip komt hij

tot

verstaan een hoeveelheid

Ook naar de opvatting van Warin is de betaalwijze

In zijn internretatie

houdt dit echter in

dat steeds een

bepaalde hoeveelheid edelmetaal moet worden betaald met welke munten dit ook geschiedt.

Bij

deze

afgevaardigde is het

abstracte rekeneenheid volledig op de

zal duidelijk zijn dat in een dergelijke visie

(2)

idee

van een

achtergrond verdwenen.

Het

de bepaling van ar-

Wel erkent hij dat waarde eigenlijk algemene ruilkracht is, maar een goed met
constante ruilkracht is niet te vinden.
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tikel
het

4-

1794 B.W.

onzinniaheid of een overbodigheid

- een

gebruikte weord waarde.

Als

immers in

feite

door

is benaald wordt juist wel

op

betering voor die

dat het hier om een "cououre" bepaling

gaat.

aangeeft

de waarde gelet.

is

een hoeveelheid goud
Warin stelt een

zich bij Warin aansluit,

Hoewel een enkele afgevaardigde

van Regeringszijde niet op Warin's beschouwingen gereageerd.
Warin moeilijkheden ziet door het
verschillende betekenissen in
de discussie

toegevoegd dat

de

redactie

artikel 4

van

"valeur

4.5

De beraadslagingen bi~

Waar
in

krijgt hij

s'entend de soi méme".

onderstreent nog eens

gaat om een waarde in abstracte

wordt

gebruik van het woord "waarde"

de verschillende artikelen,

in

ver-

dat het bij

Juist

"waarde"

rekeneenheden.

de totstandkoming van de thans

geldende

formulering
Van

totstandkoming van ons huidige wetboek is verslag gedaan

de

[1838].

door Voorduin
artikelen
toe

is

hij

aan hetgeen
Door de

Voor wat betreft de hier aan de orde

zeer kort.
reeds

ontweroers

De discussie

1824 was

in
van

naar voren gebracht.

1833 is geooogd het artikel betreffende de

schuld uit geldlening te verbeteren en te verduidelijken.

in

Als verduidelijking ten onzichte van de

1824 wordt nog eens toegevoegd

"waarde" van de

formulering

Hiermee wordt,
tweede

naar

lid slechts

Er wordt niet gedoeld op een eventuele

geldeenheid als wel op de betaalkracht van de specie,

het betaalmiddel.

Deze betaalkracht op een bepaald

dat moment bepaalde waarde.
zijn die

(3)

onderstreept dat het de wetgever in het

gaat om de betaalwijze.

"in 3e

"en wordt de specie berekend naar

derzelver bepaalde waarde op dat tijdstin".
het lijkt,

Naast de

de "waarde der geldspecie" wordt gesteld die

verandering van
gangbaarheid".

zijnde

in de kamer voegde weinig

Betaalmiddelen kunnen

op het moment van betaling als

zodanig

tijdstip is de op
slechts

zijn

die

zaken

aangewezen,

"gangbaar zijn".
Het heeft niet mogen baten.
door waarde

der geldspecie,

innerlijke waarde naar het
meerdere of mindere
ken voorhanden,

(z)

"In de

2e

afd.

verstaan wordt;

gehalte,

vroeg men, wat hier
is dit

de

en dus in betrekking tot de

hoeveelheid van kostbaar metaal

of wel naar

(zeide men)

in de geldstuk-

den koers welke aan dezelve

Vergelíjk het hierboven vermelde voorstel van Daam Fockema.

gegeven
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wordt?" Het

voorstel wordt niet voldoende duidelijk

Conform het voorstel
te voorzien wordt
door

van een andere afdeling,

in de eindredactie

"gangbare waarde" omdat

gevonden.

om in

de bezwaren

"bepaalde waarde"

vervangen

dit de bedoeling beter zou uitdrukken.

Of door deze formulering de gedachten aan een goudinhoud geheel
zijn uitgesloten is de vraag,
dentie.

4.6

Het beginsel

In

zoals moge blijken uit de

hoeverre

is

van

1793 B.W.

in artikel

1793 B.iV.

nu het

resultaat van een door

de wetgever verrichte belangenafweging te zien?
van

de bepaling,

in het bijzonder dat deel dat

valt op te maken

dat in elk geval

voorschrift is geweest om aan

te

geldlening gaat om een geldsom,
den en

betaalmiddel

dat

de

speelt,
het

schuld uit

de

een bedrag in abstracte

geldlenino

geling van de verbruiklening.
had de wetgever er

het bij

rekeneenhe-

van een bepaalde materiële
liggen op het gebezigde

intussen tot onnodige moeilijkheden ten

van de plaatsing van

aanzien

in het kader van de algemene re-

Zoals reeds

goed aan gedaan de

in hoofdstuk

3 opgemerkt

geldlening afzonderlijk

te re-

Door de historische achterarond van het edict van Monceaux

dat het

rekenen in

livres

bij

gesteld werd het voorschrift
alleen dat een
dat het gebruik
Deze

regeling

schuld in

rekeneenheden was waarbij

verplicht een

is blijkens artikel

Zegt het voorschrift dan nog wel
moet worden? De vraag die daarbij
worden opgehoogd

zijn,

maar ook

schuld in reken1794 B.W.

aan

land vreemd.
iets over de

met waardeveranderingen van de rekeneenheid
rekeneenheden dat

vernlicht had

inhoudende niet

zonder dat daarvan door partijen kan worden af-

laatste implicatie

in ons

contracten

van secundaire betekenis

van betaalmiddelen

eenheden imoliceert
geweken.

financiële

geïnter~reteerd als

geldschuld een

de gebezigde betaalmiddelen

de

geven

De nadruk die aldus kwam te
leidde

Uit de geschiedenis
in Frankrijk

de primaire bedoeling van

niet om een hoeveelheid objecten

hoedanigheid.

gelen.

jurispru-

(4)

aan

vraag

in

hoeverre

rekening gehouden mag of

de orde

is

of het bedrag in

voor de schuld is vastgesteld tussen partijen mag
afhankelijk van

de waardedaling van die

~q~ Zie het in Hoofdstuk 3 besproken Rechtbank Middelburg 2 April
N.S. 1930, 641.

rekeneen-

193~,
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heid.

Hierover had men zich in de

loop van de

tijd eigenlijk niet

Livresschulden waren steeds betaald tot het livresbeAnders had het verplicht stellen van het rekenen in livres

uitgelaten.
drag.

bíj het

edict van Monceaux ook

geen

zin

Steeds had men een

gehad.

oplossing voor het onderhavige probleem gezocht

in een

regeling van

de betaalwijze.
Aangezien men bij
teerd heeft

in ons

de

formulering van het voorschrift,

1793 B.W.,

dat geresul-

is van die praktijk,

uitgegaan

moet

aangenomen worden dat dit beginsel ook aan dit artikel ten grondhet
slag ligt. In wezen legt het artikel dit beginsel niet vast,
gaat er eigenlijk van uit.
achtergrond dan kan het eerste

Ziet men af van de historische

lid

In
van artikel 1793 B.W. gelezen worden met een andere klemtoon.
een
geldplaats van de nadruk te leggen op het feit dat het gaat om
van de
som en niet om betaalmiddelen kan dit ook op de bepaling
dan
in
dat
van het beartikel
houdt
overeenkomst.
Het
geldsom in de
niet
mag
is
bepaald
in
de
overeenkomst
drag in rekeneenheden dat
regelend
het
voorschrift
worden afgeweken. Ook aldus opgevat is
In feite komt het

recht waarvan partijen kunnen afwijken.
schrift

dan neer op het handhaven van de

komst ondanks
de van

de

Vanouds

voor-

formule van de overeen-

verandering in de omstandigheden,

in casu van de waar-

rekeneenheid.
is artikel

ring opgevat maar

1793

als een

B.W.

aldus opgevat,

niet als een uitzonde-

specifieke uiting van een
(5)

sel ook ten aanzien van geldschulden.
vraag worden gesteld waarom het

algemeen begin-

Intussen kan dan

toch de

juist voor de geldlening tot

speci-

fieke uiting is gebracht.
In het nieuw burgerlijk

wetboek

is

de bepaling dat strict

de

hand

in
moet worden gehouden aan het overeengekomen aantal rekeneenheden
Volin
artikel
6.1.9A.1.
het algemeen voor geldschulden vastgelegd
niet naar haar
gens deze bepaling wordt een geldschuld slechts dan
nominale bedrag voldaan

als zulks uit wet,

gewoonte of rechtshande-

ling voortvloeit.
de schuld uit
Is het billijk om dit beginsel te handhaven bij
recht
uberhaupt worden
dan
naar
ons
geldlening? En, zo niet, kan ex
ingegrepen in een rechtsverhouding bij
van

een veranderina

in de waarde

de rekeneenheid?

(5) Een uitzondering is Kamphuisen
de geldlening wil beperken.

[1931]

die deze werking van artikel 1793 tot
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Hoofdstuk

5

De invloed van de veranderde omstandigheden op de verhouding
van aartijen:

5.1

het algemene

leerstuk

Inleiding

Op grond van zijn geschiedenis
1793

zou het voorschrift van artikel

opgevat kunnen worden als uitsluitend betrekking hebbende

B.W.

op een situatie waarbij

betaling van een geldschuld uit

lening moet

worden betaald als de verhouding tussen circulerend betaalmiddél en
gewijzigd of een waarbij een nieuw betaalmiddel is

rekeneenheid is
ingevoerd.
is

als

Bij

deze uitleg moet alsnog bepaald worden wat

de rekeneenheid verandert.

als de neerslag,

Anderzijds

in de vorm van regelend recht,

afweging tussen partijen bij
van de rekeneenheid zich

rechtens

kan het worden gezien
van een belangen-

een geldlening ingeval de reële inhoud

in de

looptijd van de

lening heeft gewij-

zigd.
Een aantal rechterlijke
past,

waarbij dit artikel

uitspraken,

is

is

als onbillijk en

daarom als onjuist gekwalificeerd.

In geval

van inflatie zou

een billijke

aanpassing van de

schuld veronderstelt

dat in een

(1)

terugbeta-

lingsplicht van de debiteur eigenlijk op haar plaats zijn.
gelijke aanpassing van de

toege-

Een derconcrete

situatie rechtens kan en moet worden afgeweken van de letterlijke
bewoordinaen van de tussen partijen aangegane overeenkomst,
de voorschriften van regelend rechtdeel uitmaken.

als

zij

niet

waarvan

zijn uitgesloten -

Dit is evenwel niet meer een specifiek vraagstuk ten

aanzien van de celdlening maar een principieel

probleem voor

ons

overeenkomstenrecht.
Afgezien dus
1793

B.W.

zoals

van de vraag of

inderdaad zo onbillijk
meer -

zal dus

toepassing van het beginsel van art.

dit in het bijzonder door de Hoge Raad
is

als is

is

geschied

gesuggereerd - waarover later

eerst bezien moeten worden of naar ons recht ten

principale de mogelijkheid bestaat de billijkheid invloed

(1)In het bijzonder geldt dit het notoire mark - mark arrest van

toe te

de Hoge Raad.

l20
kennen op de nakoming van een norm zoals die
de loop van de

geformuleerd.

is

In

tijd heeft dit vraagstuk bekendheid gekregen als dat

van de invloed van de

goede

gaat dan om de betekenis

trouw op contractuele verhoudingen.

van de

artikelen

1374

B.W.

Het

enerzijds beander-

palende dat het overeengekomene partijen tot wet strekt en

zijds dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd
en om art.

1375

B.W.

dat

zegt

dat overeenkomsten niet alleen ver-

gevorderd door de aard van de overeenkomst,
bruik

al hetgeen wordt

tot het uitdrukkelijk bepaalde maar ook tot

binden

of de wet.

zullen een aantal

In dit hoofdstuk

de jurisprudentie en de

de billijkheid,

literatuur de

revue passeren.

grond van de aard van deze studie niet

het ge-

standpunten uit
is op

Daarbij

naar volledigheid gestreefd

Veeleer is gepoogd om vertrek- en aanknopingspunten te vinden

(2).

voor de

aangaande wat rechtens

"eigen opvatting"

is als inflatie

de hoofdschuld uit geldlening min of ineer belangrijk aantast.
wordt

Begonnen
de

zestiger

lege.
of,

moet

jaren,

en

zo
tot

heden.

synthetiserend

overzicht

in het

ja welke,

natuurlijk

een

komt

Vervolgens

dentie
als

met

de

bijzonder
theorie

Op basis
ervaren,

aan

de

die

relevante

van ons

de

theorie

invloed de

aandacht

van

hiervan wordt

heeft

getracht
te

standpuntbepaling

worden

besteed

hoogste

orde waarna
gehad

aan

de

rechtspraak

rechtscol-

bezien
op

tot

de

wordt

jurispru-

een,

komen.

tot

hopelijk

Ten

slotte

opvatting van het

N.B.W.

5.2

D~urisprudentie tot de

Toen

zestiger jaren

de eerste wereldoorlog met de daaraan

ting van de economische hulpbronnen

inherente overbelas-

ten einde was

gekomen rezen

vragen rond de nakomingsplicht van schuldenaars uit contracten die
vóór die oorlog waren gesloten.
dens

Waren velen van die debiteuren

de oorlog door belemmeringen van allerlei aard in de

ke onmogelijkheid geweest om hun verplichtinqen na te komen,
na de vrede de
heden,

tij-

feitelijtoen

feitelijke obstakels wegvielen waren de omstandig-

in het bijzonder het prijspeil,

korte nakoming tot

zozeer gewijzigd dat onver-

catastrophale gevolgen

(2)Voor een overzicht van de chaotische
dissertatie van Abas [1972].

zou

leiden.

In die situa-

materie zij dankbaar verwezen naar de

121

tie werd voor de rechter veelvuldig een beroep gedaan op overmacht
De prijsstijgingen zouden een grond moeten zijn

om te presteren.

aangegane verplichtingen redelijkerwijs niet

waarom nakomina van de

meer kon worden gevorderd.
slechts
ter

zelden

(3).

De rechtspraak honoreerde dit beroep
zoals hieronder nog

Een beroep op overmacht is

sprake zal komen in dit verband ook een ondeugdelijk middel.

Op instigatie van Meijers

[1918]

is het gehele vraagstuk al

dig benaderd vanuit de eisen van de goede trouw waarmee,
art.

1374

lid

B.W.,

3

overeenkomsten moeten worden uitgevoerd.

In de rechtspraak over de

invloed van de goede trouw en de bil-

naleving van overeenkomsten wordt,

lijkheid op de

zoals bekend,

hoofdrol gespeeld door een tweetal arresten dat de Hoge Raad
1926
Mark"

heeft gewezen en door het reeds uitvoerig behandelde
arrest van 1931.

(4)

ingenomen.

een

in

"Mark is

In deze arresten bevestigde ons hoogste

rechtscollege het standpunt dat het
W 5518 had

spoe-

volgens

reeds op

10

januari

1888,

Een standpunt dat in de vorige eeuw nog als

vanzelfsprekend kon worden beschouwd.
De arresten van

1926 betroffen

"post-overmachtsgevallen" waarbij

debiteuren wier prestaties door de eerste wereldoorlog waren verhinderd na afloop daarvan een beroep deden op de
gingen om van hun verplichtingen

geweldige prijsstij-

te worden ontheven.

De hoven geven

de schuldenaars een welwillend gehoor en brengen overeenkomstig het
hierna te bespreken advies van Dleijers
in samenhang met art.
8 januari

1926

bij

1375

in

stelling.

van november

art.

1374

lid 3

B.W.

uitspraak die op
"dat

dat de vaststaande stijging der

in verband met alle verdere hierboven vermelde om-

productiekosten
de

rechtvaardigt,

In de

de Hoge Raad ter toets komt stelt het Hof

uit het voorafgaande voortvloeit,
standigheden,

[1918]

toepassing van art.

in dier voege,

1374

3de lid

juncto 1375 B.W.

dat de nakoming van de overeenkomst

te goeder trouw en in billijkheid niet meer kan

1916

worden gevorderd".

De overwegingen van het Hof in het andere gere-

leveerde post-overmachtsgeval

zijn van gelijke inhoud.

De Hoge Raad vernietigt deze beide milde uitspraken op grond van
de volgende redenering.
deeling van het B.W.
Bijgevolg kan de

De genoemde artikelen komen voor in een af-

getiteld

"Van het gevolg der overeenkomsten".

strekking van deze artikelen niet zijn een teniet-

gaan van oorspronkelijk onaantastbare verbintenissen.

(3)Vgl.
(4)H.R.

het overzicht van Abas [1972, p. 111].
8 Januari 1926, N.J. 1926, 203 en H.R.

19 Maart 1926,

N.J.

Wanneer ge-

1926,

441.
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zegd wordt dat overeenkomsten

te

gevoerd moet men uitgaan van het

goeder trouw dienen te worden uitinstandblijven der wederzijdse

rechten en plichten die uit de overeenkomst voortvloeien.
zo benadrukt de Hoge Raad,
moet dus

intact blijven.

om de uitvoering;

Artikel

bintenissen uit overeenkomst uit
is

overeengekomen.

of de

1375 B.W.

breidt de omvang der ver-

tot buiten hetgeen uitdrukkelijk

Ook hetgeen de wet,

aard van de overeenkomst met

worden betrokken.

Het gaat,

de overeenkomst zelf

de billijkheid,

het gebruik

zich brengen moet dus

in de kring

De uitbreidende werkíng van het artikel mag echter

niet in haar tegendeel verkeren door aan het uitdrukkelijk bepaalde
zijn kracht te ontnemen en de verbintenissen teniet te doen.
Het standpunt van de Hoge

Raad over de

invloed van de goede

trouw

op overeenkomsten in het licht van veranderde omstandigheden wordt
door h.em zelf
formuleerd:

in het eerste hierboven genoemde

"dat mitsdien bij

arrest als volgt ge-

na het aangaan der overeenkomst

tredende gewijzigde omstandigheden van economischen,
of welken aard ook,
1375 B.W.

de

toepassing der artikelen

den schuldeiser

ming door den schuldenaar,
1302 en

te toetsen

(wanprestatie en overmacht F.J.B.)

In dit standpunt van de Hoge
geformuleerd een

niet nakoen

zijn".
Raad kan gelezen worden en is inder-

daad gelezen dat de overeenkomst
lijk is

terwijl bij

de waardering en de gevolgen daarvan aan

1273 en volgende

1303 B.W.

1374 derde lid en

niet voor goed kan versteken van het

recht nakoming der overeenkomst te vorderen
de artikelen

in-

persoonlijken

zoals die door partijen uitdrukke-

"wet van Meden en Perzen"

is,

die hoogstens

voor enige redelijke uitbreiding en aanvulling in aanmerking komt.
Door de categorische bewoordingen waarin de Hoge Raad
name vervat

zou hij

zijn stelling-

zijn zegel hechten aan een uitvoering van over-

eenkomsten die onder de gegeven omstandigheden volledig onbillijk
is
Tegen het aldus opgevatte

standpunt van ons hoogste rechtscollege

is heftig verzet aangetekend.

In

19 maart

1926 schrijft Scholten:

den H.R.

onhoudbaar

is,

ook

onder het andere arrest van

zijn noot onder het arrest van
"Ik ben overtuigd dat de

dat zij
1926:

"Deze gansche

den Hoogen Raad komt mij voor niet juist te
vers hadden zich
terwijl

verwezen naar het

~elen zouden nog volgen,

(5)

overzicht van Abas

argumentatie van

zíjn." Twee grote schrij-

tegen de Hoge Raad gekeerd.

het aantal verdedigers miniem is.

(5)Hiervoor zij

leer van

niet blijft." Meijers annoteert

Onder het Mark is Mark

(1972,

p.

125-150].
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arrest van

1931 moet Dleijers nog

Hooge Raad gaat door
tiek mogelijk is."

zijn

Als

leer

in

steeds,

opmerken:

verbitterd,

"De

passen alsof daarop geen kri-

toe te

die zijn vrouw met het oog

1936 een man,

een bepaalde alimentatie toege-

op een echtscheiding contractueel

later op grond van zijn aedaalde inkomsten verlaging van
te betalen bedrag vraagt herhaalt de Hoge Raad dat een stellig
aanvaarde betalingsplicht niet geheel of gedeeltelijk kan worden
zegd had,
het

opgeheven door de goede
Ook de

trouw.

(6)

lagere jurisprudentie neemt het standpunt van de Hoge Raad

algemeen niet
zoals Abas

Zelfs nog binnen het jaar

in dank af.

[1972,

p.

114] vermeldt,

derdaad treffend is het door Abas

1926 vallen,

afwijkende uitspraken.

acht

[1972,

p.

118]

In-

in dit verband ver-

melde vonnis van de kantonrechter te Amsterdam die een advertentieovereenkomst opzij zet omdat door een van buiten komende oorzaak
voor de opdrachtgever
sen.

Wel neemt het

"harde"

als reeds gebleken deed de
geschillen"
reeds
A1

nog steeds

in beroep de

standpunt sedert
laaere rechter

thans

kop ingedrukt.

inconsequent is

zijn

van het

reeds

in kracht toe.

(o.a.

Zo-

"Indische Valuta

in de

al werd dit

(7)
in de toepassing van

Meijers)

of

strenge leer heeft verlaten

de vraag of er

1926

een beroep op de goede trouw,

is wel gesteld dat de Hoge Raad

vatting

om de annonce nog te plaat-

alle reden wegviel

zijn op-

zelfs dat dit college

(Abas

en G.

Scholten)

tot op de dag van vandaaa wezenlijk wordt
in 1888 ingenomen standpunt.

ís het

afgeweken

Omdat aangaande het

standpunt van de Hoge Raad onduidelijkheid blijkt te heersen is het
zaak om van dat standpunt en van zijn uitwerkingen een zo klaar mogelijk beeld te scheppen.
Hoge Raad om het even of

Twee vragen staan centraal:

is het de

de toepassing van de gegeven norm in con-

creto billijk of onbillijk is en

erkent dit college

in

geen geval

wijzigende of opheffende werking van de goede trouw? Dit nog afgezien van de vraag die door LSwensteyn [1967a] terecht wordt gesteld
of de sententies inderdaad

zo onbillijk zijn als veelal gesugge-

reerd.
Doelend op de artikelen

1374

en

1375 B.W.

zoveel woorden dat die voorschriften
voegdheid geven o.a.
eenkomsten

zegt de Hoge

Raad met

"geenszins den rechter

de be-

op grond van veranderde omstandigheden over-

in haar wezen

te wijzigen of

(6)H.R. 20 Maart 1936, N.J. 1936, 412.
~)Zie b.v. Hof Amsterdam 14 januari 1954, N.J.

geheel

1954,

ter

139.

zijde te stellen."
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In het ook

in 1926

de rechter

"het uitdrukkelijk

stellen.
rechter

(8)

gewezen

"locomotieven arrest"
overeengekomene"

wordt herhaald dat

niet mag terzíjde

Waar het ons hoogste rechtscollege om gaat

is

dat de

niet bevoegd is zijn billijkheidsoordeel te stellen in de

plaats van dat van degenen die een op de
lijke norm hebben opgesteld.

rechtsverhouding betrekke-

Voor wat betreft

regelen van aanvullend

wettelijk recht blijkt dit duidelijk uit het Mark is Mark arrest
van

2

januari

1931,

N.J.

1931,

rechter niet bevoegd is den

274.

regel,

dend met alle betrokken belangen,
vaardige gevolgd wil
omtrent billijkheid

Daar wordt opgemerkt dat
dien de wetgever,

als

den meest juiste en recht-

zien op grond van zijn -'s
en

"de

rekening hou-

goede trouw op zijde te

rechters - oordeel

zetten en door een

anderen regel te vervangen". Voordat de uitspraken inzake postovermacht van

1926 vielen had de Hoge

tuele normen uitgesproken dat
wanneer partijen bij

Raad ten aanzien van contrac-

"het den rechter niet vrijstaat om,

hare overeenkomst de grenzen van het door ieder

harer te loopen risico nauwkeurig hebben omschreven en dus hare
daarbij betrokken belangen
gewogen,
en

nauwkeurig tegenover elkander hebben af-

op gronden nog wel

tot het

ontleend aan

van wat werd overeengekomen,
plaatsen,

de overwegingen die partij-

sluiten harer overeenkomst hebben geleid,

onafhankelijk

de grenzen van ieders risico te ver-

ten einde aldus eene,

naar de meening des

rechtars,

rede-

lijker verdeelina van risico te verkrijgen dan door partijen werd
overeengekomen".
veringsplicht

(9)

In het belang van een

in de plaats

gaat ervan uit dat een

partij

was

gezet van een variabele.

norm

zoals

van een afweging van belangen.

Dit

een vaste le-

De Hoge Raad

die is geformuleerd de vrucht is
is de

reden waarom hij

ingrijpen

door de rechter verbiedt.

Het billijkheidsoordeel komt partijen toe

als

toekomst een norm opstellen.

zij

met het oog op de

De woorden waarmee de Hoge Raad

zijn standpunt aangaande de

wijdte van contractuele regels weergeeft,
altijd naar de letter,
1375 B.W.,

of hoogstens aangevuld uit

dienen te worden

heffing of beperking,

zoals

reik-

suggereren dat die normen
de bronnen van

uitgevoerd.

Van een mogelijkheid tot op-

die door de

doctrine

ten enenmale geen sprake kunnen

gewenst wordt,

zou

zijn.

(8) H.R. 18 juni 1926, N.J. 1926, 1078.
(9) H.R. 13 maart 1925, N.J. 1925, 561 (Sas van Gent). Een analogon van deze casus
zou zijn dat een geindexeerde lening is vervangen door een nominale en een
partij klaagt over de gevolgen van een prijspeilverandering.

12s
Reeds

1927 wijst de Hoge Raad

in

schijnt te wijzen.

(10)

Bleek,

een arrest dat op het tegendeel
de natuur

zoals wel wordt beweerd,

toch sterker dan de leer? Waar ging het om? Een veeboer heeft

zijn

vee verzekerd. Als hem door de verzekeraar de "Almelo" de kwitantie
voor de premie en de statuten en de algemene verzekeringsvoorwaarden worden aangeboden weigert de boer deze aan te nemen en betaalt
de premie pas wanneer hij daartoe

De

in rechte wordt aangesproken.

verzekeraar weigert hem dan de statuten te geven

zodat -

zeggen opdat - hij

schade en derge-

niet weet dat geschillen over

of mag men

lijke worden onderworpen aan het bestuur en elk recht op vergoeding
als niet binnen vier maanden

vervalt

is verzocht.

aan het bestuur een uitspraak

zich denken.

Wat er aebeurt laat

Als

echter de verzeke-

raar een beroep doet op deze verzekeringsvoorwaarde wordt hem dit
door het Hof ontzegd op grond van de goede
van 1926

trouw.

Met de uitspraak

in gedachten gaat de verzekeraar in cassatie.

niet op de norm beroepen zonder in strijd
trouw.

met de goede

Het

Raad

terzijde

In dit bijzondere geval kan de ver-

stellen van het overeengekomene.
zekeraar zich

De Hoge

sprake is van

echter oordeelt dat hier in het geheel geen

te komen

is de eigen gedraging van de verzekeraar

die naar de mening van de Hoge Raad uitvoering van de norm naar de
(11)

letter verhindert.
uitspraak

voor de Hoge Raad
"terzijde
een

In

zijn noot onder dit arrest kan Meijers de

"niet anders classificeren dan een geval waarin het ook
te kras bleek".

gesteld".

Overigens was

Er

zou immers volgens hem wel zijn

dit niet de eerste keer dat juist

"eigen gedraging" volaens de Hoae Raad de macht van de goede

trouw over zich riep.
partij-advies
676 waarbij

Genoemd kunnen worden het klassieke geval van

"Artist de Laboureur" van 9

februari

1923,

N.J.

1923,

bepaald werd dat de uitoefening van de bevoegdheid een

partij-advies uit te brengen en dus de contractsinhoud nader te bepalen,

aan redelijkheid en billijkheid getoetst moet worden.

is er natuurlijk het

"Truffino"

arrest van

20

1107, waarbij beslist werd dat een directeur
mag beroepen

als hij

bewust

juni

Verder

N.J.

1924,

zich niet op décharge

informatie heeft achtergehouden.

Dat het onder omstandigheden onredelijk kan zijn
eengekomene te beroepen

1924,

is door de Hoge Raad

zich op het over-

in het beschouwde

(10)H.R. 10 november 1927, N.J. 1928, 251.
(il)In gelijke zin, in een soortgelijk geval was reeds door de Rechtbank Rotterdam
beslist op 31 maart 1875, W 3832. Iemand verhinderde dat een kennisgeving hem
zou bereiken.
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tijdvak nog vaker erkend.
N.J.

1946,

186 de

Toen bij

zijn arrest van 8 maart

1946,

"exceptio non adimpleti contractus" werd erkend

ging het weer om "eiaen gedragingen"
uitdrukkelijke toezegging beroept:
tract met periodieke

leveranties

van de partij

als in een

die zich op een

langer lopend con-

van hout na enige leveringen beta-

ling daarvoor uitblijft mag de leverancier op grond van de goede
trouw verdere

leveringen opschorten tot de reeds opeisbare bedragen

zijn voldaan.

Eerder

zen.

(12)

leek onze

Het oing toen echter

cassatierechter

zulks

nog af te wij-

om het niet nakomen van een ander

zij het soortgelijk contract waarover moeilijkheden waren gerezen.
De Hoge Raad vond strijd met de goede trouw

toen "nog niet" aanwe-

zig.
Een moeilijker geval doet

zich voor als ter cassatie wordt voor-

gedragen een uitspraak van het
De Zwitserse tegen rederij

Hof Amsterdam inzake de assuradeur

Koppe.

(13)

In de polisvoorwaarden komt

voor de bepaling dat verzekeringspremies vooruit dienen te worden
betaald binnen veertien dagen na de vervaldag en dat de verzekeringnemer zijn aansPraken verliest
wel direct na de oorlog een

als

later wordt betaald.

schadegeval

Toen vrij-

plaatsvond was Koppe

reeds

zeven maanden achterstallig. De Zwitserse weigert betaling met een
beroep op het gemelde polisbeding. Uit getuigenverklaringen stelt
het Hof vast dat de betrokken bepaling in
dode letter was geworden terwijl

feite

Zwitserse niet of nauwelijks waren gedaan.
zijde van Koppe was niet gebleken

de betalingen vertraagd verlo-

Tot slot bleek de verzekeraar enkele dagen vbór het ongeval

nog te hebben geschreven
door

Van wanbetaling van de

al waren door de ongewone oor-

logsomstandigheden(personeelsgebrek)
pen.

in het gebruik een

aanmaningen tot betaling door De

....

.

"Lopende wij

onze risico onverminderd

Onder deze omstandigheden acht het Hof een beroep op

het polisbeding in strijd met de goede trouw.

Als

klaagd wordt dat het uitdrukkelijk overeengekomene
de gesteld,

gaat de Hoge Raad niet mee.

in cassatie gealdus

is terzij-

De Zwitserse wordt voorge-

houden dat het Hof hier niet heeft terzijde gesteld of gewijzigd
maar slechts de betekenis heeft vastgesteld van hetgeen overeengekomen was

in de wereld van verzekeraars,

bezorgers

te Amsterdam en

tot een dode

(12)H.R.
(13)H-R.

makelaars en assurantie-

Rotterdam waarin de bepaling was geworden

latter of althans met arote souplesse werd gehanteerd.

26 april 1934, N.J. 1934, 1612.
20 mei 1949, N.J. 1950, 72.

127

Tegen die achtergrond behoefde Koppe,

zou men zeggen,

de bepaling

letterlijk op te vatten.

ermee akkoord ging niet

toen hij

hierin gesteund door de Hoge Raad,

Het Hof,

stelt dan voorzichtig dat

zo er

al een beroep op de bepaling kan worden gedaan de omstandigheden
van het geval

voor het ongeval grote betekenis valt toe
is ook hier weer sprake van een
rechtsgemeenschap waarin zij

wel

speelt

In dit arrest zou volgens Abas
op een slinkse wijze,

[1972,

te verstaan,

scheppend gebruik

"omgaan"

omdat

p.

160]

als,

de Hoge

zo genant zou

Raad een

zijn.

het

Het wil

rechter het overeengekomene op-

in

zijn letterlijke

een uitvoering van een bepaling die er niet
zijn.

die
in

aebruikelijk wordt opgevat.

in de rechtsgemeer.schap waar de bepaling

Toepassing van de bepaling

is,

zoals die

De kale woorden waren reeds ontkracht door het

te zetten.

zonders

zekere zin

van zijn eigen leer af te wijken zij

erkenning van de bevoegdheid van de

onbillijk

In

van de partij

in het geheel geen sprake is van een impliciete

voorkomen dat hier
zij

te kennen.

"eiaen gedraoing"

De regel,

zich op de regel beroept.

begin hebben gemaakt met

Het

aan de mededeling van de Zwitserse kort

wil voorkomen dat daarbij

de

trouw uitsluiten.

een dergelijk beroep te goeder

Voorzover er

zin zou neerkomen op

is.

Dat zou inderdaad

"Rederij Koppe arrest"

in het

recht-

"leefde".

iets bij-

geldt dit de bij ons zeldzame erkenning van de gewoonte

mogelijk

zelfs

dero?erende,

Gezien de stiefmoeder-

rechtsbron.

lijke bejegening die de gewoonte bij

ons ondervindt is het begrij-

pelijk dat de Hoge Raad hier spreekt van uitleggino van de contractuele norm.
noot,

Het is echter

onder het arrest,

bedoeling.

de Hoge

geland zal

zoals Houwing in zijn
een partij-

inderdaad niets bedoeld maar gingen

van buiten gegeven, betekenis van de regel.

te bezien of,

Raad in de

te menen,

dat hier gebruik is gemaakt van

Partijen hebben hier

uit van een bepaalde,
Alvorens

onjuist

zoals Abas

zestiger

[1972,

p.

203] veronderstelt,

jaren wel op een keerpunt zou

thans eerst aandacht worden besteed aan

zijn aan-

enige belangrij-

"hoofdstukken" uit de theorie over de onderhavige materie.

ke

5.3

De vérwerping van het beroep op overmacht en van de "clausula
rebus sic stantibus": Mei~ers en de fundamentele betekenis van
--de goede tróuw

Reeds

in de vergadering van

1918

stelde de Nederlandse juristen-

vereeniging naar aanleiding van de post-overmachtsgevallen de vraag
feitelijke omstandigheden van

in-

vloed behoort te zijn op het voortbestaan van een overeenkomst.

Het

aan de orde of verandering van de
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door Meijers

[1918)

voor die

het beginpunt geworden van

vergadering uitgebrachte praeadvies

is

een belangrijke denkrichting in deze pro-

blematiek.
Meijers begint met het behandelen van twee wegen waarlangs het
vraagstuk werd benaderd.

"Enerzijds wordt geargumenteerd met de be-

doeling van partijen en wordt de vraag herleid tot een van

interpre-

tatie,

anderzijds gaat men uit van voorschriften van het objectieve

recht,

voornamelijk betreffende

de overmacht

men van daaruit het vraagstuk tot
eerste benadering wordt gezocht
partijen impliciet
hebben gesteld.

en de schuld en tracht

een oplossing te brengen." Bij

de

naar de mogelijke beperkingen die

aan de geldingssfeer van hun contractuele normen

Bij elke

norm staat

de werkingssfeer voor ogen.

de opsteller daarvan een bepaal-

De vraag is welke de grenzen zijn,

partijen geacht moeten worden op het oog te hebben gehad.

die

Volgens

de tweede aanpak dient men zich af te vragen of een debiteur die
van zijn plicht tot nakoming ontslagen wenst

te worden,

lijke onmogelijkheid verkeert om te presteren,

of

lijk te

art.

stellen situatie,

vrijd wordt.
diepgaand en

waardoor hij volgens

ook

historisch

-

1281

B.W.

be-

onderzoek en verwerpt beide als onjuist

Overmacht bevrijdt volgens

als onnodig.
ons

plichtingen in deze zin dat hij
tie niet behoeft

te leveren

-

recht de schuldenaar van zijn verniet slechts de

in een geval

niet gehouden is tot,

"vergoeding van

kosten,

schaden en

toegezegde presta-

van absolute onmogelijk-

zoals wanneer de zaak niet meer bestaat,

sprekend - maar ook
zegt,

in een daaraan ge-

Meijers onderwerpt beide benaderingswijzen aan een

in het kader van ons recht

heid,

in de feite-

is dit ook vanzelf-

zoals art.
interessen".

1281

B.W.

het

Van overmacht

is sprake als een schuldenaar buiten zijn schuld en ten tijde van
het ontstaan van

zijn verbintenis

heden terecht komt,

niet voorzienbaar,

rechtens

voor

recht is

terug te vinden in 6.1.8.2 N.B.W.

Hoewel

in omstandig-

die nakoming verhinderen en als dat

zijn rekening komt.

in eerste instantie de

feit niet

Deze fundamentele regel van ons

inhoud van het begrip overmacht die

van een absolute of logische onmogelijkheid om te presteren was,
moest men toch allengs erkennen dat een verschil

in behandeling

tus-

sen

absolute en

Het

is niet verwonderlijk dat ten behoeve van de benarde debiteuren

o.a.

"praktische"

door Schadee

[1915]

in een ruime betekenis.
uit Meijers'
Europa door

verhindering vaak onhoudbaar blijkt.

gedacht werd
Deze

aan een beroep op overmacht

gedachte was

onderzoek blijkt, was zij

in

zeker
de

zware oorlogen werd geteisterd,

niet nieuw.

zestiende eeuw,

Naar
toen

zelfs heersend geweest.
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Ook in zijn ruime betekenis wordt
Dieijersterecht
zich zou

zegt,

het

laten uitstrekken tot een

niet verhinderd

is

begrip overmacht,

echter volledig overtrokken

zoals

indien men het

situatie waarbij

de schuldenaar

te presteren maar de prestatie slechts door de

verandering van omstandigheden voor hem buitengewoon onereus
worden.

In die omstandigheden kan

debiteur zijn best
moaelijk,

zij

doet

zelfs

te presteren.

het bezwaarlijk.

De nakoming is

succes gehad.

Toch moet worden oeconstateerd dat vooral bij
lopen ons

daarbij

len "waarbij

recht de mogelijkheid erkent dat een

zoals Meijers

spreken".
3at

[1918,

een onmogelijkheid

zelfs bezwaarlijk

is,

(14)
contracten die over

debiteur zich rechtmatig aan zijn verplichtingen
Het gaat

zelfs voor hém

Voor onze rechter heeft een beroep

op overmacht dan ook vrijwel nooit
een langere periode

p.

140]

kan onttrekken.

opmerkt

ook om geval-

in absolute zin verre

om van een

ligt,

ja het

"verhindering" om na te komen

In feite gaat het dan ook om een erkenning van het

in een onzekere wereld een contract niet in alle

ten kan voorzien.
tracten niet

is ge-

niet gezegd worden dat de

Dat wil zeggen dat partijen,

te

feit

eventualítei-

zeker bij

duurcon-

een regeling kunnen geven voor elk zich mogelijk voor-

doend geval.
Meijers wijst als voorbeelden van die erkenning op de artikelen
1763 B.W.

dat

de bewaarnemer de bevoegdheid

geeft om zich tussen-

tij3s van het bewaarde goed te ontlasten als hij
reden mocht hebben,
eindiging
redenen en

van
500

16390-1639q en

1639w B.W.

daartoe wettige

dat voortijdige be-

de arbeidsovereenkomst mogelijk maakt om cewichtige
K,

dat bepaalt dat een vervoersovereenkomst ontbon-

den kan worden als schip of lading door een oorlog onvrij wordt.
Het betreft hier gevallen waarbij
presteren

van een onmogelijkheid om te

in het geheel geen sprake

is maar waarin de wet erkent

dat nakomina toch redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
De aenoemde voorbeelden zijn volgens Meijers
kina niet van

artikel

1281

B.W.,

ons contractenrecht beheerst:
worden uitgevoerd.

maar van het

overeenkomsten moeten te

De centrale bijdrage van Meijers

leerstuk van de veranderde omstandigheden
uitwerkinaen die de wetgever geeft,
ginsel dat in art.

een concrete uitweralgemene beginsel dat

1374

lid

(19)Een overzicht van voor en tegen
112 ].

3

B.W.

in de

goeder trouw

[1918]

is dat met die

de werking van het

algemene be-

is neergelegd niet is

jurisprudentie geeft Abas

aan het

concrete
uitqeput.

[1972,

p.

111-

130

Voor toepassing van de ~oede trouw
de rechter noodzakelijk.

Dit

is,

is de controlerende toets van

zoals Meijers zegt,

ook gewenst

daar de opheffing van de gebondenhe?d "om gewichtiae redenen" wanneer in beginsel het gegeven woord volledig bindt, slechts in exceptionele situaties gerechtvaardigd is,
betrokken belangen.
te oordelen.

De

De wet

rechter zal

geeft hem,

rekening houdend met alle

aldus van aeval tot geval hebben

volgens Meijers

De vraag is dan wel

ter wel de bevoegdheid.

(1918],

daartoe ech-

hoe de rechter in het

concrete geval moet beoordelen of een bepaalde eventualiteit, waaraan de debiteur aeen schuld heeft, al of niet voor diens rekening
Deze vraag naar objectieve normen wordt nog dringender als de
mogelijkheid onder oaen wordt gezien dat de eventualiteit slechts
komt.

gedeeltelijk voor rekening van de schuldenaar

zou komen:

hoe be-

paalt men dan dat deel? Anders gezegd, wat gebiedt de goede trouw
een
nu precies als de veranderde omstandigheden de nakoming voor
debiteur bezwaarlijk hebben

gemaakt?

beginselverklaring in de wet is
redelijkheidsreqel is,
der verband opmerkt,
titel,
Thans

zoals Meijers

"niets

maar waar overigens
zal

Een verwijzing alleen naar een
Een

als oplossina niet voldoende.
[1918,

p.

147]

zelf in een an-

meer dan een boek met een veelbelovende
niets in staat".

aandacht worden besteed aan Meijers'

afdoening van de

tweede aanpak van het vraagstuk van de veranderde omstandigheden:
die via de partijbedoelina.
[1955,
Onder een stilzwijaende wilsverklaring valt, aldus Meijers
ligt
in
een
p. 287] te verstaan "een wilsopenbaring, die besloten
opengedraging met een andere of ruimere bestemming dan alleen het
baren van dien wil".
verband

De Engelse term

zeer verhelderend.

"implied condition"

is in dit

Het is duidelijk dat door het aannemen

van een stilzwijgende wilsverklaring over de werkingssfeer van het
overgesloten contract gemakkelijk de werking van het uitdrukkelijk
eengekomene kan worden beperkt.

Een

aldus bereikte beperking moet

gewild.
zijn kracht daaraan ontlenen dat partijen deze zelf hebben
vaststellen van
En, wat zij gewild hebben strekt hun tot wet. Het
een zodanige verklaring heeft bovendien een

feitelijk

tintje,

zodat

cassatie bemoeilijkt wordt.
van deze
De stilzwijgende wilsverklaring waar het in het kader
studie om gaat heeft bekendheid gekregen als de "clausula rebussic
stantibus".

Wanneer deze te hulp geroepen wordt om de benarde schulwordt aangenomen dat een wilsverklaring steeds

denaar te helpen,

onder de stilzwijgende vocrwaarde wordt
grijpende veranderingen

afgegeven,

dat er geen in-

in de omstandigheden waarin partijen

ten
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aangaan van hun overeenkomst verkeren,

tijde van het

Waar het bij

hebben.

zullen plaats-

deze benadering van het vraagstuk van de ver-

anderde omstandigheden om gaat

is derhalve of aangenomen moet wor-

den dat partijen er over en weer stilzwijgend vanuit zijn gegaan
dat het uitdrukkelijk overeengekomene niet of
zwaren,
leer,

zou intreden.

partijen,

slechts

zij

In een meer aloemene vorm zou,

het stilzwijgend,

volgens deze

een grens voor ogen staan

gelding van de door hen opgestelde norm.

voor de

in gewijzigde

als de toestand die blijkt een der partijen te be-

vorm zou aelden,

Het is aan de

rech-

ter om deze grens te achterhalen.
De "clausula leer" wordt door Meijers

[1918,

vastgesteld dat de

leer in Europa een

in niets

1955]

duidelijkheid te wensen overlatende taal afgewezen.

aan

Na te hebben

ruime toepassing vindt,

ont-

kent deze schrijver dat aan de leer enige wetenschappelijke waarde
valt toe te kennen.

"Het stilzwijgende vervalbeding voor gewijzigde

omstandigheden is een
in

1918.

schrijft. hij

fictie en nooit meer dan dat."

Later betitelt hij

de leer

"als

een verdrongen billijk-

heidscomplex".
Welke zijn de bezwaren tegen de clausula leer die
caties

in

zijn impli-

over het algemeen duidelijk als billijk wordt ervaren? "Een

verklarina van een contractant,
worden afgelegd,

zij

behoeft niet altijd met woorden te

kan ook in daden opgesloten liggen;

evenmin

behoeven woorden steeds hun aebruikelijken zin te hebben.
wel

noodig is,

spreken,

is,

dat partijen op het oogenblik van het sluiten van het

contract aan het gevolg gedacht moeten hebben.
zij

Maar wat

wil men van een door partijen verklaard rechtsgevolg

er niet aan gedacht hebben,

Staat het vast,

klaring - zelfs niet van een stilzwijgende verklaring Bovendien mist men meestal
knoopingspunt,

dat

dan kan men niet meer van een verieder

in het wel verklaarde

hoe partijen verklaard zouden hebben,

spreken.
zeker aan-

hadden zij

aan dat geval gedacht. Slechts het objectieve recht kan hier aanvullend regelen." aldus Meijers
fundamentele opgave volgens deze

[1918,
leer

p.

104-5].

Inderdaad,

de

is het opsporen van de bedoe-

lingen van partijen ten aanzien van een geval waarin hun contract
eigenlijk niet voorziet.
de zich

Waarnaar gezocht wordt

is

een regeling

in

feitelijk voordoende maar niet voorziene omstandigheden

waarvan partijen,

waren zij

bij het sluiten van hun overeenkomst op

de mogelijkheid van die ontwikkeling gewezen,
tuurlijk willen wij

hadden gezegd:

na-

onze verhouding dan aldus geregeld zien.

Meijers wijst er met nadruk op dat deze bedoeling van partijen
niet te achterhalen is door

te vragen

"denkt gij dat,

wanneer gij
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dit voorzien hadt, het contract zou tot
wordt,

volgens hem,

stand qekomen zijn?" Aldus
"Waaraan partijen

de vraag verkeerd gesteld.

blijkbaar bij het sluiten van het contract niet gedacht hebben,
niet de
heid,

zekerheid,

dat een

De vraag waar het hier op aan

dat een feit geschieden kan."

komt is deze.

is

maar de mogelijk-

feit geschieden zou,

in de toezegging door de debiteur ook begrepen

Is

het risico van b.v.

oorlog of prijsstijging? De inhoud en

ring moet bovendien de wederpartij

duidelijk zijn geweest.

clausuleAnders

toch kan men het hem als de omstandigheden zich voordoen dat de debiteur nu juist niet gebonden wenste
"Dit nu",

zegt Meijers,

"is

te zijn,

niet tegen houden.

nooit met zekerheid vast te stellen.

of inen bereid is een risico op zich te nemen hangt

Immers

leen af van de ernst van het feit,
de verwezenlijking van het

maar ook van de kans die men aan

feit toekent."

zich ingrijpend hebben gewijzigd,

is denkbaar en zelfs

Het

waarschijnlijk dat de schuldenaar die zich,
de kans

niet al-

als de omstandigheden

aan zijn plichten wil onttrekken,

op die omstandigheden zeer klein heeft geacht toen hij het

contract aanging.

"Er zijn

geen gebeurlijkheden",

adviseur verder terecht op,
tige zakenman neemt
dien maar dit gevaar

zonder

"hoe ernstig ook,

of

merkt de praezelfs de voorzich-

bezwaar het gevaar daarvan op zich,

zeer klein is,

in-

de kans op voordeel daarentegen

groot."
Dit element in de gedachtengang van Meijers

is

zeer belangwekkend

en getuigt van een realistische visie op de economische praktijk.
De

in volQende hoofdstukken van deze studie verrichte economische

analyse van de geldlenina,
de door Meijers

(1918j

gebruik gemaakt wordt van de

waarbij

verworvenheden van de wiskundige

statistiek,

aangegeven

zal het mogelijk maken

lijn verder uit te werken.

Het

is

goed de onderliggende gedachte nader gestalte te geven.
Het gaat er inderdaad niet om dat een partij
hem uiterst nadelige ontwikkeling
kend maar dat hij

van de

feiten niet heeft onder-

de kansen op een deraelijke ontwikkeling en uber-

haupt de onzekere toekomst zodanig heeft
tract hem lonend voorkwam.
op een bepaald resultaat

Niet of de

"absoluut"

gewaardeerd dat het con-

(eigenlijk cumulatieve)

gezien klein is,

nis maar of datgene waar het de toezeggende
om te doen is,

is voor elke partij

zoals
bij

Bij

kans

is van beteke-

partij bij

tegen de kwade kansen opweegt.

onzekerheid die onze wereld,
beheerst,

een mogelijk voor

het contract

de fundamentele

een ieder bekend is,
een overeenkomst,

nu eenmaal

voor zijn

toe-

stemming beslissend de waarschijnlijkheidsverdeling van de hem ten
goede

komende saldi.

Er

is

immers

een

zeer uitgebreid scala van mo-
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gelijke uitkomsten,

elk met een eigen kans.

nemer aan het economisch verkeer verwerkt

Elke verstandige deel-

in

zijn inzichten

kansverdeling de mogelijkheden dat de ontwikkelingen zich

in deze

tegen hem

zullen keren.

Het feit dat een partij een bepaald contract aangaat
kan eigenlijk niet anders dan impliceren dat naar zijn mening de
toegezegde tegenprestatie,
die een verbintenis
opweegt.

of in het algemeen datgene waar het hem,

aangaat,

om te doen

is,

tegen zijn kwade kansen

Daar dit voor beide partijen geldt

ke norm een risico-afweging besloten.
de economische analyse

zal blijken,

ligt

in de uiteindelij-

Aangezien het,

in het

zoals

nog bij

alaemeen plausibel is

dat de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer risico negatief
waarderen,

zal

in de geaccepteerde verhouding van prestaties vaak

zelfs een element van risicopremie besloten

zijn.

Dat deze precisering door Meijers zou worden
aannemelijk gezien de opmerkingen die hij
machtsbenadering maakt.

onderschreven lijkt

in het kader van de over-

Voor het van kracht worden van de over-

machtsregelina

is mede beslissend of de oorzaak van die overmacht
ten tijde van het sluiten van het contract "voorzienbaar" is ge-

weest.
niet

"Deze uitdrukking",

zonder gevaar.

te voorzien was,

zegt Meijers

[1918,

is beslissend,

138]

teruggehouden,

althans

tra prestatie het gevaar,

dat hij

"is echter

niet als mogelijk

maar of deze reeds

dat het den voorzichtigen zakenman van het
zou hebben

p.

Niet of de verhindering al of

zo dreigend was

sluiten der overeenkomst
bij

het bedingen der con-

dat hij op zich nam,

zou hebben berekend".
Het is vooral de laatste opmerking die van belang is, omdat daarin
onderkend wordt dat de gehoudenheid aan de eigen toezegging onverbrekelijk is verbonden aan hetgeen daar tegenover staat. Het is dan
ook bepaald merkwaardig te noemen dat Meijers
geen verdere consequenties

verbindt.

stander van dat in het licht van de

Hij

zelf aan dit inzicht

is er

immers toch voor-

feitelijke uitkomsten achteraf

in de geformuleerde verhouding van partijen door de
van de goede
dat billijk
bij

trouw wordt

ingegrepen als dat

legio.

In een onzekere wereld zijn de

Daarom is er a priori

geen

reden om een bepaald ri-

sico dat de betekenis van de eigen prestatie
partij bepaalt,
Zoals
p.

uitgesloten

106],

aangegane

Deze resultaten zijn,
echter,

of die van de tegen-

te achten.

reeds opgemerkt heeft de

gevonden.

Waarom zou

zijn als reeds met kwade kansen is rekening gehouden

de formulering der prestaties?

risico's

rechter op grond

billijk is.

"clausula

"in waarheid aeen

contractuele bepaling,

leer"

naar het oordeel

ruime hantering
van Meijers

(1918,

toepassingen van een stilzwijgend

maar toepassingen van billijkheid.
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De rechter durft het niet aan hier onmiddellijk op de billijkheid
zelve een beroep te doen; hij roept het zoo onschuldig uitziende
"dan ook dat

gaat deze schrijver verder
len de eene rechter

in volkomen dezelfde geval-

natuurlijk hebben partijen stilzwijgend

zegt:

hun overeenkomst voor dat

geval uitgesloten,

over wat billijk

is,

en de andere rechter

Deze rechters verschillen

dit met even groote beslistheid verwerpt.
slechts

"Vandaar",

te hulp."

redmiddel van de stilzwijgende wilsverklaring

maar niet over de vraag hoe de psyche

van partijen voor een hypothetisch geval moet geconstrueerd worden."
Dat de billijkheid inderdaad met zich kan meebrengen dat een partij niet onverkort aan

zijn toezegging oehouden mag worden wordt

door Meijers zonder meer

Zijn annotatie

aanvaard.

het Mark is Mark arrest waarin hij

dig.

het resultaat van de Hoge Raad

de commentaren op andere Nederlandse juris[1955]. In ons land is echter, zo bena-

getuigt hiervan evenals

drukt hij

bij

in strijd met het recht verwerpt,

door de onbillijkheid ervan als
prudentie,

in de N.J.

in Meijers

o.a.

te bereiken het stilzwijgend vervalbeding overbo-

om dit

Omdat het theoretisch onjuist

is en dus

heeft doet het ook meer kwaad dan goed,

geen ware grenzen

zoals naar algemene opvat-

ting elke fictie in het recht.
"De Nederlandse rechter
wone aevallen tot haar
1374,

met art.

3e

kan,

waar hij

recht wil

lid B.W.:

de billijkheid in buitenge-

laten komen zich afdoende helpen

overeenkomsten moeten te goeder trouw

ten uitvoer gebracht worden." 4:aar de onbillijkheid begint houdt de
uitvoerina van de norm te goeder trouw op, omdat deze bepaling, zegt
Meijers

(1926],

partijen.

dwinaend recht is beheerst zij

dus elke

Aangezien de uitvoering van een overeenkomst,

ning van deze

schrijver,

norm van
naar de me-

niet te onderscheiden valt van de

inhoud

ervan, betekent de toepassing van dit artikellid onder omstandigheden dat de overeengekomen norm in zijn aelding wordt beperkt. Met
de principiële bindende kracht van de norm komt men niet in strijd
omdat die niet wordt ontkend. Slechts wordt onder de gegeven concrete omstandigheden aan de
billijk zou zijn.

formule

Overigens

ter in zulke gevallen,

geen gevolg gegeven,

omdat dit on-

impliceert een ingrijpen door de rech-

volgens Meijers,

heid ook geheel wordt opgegeven.

het toekennen van een schadevergoeding
Gegeven deze erkenning van de

geenszins dat de gehouden-

Een aanpassing van prestaties of
is

vaak eerder aangewezen.

invloed van de goede

trouw op de

uitvoering van overeenkomsten onder geheel gewijzigde omstandigheden blijft de reeds eerder gestelde vraag overeind. Welke richtlijnen

zijn er voor

de bepaling van wat de billijkheid voor dit con-
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tract onder deze omstandigheden gebiedt? Wanneer komt een

eventua-

liteit niet voor rekening van een partij? Als hierop geantwoord
wordt

indien het kennelijk onbillijk

risico

te

laten,

is

kennelijk onbillijk
de grenzen,

dit onvoldoende.

is het wel onverkort voor zijn
De vraag is

is en wat dan wel billijk

voorzover aanwezig,

is.

juist wanneer dit
Kortom,

en zich daar niet expliciet over hebben uitgelaten?
maar dan zonder een duidelijk beroep op eventuele
partijbedoelingen,

duikt de vraag later in de

De behoefte aan een

wat zijn

van de nakomingsplicht als partijIn deze vorm,

stilzwijgende

literatuur weer op.

zekere objectiviteit is onmiskenbaar en kenne-

lijk ook niet te verdringen.
Het zíj

vermeld dat Meijers

voor het geval een zekere eventuali-

teit een grote groep rechtssubjecten treft, de voorkeur geeft aan
een bijzondere wet boven de regeling die de rechter naar zijn mening,

zij

het in exceptionele omstandigheden,

bevoegd is van geval

tot geval te geven.
Meijers heeft in zijn visie op de rol van artikel
krachtiae steun ontvangen van o.a.

ten,

die met hem de Hoge Raad onder vuur hebben genomen.

re verdedigers van deze opvatting

5.4

[1926]

3e lid
en P.

Schol-

Voor ande-

zij verwezen naar Abas

[1972].

De gelijkwaardigheid van prestaties als beslissend criterium:
Levenbach

Inhakend op de door Meijers
leer
en

Van Oven

1374

B.W.

[1918] gegeven les dat de clausula

en de overmachtsbenadering in ons

1375 B.W.

eigenlijk overbodig

schriften

zonder meer een

opleveren

zegt Levenbach

recht door de artikelen

zijn en

toepassing van deze

(-)

jurisprudentie

[1923,

is erg schamel".
in

voor-

zuiverder benadering van het vraagstuk
p.

237]

geheel

beroep op de billijkheid en de goede trouw,
1375 B.W.

1374

terecht

op de artt.

"een enkel
1374

III,

Als Meijers constateert dat waar de

feite over van mening verschílt niet de

juridi-

sche constructie of de toepasselijkheid van een bepaald bijzonder
wettelijk voorschrift is maar de vraag wat in een gegeven situatie
billijk is en waarom,

onderstreept hij

dan ook in

zoals reeds opaemerkt ín de vorige paragraaf,

feite slechts,

dat de kernvraag

gericht ís op de nadere concretisering van de eisen van de billijkheid.
Aan de beantwoording van deze vraag voor de betekenis
stijgingen is

Levenbach

[1923] gewijd.

van prijs-

Dat dit inderdaad,

de zeer

terechte doelstelling van zijn studie is wordt bevestigd bij

het
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opmerkingen over de betekenis van de

lezen van Levenbachs

rechtszekerheid in deze materie.

eis van

Vaak is de door het verkeer ge-

rechtszekerheid gezien als een beslissende belemme-

stelde eis van

in een spe-

ring voor het

laten gelden van billijkheidsoverwegingen

cifiek geval.

Na te hebben gewezen op de ongewenstheid van een si-

tuatie waarbij het geheel

afhankelijk is van de rechter voor wie

de zaak wordt voorgelegd,

welke uitkomst er zal

bach

[1923,

p.

239]

op:

merkt Leven-

zijn,

"Intussen kan dit nooit een bezwaar zijn

tegen de mogelijkheid van bescherming van de schuldenaar in het algemeen.

Immers,

het feit,

de oorzaak

van de rechtsonzekerheid schuilt niet in

dat tegenover het pacta servanda zekere mogelijkheden van

bevrijding onder veranderde omstandigheden worden erkend,
in,

dat door verschillende rechterlijke kolleges

doch daar-

en door hetzelfde

op verschillende tijdstippen verschillende normen hieromtrent worden aangelegd."
heeft

Even verder laat hij hierop volgen "Het bezwaar

dan ook alleen gelding,

als we enkel met een vaag beroep op

de mogelijkheid van bevrijding volstaan,
te geven."

Het elixir dat

zonder nadere normen aan

deze auteur voorschrijft tegen de pijn

van een onvoldoende bepaalde billijkheidsnorm is

er een samengesteld

uit stilzwijgend vervalbeding en

het

justum pretium:

"ekonomisch

synnallagma".
Wanneer Levenbach

[1923,

val van prijsstijging een

p.

232-243]

zich afvraagt

"Helpt

in ge-

beroep op de billijkheid en de goede

trouw om de schuldenaar op enige wijze

van de

lasten te ontheffen?"

tot een bevestigend antwoord.

"Want"

stelt deze schrijver,

komt hij

"op prestatie onder dergelijke verhoudingen

(waaronder uitvoering

voor de debiteur tengevolge van veranderde omstandigheden
zwaarlijk is geworden F.J.B.)

is de bedoeling van partijen

nimmer gericht geweest en het

is

niet billik

zeer betoch

ze daar nu toch onge-

wijzigd aan te houden." De verwantschap van een dergelijke opvatting met die van een stilzwijgend vervalbeding,
komend

in de clausula

leer,

is duidelijk.

zoals ook tot uiting

Stilzwijgend is aan de

gelding van de contractuele norm door partijen een grens gesteld.
De voorwaarde van verval
in de verandering van
ken,

is weliswaar voor Levenbach niet gelegen

omstandigheden sec maar,

zoals nog zal blij-

in de gevolgen van die verandering voor de verhouding van de

tegenover elkaar staande prestaties.
der stilzwijgend om.

De

leer van

onder de categorie waarop Pieijers
"clausula leer"
duikt.

telkens weer,

De hierna volgende,

Die voorwaarde

Levenbach
[1955]

is

is er niet min-

dan ook te scharen

doelt als hij

zegt dat de

zij het in nieuw kleed gestoken,

de opvattingen van Levenbach

op-

incorpo-
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visie van Bregstein is

rerende,

De hoeksteen van Levenbach's

een andere exponent.
theorie wordt gevormd door de over-

weging dat iedere wederkerige rechtsverhouding,
economisch leven van doen heeft,
waardigheid tussen de prestaties.
naar zijn opvatting,

lentie,

waarmee men in het

is ingesteld op een

zekere gelijk-

Dat het oordeel over die equiva-

geheel toekomt aan partijen en niet

star van buitenaf wordt opgelegd,

brengt

Levenbach tot de

stelling

als zou de gedachte aan een justum pretium hieraan geheel vreemd
zijn.

Dat het er bij

het

justum pretium om zou gaan dat de rechter

of het recht op grond van morele criteria vaststelt of
gelijkwaardig zijn is evenwel onjuist.
dat waar
passing

het de

(15)

prestaties

[1933j geeft aan

leer van het justum pretium om te doen is,

in het maatschappelijk

lijkwaardigheid wordt
ne".

Kamphuisen

dan zoals Levenbach zegt

"Wel

juist het verschil in betekenis van de prestaties voor de
ding heeft

dat

gegeven,

de inde ge-

in die leer beoordeeld "secundum forum commu-

Wat is dit anders

ele partijen zijn,

is

systeem van ruilverhoudingen,

tot het

zal het
individu-

sluiten van de overeenkomst aanlei-

doch grondslag is in het algemeen tevens

een

zekere maatschappelijke gelijkwaardigheid van de prestaties." Waaraan is die maatschappelijke
keershuishouding anders af
verhoudingen"
vrij

gelijkwaardigheid in een vrije
te lezen dan uit de

ruilver-

"prijs- of waarde-

op de markt? Terecht zegt Levenbach dat het partijen

staat van die maatschappelijke equivalentie van den beginne af

aan af te wijken maar dat dan ook geen
keerscontract

sprake is van een gewoon ver-

maar van een groter of kleiner stuk vrijgevigheid van

een der partijen.

Opgemerkt

zij

alvast dat ook een van het gangbare

afwijkend inzicht in de toekomst tot een dergelijke discrepantie kan
leiden.
"In ieder wederkerig contract",
ekonomies
t.a.v.

synallagma,

hun ekonomiese betekenis".

overeenkomst,

zegt deze Levenbach,
Ook al

door de ontwikkeling der

is

dit de opzet van een

feiten kan de gelijkwaardig-

heid min of ineer volledig worden verstoord.

(15)

"steekt een

een evenwicht tussen de prestaties onderling

Toch kan volledige na-

De leer van het justum pretium is, zoals ICamphuisen onder verwijzing naar
Thomas Aquinas zegt, gebed in een totaalvisie op de maatschappij. Een prijs
is een instrument om het economische aspect van de maatschappij rechtvaardig
te doen verlopen. "Weliswaar is de ware prijs niet altijd nauwkeurig vast te
stellen, maar deze wordt met in achtneming van kosten en arbeid secundum forum commune gewaardeerd." Het gaat uiteindelijk in het recht dat de economie
beheerst om het verwezenlijken van een "redelijke economische structuur der
samenlevíng". "Een pretium is dan ook slechts dan justum als het zich zonder
bezwaar in zulk een systeem laat invoegen."
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koming van het contract rechtens geboden zijn omdat in
tract iets
komst,
komst

waarvan men geenszins zeker
is

ieder con-

speculatiefs steekt namelijk een waarderen van
is.

een toe-

Deze waardering van de toe-

evenals het oordeel over de equivalentie aan partijen.

"Het ekonomies

synallagma"

vervolgt Levenbach

[1923,

p.

246],

"is

in de wederkerige verkeersovereenkomsten dus ook in de tijd niet
iets vasts en onveranderlijks,
afgepast aanwezig moet
Evenals

is geen stabiel evenwicht,

in de beschouwingen van Meijers

latie gelegd tussen de

komst waarin de prestaties

[1918] wordt hier een re-

partijen levende visie op de toe-

zullen moeten worden uitgevoerd.

Het pacta servanda ook bij

veranderde omstandigheden

vindt,

stige gebeurtenissen,

zodat

een

dat juist de goede trouw en
Wanneer,

toekom-

zeker risico voor de toekomst

vaard wordt. Uiterst belangwekkend

is

aan-

in dit verband de stelling

de billijkheid eisen dat een partij

overigens terecht,

niet

het

teruggevallen mag

worden op de schrale geboden van de rechtszekerheid,
af waarom,

vol-

zijn rechtvaardiging daarin dat de eis van gelijk-

waardigheid heeft te gelden met een zekere spanning t.a.v.

risico draagt.

steeds

contractuele norm - hier gericht op equiva-

lentie van prestaties - en de bij

gens Levenbach,

dat

zijn."

vraagt men zich

indien wezenlijk voor de rechtsverhouding is de equiva-

lentie van prestaties,

juist de billijkheid met

zich meebrengt dat

ondanks eventuele aantasting van de gelijkwaardigheid,
te worden nagekomen.
als Levenbach wil,

Deze vraag dringt

het meetpunt

moment van presteren.

zich

toch dient

temeer op wanneer,

zo-

van de waarde wordt gelegd bij het

Wat blijft er op de keper beschouwd over van

de equivalentie-eis wanneer op het beslissend moment van uitvoering
die gelijkwaardigheid belangrijk is aangetast maar partijen toch
naar recht en billijkheid aan hun
Overeenkomstig de reeds t.a.v.

formele woord worden gehouden?

Meijers

[1918]

gemaakte preluderin-

gen op de eigen opvatting kan worden gezegd dat het thans gestelde
probleem over de consistentie van billijkheid en equivalentie
slechts een

schijnbare tegenspraak vormt.

van aelijkwaardigheid wordt

gelegd op het

Immers,

als het meetpunt

tijdstip dat de overeen-

komst wordt aangegdan

is het oordeel over het evenwicht van prestaties reeds volledig doortrokken van de waardering van een onzekere
toekomst.

In de vorige paragraaf is in dit verband het woord risico-

premie gevallen.

De in een

prijs vervatte risicopremie is

aldus een

wezenlijk element van het equivalentievraagstuk.
Intussen,

het zij

van presteren zodat

benadrukt,
hij

tot

gaat het Levenbach om het ogenblik

een andere uitweg uit het gesignaleerde
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spanningsveld tussen equivalentie en de eisen van de billijkheid
moet komen.

Ook al moeten

beoordeling van de
komst dragen,
vaarden,

dan

"partijen zelf de gevolgen van hun eigen

invloed van de diverse prijsfaktoren in de

dat die spanning

(van het ekonomisch synallagma F.J.B.)

zijn grenzen daar heeft waar
delingsrisiko van partijen
uitoefenen,

toe-

zullen we toch ook de gevolgtrekking moeten aanfaktoren die geheel buiten het beoor-

lagen,

in het spel komen en een werking

die eveneens geheel buiten het beoordelingsrisiko van

partijen lag. Met andere woorden,

de wederkerigheidsgrondslag kan

door de latere gebeurtenissen zo abnormaal gewijzigd, de gelijkwaardigheid dermate

in onevenredigheid verkeerd worden dat het ri-

siko, waarop immers de gehele
overschreden,
Levenbach

latere gebondenheid gefundeerd

het ekonomies synallagma overspannen wordt",

(1923,

p.

is,

aldus

247-48].

Equivalentie is het grondbeginsel,
maal leven met onzekerheid,

zodat

partijen moeten echter nu een-

zij

geacht moeten worden het ri-

sico te hebben aanvaard van verstoring van de gelijkwaardigheid
maar deze verstoring mag niet
ingrijpen.

te ver gaan, want dan moet het

Dit is Levenbachs redenering.

schuilt naar zijn mening daarin dat dezelfde grond die,
nomen, wel tot nakoming dwingt,

bij

niet meer gezegd dan dat er een grens

In

feite wordt echter

is aan de aantasting door het

gelijkwaardigheid van prestaties die partijen

naar billijkheid hebben te dragen.

Men is geneigd te vragen waar

die specifieke equivalentie-eis voor nodig is als
worden aanvaard.

op zich ge-

veranderde omstandigheden ook

de ontheffing in bijzondere gevallen draagt.
risicobeginsel van de

recht

Het sterke punt ervan

toch risico moet

Wat er overblijft van de equivalentie-eis is

slechts

dat er een

limiet

is aan het geweld dat hem mag worden aan-

gedaan.

De betekenis die aan Levenbachs eis van gelijkwaardigheid

valt toe te kennen heeft aldus

geen betrekking op de

"gewone"

uit-

voering van contracten maar uitsluitend op de grens aan die normale
uitvoering gesteld.

Waar

ligt

naar Levenbachs opvatting de grens

aan de spanning van de contractsband, waar begint de overspanning?
De equivalentie-eis wordt door Levenbach bij
zíjn concept gekortwiekt

de uitwerking van

tot de grensbepalende voorwaarde dat er

geen wanverhouding mag ontstaan tussen de feitelijke prestaties.

Ir-

relevant is of de prestaties objectieve waardeveranderingen hebben
ondergaan,

zolang de waardeverhouding achteraf bezien voldoende

evenwichtig is.
een partij

Een exorbitante

doet niet ter

ontwikkeling onderworpen

zake

prijsstijging van de prestatie van

als de tegenprestatie aan een

is geweest.

zelfde

Volgens Levenbach moest het
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daarom verschil uitmaken of een Duitser
had verkocht tegen dollars
dagen.

in de

dan wel tegen

jaren

twintig een goed

de zwakke marken uit die

Zowel dollars als goederen stegen

toen tot astronomische mar-

kenprijzen.
Dat ook de hoogte van die

prijzen van betekenis kan

door deze schrijver over het hoofd gezien.
ruggegrepen wordt
of een in een

wanneer te-

naar de idee van de risicopremie van belang zijn

zwakke valuta bedongen prijs

equivalent is van de prijs
dat afwijkingen naast
depreciatie,

zijn wordt

Zo kan het,

in de

tegen de dagkoers het

sterke valuta.

Het is aannemelijk

andere elementen zoals een anticipatie van

ook een risicopremie omvat.

betrekken van anticipaties

Het

in de beschouwingen

en risicopremies betekent evenwel dat,

in afwijking van Levenbachs benadering,
worden vergeleken ligt bij

het punt waarop prestaties

het sluiten van de overeenkomst.

Op dat

moment

immers brengen partijen hun waardering van de toekomst tot

uiting

in hun contractuele

prestaties

neemt daarbij

norm.

De omschrijving van de wederzijdse

een zeer belangrijke plaats in.

In een on-

zekere wereld weten partijen dat de waardeverhouding tussen de omschreven prestaties kan fluctueren.
zal de taxatie

Overeenkomstig ieders oogmerken

van de onzekere toekomst worden gebruikt bij

de con-

tractuele vaststelling van de prestaties.
Voorzover partijen een gelijkwaardigheid
ín een overeenkomst

tussen hun beider aandeel

nastreven kan dit in een onzekere wereld voor

wat de concreet beschreven prestaties aangaat hoogstens betreffen
een verwachte gelijkwaardigheid.
Levenbach impliciet erk'ent,

In

feite echter omvat,

het aandeel

van een partij

eenkomst meer dan de omschreven prestatie,
van de onzekerheid.

namelijk ook het

prestatie

Voorzover er plaats

die

door een partij

Wederom,

van het contract.
doet ís
dat,

wordt

tetoe-

is voor een equivalentie-eis is deze ge-

richt op het toaal aan prestaties waartoe ook het
behoort.

risico

Eigenlijk maakt het dragen van risico voor

genvallers deel uit van de
gezegd.

zoals ook
in een over-

te lopen risico

dan is echter het meetpunt gelegen bij
Risico's bestaan slechts

vooraf.

het sluiten

Hetgeen Levenbach

in feite het geven van een beperkte garantie aan partijen

achteraf bezien,

tingen zal afwijken:
ontaarden.

de werkelijkheid niet te zeer van de verwachde equivalentie mag niet in een wanverhouding

Waarop deze

garantie nu echt

is

gestoeld als gelijkwaar-

digheid normaliter niet wordt geëist is ondertussen niet duidelijk.
Verdere eisen die Levenbach stelt
het economisch synallagma
roep wordt gedaan,

voor een succesvol beroep op

zijn dat de wanverhouding waarop een be-

een partij

ook werkelijk moet treffen en dat het

141
optreden van die wanverhouding onvoorzienbaar moet zijn geweest.
een schuldenaar die zich blijkt

Voor wat het eerste betreft,

hebben ingedekt heeft slechts verstandig gehandeld.
p.

139]

er op dat

om dekking achterwege te

verstandig is
hij

[1918,

dan ook volledig heeft

niet

te dragen.

de debiteur die

Te-

zo on-

laten een risico neemt,

dat

Qua offers maakt het ook niet
wel natuurlijk in uit-

uit of uit voorraad geleverd wordt of niet;
eindelijke vermogenspositie.

te

te behandelen dan de roekeloze.

aan om de verstandige slechter
recht wijst Meijers

Het gaat

De voorzienbaarheidseis kan moeilijk

anders nadere inhoud worden gegeven dan met het kansbegrip. Twijfelachtig, zeker wanneer rekening wordt gehouden met in prijzen implirisicopremies,

ciete

of het voor de bevrijding van een debiteur

is

wat dit aangaat voldoende is dat de kans
sen prestaties gering was.

Trouwens,

op een wanverhouding tus-

wat is gering?

Meijers [1918] wees er reeds met nadruk op dat wanneer veranderde
omstandigheden van invloed zijn op de plichten die uit een contract
dit niet noodzakelijkerwijs slechts

voortvloeien,

die verplichtingen volledig komen te vervallen.

impliceert dat

In het bijzonder be-

hoort een gedeeltelijke schadevergoeding aan de tegenpartij
mogelijkheden.

Hiermee is vergelijkbaar of

ophoging van de tegenprestatie.

de

sluit zich bij

dit

stand-

Het feit dat een beroep op overspanning van de contracts-

punt aan.

slaagt als die gebeurtenis onvoorzienbaar was brengt

band slechts
met

Levenbach

tot

equivalent een beperkte

zich dat het wel voorzienbare nadeel ook bij

roep op de equivalentie-eis

voor rekening

een

succesvol be-

van de debiteur blijft.

Onder omstandigheden kan dit betekenen dat de tegenprestatie niet
volledig overeenkomstig de,

achteraf

feitelijk te

constateren,

ont-

wikkeling van marktprijzen hoeft te worden opgehoogd.
Het is

de eis van gelwijkwaardigheid van prestaties uit de leer

van het justum pretium volgend en ondanks

zijn professie tot het

tegendeel door Levenbach aan zijn theorie ten grondslag gelegd,
telkens
pen.

het doodvonnis

over dergelijke opvattingen blijkt af te

Op een gelijkwaardigheid van de wederzijdse prestaties,

Lbwensteyn

[1917, p.

99]

als kritiek tegen Levenbach op,

van partijen toch niet gericht;
Zeben

L19607.

recht.
geleaen

integendeel.

die
roe-

merkt

is de wil

Evenzo eerder van

lijkt in zijn algemeenheid niet geheel te-

Dit bezwaar

In de eerste plaats

is de

fundamentele prikkel tot ruil

in de realisatie van een objectieve winst maar

niet

in een her-

verdeling van de aanwezige middelen over de subjecten overeenkomstig
hun preferenties. Anticiperend op de bedoelde kritiek spreekt Levenbach

[1923,

p.

246,

v.n.

8l over

"de foutieve waarde

theorie, dat,
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als twee ruilen,

één moet huilen".

Verder is in de
huisen

[1933]

gemerkt,

leer van het justum pretium,

is geschetst

aansluit,

en waarbij

zoals die door Kamp-

Levenbach zich,

wellicht on-

essentieel de verwijzing naar het marktproces.

Eigenlijk zonder rekening te houden met morele of ethische overwegingen bepaalt de maatschappelijke
lijke equivalentie.

Het

is

ruilverhouding de maatschappe-

daarbij eigenlijk niet

of de wil van partijen over het algemeen in eerste
daad op een gelijkwaardigheid van prestaties
het marktproces
ties zoals

zij

goed functioneert
in het

zozeer van belang
instantie inder-

gericht zou zijn. Als

2orgt dit ervoor dat de

presta-

algemeen uiteindelijk tegenover elkaar staan

volgens het afgesloten contract een zekere maatschappelijke
lentie vertonen.

zoals die in de overeenkomst tot uiting komt,
digheid

equiva-

Aldus kan worden gezegd dat de uiteindelijke wil,

is gericht.

wel op die gelijkwaar-

Het kan LSwensteyn worden toegegeven dat de

krachtmeting van partijen in de totaliteit van het economisch leven
niet altijd kan voorkomen dat een der partijen van het begin af
het onderspit kan delven.
gelijkwaardigheid

aan

Dit impliceert echter nog niet dat aan de

"secundum

forum commune" geen betekenis valt

toe

te kennen bij het bepalen van de rechtsgevolgen van een overeenkomst.

Of die gevolgen nu hierin moeten bestaan dat aan partijen

tegen wil en dank een marktwaardering wordt opgelegd is een andere
zaak.

Dat zou in strijd komen met de partij-autonomie die fundamen-

teel is voor ons

recht.

Het bezwaar tegen de leer
te

van Levenbach is gebleken niet zozeer

liggen in de eis van gelijkwaardigheid als zodanig,

het

als wel in

feit dat deze gelijkwaardigheid in een onzekere wereld achter-

af wordt gemeten in plaats van vooraf,
komst wordt aangegaan.

Het

schoon op jacht naar eigen voordeel,
marktproces van

of het moment dat de overeen-

is heel goed denkbaar dat partijen,

te voren komen tot een evenwíchtige verhouding tus-

sen hun beider aandelen in de overeenkomst.
herhaald,

omvatten ook het

Ditgaande van de,

zoals

[1923,

p.

in

hoofdstuk

269-70]

1 gebleken,

foutieve visie

tot de gevolgtrekking dat er bij

vatting van de aeldlening als de

Bij

uitwisseling van koopkracht

te

sluiten.

zijn om deze rechtsfiguur

Wel

geld-

een meer juiste op-

in de contractsband en

bij geldleningen a priori uit
toch redenen

het zij

gaan om huur van betaalmiddelen komt

lening van een synallagma geen sprake is.
er geen reden een spanning

Deze aandelen,

lopen van risico.

op de geldlening als zou het
Levenbach

of-

gedwongen door het algemene

zijn

lijkt

implicaties

zal het blijken dat

ten aanzien van de

equiva-
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lentie-eis een bijzondere behandeling te geven.
De geldleningsproblematiek moge buiten de sfeer van het
synallagma liggen

infleerd geld voor ons billijkheidsgevoel
(1923,

p.

economisch

"zonder meer bevredigend is terugbetaling in ge-

308] toch.

op te hogen wil hij

alleen inruimen

voordeel genieten zou van de

niet" meent Levenbach

ingrijpen door het nominale bedrag

Plaats voor

als de schuldenaar rechtstreeks

"schade" die de crediteur ten deel

valt. Aan deze eis wordt naar het voorkomt altijd voldaan

in het

geval van geldleninaen die door inflatie worden aangetast.
bach heeft echter iets anders
aanwijsbaar
zin van

op het oog.

Het gaat

dat de debiteur de verstrekte middelen goed,

is

"waardevast"

heeft

aangewend.

Is hij

Leven-

er hem om of

inderdaad

in de

zo verstan-

dig of handig geweest dan wil Levenbach hem tot schadevergoeding
aan de crediteur aanspreken, anders niet. (16) Bij geldlening echter
is het,

zoals

in hoofdstuk

1

gebleken,

geldnemer met het geld wenst te doen.

volslagen irrelevant wat de
De

crediteur ontleent er voor-

noch nadeel aan.
Hoe onzuiver Levenbachs opvattingen inzake de toepassing van zijn
opvattingen op de

praktisch en economisch oogpunt

geldlening uit

zijn moge blijken uit het enkele
beeld van een
kan geven,

feit dat hij

het volgende voor-

terechte meer dan nominale restitutie door de debiteur

al noemt hij

het ook hypothetisch.

te leen heeft ontvangen en

Iemand die

goudstukken

ze ongebruikt bewaart zou verplicht zijn

deze munten of de tegenwaarde in geïnfleerd geld terug te geven. Het
op de een of andere manier "verkwanselen" van de potentiële of gerealiseerde winst mag hem evenwel niet worden aangerekend.
een reden bestaat bij

Zo er

door inflatie aangetaste geldleningen in

grijpen is die reden algemeen en niet

al

te

afhankelijk van de aanwending

door de debiteur.
De beschouwingen van Levenbach overziende moet worden geconstateerd dat weliswaar gezocht is naar een hanteerbare

concretisering

van de eisen van de billijkheid maar dat het vraagstuk is verlegd
naar de bepaling van de grenzen van het voorzienbare
Aldus wordt de rechter,

wereld.
wensteyn

[1967]

zoals Levenbach

nog eens releveert,

moeilijke beslissíngen geplaatst.

in een onzekere

zelf erkent en Lë-

toch wel weer voor uitermate

Zeer terecht kent Levenbach voor

de oplossing van het vraagstuk een mogelijk grote betekenis toe aan
de historische prijsontwikkeling van de betrokken prestaties.
juist

{16)Cf.

is het evenwel het maximale risico dat een partij

de uitspraak van het Hof Den Haag in de Mark is Mark zaak.

On-

te dragen
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heeft voor wat betreft zijn eigen prestatíe gelijk
het verschil

te stellen aan

tussen de hoogste en laagste historische marktprijs

voor die prestatie.

Uiteindelijk dient voor de oplossing van het

vraagstuk bepalend te zijn de kansverdeling van

latere uitkomsten

die wel mede, maar niet uitsluitend op de historische reeks gebaseerd kan zijn.

In feite

deling die het beste
uitkomsten

regeert.

Er

rische reeks.

Sterker,

Mandlebrot

een aantal

aan de orde het vinden van de kansverbij

het stochastische

is geen enkele dwingende

deling te begrenzen bij

door o.a.

is

"past"

de hoogste en
er

laagste waarde uit de histo-

zijn empirische aanwijzingen verzameld

[1963a,

1963b] dat de prijsontwikkeling van

goederen het beste beschreven wordt met kansverdelinaen

die een oneindige spreiding te zien geven.
variaties

proces dat de

reden die kansver-

in

Dit betekent dat extreme

prijsveranderingen tot de reële mogelijkheden behoren,

zelfs als het vraaastuk van de

"voorzienbaarheid" wordt benaderd

vanuit de historische reeks.
Intussen mag men niet vergeten dat bij
verdelingen

het gebruikmaken van kans-

gegrond op historische tijdreeksen de veronderstelling

wordt gemaakt dat het regerende stochastische proces
vrijwel onveranderd blijft.
lijke mutaties

in de tijd

Als rekening gehouden wordt met moge-

in de onderliggende processen wordt de vraag van be-

lang in welke mate ten tijde van het

aangaan van het litigieuze

con-

tract met die veranderingen voor de bepaling van de gehanteerde
kansverdeling reeds

rekening gehouden kon en moest worden.

wanneer het bestaan van risicopremies mee wordt
probleem.

Immers,

Zelfs

genomen

is hier een

op w~lke waarschijnlijkheidsverdeling

is de gein-

corporeerde premie gebaseerd? Wellicht dat verder onderzoek naar de
verwerking van economisch relevante
te komen

tot de

"formulering"

informatie door de subjecten om

van een verdeling hierover enig nader

uitsluitsel kan geven over de mogelijke beperkingen aan hetgeen
"voorzienbaar" voor rekening van een partij
is hoofdstuk

5.5

komt.

Aan dit onderzoek

8 gewijd.

De leemtes
Suyling en

in een contractuele regeling en de gevolgen hiervan:
Bregstein

Om te komen tot de zo node gemiste

fundering van een ingrijpen in

de rechtsverhouding van contractspartijen en om aan dat
nadere concrete regels
stein

[1936]

eveneens

de contractuele norm.

te stellen is door Suyling

[1934]

ingrijpen
en Breg-

een aansluiting gezocht bij wezenstrekken van
Zij bewandelden echter een geheel andere weg

195

dan Levenbach.
Ofschoon hun standpunten voor wat betreft de
zelfs een bijna geheel andere geest ademen,
cussie de principiële vraag of de

uitwerking ervan

stellen beiden ter dis-

norm zoals die door partijen is

verwoord eigenlijk wel de pretentie heeft om onder alle omstandigheden die zich voor kunnen doen naar de letter
uitgevoerd.
de belofte

Wanneer een dergelijke pretentie

te moeten worden

zou ontbreken dient

zich aan van een inderdaad objectieve concretisering van

de eisen van de billijkheid in de volgende zin.

Is de opgestelde

norm wel bedoeld voor de situatie die blijkt partijen uiteen
drijven?
die

Zo niet,

situatie toe

valt

dan is het ook onjuist de norm naar de
te passen.

is dan immers

wordt gehanteerd

een gevolg van het

letter op

te constateren

feit dat a priori een norm

in een situatie en voor een geval waar

enenmale niet voor
rechtszekerheid,

De onbillijkheid die

te

zij

ten

is bedoeld; weinig is meer onbillijk dan dat.

die

in het kader van het

De

onderhavige vraagstuk

steeds op zijn minst een remmende rol heeft,

kan worden ontzien

doordat de eisen van de billijkheid samen vallen met die van het
contract.

Binnen de door partijen getrokken grenzen van het gel-

dingsgebied van hun norm,

moet deze laatste vollediq worden nage-

leefd,

soortgelijke formule van andere partijen,

al

zou dat bij

wellicht als

schromelijk onbillijk hebben

"Vous 1'avez voulu;
voulu;
faut"

een

cela vous

vous

1'avez voulu,

sied fort bien,

te gelden.
George Dandin,

laat Molière de bedrogen echtgenoot

of het lot van George Dandin,

vous 1'avez

et vous voilà ajusté comme

gehuwd met

zich voorhouden.
"une méchante

il
De vraag

femme",

bil-

lijk is

valt echter pas te beantwoorden als men het erover eens is

wat hij

nu gewild heeft.

derdaad

"le meilleur parti qu'on puisse

jeter dans 1'eau,
aan het
tal

laatste is ook afhankelijk of in-

la téte la première".

adres van de benarde partij,

schrijvers

over

Van dit

art.

in de

1374 B.W.

prendre,

c'est de

Een dergelijke

s'aller

raadgeving

wordt door een belangrijk aan-

jurisprudentie van

ons hoogste rechtscollege

gelezen.

Wanneer gekeken wordt naar het geldingsgebied van de contractuele
norm,

zoals

partijen

zich die dachten toen zij

is hiervan een belangrijk voordeel dat het

het

contract sloten,

criterium voor het al of

niet volledig toepassen van de norm wordt ontleend aan de situatie
aan het begin van de rechtsverhouding en niet,
aan het eind ervan.

Voorzover men een partij

dit niet bepaald door de
erg blijkt

zoals

feitelijke ontwikkeling,

tegen te vallen.

Levenbach doet,

tegemoet komt,

wordt

die achteraf wel
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[1934] stelt voorop dat de wet zich contractanten denkt
normale fatsoenlijke mensen. Dit neemt zijns inziens echter niet

Suyling
als

weg dat een overeenkomst in
duidelijk kan

zijn.

deze schrijver,

als

de door partijen gekozen formulering onvolaens de opvatting van

Deze vaagheid is

er,

twijfel

de tekst wel

rijst of

ling weeraeeft die de partijen

zuiver de bedoe-

als redelijke en fatsoenlijke conNiet alleen de be-

tractanten geacht mooen worden te hebben gehad.

woordingen zelf kunnen aanleiding geven tot die twijfel maar vooral
ook de samenhang tussen de tekst en het feitelijke en juridische
kader.
"In menig contract"

schrijft Suyling [1934,

p.

270],

"schuilt een

hare overeenkomsten te

lacune. De partijen plegen nl.
sluiten in de veronderstellina dat de gebeurtenissen zich in zekere
ríchting zullen ontwikkelen. Terwijl zij zich in de meest algemeene

abnormale

bedoelen zij zich op de in het contract bedongen
binden
voor het geval dat hare verwachtingen omwijze slechts te
trent deze loop der dinaen verwezenlijkt worden. 20o vaak een ontermen uitdrukken,

blijkt hare afspraak

voorziene gebeurtenis plaats grijpt,

zijn voor den toestand waarin zij

geschreven te

Het abnormale van de

ren."
dat,

wederom naar Suylincs

tijen,

hadden zij

aan die

geconstateerde

zijn komen te verke-

leemte steekt

fatsoenlijke en

opvatting,

situatie aedacht,

dus niet

in het

feit

redelijke par-

een regeling hadden ge-

geven, die zij nu, gegeven de onduidelijkheid van hun overeenkomst
achterwege hebben aelaten. Eerder dan de overeenkomst op te heffen,
is het aan de rechter de lacune op te vullen. "Interpreterend stelt
de rechter dan ook als door de partijen gewild vast, wat fatsoenlijke menschen, in hare positie geplaatst, geacht mogen worden met de
onduidelijke verklaring beoogd te hebben." Blijken partijen dat wat
prima facie onduidelijk lijkt toch duidelijk te hebben bedoeld dan
dienen zij

hieraan te worden aehouden.

het geding zijn,treedt de wet

Tenzij

dwingende regels

terug voor de wil van partijen.

in
De

wettelijke basis van deze bevoegdheid van de rechter zoekt Suyling
niet zoals Meijers in 1374 lid 3 B.W., maar in de meer beperkte artikelen 1375
Het is

en 1378 e.v.

B.W.

duidelijk dat ook Suyling gerekend moet worden

op wie Meijers

[1918] doelt als

hij

een nieuw kleed gestoken opnieuw wordt gepresenteerd.
associatie dringt zich op:
overeenkomst uit van
norm tot gelding

in

Inderdaad de

partijen gaan bij het sluiten van hun

een bepaalde

feitenconstellatie waaronder de

zal worden gebracht.

ter behoeft naar Suylings

tot degenen

zegt dat de "clausula leer"

Deze feitelijke contekst ech-

opvatting - en hierin schuilt een essenti-
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eel verschil - geenszins die

te

zijn welke actueel was ten tijde
zoals de clausula leer

van het aangaan van de overeenkomst,
oorspronkelijke vorm zegt.
feiten,

wikkeling in de
het moment dat
ze opvatting

zij

zoals die prospectief te bekijken valt op
Het bezwaar tegen de-

zich aan elkaar verbinden.
naar het voorkomt,

schuilt,

in zijn

?artijen gaan uit van een bepaalde ont-

in de suggestie als

zou

het partijen gaan om één bepaalde eenduidiae ontwikkeling van de
feiten.

Redelijke partijen geplaatst in een onzekere wereld kunnen

echter redelijkerwijs hiervan niet uitgaan.
uitkomsten moaelijk.

Altijd zijn meerdere
sprake

Er kan dan ook nooit van meer

van een kansverdelina van mogelijke ontwikkelingen.

aanleiding van de beschouwingen van rieijers en Levenbach,
Bij

hier deze vraag worden gesteld.
mag gezegd worden dat de
omdat

naar

moet ook

feitelijke ontwikkeling

formule van de aegeven norm onduidelijk is

redelijke partijen voor die bepaalde uitkomst een aparte re-

aeling hadden gegeven,
als

welke

zijn dan

Evenals

reeds

indien zij

die uitkoa~st hadden voorzien? Zo-

dat er op een bepaalde uitkomst een zeer ge-

opgemerkt,

ringe kans bestond is op zich onvoldoende.
De beschouwingen van
pressis

verbis,

tijen bij

Breastein

[1936]

sluiten,

zij

veel dichter aan bij de gedachte,

het niet ex-

dat voorzover par-

het sluiten van een overeenkomst ideeën over de toekomst

hebben en zich daarop baseren bij
De uitwerking van

ieder met zijn eigen kans.

zijn standpunt wijkt verder daarin af van die van

Suyling - die in dit opzicht s~eer ouderwets is
wordt gezocht in

deze de vorm aan-

hun toezegging,

nemen van een scala van mogelijkheden,

1374

lid 3

- dat het fundament

B.W.

Bregstein beaint ermee om,

aansluiting op zijn oratie

in

[19357,

te stellen dat de rechter weliswaar gebonden is aan datgene wat hij
als de gezamenlijke bedoeling van partijen vaststelt,

maar dat de

bewoordingen waarin deze partijen hun bedoelingen hebben vervat
daarbij

niet doorslaggevend behoeven te zijn.

ke woorden is zelve allerminst duidelijk"
woorden zijn er niet"
wezen wordt naar het
bruikt,

en

is,

volgens

Bij

lid 3

Bregstein,

te prevaleren boven de

De oorspronkelijke

waarbij

ver-

algemene verband waarin die woorden zijn ge-

krachtig uitdrukken.

door het beginsel van 1374
dient

zich duidelijke

zijn adagia die zijn standpunt,

zijn vaststelling van de gezamen-

lijke bedoeling van partijen heeft de rechter
schrift

"Het begrip duidelij"Op

B.W.

zich

te

laten

leiden

De betekenis van dit voor-

dat de geest van de overeenkomst

formele bewoordingen.

clausula leer is niet te verdedigen,

volgens

Bregstein omdat de verandering van veel omstandigheden is verdiscon-
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teerd.

"Juist met het oog op die veranderingen worden de contracten

in de regel

gesloten. Iden beoogt dan eenerzijds zich tegen een ze-

ker risico te dekken en anderzijds tegen vergoeding een zeker risico te aanvaarden "

zegt Bregstein

[1936,

p.

216].

ver, met

zijn gevoel voor economie, wordt dus

copremie

in contracten onderkend.

Het zal,

schrij-

de notie van een risi-

na de beschouwingen,

hierboven gewijd aan Dieijers en Levenbach,
element

Door deze

duidelijk

zijn,

dat dit

in Bregsteins opvattingen hier wordt onderschreven.

stein meent

Breg-

aan de clausula leer dan een wending te moeten geven

die zijn diepere zin meer recht doet en waarop in de voorgaande
twee paragrafen ook al is gedoeld.
toekomstige ontwikkelingen,
niet om de

status auo.

Het gaat

in wezen,

waarvan men weet dat

Voorzover

uiteraard,

om

ze onzeker zijn en

er sprake kan zijn van een afhanke-

lijkheid van de bindende kracht van een contractsformule betreft dit
op

zijn minst een bepaalde

toekomstige ontwikkeling eerder dan de

ceaeven feiten constellatie.
is,

ook volaens

Bregstein,

wikkelinaen kunnen

De diepere zin van de clausula

daarin geleaen dat er toekomstige ont-

zijn waaronder de gegeven bewoordingen niet bin-

den. Y7oorden op zichzelf zijn
"A1

aldus

immers

nimmer duidelijk.

hebben partijen veel verdisconteerd,

stelling,

leer

het

is een onbewezen

dat partijen alle veranderingen hebben verdisconteerd."

Bregstein.

Het

is

naar

zijn mening dan ook een fictie om aan

te nemen dat partijen beoogden de aangegane verplichtingen ongewijzigd te laten aelden,
heden er ook zouden

onaeacht welke veranderingen in de omstandig-

intreden.

heeft te prevaleren,

Het

feit dat de geest boven de

letter

brengt dan ook mee dat partijen onder omstan-

digheden tot meer maar ook tot minder gehouden kunnenzijn danuit de
gebruikte woorden

in hun normale betekenis

zou voortvloeien.

Waar-

toe partijen onder de door hen niet verdisconteerde omstandigheden
wel zijn gehouden,
goede

trouw.

Deze

bepaalt de rechter eveneens aan de hand van de
laatste

hoeft zeker niet mee te brengen dat de

gebondenheid geheel verdwijnt.
Als Bregstein meent dat het een onbewezen stelling is
en alle omstandigheden of
aan veraaande

conseouenties wil verbinden,

onrechte omaekeerd.

dat partij-

uitkomsten hebben verdisconteerd en daarwordt de bewijslast ten

Ligt het in een wereld waarin eigenlijk alles

onzeker is en weinig onmogelijk niet meer voor de hand te stellen
dat alle ontwikkelinaen verdisconteerd zijn,
woorden zijn uitgesloten?

(17)

Gedeeltelijk

(17)

tenzij

zij met zoveel

Van rechtsregels zegt Bregstein

in dezelfde richting Ibwensteyn

[1967b, p.

102].
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[1936,

n.

219] als hij

wil opvullen,

terecht,

ben

ingeschakeld,

zij

deze

dus

de door oartijen opengelaten leemte ermee
dat nartijen deze reeks van

niet inderdaad hebben uitgeschakeld.

gen maakt het daarbij

rechtsnormen heb-

in hun verhouding "verdisconteerd",
niet uit of inen

voorzover

Voor de rechtsgevol-

zich duidelijk bewust

is

ge-

weest van het bestaan van die regels of van hun interpretatie,
zelfs niet of inen ze billijk vindt. (18) Waarom zou het met de mogelijke feitelijke ontwikkelingen die voor partijen betekenis hebben,

anders

zijn gesteld.

omstandigheden uit
paalde

het

A priori

is er geen enkele reden bepaalde

scala van mogelijkheden te lichten.

zich voordoende ontwikkelingen zal

getoond dat ze voor gebondenheid zijn uitgesloten.
echter niet noodzakelijk dat dit ook met
Zeer aroot belang valt hierbij

toe te

Daarbij

zoveel woorden is

is het
gebeurd.

kennen aan het gebruik en aan

de aard en strekking van de overeenkomst.
king van de overeenkomst

Van be-

daarom moeten worden aan-

Het belang van de

strek-

zal verder worden bekeken aan de hand van

de beschouwingen van Ldwensteyn.
Bepaalde

feitelijke ontwikkelingen worden door de wet

zelf uitge-

sloten geacht.

ilet meest snrekende voorbeeld hiervan is de reeds
re~elina van de overmacht. Cruciaal in die regeling

meer gemelde

dat de omstandigheden van dien aard
wordt,

ongeacht de betekenis welke die

prestatie voor partijen

heeft.

Of en

aan een

is toe

te kennen,

stellen bij

zo ja welke betekenis nog

toeaezegde prestatie

wordt voor rekening gelaten van partijen.

hun oordeel over

is

zijn dat de prestatie verhinderd

Deze

de overeenkomst de betekenis van de

wederzijdse prestaties tegenover elkaar en hebben over het saldo,
elk voor zich of gezamenlijk een kansverdeling op te stellen. Binnen het raam van de calculaties van partijen zoals de wet dat ziet
moet de prestatie als zodanig echter nog wel mogelijk zijn. De door
de wet aanaenomen grens aan de verdiscontering van ontwikkelingen
door partijen

ligt daar waar objectief gezien de prestatie zelf on-

mogelijk is geworden,

tenzij

partijen

"uitdrukkelijk"

hiermee wel

hebben gerekend.

De wettelijke regeling is dan ook te zien als de
opvullina van een voor de hand liggende leemte. Dit lijkt ook redelijk daar partijen

zich primair gedachten zullen vormen over de
verhouding tussen de betekenis der prestaties als die inderdaad

(18)

Anders Suyling [1934, p. 270] die zegt dat er ook een abnormale leemte kan
zijn als partijen de wettelijke regeling zelf zouden hebben afgewezen.
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worden geleverd.

Het is overiaens

op zich veel betekenend dat de

wetgever het noodzakelijk oordeelt iets te

zeggen over de situatie

dat de toeaezeade prestatie onmogelijk wordt.
aebondenheid aan de gegeven

Eou de grens van de

formule veel enger kunnen liggen dan
overbodig over.

komt een dergelijke beoaling nogal

Dit wil uiter-

zegaen dat buiten het geval van overmacht geen beperkina

aard niet

van de aeboncienheid moaelijk

zou zijn,

maar wel

dat die mogelijkheid

zeker ruim maa worden verondersteld.
Ervan uitgaande dat

in een onzekere wereld in beginsel gerekend

moet worden met alle mogelijke

feitelijke ontwikkelingen die voor

de rechtsverhouding en voor de

algehele positie van elk der partij-

en

relevant

alle

rijst de volgende vraag.

zijn,

Is

het wel geoorloofd

feitelijke ontwikkelingen als een ongedifferentieerde verzame-

ling te benaderen? Met andere woorden,
schillen

zijn er niet wezenlijke ver-

te onderscheiden tussen verschillende feitelijke ontwikke-

linaen die voor partijen relevant

zijn en waar zij

in beginsel in

een onzekere wereld rekening mee zouden moeten houden,

verschillen

die voor de mogelijkheid en wenselijkheid van rechterlijk
van beslissende betekenis kunnen

ingrijpen

zijn?

Een belangrijk deel van Bregsteins betoog wordt

ingenomen door

een verdedigina van de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake het
alaemene vraagstuk van de
ele verhoudingen.

invloed van de goede trouw op contractu-

Dit was ook terecht,

vraaastelling van het praeadvies.
als

gebleken,

schrijvers

veel

gezien de geformuleerde

Tegen die

jurisprudentie was,

zo-

scherp verzet gerezen van de vooraanstaande

uit de Nederlandse rechtsliteratuur,

nodeloos onbillijk oordeelden.

die haar onjuist

en

Bregstein deelt de verontwaardiging

over het resultaat maar duidt de uitkomsten van de Hoge Raad anders.
De verdedigina door Bregstein van de rechtspraak van de Hoge
komt hier op neer.

De rechter

is

als door partijen overeengekomen.
mule heeft echter slechts
standigheden.

helnu,

gingsgevallen van het
rest

(19)

Raad

vaststelt

De door partijen gehanteerde

for-

te gelden onder de verdisconteerde om-

daar waar de Hoge Raad zoals in de prijsstij"sarong" arrest en van het

"weefgetouwen"

lagere

rechter waar

in cassatie bij

ar-

naar

aangesloten

partijen de omstandigheden waarop de debiteur een bevrijdend

beroep doet,

hebben verdisconteerd.

te wijzen waarin de Hoge

(19)

aan hetgeen hij

partijen volledig aan hun norm houdt is dat omdat,

het oordeel van de
wordt,

gebonden

H.R.

8 januari

1926,

N.J.

Er

zijn echter ook gevallen aan

Raad een rechterlijk ingrijpen op grond

1926,

203 en Hoqe Raad

19 maart,

N.J.

1926,

491.
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van de goede

trouw toestaat,

vallen zijn volgens de

ja daarin zelfs voorgaat.

contract kennelijk niet verdisconteerd.
dus te wijten

zijn aan de

woording van de

"Slechte"

lagere rechters.

resultaten zouden

Het is

voor de beant-

hierboven gestelde vraaa nuttig en leerzaam de ge-

vallen waarin de Hoae Raad blijkt wel
noemd wordt de

In die ge-

rechter de feitelijke omstandigheden in het

akkoord

te gaan met wat

"beperkende werking van de goede trouw"

thans

geiets

nader te bezien.
De arresten die door Bregstein
tonen dat de Hoae Raad
rechtspraak,
zover
de

zij

[1936] worden besproken om aan te

inderdaad,

bij

zijn blijkbaar provocerende

een verdisconteringsmaatstaf

"beperkende werking"

aanlegt betreffen voor-

accepteren steeds gevallen waarbij

in het gedina gebrachte bijzondere omstandigheid niet de uit-

komst

is van een geheel buiten de

gend kansverschijnsel,
ken van oorlog dat

zijn.

het om de situatie dat
door de koper

invloedssfeer van partijen lig-

zoals algemene prijsstijging of het uitbreIn H.R.

18 juni

een verkoper,

1926,

vorderde zonder levering van het goed.
lo"

H.R.

gelijk.

In het

10 november

in 4.2

1927,

dat door de verzekeraar een

1078 gaat

N.~.

toch de koopprijs

Van onze hoogste rechter

reeds besproken geval van de
1928,

251 was

"Alme-

feitelijk vastgesteld

afschrift van de voorwaarden aan de

verzekeringnemer, waarop een beroep wordt gedaan,
qerd.

1926,

tot eigenmachtige verkoop der goederen is overgegaan

met machtiging door een buitenlandse rechter,
kreeg hij

N.J.

na weigering van medewerking

bewust was

Naar het oordeel van de Hoge Raad verzette de goede

gewei-

trouw

zich onder deze omstandiaheden tegen een beroep op die voorwaarde.
Bregstein

[1936]

het aanwezig

presenteert deze uitspraken als

zou het gaan om

zijn van omstandiaheden die partijen bij

rina van hun norm,

niet hadden

"verdisconteerd",

de formule-

zodat hun norm dan

niet naar de letter mag worden toegepast of zelfs helemaal niet
bindt.

Aldus zou de rechtspraak van de Hoge Raad niet principieel

onbillijk
wat erg
zijn.

en onjuist zijn,

streng oordeel

maar slechts

een uiting van een wellicht

over de omstandigheden die verdisconteerd

De eigen opvatting van Bregstein maakt er een consistent ge-

heel van.
Er is echter meer aan de hand dan dit,
heid en bitse toon van Meijers'
onderstreept.

zoals

door de ontevreden-

noot onder het Almelo arrest wordt

Meijers wijst op de mogelijkheid dat de Hoge Raad

slechts beperkende werking van de goede trouw toelaat als er een
gedraging van een der partijen in het spel is en niet als het gaat
om gebeurtenissen die geheel buiten het toedoen van partijen

lig-
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gen.

Hier lijkt inderdaad de kern van de zaak geraakt.

ken, waarvan gezegd wordt dat

zij

De uitspra-

in de leer van de Hoge

Raad eigen-

lijk anomaliën zijn en slechts gewezen omdat het zelfs dit college
"te kras" werd met de aantasting van de billijkheid,
bij

zijn,

de besrreking van de rechtspraak reeds aangegeven,

zoals

in feite het

gevolg van een terechte onderkenning van wezenlijke verschillen tussen de omstandigheden waaronder een bepaalde geformuleerde norm
moet gelden.
Voorzover partijen in hun norm een onderlinge

risicoverdeling

leggen kan dit slechts betreffen de invloed van omstandigheden die
niet afhangen van de wil van een hunner.

Het

is

daarom overtrokken

om met Bregstein te zeggen dat dergelijke omstandigheden niet verdisconteerd
de

zijn.

"Verdisconteerd zijn" wil uiteindelijk

prijs verrekend".

Dit laatste is

in het algemeen bij

zeggen

"in

omstandig-

heden waarvan het plaatsgrijpen ter volledige vrije discretie van
een partij
in

staat

onmogelijk,

rekenina brengt.

hier verhelderend.
aancerichte
dit niet,
het

men direct de maximale "schade"

Vergelijking met het verzekeringscontract werkt
Dat een brandverzekering niet een moedwillig

schade dekt is vanzelfsprekend en zou ook gelden als

zekerheidshalve,

in de Almelo-zaak:

niet gelden

tenzij

in

een

tot de uítsluitingen behoort.

Evenzo was

het vervallen van de vergoedingsplicht kan

situatie

die de

"belanghebbende"

zelf kan teweeg-

brengen.
Wanneer gesteld zou mogen worden dat in een onzekere wereld door
partijen vanzelfsprekend met
gerekend dan moet dit

aldus

alle mogelijke uitkomsten moet worden
gePreciseerd worden dat het daarbij

gaat om de uitkomsten van wat voor partijen een kansverschijnsel
is.

Situaties die voor hun bestaan geheel aan de discretie van een

hunner zijn overgelaten zijn in deze zin geen kansverschijnsel.
Bregstein onderkent dat het aantal moaelij::e situatie~ waaronder
de norm zal moeten worden uitcevoerd zeer Rroot
dat deze auteur
juist

[1936,

p.

227]

zelf

is.

Oncan}:s het

aesloten wordt om in een dergelijhe situatie enige

te schepoen en cus een risicoregeling inhoudt trekt iiij
dat de

feit

eroc wijst dat het contract

aerwijs

toch ne conclusie

slechts

van kracht is onder de door partijen

aeaeven norm naar

zei:erheid
merkwaardi-

zijn formule

"verdisconteerde" om-

standigheden.

Deze principiële beperking vloeit voort

het voorkomt,

onjuiste visie op de verwerking van onzekerheid door

partijen bij

uit een,

naar

het opstellen van contracten.

Bregstein komt kennelijk
de jurisprudentie wil

tot zijn opvatting niet alleen omdat hij

verklaren maar ook

omdat hij

uit billijkheids-
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in het aldus verengde

overwegincen ruimte wil openhouden om ook

omstandigheden in te grijpen.

kader van de veranderde
hij

te

kiest door

teerd zouden

zijn

is echter onjuist.

risicopremies en de verwerking,
de

Na de economische analyse van
van informatie

verdiscontering,

een andere weg worden aangegeven.
nauw aan bij

De weg die

zoeken naar omstandigheden die niet verdiscon-

Deze weg

sluit wel

zal

principieel

fundamentele gedachte van Bregstein over de verdis-

contering van omstandigheden.

De nadruk wordt echter gelegd op de

vraag of de omstandigheden juist

zijn verdisconteerd.

Hiervoor

zal

een objectieve norm moeten worden gevonden opdat vermeden wordt het
gebruik van

instrumenten

de regelina van

als de gezichtskring van normale mensen of

fatsoenlijke contractanten.

muleerde criteria maken de

Dergelijke vaag gefor-

in wezen gezonde visies van Suyling en

Breastein een te gemakkelijke prooi van auteurs van het slag van
Abas,

5.6

aan wiens opvattingen hieronder nog aandacht wordt besteed.

De relativiteit van de contractuele norm en de strekking van
de overeenkomst: Lówensteyn

Na een terugblik op theorie en rechtspraak wijst
[1967a]

erop dat de ontwikkeling van de,

controverse

bij

zeer sterk bepaald is door de

vraagstelling

is gegoten.

Kern van

zijn gegeven

ning van deze schrijver,
schreven die vervolqens
lijkt te roepen.

uiterst felle,

formulering waarin de

die formule

om het overeengekomene "te wijzigen of terzijde
contractuele norm in

Lówensteyn

vlagen

is de bevoegdheid
te

stellen".

formulering krijgt,

ten onrechte een magische

De

naar de me-

kracht toege-

om bezwering of om volkomen eerbiediging

Door de

verabsolutering van de

norm moeten voor-

en tegenstanders wel onverzoenlijk worden.
"Het ís wat

jammer",

meent LBwensteyn [1967a,

p.

5] daarom,

"dat

men in de door Breastein aangegeven richting niet wat verder heeft
doorgedacht."

In aansluiting op de

steyn "Deze gehele

visie van Bregstein stelt L~wen-

idee van de overeenkomst - het stellen door par-

tijen van regels voor een al dan niet nabije toekomstige situatie berust uiteindelijk op het
fantasie,
aties."
niet

vermogen van de menselijke geest tot

tot het vormen van een voorstelling van toekomstige situ-

Hoewel

"de bedoeling van partijen",

in de norm is geobjectiveerd,

voorzover deze althans

niet van belang is,

moet toch

worden vastaesteld dat de gegeven norm slechts te begrijpen is
relatie

in

tot de voorstelling die partijen zich hebben gemaakt van de

toekomstige situatie,

waarin die norm van toepassing zal

zijn.
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Slechts met behulp van de
zou de

zijn "uit te

leggen".

uitvoering,

een

relatie

Gegeven de uitlegging

zal moeten worden

Overeenkomsten moeten
leerde

situatie die vrijwel

te

goeder trouw worden uitgevoerd.

visie met die van Bregstein is duidelijk.

immers dat de

billijk of niet,

contractuele norm slechts volle-

heeft te gelden onder de omstandigheden die

partijen hadden verdisconteerd en
meer,

omdat de norm nu eenmaal

zal afwijken van wat partijen zich hadden

De verwantschap van deze

dig,

te bezien,

toegepast in een concrete

altijd minstens enigszins

Deze laatste

de norm

staat men nog voor de

zaak die Ldwensteyn in tegenstelling tot de meeste

schrijvers afzonderlijk wenst

gedacht.

tussen de gegeven formule en die

inhoud van de norm zijn vast te stellen,

voorstelling

niet,

in elk geval

niet zonder

in situaties die contractanten niet hadden ingecalculeerd.

LSwensteyn trekt deze gedachtenaang door en breidt de relativiteit
van de contractuele norm,
wezen is,
dan

uit.

Bregstein impliciet ge-

"Wil men echter de werkelijkheid geen geweld aandoen,

zal men tot die voorstelling van partijen alleen die omstandig-

heden moaen rekenen,
hebben betrokken,
dat

waarop reeds door

zij

welke

partijen aantoonbaar in hun overwegingen

alsmede die welke zo voor de hand liggend waren,

over en weer als vanzelfsprekend mochten aannemen,

van hen daarmede stilzwijaend
[1967a,

p.

12].

duidelijkt hij,
de beeld,
sloten,

Door de beperkingen van de menselijke geest,

ver-

is de voorstelling van partijen niet het alomvatten-

waarbij

bepaalde

omstandigheden expliciet worden uitge-

maar de rudimentaire conceptie,

niet relevant mag afwijken.
gestelde inhoud,

dat elk

rekening hield" benadrukt Lbwensteyn

is aldus

waarvan het concrete geval

De gelding van de norm naar haar vast-

zeer bescheiden,

de

ruimte voor de rech-

ter qroot.
Bij

het opvullen van deze ruimte zijn uiteraard min of ineer dui-

delijke richtlijnen een eerste vereiste.
trekt LBwensteyn
komst.

Om hierin te voorzien be-

in de beschouwingen de strekking van de overeen-

Waar het partijen uiteindelijk om gaat

van hun overeenkomst wordt

gerealiseerd.

ook maar enigszins mogelijk,
van het grootste belang wat,
eenkomst van deze partijen.

is dat de strekking

Aan dit verlangen zal,

moeten worden voldaan.
inderdaad,
Welnu,

de

zo

Het is derhalve

strekking is van de over-

naar LSwensteyns opvatting,

wordt

deze Revormd door de verzameling van aspecten van het resultaat die
voor een partij
aan te gaan.
dan de
N.J.

de eigenlijke reden is geweest om de overeenkomst

Deze strekking is volgens deze schrijver niet anders

inhoud die de Hoae Raad bij

1923,

eenkomst:

155,

zijn arrest van

17 november

1922,

heeft gegeven aan het begrip "oorzaak" van een over-

dataene wat partijen beogen door de overeenkomst te be-
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werken.
als

Deze laatste formulering kan echter zowel een vrij

een enge

Alle drie de genoemde elementen,

formulering,

strekkino bepalen in hun onderlinge
De strekking van

voorstelling en

relatie de gelding van de norm

De relativering van de

van partijen.

contractuele norm is compleet.

de overeenkomst vervult intussen de hoofdrol.

is de leidraad bij

Zij

te aoeder trouw als de regeling

de uitvoering

niet geheel blijkt aan te sluiten bij
paalt echter

ruime

feitelijke inhoud hebben.

de concrete situatie.

tevens de grens van de gelding van de norm.

Zij

be-

Als door

ook bij

aanpassina aan de concrete situatie

aan de hand van de goede trouw,

de strekking niet of nauwelijks kan

uitvoering van de norm,
worden bereikt,

is het

overeengekomene niet meer van

Het dan ontstane vacuum zal moeten worden opgevuld,
B.W.,

door o.a.

de billijkheid.

zij het wellicht

Als

L~wenstevn

stelt,

1375

Zolang de norm kan worden toegepast,

na een noodzakelijke

is de rechter eraan gehouden,

toepassing.
krachtens

aanpassing met de ooede trouw,

billijk of niet.

dat de

rechter die een contractuele norm o0

een concrete situatie moet toepassen een aanpassende taak heeft te
vervullen doordat die concrete

situatie in werkelijkheid nooit pre-

cies zal overeensten~en met de voorstelling van partijen dan wordt
zouden partijen zich slechts één of

weer de suggestie gewekt als
op zijn hooast

een zeer gering aantal situaties voorstellen.

dergelijke gedachte werd expliciet bij
is evenwel duidelijk dat
zins rationeel
zij

zijn,

Een
Het

Suyling aangetroffen.

in werkelijkheid partijen,

zich moeten realiseren dat elke

als

zij

enigs-

situatie die

slechts één kan zijn uit

zich mogelijk voor de geest halen er

een misschien wel oneindia aantal stochastische mogelijkheden.
zover contractanten

inderdaad,

aantoonbaar,

in hun overwegingen voorop hebben gesteld,
gemeen geen verdere betekenis

toe

Voor-

een bepaalde situatie
valt hieraan in het al-

te kennen dan dat zij

die

situa-

tie het meest waarschijnlijk achtten en wellicht daarop hoopten.
Een algemene norm,

hoe relatief die overigens wellicht te zien is,

kan dan ook nooit in zijn gelding afhangen van het optreden van één
situatie,

eventueel met een geringe marge ercmheen.

Terwijl de hoofdzaak van de wederzijdse toezeggingen dus niet betrokken mag worden op het

plaatsgrijpen van één of van een zeer be-

perkt aantal gebeurtenissen,

lijkt dit anders

regelina van de details van uitvoering.

voor wat betreft een

Deze regeling kan inderdaad

zijn toegespitst op een bepaalde situatie.
details van de uitvoerina wil afdalen des

Ja,

hoe verder men

te groter

in de

is het gevaar

dat de geaeven regeling slechts naar de formele inhoud is toe te
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passen
dit

in één specifieke situatie.

Het

is duidelijk dat realiter

soort regelingen dan ook vrijwel steeds

worden uitgevoerd".

Het wil

"te goeder

voorkomen dat dit

sing van de contractuele regeling als geheel

trouw moeten

aspect van de toepasniet voldoende aandacht

krijgt van de tegenstanders

van de onderscheiding tussen het wat en

het hoe van de contractuele

toezeggingen.

de opvatting van LSwensteyn

het

Aan de andere kant

onder "uitvoering" wordt begrepen en bijgevolg aan het
ingrijpen een te grote
is

ruimte wordt gelaten.

Het is

rechterlijk

Cruciaal bij

uiteraard de uitsplitsing van hoofd- en bijzaken.

slechts

dit alles

Hierover kan

iets worden gezegd aan de hand van de gegeven overeenkomst.
zelf

een vraag van

uitlegging.

Waar het LBwensteyn dus uiteindelijk om te doen blijkt
te

lijkt

gevaar in zich te bergen dat teveel

is om aan

geven dat ook aan de gelding van de hoofdzaak van de overeenkomst

een grens

is

gesteld.

In

zijn betoog is derhalve een lijn waar te

nemen soortgelijk aan die van Levenbach.
teit van de

contractuele norm,

menhang van norm,
op een terechte

Beginnend bij

voorstelling en resultaat,

erkennino,

zij

algemene aelding van de norm,
mend uit die relativiteit.

de relativi-

zoals die wordt bepaald door de
het wellicht contre

coeur,

echter met een grens,

van de

juist voortko-

"Een resultaat is er echter,

dat partij-

en niet wilden - en trouwens ook niet konden - aanvaarden,
dat een concrete
ling,

die zij

bij

het

aangaan van de overeenkomst hadden,
zoals

king niet of nauwelijks
p.

13].

deze naar haar

rechter hebben

in

limieten.

Is binnen deze grenzen een

dat de strekking wel wordt

van art.

art.

zinvolle

gerealiseerd,

geregeld door de

grens

aanpassing,

zodanig
en

die immers toch maar

aanvullende rechtsbronnen

waaronder de billijkheid.
is

gesteld dan wordt aldus de

Een probleem dat

ook wordt onderkend

gestelde

niet mogelijk dan,

geheel bepaald door wat gezien wordt als de

overeenkomst.

De

voorzover

derde lid B.W.

Gegeven dat er aan de gebondenheid van partijen
hun norm een grens

LBwensteyn

In die situa-

Dit dient hij,

1374

wordt de verhouding van partíjen,

1375 B.h.

aldus

niet wilden laten gelden.

te grijpen.

te doen binnen de door

dat door
de strek-

een situatie waaronder

strekking van de overeenkomst.

mogelijk,

hebben gecontracteerd,

luidt,

zou worden verwezenlijkt",

"klaarblijkelijk"

evidentie volat uit de

slechts dan,

inhoud

Hier krijgt men te maken met

partijen hun norm
tie zal de

te weten:

situatie dermate zou verschillen van de voorstel-

naleving van de norm,
[1967a,

sa-

loopt het betoog uit

is dat het

aan de inhoud van
ligging van deze
strekking van de

zich voordoet en dat door LBwensteyn
niet duidelijk is waar de relevantie

157

van de mogelijk

Slechts de rechtens

bestaande oogmerken ophoudt.

Om de gedach-

relevante oogmerken behoren tot de erkende strekking.

ten te bepalen bewijst het voorbeeld dat LSwensteyn in dit verband
geeft zeer goede diensten. Iemand bestelt machines om er zijn beDe leverancier onderkent deze bedoeling.

te moderniseren.

drijf inee
Vervolgens

leidt een technische revolutie ertoe dat na uitvoering

van de overeenkomst het bedrijf totaal verouderd zou zijn. Wat is
nu hetgeen door partijen door hun overeenkomst beogen te bewerken?
4;elke aspecten van het resultaat,
[

1967a]

dat

één der partijen voor ogen

strekking worden gerekend? Doordat

staat, mogen tot de

zijn voorbeelden niet tot

Lëwensteyn

in al hun conseRUenties uitwerkt

zijn opvatting hierover niet geheel duidelijk.

is

Onwillekeuric dringt

zich als hier thans naar een nadere precisestrekking wordt gezocht een vergelijking op

rina van de relevante

met het begrip "zelfstandigheid van de
dwaling.
van

zijn wederpartij

in het

zaak"

te maken met de

Een verkoper heeft

leerstuk van de

teleurgestelde

ideeën

en moest begrijpen dat het

als hij wist of kon

deze om bepaalde eigenschappen van de betrokken zaak te doen was zodanig dat het aangaan van de overeenkomst hiervan afhankelijk is.
Aldus

o.a.

H.R.

30 mei

1924, N.J.

1924,

835.

Terecht is hierop

la-

ter de orecisering aangebracht dat die eiqenschappen ten tijde van
het aangaan van de overeenkomst zeker moeten zijn. Speculaties op
toekomstice ontwikkelingen komen in beginsel voor rekenina van degene die deze huldiat.
arresten van
1470.

10

juni

Aldus de Hoge Raad

1932,

N.J.

Als het caat om onzekere

tegendeel bedongen is,

1933,

5 en

in de café en koffiehuis29 maart

1935,

eiaenschappen dan heeft,

de verkoper er

N.J.

tenzij

1935,
het

in beginsel geen boodschap

Zolana de betrokken eigenschappen ook voor hem kansverschijnselen zijn kan er van hem ook niet worden verwacht dat hij de koper
aan.

uit de droom helpt.
Nu is het wel

zo dat dwaling een wilsgebrek

van de overeenkomst

is dat tot ontbinding

aanleidino aeeft maar voor het antwoord op de

vraag naar de oogmerken waarmee een wederpartij

in beginsel heeft

te rekenen doet dit niet af.
Het
aard

is Rewenst elk ooomerk van een partij dat stochastisch van
is te weren uit de te realiseren strekking van de overeenkomst

waarmee ook zijn wederpartij heeft te rekenen.
gegeven voorbeeld,

moet als

aangemerkt de levering op een bepaaid
omschreven machines die
de koper een bepaalde,

Teruakerend naar het

strekking van die overeenkomst worden
tijdstip van bepaalde nader

in het productieproces in het bedrijf van
de

leverancier kenbaar gemaakte functie moe-
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ten vervullen,

waarvoor zij

bepaalde eigenschappen moeten bezitten.

Intussen neemt deze verengina van het begrip strekking niet weg
dat in die strekking een grens kan zijn

te vinden aan de omstandig-

heden en gevolaen die partijen ieder voor hun rekening hebben genomen.

Anders aezegd,

de

strekking van de overeenkomst kan mogelijk

aangeven onder welke omstandiaheden partijen hun norm
lijk" niet hebben willen laten gelden.
met

Het

is

"klaarblijke-

immers duidelijk dat

toepassing van het overeengekomene recht moet worden gedaan

de strekking van de overeenkomst.

Wederom "woorden zijn op

aan

zichzelf

nooit duidelijk".
Overeenkomstig het eerdere betoog in deze studie moet het in dit
verband wederom worden benadrukt dat men

zich voor

het inhoud geven

aan de strekking van de overeenkomst niet mag blindstaren op de
prestatie aan het einde van de rit, op het moment van uitvoering.
De strekking van een overeenkomst
op het moment van aangaan.

is

een begrip dat inhoud verkrijgt

Wanneer tussen het moment van aangaan en

dat van uitvoerino een min of ineer arote tijdspanne ligt,
element der onzekerheid en

doen het

daarmede van de risicoverdeling noodwen-

dig hun intrede in de overwegingen van partijen.

Er is geen sprake

van één bepaald resultaat en één bepaalde betekenis daarvan voor
partijen.

In plaats daarvan is er

slechts,

in het algemeen,

een ver-

wacht resultaat en een verwachte realisatie van de oogmerken van
partijen.

(20)

Dit enkele

feit brengt met zich dat partijen elk

voor zich risico hebben te dragen.
om mede

gerekend worden tot

voor de

contractanten.

Tenzij

Dit dragen van risico moet daar-

de strekkina die de overeenkomst heeft

uiteraard zulks uitdrukkelijk is bedongen of uit de inhoud

van de toezegaingen voortvloeit is er geen reden een bepaald risico
uitgesloten te achten.

(21)

van de overeenkomst mee dat
nulpunt" waarbij

alles

In het

laatste geval brengt de

de risicoverdeling van zijn

is verdisconteerd,

strekking

"a priori

wordt verlegd en eerbie-

digd wordt.
tQaar,

is een deraelijke a

priori risicoverdeling wel billijk?

Het

vaak ontkennende antwoord op deze vraag vormde de aanleiding te zoeken naar moaelijkheden voor de rechter om in bijzondere omstandigheden

in te grijpen.

Het moqe

valt of staat met de

thans

"juistheid"

duidelijk
van de

zijn dat die billijkheid

calculatie van risico's

- de kansen oo bepaalde uiteindelijke betekenissen van de prestaties
voor partijen - en van de risicopremie.

(20)
(21)

In elk geval

kan,

met LSwen-

Verwacht is hier gebruikt in de statistische zin van gemiddelde.
Onder verwijzing naar het voorbeeld, denke men aan het verschil tussen levering van bepaalde machines en modernisering van het bedrijf van de koper.
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steyn

[1967a,

p.

25] worden vastgesteld dat men op het verkeerde

als de billijkheid slechts beoordeeld wordt

spoor is

aan de hand

bevan het individuele contract dat voor de rechter komt. Voor wat
in
de
foutieve
hiervan
ingegaan
wordt
op
het
treft de geldlening
verdere

loop van deze studie.
inderdaad min of ineer ex ante en vooraf kenbare 'maatredelijkheid en billijkheid' bestaan, dan zou er geen

"Zouden er
staven van

grond bestaan om de autonomie van partijen aan deze maatstaven gebonden te achten." stelt Lówensteyn [1967a, p. 24] die aldus principieel de leer van het justum pretium onderschrijft, maar
redelijke

met dit belangrijke verschil dat naar zijn mening de gezochte objectieve juiste prijs niet te vinden is. kellicht dat verdere studie
enige objectiviteit in deze boven water haalt.

De

autonomie van par-

tijen is dan misschien ook minder onaantastbaar.

5.7

De onredelijkheid van nakomino als
ingrijpen: Abas

rechtsgrond voor

De wijze waarop Breastein en Lówensteyn de contractsinhoud en
vooral het geldingsgebied daarvan bepalen aan de hand van de partijbedoelina of de strekking wordt door Abas
grond op een goedwillende
een theorie kan worden

fictie,

[1972]

het eraste wat

aangewreven.

afgedaan

als ge-

naar Abas'

In wezen lijkt een

mening

fictie ech-

ter niet meer dan een onnodiae vorm om een gedachtenconstructie uit
te drukken. Gevaarlijk en principieel onjuist is een fictie eerst
bij
als het beeld de conclusies oaat bepalen. Van dit laatste lijkt
enige
sprade leemte-theorie noch bij de opvattingen van Lówensteyn
ke.
Dat Abas

zich

zo heftia

tegen de genuanceerde theorieën van Breg-

is begrijpelijk. Zij bergen immers de
beperkende
werking van de goede trouw enermogelijkheid in zich de
zijds te funderen maar anderzijds die werking ook te remmen. Dit
stein en Lëwensteyn verzet

laatste komt daarin tot
rechtscollege met de

uiting dat de beslissingen van ons hoogste

leemteleer kunnen worden verdedigd:

de debi-

teur moet nakomen omdat dit valt binnen de vastgestelde reikwijdte
van de norm. Bij het absolute begrip overeenkomst dat Abas voorstaat -

uitsluitend de wilsverklaring,

formulering van hun regeling is

(22)

de door partijen gegeven

van belang

(22)

- en een voorop ge-

Overigens zij opgemerkt dat het niet wel mogelijk lijkt voorbij te gaan aan
de wellicht niet in de formule opgenomen bedoelingen van partijen. Aan de
hand van die bedoelingen b.v. zal vastgesteld moeten worden of een geleverde zaak gebreken heeft vgl. o.a. het wasserette-arrest H.R. 29 januari 1971,
N.J. 1971, 221.
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zette stellingname aanaaande de

invloed van de goede trouw op over-

eenkomsten kan zulks niet worden geduld. Aangezien Bregstein en LSwensteyn uiteindelijk weinig echte ruimte laten voor een beperkende
werking van de aoede

trouw mogen hun en dergelijke opvattingen ook

niet anders dan als principieel onjuist worden beschouwd.
spraak van de Hoge P.aad moet
h'aarom?

On.dat hij,

Abas,

immers

maar het

zij

jurisprudentie onbillijk oordeelt.
"verschaft recht en
Zoals

tot

erkend,

hij

niet alleen,

"De billijkheid"

die

merkt hij op

is daarom recht".

in het vooraaande benadrukt,

wat billijk is.

De recht-

elke prijs worden bestreden.

is de cruciale vraag echter,

Het wil voorkomen dat niemand ontkent dat onbillij-

ke nakoming van een aangegane verbintenis door het recht niet wordt
geëist.
de

Een essentiële

aedachte,

die Abas

rol wordt bij
[1972,

billijkheid beide partijen
uit contract nakomt.
laatste

eis

p.

263]

dit

alles echter aespeeld door

zelf onderschrijft,

Het gaat er derhalve om aan te geven waar deze

van de billijkheid zijn grens vindt,

de billijkheid;

of van de andere kant benaderd,

de opheffing van de nakoming naar de
rechtszekerheid,

juist op grond van
om de limiet waar

letter wordt geremd door de

die zelf een eis van billijkheid is.

Abas wijst een aenuanceerde benadering van het
de bedoeling van de norm af.

Maar,

dat door hem wordt voorgedragen? De
volgende

dat de

geldt en eist dat men zijn verplichtingen

formule.

schrijver vat het samen

Het objectieve recht -

zich brenoen dat de rechter

vraagstuk middels

wat is dan wel het alte~natief
in de

de goede trouw - kan met

de bevoegdheid heeft de overeengekomen

rechten en verplichtingen te wijziaen of op te heffen,

telkens wan-

neer de crediteur ongewijzigde nakomina van de overeenkomst niet
van zijn wederpartij

mag verlanaen,

de debiteur de overeenkomst
den uitgevoerd

zoals

aangezien aannemelijk

in kwestie indien

overeengekomen was,

zij

[1972,

p.

266].

Twee elementen zijn hier van belano.
nu weet,

benadrukt Abas, moeten

aldus Abas

Zou de debi-

de overeenkomst niet in die vorm heb-

ben aangeqaan en bestaat hiervoor een gegronde reden?
ria,

dat

om een gegronde reden niet

of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten,
teur, wetend wat hij

is,

zou dienen te wor-

Beide crite-

cumulatief worden aancelegd.

In feite komt het slechts aan op het criterium van de gegronde reden.

Zonder dit element is

meer sprake dan van

in de formule van Abas uberhaupt van niet

een erkennina van de mogelijkheid dat een debi-

teur zijn verplichtingen,

zoals

in de overeenkomst geformuleerd,

onder bezwarende omstandigheden wellicht niet hoeft na te komen.
Vanzelfsprekend mag

een overeengekomen verplíchting worden opgehe-
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ven of gewijziad als de
gen.

Het

heden

crediteur onverkorte nakoming niet mag vra-

aaat erom of de crediteur dit onder de gegeven omstandig-

inderdaad niet maa of anders bezien dat de debiteur een ge-

gronde reden heeft om te weigeren.
de

In

een onzekere wereld waarin

feiten vrijwel altijd afwijken van de

huldigde gemiddelden of verwachtinaen
achteraf

te vraaen of bij

in eerste

zekerheid van een bepaalde

wikkeling het aesloten contract gelijkluidend zou
dat wat bij beperkte
"Wanneer

informatie

dat, wanneer gij

stand gekomen zijn? dan
tleijers
de

[1918,

p.

105]

"clausula leer".

Pleijers,

nadelige ont-

zijn geweest aan

is overeengekomen.

iemand een werk heeft aanaenomen voor een bepaalde prijs

en men vraagt beide partijen,
denkt gij

instantie ge-

is het eigenlijk onzinnig

"aldus

geformuleerd:

nadat een prijsstijging ingetreden is:

dit voorzien had,

het contract zou

antwoorden beide natuurlijk:

neen"

tot

merkt

reeds terecht op en wel tegen de zo verfoei-

De opmerking geldt

ook Abas.

stelt men de vraag verkeerd".

"Is in de

toezegging door de

"Maar"

vervolgt

De vraag dient aldus

schuldenaar

ook het ri-

sico van oorloa en prijsstijoing begrepen?" Uitsluiting moet de crediteur duidelijk zijn geweest.
Het contract
grond daarvan

is nu eenmaal

gesloten bij

ke partijen moet worden aangenomen dat
waarden hebben
zelf dat die

beperkte

zijn de voorwaarden vastoesteld.

van redelij-

hun wederzijdse voor-

gebaseerd op die beperkte informatie en op het feit

informatie beperkt ~aas.

meermaals naar

zij

informatie en op

Althans

voren gebracht

Het is

reeds in dit hoofdstuk

en het zal hierna nog nader worden

uitoewerkt dat dit betekent dat in de voorwaarden een risicopremie
is

geincorporeerd.
De vraag is dus

of er desondanks reden kan

komen verplichtingen" wijzigingen te brengen.
grond?

Het stellen van deze vraag heeft niet

een vrees

voor onzekerheid van recht,

zijn in de

zozeer te maken met

zoals Abas,

die om zijn eigen

woorden aan het adres van LBwensteyn te gebruiken,
zelf wel voelt

aankomen,

pen.

[1972,

Hij

265-66]

schrijft:

de moeilijkheden

suggereert maar met de wens te weten wat

recht is en of er uberhaupt
Abas

een gegronde reden kan

zijn.

doet een poging enige duidelijkheid te schep-

"Ik herneem mijn betooa noomaals.

Op een zeker

moment na de contractsluitina moet er worden uitgevoerd;
teur moet zijn plicht nakomen.

Die verplichting

taxeren of beter gezead te herwaarderen tegen de
op dit moment bestaande omstandigheden.
-

ceteris

paribus

"overeenge-

4ielke reden is ge-

(dat is dus

de debi-

staat vast,

is te

achtergrond van de

Zouden partijen,

als

zij

nu

gelijk aan toen met een vooruitziende
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- hun afspraak

blik F.J.B.)

hetzelfde overeenkomen? Zo
Plaatsvinden.

Zo neen,

ongeveer
trouw

waarom niet? Omdat het mogelijk is dat de

zou handelen.

onredelijk

lijk, wanneer hij

hetzelfde of

de uitvoering kan te goeder

zijn debiteur een dergelijke prestatie

crediteur door van
dingen,

zouden maken,
ja,

Daarom handelt hij

te be-

nu even onrede-

zijn debiteur aan die verplichting

zou willen hou-

den. En waarom dan? Omdat de omstandigheden op dit moment anders
zijn, zo anders dat zij een gegronde reden opleveren om nakoming te
worden,
weiaeren. De debiteur zou op een onbillijke manier benadeeld
mqest hij nakomen."
Omdat de crediteur onredelijk zou handelen bij zekerheid, handelt
hij ook onredelijk bij onzekerheid. Gezien het feit dat een overeenkomst altijd een onzekere toekomst reaelt,

worden

fundamenteel

verschillende situaties hier op één lijn gesteld. Overigens zij opcrediteur
gemerkt dat bij diezelfde zekerheid waar Abas op doelt, de
niet in de verleiding wordt gebracht om onredelijk te
handelen; de debiteur was, afgezien van "undue influence", een gederbrek aan informatie of iets dergelijks, helemaal niet met een
juist
tot
stand
contract
is
akkoord
oegaan.
Het
gelijk contract
in het geheel

gekomen in het

licht van de onzekerheid waarmee beide partijen wer-

den aeconfronteerd.
Hoewel gekeken wordt naar de situatie zoals die
zaak voor de rechter
was voorzien door

komt,

partijen

is wanneer de

erkent Abas dat wanneer een ontwikkeling
of een partij dit van

een situatie heeft voorzien kan niet

invloed

is.

4:ie

in redelijkheid een beroep

situatie ter verlichting van zijn positie. Tot zover
wie een situatie heeft voorzien, heeft deze verdisconteerd,

doen op die
akkoord.

heeft deze

voor zijn risico aenomen.

De redelijkheid gebiedt hem

te houden. Op grond van de moeilijkheden om vast te stellen
partijen
nu precies hebben voorzien trekt Abas echter de concluwat
sie dat de beperkende werking van de goede trouw aldus alleen wordt
daaraan

beperkt als het gaat om situaties die expliciet zijn voorzien en
dergelijke
binnen de invloedssfeer van de norm zijn gebracht. Een
benadering miskent de autonome risico-afweging door partijen in een
wereld waarin niets zeker is. Het oordeel achteraf van de rechter
wordt ervoor

in de plaats

gesteld.

worden gesteld of de rechter,

Met Lbwensteyn moet de vraag

die slechts kijkt
Het

zal

naar het individuenog blijken dat ri-

hiervoor wel is geëquipeerd.
inkosicopremies worden vastaesteld in de totale contekst van de
mens- en vermoaensdisposities van een individu. De onderlinge samenle geval,

hangen spelen een essentiële

rol.

In de voorgaande paragrafen is
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gegeven redelijke partij-

ervoor geopteerd de krina van het voorzien,
en,

in een wereld van onzekerheid

juist uit te breiden in plaats

contre coeur te accepteren dat partijen de billijk-

van met Abas

heidsinvloed van de rechter hebben uitgesloten.
Intussen is de

"gegronde reden" nog steeds niet duidelijk.

den ontstaat uit de verandering van omstandigheden.
reden voldoende om in te grijpen,

wanneer

Fianneer

De

is het redelijk om de

verplichting te verkorten? Als het onredelijk is om dat niet
doen.

Voor een "bevredigend verbintenissenrecht"
p.

264]

re-

is de

-

te

de term is van

- lijkt toch wel wat meer houvast nodig.

Abas

[1972,

5.8

? ~-,c. ~r, de rechtspraak van de
De invloed van ~e :
Hoge Raad, in het Lij-z:on~:~E:r- na de jaren zestig

Nu jurisprudentie en theorie over de invloed van de goede trouw
op de naleving van contractuele normen,
lijk de revue

zijn aepasseerd,

hoeverre de Hoge Raad zich in
heeft

laten

in grote trekken afzonder-

dringt de vraag zich op of en

in

zijn cassatiepraktijk iets gelegen
studeerkamers.

liggen aan de resultaten uit de

In het

bijzonder moet deze vraag worden gesteld naar aanleiding van de
arresten die ons hoogste rechtscollege heeft
gin van de
Abas

jaren zestig.

[1972,

ciete,

p.

181]

gewezen sedert het be-

Die uitspraken immers worden door o.a.

gepresenteerd

als een,

keer naar het zijns inziens

goede.

Alvorens hierop in te gaan moeten eerst

zij het niet

zeer expli-

(23)
enige opmerkingen gemaakt

over de verhouding tussen de reeds behandelde jurisprudentie en literatuur.

Het behoeft wel nauwelijks

in elk geval

tot

1960 niets heeft

betoog dat de Hoge Raad

aangetrokken van de kritiek

lijk of verwant aan die van Meijers

[1918,

1926

en

1955].

zich
ge-

In het

algemeen blijft volgens de Hoae Raad een beperking van het uitdrukkelijk overeenaekomene op grond van billijkheid en goede trouw uitgesloten.

Zoals

in paraaraaf

5.2 gebleken,

kan dit standpunt gegrond

worden geacht op de opvatting van dit college over de in een overeenkomst vervatte risicoregelíng.

(23)

Zn deze mening staat hij niet alleen. Hij bevindt zich in het gezelschap
van o.a. Assen-Rutten II [1968] en G. Scholten in diens noot onder H.R.
19 mei 1967, N.J. 1967, 261. Anders evenwel P.A. Stein in zijn noot onder
hetzelfde arrest in Ars Aequi XVI, 214.
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De gevallen waarin de Hoge Raad een beroep op de formule van een
overeenkomst ongeoorloofd acht,
waarvan het
en dat

intreden zozeer

zij noodwendig

ling tussen partijen.

betreffen terecht

steeds situaties

ter discretie staat van één der partij-

vallen buiten elke realistische risicoverdeHierboven is aesProken van "eigen gedragingen".

Dit aeldt ook de erkenning van de exceptio non adimpleti

(24)

tractus

en ten dele het Rederij

onjuist voor om met Abas in

arrest.

Koppe

(25)

Het komt dan ook

die arresten een begin te
"oude opvatting"

door hem zo gewenste afstand van de
resten niet inconseauent,

tenzij

zien van de
van de Hoge

In tegenstelling tot wat wel wordt gesuggereerd

Raad.

con-

zijn deze ar-

men van het vooringenomen stand-

punt van een billijkheidscomplex uitgaat.
hoewel daarin terecht een aanslui-

Dat de theorie van Levenbach,
tina wordt gezocht bij

aedachte dat prestaties equivalent dienen

aeen weerklank heeft

zijn,

te

de

Hoge Raad,

gevonden in de uitspraken van de

maa geen verwondering wekken.

overigens terecht,

Wanneer dit college

zich,

concentreert oo de uit billijkheidsoverwegingen

onaantastbare risicoverdeling door partijen,

is er

geen plaats voor

een ingrijpen door de rechter op grond van een waardering van de
feiten achteraf,

zoals door Levenbach voorgestaan.

pen in een

risicoverdelina doet in het algemeen

verdeling,

zoals die vooraf

bachs theorie tot uitina,

is opgesteld,

gekomen

Rechtbank Amsterdam 1921,

N.J.

Achteraf

frustreren.

Wel

lagere jurisprudentie,

in

1923,

1249.

ingrij-

niet anders dan die

Overigens avant

is Le~~enzoals
la let-

tre.
t4oeilijker ligt de verhouding tussen het standpunt van de Hoge
Raad en de leemteleer van

Breastein.

Zoals nog zal blijken is deze

verhouding in de zestiger en zeventiger jaren nog meer problematisch
geworden.

Abas

[1972]

getroost

zich zeer veel moeite te bewijzen

dat door de Hoge Raad in elk geval
helsd",
dele,

zoals

dat heet.

Hiermee kan ten dele worden

omdat gesuggereerd wordt dat

staan tussen de twee betrokken
even fundamenteel onjuist

(24)
(25)

niet Bregsteins

leer is

er een principiële

standpunten,

"om-

ingestemd.

Ten

kloof zou be-

die overigens beide

zouden zijn.

Zie 5.4
H.R. 8 maart 1946, N.J. 1946, 186 en H.R. 20 mei 1949, N.J. 1950, 72.
In het laatste geval diende niet alleen rekening te worden gehouden met een
"eigen gedraging", maar ook met het gebruik dat de formele regel reeds had
ontkracht.
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Bregsteins betooa bevat
bondenheid

van

twee onderdelen.

binnen de reikwijdte

Daarbuiten moet aanvulling of

"verdisconteerde omstandigheden".
correctie plaatsvinden.

kan de rechtspraak van de Hoge
derdeel worden verklaard door
"bijzondere omstandigheid"
hij

Raad in het
te

licht

Ten

1925,

overwegen dat waar dit college een

invloed op het overeengekomene heeft

N.J.

volledig consistent met
Hierboven is

tweede

van het eerste on-

die omstandigheid wel verdisconteerd oordeelde.

rest van 13 maart

de ge-

norm slechts

die partijen aan hun norm hebben gegeven,

slechts onder de door partijen

zegd,

Ten eerste geldt

partijen aan de door hen opgestelde

1925,

561

(Sas van Gent)

is

Het

ont-

ar-

inderdaad

deze visie.

er reeds met nadruk op gewezen dat de kring van

"ver-

disconteerde omstandigheden" door Bregstein in een wereld van onzekerheid principieel te
reld moet

en~ wordt getrokken.

de zaak van de

In een dergelijke we-

andere kant worden benaderd.

slechts niet onder omstandigheden die

De norm geldt

specifiek zijn uitgesloten.

Hieraan kunnen wellicht worden toegevoead omstandigheden die naar
de aard van de overeenkomst

uitgesloten moeten worden geacht.

Dat dit beter dan Bregsteins visie aansluit bij
Hoge Raad blijkt,

afgezien van de arresten uit

overvloede uit de overweoingen van ons hoogste
20

maart

Abas

1936,

[1972,

p.

N.J.

1936,

210-211]

412,

stelt

inzake een
dat

de lijn

1925

en

alimentatie-overeenkomst.

in dit arrest de visie van Breg-

ter vervanging van een recht op huisvesting niet het
eenkomst niets blijkt"

en gaat het

mindering van de betalina.

spreken.

De

zich

over die

Hoae ?2aad gaat

in Bregsteins gedachtengang.

"ongeregeld"

concrete

gelaten,

is aeloochenstraft

zodat het aan

situatie en zijn gevolgen uit

echter geheel voorbij

is de gedachte dat

en casseert.

o~k de Hoge

krina van verdisconteerde omstandigheden even eng zou
Bregstein bereid
staat daarvoor

schijnt

te doen.
hclaas

is blijven

liggen,

de aard van een alimentatir-overeenkomst niet
lijkheid van de verl~l irhi in.~r~1
brengt.

Wat

Raad de
trekken als

In een wereld van onzekerheid be-

echter ~icen enkele redelijke grond.

in dit alimentatie qevcil

de
te

aan deze vaststel-

ling van een "niet-verdisconteerde omstandigheid"
hier

risico op zich

"immers hiervan ui.t de over-

op grond daarvan over tot ver-

Dit past

Partijen hebben een situatie
is

Inderdaad

de toezeager van de contractuele alimentatie

had genomen van verminderde inkomsten,

rechter

ten

rechtscollege van

stein op de lijn van de Hoge Raad is geloochenstraft.
neemt het Hof aan dat

van de

1926

~.an de

Een aspect dat
is de vraag of

een zekere afhanke-

inkomenspositie met

zich
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met zijn
Het moge duidelijk zijn dat de Hoge Raad Bregsteins leer
in
elk geomstandigheden
van
verdisconteerde
in beginsel enae kring
val

een oordeel hierover

zijne heeft gemaakt,

1936 tot de

niet in

1962,
wordt moeilijker als gekeken wordt naar het arrest van 29 juni
geN.J. 1962, 285, Staalman versus Horeca. Hiermee wordt de blik
jurisprudentie van de zestiger

richt op de

Van het genoemde Horeca arrest van
Bregsteins

1962

jaren.
is gesteld dat daarin

leer door de Hoge Raad is aanvaard.

(26)

Abas

[1972]

be-

Inderdaad blijkt een uitspraak hierover moeilijk.
strijdt dit.
wachtgeldregeling
Waar ging het om? Horeca komt met Staalman een
overeen, waarin wordt bepaald dat het wachtaeld voor het geheel of
inkomsten

zou trekken

dan wel van particulieren.

Het geschil

voor de helft wordt verminderd als
in dienst van de overheid,

Staalman

gaat er dan over wat er met het wachtgeld
man

inkomsten zou krijgen

gebeuren moet

als

anders dan uit dienstbetrekking.

StaalDe Kan-

ziet de regeling als geïnspireerd door de wachtgeldregegeling van het Rijk die wel duidelijke bepalingen bevat voor het
besluit
val inkomsten buiten dienstbetrekking worden genoten. Hij
in
beroep.
aldus
de
rechter
afwijking.
Niet
dan ook tot een gewílde
onwaarschijnlijk,
van
partijen
Deze acht een zodanige bedoeling
tonrechter

van
"zijnde een dergelijk onderscheid - zeker vanuit het standpunt
met
de werkgever - veeleer in strijd met, dan in overeenstemming
De reikwijdte van de

aard en strekking van een wachtgeldregeling".
norm wordt

dus door de rechtbank mede bepaald

aard en strekking van de overeenkomst.

aan de hand van de

Van de uitdrukkelijke be-

woordingen die slechts één expliciete uitzondering bevatten wordt
wordt
afgeweken als vermindering van wachtgeld door de Rechtbank
goedgekeurd.

De Hoge

eiser tot cassatie
bank niet als
wachtgeld

Raad casseert

leest

de Hoge Raad de

inhoudende dat er

zonder

díenstverband".

niet.

sprake

In tegenstelling

tot de

overwegingen van de

zou zijn van

recht-

"een recht op

aftrek van inkomsten verkregen uit arbeid buiten
De lezina van de Hoae Raad is dat de rechtbank

dat
juist heeft vastgesteld dat niet de bedoeling heeft voorgezeten
wachtgeld
bij andere dan in dienstverband verkregen inkomsten het
geen vermindering zou ondergaan,
gelijk geval

zou moeten

Inderdaad vertonen de

doch dat partijen wat

geschieden "ongeregeld hebben gelaten".
overwegingen van de rechtbank zeer veel ver-

wantschap met hetgeen Bregstein leerde:

(26)

in een der-

een

"leemte" wordt vastge-

Vgl. Schoordijk [1966, p. 13-14], L6wensteyn [1967c,
in zijn noot onder het arrest in Ars Aequi XII.

p.

362-63] en Drion
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steld en vervolaens aan de hand van de aard van de overeenkomst en
de billijkheid opgevuld.
Abas
rest

[1972,

p.

215 ] is van mening dat de Hoge Raad zich

schrijver ook heeft uitgesproken:
Het

is,

het cassatiemiddel

hardnekkig

legde de recht-

cezien de stellingname in deze studie,

verleiding te weerstaan zich hier bij

de

ar-

niet gezegd had en moest dus worden

bank iets in de mond dat hij
verworpen.

in dit

contra Bregstein of welke andere

in het geheel niet pro of

feit blijft echter dat ons

Abas aan

moeilijk

te sluiten.

Een

hoogste rechtscollege in deze

uitspraak een afwijking van de expliciete formule van het contract
ongemoeid heeft

gelaten.

re rechtspraak als

Dit is alleen dan consistent met de eerde-

aldus toch

niet is terzijde gesteld.
aannemelijk

"het uitdrukkelijk overeengekomene"

(27)

Op

zijn beurt

is dit

hier slechts

indien het uitdrukkelijk overeengekomene niet uitslui-

tend bepaald hoeft te worden aan de hand van de

gebruikte formule,

een rol speelt.

maar ook de aard van de overeenkomst hierbij

naar die aard wordt echter door de rechtbank ook verwezen.

Juist

Expli-

ciet had de Hoge Raad zich over de betekenis van die aard van de
reikwijdte van een contractuele formule nog

overeenkomst voor de

niet eerder hoeven uit te spreken.
rest niet
van

10

Dit is weliswaar ook in dit ar-

gebeurd maar de Hoge Raad casseert niet.

december 1976,

N.J.

1978,

114

Bij

zijn arrest

heeft de Hoge Raad wel expli-

ciet aan de hand van de aard van een levensverzekeringsovereenkomst
276 K dat er op van toepassing is,

beslist dat aan art.

slechts een

zeer beperkte betekenis toekomt.
kat er ook van Breqsteins opvattingen
zou zijn aanvaard,

in het Horeca arrest niet

in elk geval wel de gedachtengang achter

adaaium "woorden zijn op zichzelf nooit duidelijk".
er juist

zij

van de aantijging,

de Hooe Raad niet van de
ken,

[1935 en 1936],

conform het betoog van

formule.

tiat de rechtbank,

1936,

niet was uitgesloten.

laten werken op de formule.

"wachtgeld" bij

[1968].

feitelijk vaststelt

andere

Op zich past dit slecht

Volgens deze schrijver toch geldt de norm

Schut

afgezien

ook nauwelijks aanleiding om de

volgens de cassatierechter,

is dat een vermindering van

vlg.

Bregstein

In eerdere gevallen was er,

alimentatie geval van

aard van de overeenkomst benerkend te

(27)

dat

af te wij-

de norm ook volgens de Hoge Raad niet volledig is

gevangen in gegeven
van het

op grond van vroegere arresten,

formule van een norm zou wensen

uit dit arrest blijkt dat,

zijn

Daargelaten wat

arbeidsinkomsten

in Bregsteins

(de toezegging)

leer.

slechts
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onverkort cnder de omstandigheden die
teerd.

Daarbuiten is het

partijen wel hebben verdiscon-

"ongeregeld gebied" waar de rechter zijn

gana kan en moet gaan met art.

1375

B.h.

in de hand.

Bij de besprekina van Bregsteins theorie,
gebracht,

is hierboven naar voren

dat in een wereld van onzekerheid en de daarbij

behorende

risicoverdeling tussen partijen de reikwijdte van een norm al die
situaties

moet omvatten die

men dat dit,
van de

niet zijn

uitgesloten.

Het wil voorko-

blijkens het onderhavige arrest ook het standpunt

rechtbank dat door de Hoae Raad wordt aesanctioneerd.

moeilijk punt schijnt intussen dat
~egaing van wachtgeld juist

niet is

tijen niet hebben uitgesloten.

is

Een

in het onderhavige geval de toetoegepast in een geval dat par-

Dat dít bezwaar slechts schijn ís

volgt uit de aard van een wachtgeldregeling.

Naar zijn aard gaat

het hier om een beperkte toezegging om de klap in inkomsten ten gevolge van het beëindigen van een dienstbetrekking,
Bij

op te vangen.

een wachtgeldregeling gaat het niet om de algemene toezegging

van uitkering.

Het

principiële gegeven

is de toezegging van

een

uitkering zolang de nadelen van het beëindigen van een dienstbetrekking voortduren.

In een dergelijke

eisen dat juist de "beperkingen van de
gezegd

situatie is het redelijk te
algemene beperking" of

anders

juist de situaties waarin opheffina of vermindering plaats

heeft worden geëxpliciteerd.
De conclusie dient te luiden dat,
rie met een
deze

leer

voorzover het

Bregsteins

theo-

enae kring van verdisconteerde omstandigheden betreft,

in het

Horeca arrest niet

is

aanvaard.

Voorzover het om

een ruimere opvatting van de verdisconteerde omstandigheden gaat
is

er niets nieuws.

Behalve dan wellicht

erkenníng van de betekenis van de aard
komst voor de vaststelling van "het

uitdrukkelijk overeengekomene".

"Van eminent belang voor de huidige
is het arrest van

19 mei

1967,

landse Bank Unie"

zegt Abas

N.J.

[1972,

de min of ineer expliciete

en strekking van de overeenstand van de jurisprudentie

1967,
p.

261

179]

inzake Saladin-Hol-

om me~

Bloembergen

[1969] te concluderen dat hiermee definitief een nieuwe weg
slagen op weg naar
kina van de

goede

Saladin een volledia

aegeven en deze cliënt de
had.

inge-

trouw.

In het aeding is het beroep van de H.B.U.
sule nadat aan

is

een volledige erkenning van de beperkende werop een exoneratie

bank tot schadevergoeding aangesproken

Het Hof oordeelde dat een beroep op de clausule niet

was met de goede trouw.

clau-

foutief beleggingsadvies was

In tegenstelling tot

in strijd

eerdere rechtspraak

over exoneratie clausules werd de toetsing aan het bestaan van

een
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achterweae aelaten en werd slechts de

geoorloofde oorzaak geheel

gebracht.

goede trouw in het aedino
in

het Hof een beroep op de exoneratie clau-

erop wijzend dat

stand,

sule

toestond omdat de adviezen

Ladin, dit niet waren

in

De Hoge Raad laat deze uitspraak

"indien al onrechtmatig

zodanige mate,

De Hoge

aeen beroep zou moaen doen on die bepaling".

Raad vervolgt

antwoord op de vraag wanneer een beroep op een dergelijke

dat het

"afhankelijk kan zijn van de waardering van

bepaling niet vrijstaat
tal

jegens Sa-

dat de Bank daartegenever

Genoemd worden de zwaarte van de schuld,

van omstandigheden".

de verdere inhoud van de overeenkomst

(doelt dit weer eens op de

de wijze waarop het beding is tot stand gekomen, de
onderlinge verhouding van partijen en de mate waarin de wederpartij
strekking?),

de strekking van het beding heeft onderkend.
stellig een gewest toe aan het

Dit arrest voegt

rijk van de goede

trouw: in tegenstelling tot eerdere uitspraken van de Hoge Raad
dient thans ook het beroep op exoneratie clausules en adhesie conte worden getoetst aan de beginselen van o.a.

tracten
trouw.

Maar brengt het

arrest ook

iets nieuws

reikwijdte van contractuele

door de Hoae Raad erkende

zou slechts bevestiaend beantwoord mogen worden als
snrake

zou zijn van de

tract buiten de reeds
gevallen waarbij

de goede

voor wat betreft de
normen? Dit

in dit arrest

erkenning van een beperkt beroep op een conlang door ons

hoogste rechtscollege erkende

"eigen gedraaingen"

van een partij een rol

spelen.

Het bijzondere van de onderhavige clausule is dat zij juist, althans in de lezing van het Hof, betrof de verantwoordelijkheid voor
"eigen aedraainRen" van de Bank.
die de Hooe Raad

Dit betekent dat de overwegingen

in 1923 gaf voor het enigszins vergelijkbare geval

van het bindend advies dat een dergelijke bepaling "niet kan worden
aangemerkt te zijn in strijd met de openbare orde of de goede zeden
omdat de

artt.

1374

en

1375

B.w.

ertegen waken dat belanghebbenden

aan partijdige of onbillijke uitspraken gebonden zouden zijn" (28)
hier niet toereikend zijn, wil men tenminste niet tot nietig-verklaring van het bedina overgaan.
bedina ging de Hoge Raad hier

Van de geldigheid van het gemaakte

zonder meer uit.

Een met exoneratie vergelijkbare situatie doet zich
een verzekering in afwijking van art.

276

voor

indien

K ook schade dekt die het

gevolg is van een gedraging van de verzekerde. Ook dan wordt het
terrein van de zuivere verdeling van kansen verlaten. Dit mag echter niet zo ver gaan dat

(26)

H.R.

9

februari

in

1923, N.J.

feite het hele

1923,

676.

idee van

een risicover-
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delina uit het aezicht verdwijnt:
tengesloten

te blijven,

den

aangeven.

van

10

de

opzet en grove schuld dienen bui-

ook als de polisbedingen dit niet

Toen de Hoae Raad in het reeds

december

1976,

N.J.

1978,

114

zelf zou-

gereleveerde arrest

de werking van art.

levensverzekering sterk beperkte werd overwogen

276 K voor

"dat dit niet

meebrengt dat gedraaingen van de begunstigde die de dood van degene
wiens leven is verzekerd, tot gevolg hebben gehad, geen invloed op
diens recht kunnen hebben".
stig het beperkte 276

Van een verval van rechten overeenkom-

K was volgens de Hoae Raad hier geen sprake

daar de verzekeraar de beschuldiging van opzet niet kon bewijzen en
dus had ingetrokken. Naast de door deze rechter genoemde morele argumenten aelden ook die ten aanzien van de risicobepaling.
Geaeven de aeldigheid van een exoneratie clausule wijst de Hoge
Raad in 1967 er dan ook, de oude lijn op een zinvolle wijie doortrekkend,

terecht op dat voor het beroep op het beding in concreto

van belang is

"de zwaarte van de schuld,

aard en de ernst van de bij

mede

in verband met de

enige gedraging betrokken belangen,

de

aard en de verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding
voorkomt". Voor wat deze laatste elementen betreft valt, zoals
Bloembergen

[1969, p. 360] opmerkt, te denken aan de tegenprestatie.
dus de omvang van de risicobeloning die wordt betaald. Het
belang hiervan voor het oordeel over de rechtsverhouding van partijDat is

en is reeds

meermaals benadrukt.

De overige hier door de Hoge P.aad genoemde omstandigheden waarvan
een aeldia beroen op een contractueel beding afhankelijk is zijn
moeilijker te rijmen met de oude lijn. Deze betreffen datgene wat
zich bij

het

totstandkomen van het contract heeft afgespeeld.

"Mijns inziens"

zegt Bloembergen

niet verhelderend,

[1969,

p.

359]

terecht,

"werkt het

maar veeleer vertroebelend wanneer men de goede

trouw binnenhaalt op het terrein dat tot dusverre voor de oorzaak
gereserveerd was". Inderdaad is het een twijfelachtige winst als
overweaingen die niet het beroep op een bedinc in

concreto betref-

fen n;aar heel

in het algemeen de geldiaheid van.het gemaakte beding
in dit contract, het etiket "eis van de goede trouw" krijgen opgeplakt.

Een al

ling en nadere

te ruim beainsel

vraagt toch weer om een onderverde-

toespitsinc voor wat betreft de verschillende

aspec-

ten.
De formulering door de Hoge Raad doet inderdaad vermoeden dat alle als belangrijk genoemde aspecten
één kam,

(29)

Vgl.

de

goede trouw.

Bloembergen

[1969]

(29)

geschoren moeten worden over

Dit blijkt echter

toch niet de bedoe-
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ling.

Op

31 oktober

1969,

N.J.

1970,

57 kreeg de Hoge Raad voorge-

legd een aeval waarin de Nederlandse Mensendieckbond een beroep
deed op een beding dat
niet zouden

slagen

leerlingen die voor het examen van de bond

zich hadden te onthouden van het geven van onder-

wijs in Mensendieck-oefeningen en van het
hier is sprake van een

zeer vergaande

geen Mensendieck-activiteiten voor het
diploma van de Bond niet is behaald.
weer in het kader
toch bij

Ook

leven,

althans

zolang het

De Hoge Raad houdt hier alles

van de oorzaak-eis.

Overwogen wordt immers

de beoordeling of een beding

is met de openbare

assisteren daarbij.

implicatie van een beding:

als

"dat

het onderhavige in strijd

orde en de goede zeden mede moet worden gelet op

het belang hetwelk de overeenkomst beoogt te dienen,
vraa~ of dat belana zo

door het Hof bedoelde vrijheid tot het
mate als waarvan hier

alsmede op de

aev~ichtig is dat het een beperking van de
aeven van onderwijs

sprake is rechtvaardigt".

in een

Primair blijft dus

de vraag naar de geldigheid uberhaunt van het beding.

Deze vraag

wordt niet beantwoord aan de hand van de aoede trouw.

A-bas

p.

197-98] merkt op dat de

de vraag naar de

cassatierechter in dit

invloed van de goede

miskennina daarvan niet was
tisch de aspecten,

door de

belang genoemd,

revue

de

trouw
Het

geklaagd.
Hoge Raad

[1972,

geval niet voor

is geplaatst omdat over

Hof had echter systema-

in het H.B.U.-arrest als van

laten passeren.

In de beschouwingen zijn

betrokken het arondwettelijke recht op de vrijheid tot het geven
van onderwijs - een belanc van de leerlinge -,

de

leeftijd van een

der partijen - de onderlinge verhouding en maatschappelijke positie
- en het feit dat

"iemand als"

te denken aan de vergaande
de Hoge Raad oo wijst

de betrokken

strekking,

1967

Terwijl de

Het valt

leoe weer enige orde heeft
trale overwegina

toetssteen wordt
vereiste erbij

toe te juichen da~ ons hoogste rechtscolgeschapen

in de brei waartoe zijn cen-

in het H.B.U.-arrest

aanleiding gaf.

Alvorens men

op een bedino een beroep kan doen moet het geldig zijn.
eerst worden oetoetst.

Dit moet

In de H.B.U.- en Alensendieck-arresten zijn

hiervoor nadere criteria aangeaeven.
trouw overschiet is de vraao of,
ding,

is

Hieron was door het Hof

uitdrukkelijk het oorzaak

slechts

casseert

Hoqe Raad in het H.B.U.-arrest van

zelf niet de coede trouw exoliciet noemt als

in het Mensendieck oeval
aehaald.

gaat. waar

als hij de uitspraak van het Hof

dat ook andere belangen mee kunnen spreken.
geen acht aesla~en.

leerlinge niet behoefde

waarom het thans

Het

in concreto een beroep erop toch

algemeen wordt dit door de

terrein dat

voor de goede

aeceven de geldiaheid van het be-

Hooe Raad

niet is

toegestaan.

terecht slechts

In het

toegestaan
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waar het gaat om "eiaen aedragingen"
partij

volledic willekeurig
de Hoge Raad is

punt van

zoals het arrest

van 6

nootschappelijk

het risico voor de

zouden beïnvloeden.

en

blijft wordt

andere uitsoraken aedurende
van een beroep op

die

de laatste

december

1968,

stand-

Dat dit het

nog eens bevestigd door

jaren in cassatie gegeven,
N.J.

formele nietiaheid van

orgaan.

tegen-

1969,

101,

ten aanzien

een besluit van een ven-

De Hoae Raad heeft hier slechts beslist dat

"het niet onvoorbereid ter vergadering komen"
heid is die een beroep op een statutaire

niet een omstandig-

convocatieregel blokkeert.

(30)
Een arrest behoeft nog bespreking waarin het licht wordt geworpen
op een tweetal
aandacht
29 mei

aspecten van

tot hier toe is

1970,

N.J.

1970,

de

onderhaviae problematiek dat

ontsnapt.
935

aan de

Gedoeld wordt op het arrest van

inzake een verzekering bij

Railway Pas-

sengers Assurance.
Het geval
van 1949.

lijkt op hetwelk

Evenals

leidde tot het Rederij

toen had een verzekerde

Koppe arrest

zich niet gehouden aan

een polisbedina waaron verval van aansprakelijkheid stond.
concreet ging het om de
eerst later

te

zou blijken

P.aad overweegt

"dat de

late

invaliditeit het
stellina

worden geacht indien niet

gevolg te zijn.

dat aoede

nakoming niet

gemeenheid onjuist

te

is".

zijnen
Men

tij

laste zou

zijn

en uitsluitend terug

worden afcewogen.
een

is

in haar

al-

rechtspraak,

op de

"leer" van de

Deze wrijvinc

is echter slechts

te voeren op een nog onvoldoende beeld
tegen elkaar dienen

te

De Hoge Raad betrekt terecht eveneens in de be-

de risico's verbonden

aan de

levering van bewijs.

Dit

asFect dat eerder over het hoofd is aezien.

A1 is het
verzekerde,

(30)

gekomen,

zeagen dat dit niet past

van de betrokken risico's die door partijen
schouwinaen

tot

zou moeten betalen

Irc~ers het risico is door de aedraging van de wederpar-

niet willekeuric beïnvloed.

schijn

De Hoge

trouw niet aanwezig mag
schade

is geneiod te

in de hier verdediade visie op de
Hoge F.aad.

waarvan

nakoming van een verplichting niet

gevola zou hebben dat de verzekeraar een
die bij

Meer

aanmelding van een ongeval,

twijfelachtia of in het onderhavige geval,
naar het zich

laat aanzien,

waarin de

alles deed om de schade

te

Anders annotator Scholten die hier weer eens een erkenning van "de beperkende werking" in leest. In hoeverre de oude lijn dat slechts de volledige
nietigheid zou kunnen worden ingeroepen uitsluitend terug te voeren zou
zijn op de beweerde stellingname van de Hoge Raad dat een norm altijd letterlijk moet worden toegepast, zoals Scholten suggereert, kan hier onbesproken blijven.
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benerken het risico door de

"tardieve melding" wel is gewijzigd;

dit is een constatering achteraf.

En deze kan of mag,

niet een vooraf gemaakte regeling van risico's
ver de bewijspositie van een partij
draq van

zijn

teaenrartij,

Aldus

gezegd,

Voorzo-

afhankelijk is van het ge-

geldt uiteraard dat diens

ginaen hebben te voldoen aan normen van aoede
fatsoen.

zoals

aantasten.

ook de Hoce Raad reeds

in

gedra-

trouw of eenvoudig

zijn door Schoordijk

[1979]

in dit verband terecht klassiek genoemde arrest van 18 no-

vember

1968,

N.~.

1968,

251 waarin werd beslist dat kennisgeving

van onvoldoende kwaliteit en het protest daartegen
dienen

Tot slot van deze paraaraaf verdient de
de Hoge Raad gewezen on

16

december

In dit arrest

de duur aangea,aan,
vatbaar is.
plaats

omstandiaheden van

1977,

N.J.

1978,

voor onbepaal-

goede trouw voor beëindiging

zegt de cassatierechter,

van - niet

arrest van

156, waarin

is beslist dat een overeenkomst

op grond van de

"Daarvoor",

zijn ingeval

zijn.

aandacht het

te behandelen regeling van het

wordt vooruitgelopen op de hierna
N.B.k.

zodanig snel

te gebeuren dat bewijs en teoenbewijs mogelijk

"kan met name

in de overeenkomst verdisconteerde

van redelijkheid en billijkheid die in de voormelde goede trouw
gen opgesloten,

-

zo ernstige aard dat de arts naar de maatstaven
lig-

instandhouding van de overeenkomst

geen onbeperkte

door het ziekenfonds mag verwachten."
omstandiaheid hierin dat de arts

In casu bestond de ernstige

zich in zijn rekeningen had "ver-

schreven".
arrest van

Reeds in zijn

17 maart 1927,

N.~.

1927,

1025,

had de

Hoae Raad beslist dat een overeenkomst van onbepaalde duur niet oneindig is maar voor eenzijdiae beëindiging vatbaar.
de Hoge Raad die
arts heeft bij

aspecten

in de beschouwingen:

In

1977 betrekt

het belang dat de

duurzaamheid van de rechtsbetrekking,

de ernst van

de omstandigheid die tot onzecging aanleiding geeft en het al of
niet vPrdisconteerd zijn van die omstandigheid.
beschouwing
N.B.Fi.

te

nemen wordt

enerzijds

scheid naar de

en de

Door het

laatste in

duidelijk een koppeling gemaakt met het

leer van Bregstein anderzijds.

Een onder-

aard van de niet-verdisconteerde omstandigheden wordt

hier door de Hoae Raad evenmin als door Bregstein oemaakt.
verre dit een afwijking van de oude
delijk.

Een

feit blijft

lijn

In hoe-

inluidt is allerminst dui-

immers dat de omstandigheid die hier als

beperkend werd erkend weer eens

bestond in een,

langenafweging niets uitstaande hebbende,
draging" van een der partijen.

Zoals reeds

met objectïeve be-

onfatsoenlijke

"eigen ge-

eerder opgemerkt,

lijke omstandioheden kunnen ook niet worden "verdisconteerd"

dergeen
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moeten dus voor hun gevolgen beoordeeld worden aan de hand van de
goede trouw. Met annotator Bloembercen moet worden opgemerkt dat de
ruimte voor beperking van de duur van de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
is.

In

aangecaan,

in de opvatting van de Hoge Raad gering

zoverre dus niets nieuws onder de

zon.

De norm bevat geen

bepaling van het einde van de verplichting en dus is er in beginsel
geen

limiet.

Wel

zal de aard van de overeenkomst nadere aanwijzin-

gen kunnen geven over de inhoud van "onbepaalde duur".
immers op

zich nooit duidelijk.

koorden zijn

Dit neemt niet weg dat bij dit

soort overeenkomsten de mocelijkheid

om van de

van een einde van aehoudenheid geen sprake is

af

gegeven norm waarin
te wijken groter

zou moeten zijn dan bij overeenkomsten die meer bepaald zijn.
co's die gedurende een onbepaalde

tijd worden gelopen zijn

principieel niet of nauwelijks te waarderen en dus
ren.

Hierdoor is de

onaantastbaar.

te verdisconte-

fundering van onverkorte gehoudenheid hier niet

De door de Hoge P.aad aegeven formulering doet ook

vermoeden dat er bij
gedraainaen"

de betrokken soort contracten naast de

in de

"eigen

noa andere beëindigingsgronden erkend kunnen worden.

Concluderend moet worden vastaesteld dat ons hoogste
ge

Risi-

immers

zestiaer en zeventiger jaren

punt aangaande de invloed van de aoede
contractuele gehoudenheid wel

rechtscolle-

zijn oorspronkelijke standtrouw en billijkheid op de

nader heeft uitcewerkt maar niet

heeft gewijzigd.

5.9

Contractuele normen

als reaelina van onzekerheid

De kern van de in dit hoofdstuk aangesneden problematiek is de mogelijke spanninc tussen de

formule van een contractuele norm,

de

feitenconstellatie waaronder aan die norm gevolg moet worden gegeven en de billijkheid.
lid van

artikel

1374

Terecht wijst Meijers

B.W.,

der trouw moeten worden uitgevoerd,
aan om,

als de billijkheid

voering wordt afgeweken van
is

het derde

Dit zou

instrument

in te grijpen in de

impliceren dat bij de uit-

de door partijen gegeven

formule.

Van-

het van essentieel belang een meer concrete

inhoud te geven aan wat de billijkheid dan eist.
is

1955]

als een voldoende

zulks gebiedt,

rechtsverhouding van partijen.
uit dit uitgangspunt

[1918,

het beginsel dat overeenkomsten te goe-

Wanneer en waarom

een bepaalde uitvoering onbillijk en een andere niet? Voor de

oplossing van het probleem is meer vereist dan de enkele stelling
dat niet-ingrijpen onbillijk
Deze

zou zijn.

laatste stelling laat de uiteindelijke inhoud van een over-
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eenkomst over aan het billijkheidsoordeel van de
trouwen men ook heeft

in de goede wil

een dergelíjke situatie leidt
ongewenst

tenzij

is,

billijkheid

rechter.

Fielk ver-

van de rechterlijke macht,

tot wispelturigheid van het recht die

er inderdaad concrete objectieve regels van

zouden bestaan.

In dit verband

zij verwezen naar de on-

verkwikkelijke

strijd tussen de verschillende kamers van het Duitse

Reichsgericht,

die Levenbach

passing van de
den over wat
was

[1923,

"overmacht"

"overmacht" was,

gaat er
is,

Gereleveerd
toe-

ten aanzien van wat billijk

als wel

dat onzekerheid van recht verre
Dit

215] vermeldt.

destijds niet zozeer van mening verschil-

in het hun voorgelegde geval.

onrecht.

p.

[1918] opmerking dat rechters bij

wordt hier verder Meijers'

(31)

Men

voere hier niet

tegen in

te verkiezen is boven zekerheid van

adagium is in dit verband een petitio principii.

immers van uit dat hetgeen zeker

is

Men

ook inderdaad onrecht

wederom omdat men het niet billijk vindt.

D7aar dat

is nu juist

de vraag.
Het

funderen van,

en in nog sterkere mate het inhoud geven aan de

invloed van de billijkheid op de rechtsverhouding van partijen zoals die

is

neeraelead in de

formule van hun contractuele

norm ver-

eist een verdieping in wat nu eigenlijk wordt overeengekomen door
het

stellen van een norm.

de hand van het aldus verkre-

Slechts aan

gen inzicht kan aan het mogelijke ingrijpen door de
grondslag worden oegeven die meer om het
stelling dat niet-ingrijpen onbillijk

zou zijn.

schappelijke onderstroom van de in het
schouwingen van Levenbach,
Het

die

Dit

enkele

is de gemeen-

voorgaande besproken be-

Bregstein en Lëwensteyn.

zal intussen wel duidelijk

hun theorieën,

rechter een

lijf heeft dan de

zijn geworden dat de kritiek op

in het voorgaande behandeling hebben gevonden,

voornamelijk betrekking heeft op de wijze waarop daarin rekening
wordt

gehouden met de onzekerheid die eigen

contracten worden gesloten.
knopen.

Hoe valt met het

Het

is aan de wereld waarin

is hoog tijd de draden aaneen

in stand

laten van de

principiële waarde-

volle bijdragen van de gepresenteerde beschouwingen meer recht
doen aan de notie dat
opmerkt zekerheid te

te

contracten worden gesloten om zoals Bregstein
scheppen

in

een onzekere wereld?

Partijen die een contract sluiten,

(31)

te

beogen

een wederzijdse gebon-

En als de rechter zijn billijkheidsoordeel laat spreken dan is het gevolg
een volslagen onbegrijpelijke uitspraak als die van het Hof in de Mark is
Mark zaak. Zie 3.2 hierboven.
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denheid ín het leven te roepen.
zij weten,

Daarbij weten zij,

dat de wereld waarin zij

althans moeten

leven fundamenteel onzeker

is.

Onzekerheid impliceert het bestaan van meerdere mogelijke uitkomsten, waarvan men niet weet welke in feite aanwezig is of
verwerkelijken.

hun rechtsverhouding zal worden afgewikkeld,
slechts

één van het

aantal

hankelijk van wat men
definieert,

zich

zal

Elke situatie die partijen zich voorstellen waarin

het

als

mogelijke.
een

A1

is er principieel

is dit aantal uiteraard af-

situatie of

toestand van de wereld

lijkt verantwoord te stellen dat het aantal denkba-

re

situaties

en

in feite het oneindige nadert.

waarmee partijen worden geconfronteerd zeer groot is

scenario's meer concrete

tianneer partijen aan bepaalde

en gedetailleerde aandacht schenken,

kent dit dan ook geenszins

dat

zij

andere uitgesloten achten.

mate het aantal mogelijkheden groter is,

wordt

lijker elk afzonderlijk te

Niet

expliciteren.

beteNaar-

het ook steeds moeigeëxpliciteerde scena-

rio's zijn te beschouwen als gewogen combinaties van de wel uitgewerkte.

Wanneer partijen bepaalde mogelijkheden expliciet onder

ogen hebben gezien betrekken zij,
heid der wereld,

gegeven de aard van de onzeker-

er impliciet veel meer

Het spreekt vanzelf dat rationele
gegeven rekening
heid.

(moeten)

in de beschouwingen.

partijen met dit fundamentele

houden bij

het creëren van hun gebonden-

Hiertoe doen zich drie mogelijkheden voor.

bondenheid tot een bepaalde

Men kan zijn ge-

omschreven prestatie afhankelijk stel-

len van het optreden van een of van een beperkt aantal
zodat wanneer aan die expliciete voorwaarde niet
aehoudenheid ontbreekt.

Aan het andere extreem kan men een gebonden-

heid zonder meer,

onafhankelijk van de

het

Uiteraard

leven

Tegen de

roepen.

situaties

is voldaan elke

is

achtergrond van het

zich voordoende

situatie,

in

ook een tussenoplossing mogelijk.

zeer grote

aantal mogelijke toestanden

van de wereld is die tussenoplossing eigenlijk niet wel anders te
definiëren dan

als

een gebondenheid tenzij

tijen geëxpliciteerde

situaties

voordoen.

onzekerheid die de wereld kenmerkt moet
als het

door par-

Gegeven de aard van de

de

gebondenheid

zonder meer

typische geval worden gezien.

Dit wil niet
sules

zich bepaalde

zeggen dat het achterwege

aan de gebondenheid,

sche geval actueel doet
benadrukt,

"woorden

zijn.

zijn op

laten van expliciete

clau-

altijd en zonder uitzondering dit typiImmers,

zoals

Bregstein steeds heeft

zichzelf nooit duidelijk".

Clausulerin-

gen kunnen niet zijn geëxpliciteerd en toch voor partijen duidelijk
zijn geweest,
komst

of, wat belangrijker is,

uit de aard van de overeen-

en haar achtergronden voortvloeien.

Het

in 5.8 besproken

ge-
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val dat geleid heeft tot het Staalman-HOreca arrest van 29
1962,

N.J.

1962,

285 is hier

[1979] weer krachtia
men kan niet

onderlijnt,

anders dan na

het in deze studie om gaat
partijen van het

zeer illustratief.
hetgeen nu

juni

Zoals Schoordijk

juist

is overeengeko-

interpretatie worden vastgesteld.
is dat

typische geval

zeer duidelijk moet

is

Waar

zijn dat door

afgeweken.

Bregsteins verdere visie komt er in feite op neer dat partijen
steeds

zouden beogen

"een gebondenheid tenzij

.....".

Dit als het

typische beschouwen staat echter op gesFannen voet met de aard van
de onzekerheid,

tegen de achtergrond waarvan

denheid moet worden geschapen.
juist het

typische

omdat het

resultaat

kan men

Dit alles

geval tot problemen

in het algemeen gebon-

neemt echter niet weg dat

aanleiding heeft gegeven

ervan vaak als onbillijk is ervaren.

zich afvraaen hoe door partijen bij

het

norm met het fundamentele gegeven van de onzekerheid
worden gehouden.

Uit de

aard van de genoemde

rekening kan

"tussenoplossing"

volgt dat dit vraagstuk ook ten aanzien daarvan speelt.
blijft er

immers

een groot

Inderdaad

formuleren van hun

gebied van onzekerheid over

Ook dan
aangaande de

situatie waaronder de aebondenheid gevolg zou moeten krijgen.
Willen rationele en
gelijk zijn dan
blijven.
Zoals

zal

Die wetenschap

een besef van onzekerheid kunnen

zal een meer concrete vorm moeten krijgen.

in 7.2 noR nader wordt uitgewerkt komt de

partijen te hulp.
gen

zinvolle onderhandelingen tussen partijen mo-

het niet bij

zal bewust of onbewust

aan

elke mogelijke uitkomst een kans van

optreden moeten worden toegekend.

Met

kansverdeling van mogelijke situaties
basis daarvan tot
slaat die

andere woorden,

toegekende kansen moet immers één
ke uitkomst ook een

kans krijgt

een bepaalde uitkomst

De betekenis,

te

Het totaal van

Dit wil niet zeggen dat el-

toegekend,

uitgesloten wordt

groter dan nul.

geacht

Wanneer

is dit niet anders

terwijl

ondenkbaar in

stellen is aan uitaesloten.

de waarde die een prestatie heeft hetzij

ontvanger dan wel voor degene die

levert,

dat een bepaalde prestatie

die in meer dan

heeft.

Dit betekent

één situatie wordt ver-

richt ook niet één maar meerdere betekenissen kan hebben,
van de omstandigheden.

voor de

wordt bepaald door de

omstandiaheden waaronder die prestatie plaats

lijk

zal een

Naar haar aard be-

uitkomsten.

zijn.

uitkomst een kans van nul heeft,

dit verband gelijk

er

opaesteld moeten worden om op

een besluitvorming te komen.

kansverdeling alle denkbare

dan dat die

kansberekening hier

Om op de onzekere werkelijkheid een greep te krij-

Wat wegen partijen

in dit

afhanke-

licht

tegen

elkaar af? In aansluitino op het voorgaande kan dit niet anders
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zijn d~n de waarschijnlijkheidsverdeling

van de betekenis van de

eigen prestatie en die van de tegenpartij.

Gezegd zou kunnen worden

dat de ruil van die verdelingen de strekking van de overeenkomst
onder onzekerheid uitmaakt.
het dragen van

risico.

tot stand door

een

neemt

Deze waarschijnlijkheidsverdelingen komen
van de kansverdeling die men aan-

"vertaling"

ten aanzien van de toestand van de wereld.

die machines hebben onder
voor het

is de betekenis

Zo

andere afhankelijk van de

en eindproductenmarkten die

grondstoffenzijn,

Dit omvat dan eigenlijk per definitie

relevant

productieproces waarin de machines

situatie op de
zijn,

of kunnen

zullen worden

in-

Het is duidelijk dat ook de omvang van een prestatie zijn

gezet.

betekenis bepaalt zodat de omvang van de
len prestaties

een element is

tegenover elkaar te stel-

in het afwegings- en onderhandelings-

proces. Van elke aldus te vormen combinatie van prestatie en tegenprestatie is een waarschijnlijkheidsverdeling van hun respectieve
betekenissen op te

stellen.

De door een partij
lingen zijn,

bij

in elk geval

aan de hand van de

zijn beslissingen gehanteerde kansverdeinstantie,

in eerste

informatie waarover hij

dige deelnemer aan het

subjectief bepaald
Elke verstan-

beschikt.

economisch verkeer echter verwerkt in zijn

inzichten de mogelijkheden dat de ontwikkelingen zich
len keren.

Er kunnen

zich

omstandigheden voordoen waarin de

immers

betekenis van eigen prestatie aroot,
tegen klein
toezegt

is.

tegen hem zul-

die van de tegenpartij

daaren-

Uiteindelijk vinden de bij degene die een prestatie

levende gedachten over de voor hem van belang

zijnde kans-

verdelingen hun uitdrukkina in de tegenprestatie waarmee hij
aen neemt.

De kansverdeling betreffende de

genoe-

tegenprestatie weegt dan

kennelijk tegen die betreffende de eigen prestatie op.
Daar deze overwegingen beide partijen gelijkelijk
de uiteindelijke norm een
tig wordt geoordeeld.
leen,

gelden vormt

onderlinge risico-afweging die evenwich-

Het bestaan van dit

gezien de onzekerheid,

evenwicht

sluit niet

al-

niet uit dat op het moment van uitvoe-

ring van de norm de prestaties ongelijkwaardig zijn, maar
sluit het niet uit dat ook naar verwachting,
de ene prestatie groter is dan de andere.

Zoals

in 7.2 nog nader

wordt uitgewerkt is het in het algemeen plausibel
aan het maatschappelijk verkeer

zelfs

of gemiddeld gezien,
dat de deelnemers

risico negatief waarderen zodat zij

voor het dragen daarvan een beloning,

een risicopremie verlangen en

ontvangen.

de daaraan inherente

heid,

Aangezien deze premie,

tot uitina moet komen

in het

grotere waarde wordt ontvangen dan

bij

onzeker-

feit dat naar verwachting een
opgeofferd,

is het verwerkelij-
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ken van deze premie zelf aan onzekerheid onderhevig.
tijen voor zich zal,
zijn positie,

Elk der par-

geconfronteerd met onzekerheid ten aanzien van

een beloning daarvoor nastreven.

Een

"verschil"

tus-

sen twee tegenover elkaar door partijen geaccepteerde kansverdelingen

is dus

te verklaren uit het risico dat per saldo moet worden ge-

compenseerd om het contract
worden dat
een

te kunnen sluiten.

aan de uiteindelijk

risico-afweging zowel als

Geconcludeerd kan

aanvaarde verhouding van prestaties
een element van risicopremie ten

arondslag ligt.
Het verbinden van gevolgen aan de concrete
zich achteraf

ten

meestal in de

literatuur geschiedt,

situatie zoals die

tijde van uitvoering blijkt voor
gaat voorbij

te doen,

zoals

aan de aard en de

fundamentaliteit van de onzekerheid die de wereld waarin partijen
leven en contracteren nu eenmaal beheerst.

In dit opzicht wordt dus

aangesloten bij de hierboven gereleveerde visie van de Hoge Raad.
Dit colleae wijst

er terecht op dat tot de risico's die in de be-

schouwingen moeten worden betrokken bij

de algehele normstelling

ook die ten aanzien van het bewijs behoren.
In het voorgaande
de wereld".

is

gebruik gemaakt van het begrip "toestand van

Hieronder kan zeer veel worden begrepen.

van een risico-afweaing tussen partijen,
leerde norm tot uiting

komt,

moet

zoals die

In het kader

in de geformu-

de inhoud van dit begrip echter

in het algemeen beperkt worden geacht tot de uitkomsten van wat
voor partijen een kansverschijnsel is.
sen die onzeker
voltrekken.
tij

Dat wil

zeggen gebeurtenis-

zijn en zich onafhankelijk van de wil

van partijen

Als het betreft gebeurtenissen die positie van een par-

bepalen maar volledig ter discretie staan van de wederpartij

kan weliswaar worden gezegd dat ook die gebeurtenissen onzeker
maar zij

zijn zozeer van een eigen orde dat zij

zijn

zich moeten onttrek-

ken aan wat voorwerp van een normale risico-afweging tussen partijen is.

Het betreft hier

immers gebeurtenissen die slechts voor één

van beide partijen een kansverschijnsel zijn,

maar wel een wille-

keurige beslissende invloed kunnen hebben op de positie van de tegenpartij.

Hier

zullen daarom de normen van fatsoen moeten worden

aangelegd.

Risico-aanvaarding kan toch niet met zich brengen het

zich overleveren aan eventueel onfatsoen van de tegenpartij.

Bij

de uitkomsten van een kansverschijnsel speelt het fatsoen geen rol.
Onfatsoen van de tegenpartij

is dan ook niet

bepaalt de inhoud van de norm niet,
de

in rekening

is gebracht.

tenzij

Terecht is

"verdisconteerd"

en

direct de maximale scha-

daarom door de Hoge Raad wel

de invloed van de goede trouw erkend waar het ging om,

wat hierbo-
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"eigen gedraging"

ven genoemd werd de
Bregstein verbindt
een stuk

van een partij.

terecht aan de constatering dat het contract

zekerheid moet brengen,

de gevolgtrekking dat partijen het

feit dat de norm onder verschillende omstandigheden kan moeten worden uitgevoerd,

hebben verdisconteerd.

de beschouwingen:

andere op.

verdeling tegen de
hier om gaat,

In

termen van de bovenstaan-

naar het oordeel van partijen woog de ene kansHet

fundamentele probleem waar het

namelijk dat kijkend naar de

een onbillijkheid kan worden ervaren, wordt
pakt door

te

stellen dat partijen

uiteindelijke resultaten
door Bregstein aange-

niet alle omstandigheden hebben

verdisconteerd.
Deze benadering van de problematiek moet
geven beschouwingen worden afgewezen.

in het

licht van de ge-

De angel zit op een andere

plaats dan door Bregstein wordt aangegeven.

Daar partijen geacht

moeten worden bij hun besluitvorming in een onzekere wereld,
wust of onbewust,
uitkomsten,

is het

niet anders

te

die uitkomst.

be-

uit te gaan van een bepaalde kansverdeling van
"niet rekenen met een bepaalde uitkomst"

als

zien dan als het toekennen van een kans van nul aan
V;anneer dit

gebeurt wordt er

echter met een uitkomst

niet minder wezenlijk "gerekend" dan indien er een positieve kans,
groot of klein,

aan wordt

zeer of een kans van nul
recht was.

P1eer

lijke contract

toegekend.

is toegekend maar

impliciete

zoals

kansen wellicht vraagtekens worden gezet.
en

tegen elkaar afgewogen kansverde-

reeds opgemerkt,

tie gebaseerd op de

in elk

informatie waarover

door hen wordt geinterpreteerd.
delingen kunnen onjuist

zijn,

geval in eerste instan-

zij beschikken en zoals die

Die inzichten in de betrokken ver-

dat wil zeggen afwijken van de kans-

verdelingen die het betrokken kansverschijnsel
beheersen.

zo-

veeleer of dit wel te-

in het algemeen kunnen achter de in het uiteinde-

De door partijen gehanteerde
lingen zijn,

De vraag is aldus ook niet

Het hanteren van

"onjuiste"

echter een niet-evenwichtige,

een

in werkelijkheid

kansverdelingen

"oneerlijke"

impliceert

risicoverdeling over

partijen en op grond daarvan ook een eventuele risicopremie die
verkeerd is.

Hierin moet de wortel worden gezocht van de onbillijk-

heid die doctrine en rechtspraak heeft beziggehouden.

Op grond van

de billijkheid zou het gewenst kunnen zijn om aan het zich baseren
door partijen op een

foutieve kansverdeling gevolgen te verbinden

voor de afwikkeling van hun rechtsverhuuding.

Maar hoe?

De principiële moeilijkheid waarmee men wordt geconfronteerd is
dat in een wereld van onzekerheid aan een discreoantie tussen de
twee prestaties op het moment van uitvoering,

op zich,

nauwelijks
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betekenis
de

valt te hechten.

risicoverdeling.

ten tijde

van het aangaan van

risicoverdeling in? Het
aan de

waar het om gaat

is

is

de overeenkomst

duidelijk dat dit

een evenwichtige
immense

eisen stelt

rechter als deze de aangewezene is om die correctie uit te

voeren.

Welke zijn de kansverdelingen die de voor partijen relevan-

te processen,

met alle daarop inwerkende factoren,

volgens welke sleutel dienen te onderkennen
voor het dragen daarvan,
De

een correctie van

helke combinatie van prestaties hield vooraf,

der meer onvoldoende grond de
co-afwegina te doorbreken.

zijn,

anders

is

er zon-

autonomie van partijen bij hun risi-

Is de rechter met een dergelijk instru-

mentarium Reëquipeerd? Terecht zegt
partijen

in premies,

te worden omgezet?

te hanteren criteria moeten objectief

gaat dat de rechter

En,

beheersen?

risico's

de Hoge

Raad dat het niet aan-

zijn eigen billijkheidsoordeel voor d-at van

in de plaats

stelt.

Even terecht

zegt LSwensteyn dat er

aeen reden is om partijen niet aan objectieve normen van billijkheid te houden,
gezead

als die

te

vinden zijn.

Hiermee wil natuurlijk niet

zijn dat de autonomie van partijen

zonder meer zou mocen

worden opaeofferd aan die objectieve normen
moet,

in onze rechtsorde,

staan om willens en wetens
normen voldoen.
L-er vaststaan,
reeds vanouds

voor beide betroY.ken
in ons recht

erkende
zijn

het weten moeten daarbij
partijen.

gebreken

in

is

Aldus

tieve norm niet
door Levenbach

richting waar

te neOpge-

de bedoelde bewuste afwijkingen van de objec-

alleen behoeft

te

aaan om de

en LBwensteyn werd

partijen willens

in de

Als de tekenen niet be-

er ook een ontwikkeling in deze

dat het bij

ech-

in de wilsvorminq van

Te denken valt in dit verband aan het consumentenrecht.

merkt zij

te

zouden naast de

te ruimen voor gebreken

informatie waarover een rartij beschikt.
drieaen dan

Het

contracten te sluiten die niet aan die

Zowel het willen als

één der partijen ook plaats

men.

van billijkheid.

partijen geacht worden volledig vrij

cewezen.

liberaliteit waarop

Het

is ook denkbaar dat

en wetens hun eigen oordeel over de van belang

zijnde kansverdelingen de absolute voorrang hebben willen geven.
Is

een dergelijke objectieve norm te

vinden,

die de rechter als

leidraad kan dienen? Het antwoord op deze vraag kan wellicht bevestigend luiden

als men bereid is aan het begrip objectiviteit

kader een bepaalde nadere inhoud

te geven.

door het recht gediend moet worden

in dit

Voor de billijkheid die

lijkt het voldoende als de risi-

coverdeling tussen partijen olaats heeft uitgaande van kansverdelingen waarin alle
ge

in de maatschappij

informatie over de toekomst

op een bepaald ogenblik aanwezi-

is verwerkt.

Aldus wordt aangesloten
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bij het recent
grip

in de economie tot verdere ontwikkeling komende be-

"marktefficiëntie".

stand die een

Op een efficiënte markt komen prijzen tot

zuivere weersniegelina

De gezochte norm is

matie.

de marktprijs.

in deze

zijn van alle aanwezige

Hiermee wordt qeen algemene oplossing gegeven omdat

het niet vanzelf

spreekt dat marktefficiëntie uberhaupt mogelijk is

en nog minder dat dit verschijnsel zich ten aanzien van de
vorming van

infor-

lijn doorredenerend te vinden in

alle

aoederen en diensten voordoet.

Als een

prijs-

"efficiënte"

prijs voorhanden is heeft dit het crote voordeel dat slechts

geke-

ken hoeft te worden of de door partijen gestelde prijs daarvan afwijkt.

Zo ja,

dan kan het evenwicht worden hersteld door de markt-

prijs ten tijde van het aangaan van het contract daarvoor in de
plaats te stellen.
Thans

zal moeten worden onderzocht hoe het voorgaande functioneert
Eerst wordt de afwe-

in het kader van de aeldleningsproblematiek.

ging van belanaen door partijen in het kader van het marktproces besproken.

Daarna wordt het verschijnsel marktefficiëntie nader onder-

zocht.
Eerst

zal echter de

reaeling door het N.B.4;.

onder de loupe wor-

den aenomen.

5.-0

Een korte blik op het

N.B.W.
het zesde boek van het N.B.h.

Blijkens het ontwern voor
wetaever ertoe overcaan een

uitsnraak

wil de

te doen in de strijd over de

invloed van de billijkheid op de inhoud van verbintenissen in het
algemeen
(art.

(art.

6.5.3.1)

6.1.1.2), van die uit overeenkomst in het bijzonder
en noa verder in het bijzonder over de

invloed van

wijziRinaen in de omstandiaheden op de contractuele gehoudenheid
(art.

6.5.3.11).

Uiteraard

is het vooral het laatste element in de

regeling dat hier aandacht vraagt.
kaar het bij

de regeling als

buiten twijfel heeft willen

geheel om aaat

is dat het

ontwerp

stellen dat de rechter de bevoegdheid

heeft om een tussen partijen geldende rea,el

te ecarteren "voorzover

dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn".
beschouwineen duidelijk
hier,

met Schoordijk

Het

zal na de voorgaande

zijn dat ten aanzien van deze voorschriften

[1979,

p.

39],

de volgende vraag wordt gesteld.

ó;aar ligt in het algeraeen de maatstaf om in te
zoals die,

na interpretatie,

grijpen

in de regel

als tussen partijen aeldende is vast-

gesteld? Zeoen de achtergrond van de onzekerheid ligt

in die norm

183

een

risico-afweging besloten.

zouden bestaan is

7'enzij

daarvoor objectieve normen

elke bevoegdheid om in die risico-afweging in te

grijpen op grond van

redelijkheid en billijkheid een reus op lemen

voeten.
Zoals gezegd

impliceert dit niet dat de norm zoals die

muleerd nu onder alle

"omstandigheden"

~uist omdat de contractuele norm naar zijn wezen
is moet aan het
de wederpartij

aedrag van partijen,
bepaalt,

worden aangelead.
sprake:

een risicoregeling

voorzover dit de positie van

de norm van het fatsoen,

van de goede

Van een ingrijpen of corrigeren

de geformuleerde norm als

is gefor-

onveranderd hoeft te gelden.

trouw

is echter geen

afbakening van posities in een

onzekere wereld kan nooit bedoeld

zijn om te gelden ook tegenover

het onfatsoen van de wederpartij.

Aldus bezien gaat het wellicht

zelfs eigenlijk te ver om te

zeggen dat wanneer die normen van

soen worden aanaelead -

juist om recht

ging -

de door partijen

gegeven regel

teerd.

De gegeven regel veronderstelt

en.

te doen aan de

fat-

risico-afwe-

"normatief" wordt geinterprefatsoenlijk gedrag van partij-

De beoordeling van relevante invloeden van echte kansverschijn-

selen is

voor partijen al moeilijk genoeg.

Ervan uitgaande dat de kern van een contract wordt gevormd door
een risicoregeling aebaseerd op kansverdelingen van "de toestand
van de wereld" wordt door het ontwerp in het algemeen wel erg veel
van de rechter gevraagd als het inderdaad de bedoeling is om hem
zonder verdere
heid

aanwijzingen op grond van redelijkheid en billijk-

in die regelina te

laten ingrijpen.

Dit uiteraard afgezien van

wilsgebreken en vergelijkbare feiten in het totstandkomen van de
regeling,

als aebreken in de

partijen,

die dus het eigenlijke bestaan van een risicoregeling

tussen partijen aantasten.
p.

39]

informatievoorziening van één of beide

Terecht concludeert Schoordijk

dan ook dat de betrokken artikelen geboren

van de wetgever.

Om onfatsoen buiten te sluiten

niet nodig en om een

ingrijpen

mogelijk te maken geeft

in de

lijkt de bepaling

risicoverdeling van partijen

het geen houvast.

graaf naar voren gebracht,

[1979,

zijn uit de nood

Zoals

in de vorige para-

zou het marktproces in een aantal bij-

zondere gevallen dit houvast wel kunnen bieden.
Ten aanzien van artikel
Abas

6.5.3.11 N.B.w.

nog het volgende.

Zoals

[1978] opmerkt vloeit dit voorschrift voort uit de verdiscon-

teringsopvatting van Bregstein.
van omstandigheden wordt

Inarijpen in geval van verandering

immers gekoppeld aan het onvoorzien zijn

van de omstandigheid waarop een beroep wordt gedaan.
reeds betoogd dat deze opvatting het wezen van het

Hiervóór is

contracteren in
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een onzekere wereld miskent.

Daarbij worden omstandigheden niet zo-

zeer wel of niet voorzien maar krijgen zij
toegekend.

een kans van optreden

Imoliciet wordt aldus met alle omstandigheden

De vraag is slechts of dit op de

juiste wijze

"gerekend".

is gebeurd en of de

rechter een greep heeft op hoe het dan wel had moeten geschieden.
Ervan uitcaande dat de opvatting
coregelinc

juist

is,

de lid van artikel

van de contractuele norm als risi-

zoals hier uiteraard gebeurt,

6.5.3.11 met

zich mee dat,

schikbaarheid van objectieve aanpassingsnormen,
ingegrepen.

leen in het geding de

aard van deze overeenkomst die,

partij

brengt,

twee-

in die risicorege-

ling nooit mag worden
ontwerpt toegeeft,

In dit geval

brengt het

afgezien van de beis

immers niet

al-

zoals het

bepaalde omstandigheden voor rekening van een

maar de aard van de overeenkomst in het algemeen.
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Hoofdstuk

6

De strekking van de geldlening en de verwerking
van koopkrachtfluctuaties

6.1

De strekking van de geldlening en de rente

De geldlening behoort tot een categorie overeenkomsten die door
Diepenhorst

[1961]

gekwalificeerd

sten of "financieringsfiguren".
Diepenhorst om

zijn als

Bij

de

financieringsovereenkom-

financiering gaat het volgens

"de beschikkingsmacht over kapitaalgoederen ten be-

hoeve van het productieproces".

Een beperking tot de

taalgoederen en het productieproces gaat te ver.

sfeer van kapi-

In het algemeen kan

gezegd worden dat het gaat om de beschikking over middelen ten dienste van de behoeftenbevrediging. De geldlening is te zien als een
van de meest gebruikelijke vormen waarin financiering plaats heeft.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de voordelen die het bestaan van
een geldeenheid biedt.
goederen of

Het geld

is eenheid van niet naar specifieke

diensten gedifferentieerde waarde of koopkracht.

Omdat voor het bepalen van de rechtsgevolgen van een overeenkomst
aan de strekking van die overeenkomst een beslissende betekenis moet
worden toegekend is het van groot belang de strekking van de geldlening te omlijnen. Daarbij zal ook aandacht geschonken moeten worden
aan de onderlinge samenhang tussen de verschillende elementen die in
die strekking vallen te onderkennen. Indien het recht de strekking
van een overeenkomst tot gelding wil
doelde onderlinge
vanzelfsprekend,

laten komen zal

immers met be-

samenhang rekening gehouden moeten worden.
niet aan zich bij

van een overeenkomst te concentreren op één of
van de elementen die de

Het gaat,

de bepaling der rechtsgevolgen
een beperkt aantal

strekking van de betrokken overeenkomst vor-

men.
Voor de geldnemer is de strekking van de geldlening dat hij gedurende een bepaalde tijd de beschikking krijgt over koopkracht teneinde in zijn middelenbehoefte te voorzien. Hiervoor zal door de geldnemer

in het algemeen een vergoeding worden betaald: de interest.
Het tijdelijke karakter van de verkregen beschikking over middelen
brengt noodzakelijk met zich mee de restitutie van koopkracht na het
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verstrijken van de bepaalde

tijd.

ten,

niet scherp genoeg kunnen worden onder-

interest en restitutie

scheiden.

zij

benadrukt dat beide aspec-

De vergoeding die de geldnemer aeeft hoeft niet

van een expliciete eenmalige
men.

Het

de vorm

of periodieke rentebetaling aan te ne-

De vergoeding kan opgesloten liggen in het gehele samenstel van

rechtsbetrekkingen dat tussen geldgever en geldnemer bestaat.
bijvoorbeeld mogelijk dat op de geldnemer de verplichting
paalde goederen en diensten aan de geldgever te

Het is

rust be-

leveren tegen een

prijs lager dan de marktprijs of deze juist tegen een hogere prijs
van de geldgever af te nemen.
Voor de geldgever is de strekking van de geldlening het uitzetten
van zijn middelen zodanig dat een inkomen wordt gegenereerd waarbij
die middelen na verloop van tijd weer bij
voor de geldgever geldt dat

het

te zijn maar ook kan voortvloeien uit
kingen

tussen partijen.

hem terug vloeien.

het geheel van rechtsbetrek-

In de strekking van de overeenkomst van geld-

lening zijn derhalve twee elementen te onderkennen:
tussen geldgever en geldnemer,
moet

de

uitwisseling,

van koopkracht en het in het leven

roepen van een inkomensstroom van geldnemer
dit laatste ontbreekt,

Ook

inkomen niet expliciete rente hoeft

in elk geval

naar geldgever.

In geval

in de huidige maatschappe-

lijke context en in afwijking van 3e teneur van het Burgerlijk Wetboek, worden aangenomen dat
wellicht geen

fiscale praktijk,

waarbij

onderhevig kunnen

zijn,

typische geval

tussen partijen een schenking,

formele plaats

heeft.

Dit vindt

zij

het

zijn bevestiging in de

renteloze leningen aan schenkingsrechten

voor wat betreft het

"rentedeel".

In het

is de rentebetaling door partijen expliciet gemaakt

en duidelijk verbonden aan de geldleningsovereenkomst.
Uitwisseling van koopkracht

en rentebetaling bepalen in onderlinge

samenhang de strekking van de geldlening.

Het is de onderlinge

samen-

hang die in het model van de geldlening dient te worden benadrukt.
Terwijl

de geldnemer bij

zijn beoordeling van de geldleningsovereen-

komst in de calculatie moet betrekken dat aan het ter beschikking
krijgen van middelen kosten

zijn verbonden,

staan de geldgever bij

zijn behoeftenbevrediging zowel de gerestitueerde hoofdsom als de
betaalde rente ter beschikking.

Wanneer de rechtsgevolgen van deze

overeenkomst mede aan de hand van de strekkina worden bepaald moet
men zich bewust zijn van de

context waarin de strekking van de geld-

lening tot zijn recht moet komen.

De uit

te wisselen hoeveelheid

koopkracht is bij de geldlening uitgedrukt in geldeenheden.
niet weg dat partijen uiteindelijk slechts hechten aan de
ren uitgedrukte bestedingsmogelijkheden die voor

Dit neemt

in goede-

elk van beide
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partijen uit de geldleningsovereenkomst voortvloeien.
geld vertegenwoordigde bestedingsmogelijkheden
anderlijk.

Niet alleen met

het

feit van deze veranderlijkhed

verstandige partijen,

zijn te voorspellen.

zekerheid

de vaststelling van de termen van het

geldleningscontract rekening houden.

Wat de

sluitvormíngsproces valt niet zonder meer
Aan de theoretische

Rationele,

deze verschijnselen in hun besluit-

zullen met

vormingsproces en dus ook bij

moet

richting noch omvang

rekening worden gehouden maar ook daarmee dat
van de verandering met

De door het

zijn in de tijd ver-

uitkomst

is van

dit be-

te zeggen.

en empirische samenhang van de twee strekkingis het navolgende gewijd.

bepalende elementen van de geldlening

Eerst vindt een op het onderhavige kader toegesneden relevering
plaats van de hoofdlijnen van de rentetheorie.

6.2

rente en de klassieke

De

Alvorens

in te kunnen gaan op het mogelijk bestaande verband tus-

sen de hoogte van de rente
gesteld moeten worden wat
of all

rente

is.

rentetheorieën [19611.

gesproken als

mechanisme" tussen de genoemde

Shackle

is

the most paradoxical

in zijn overzicht van

In de economische theorie

als

noemd de fysieke en de monetaire
rente wordt wel

"Interest

schrijft

de rente een centrale plaats in
de

zal nader vast-

en het algemene prijspeil

economic auantities"

een aantal

dichotomie

schakel

neemt

tussen wat worden ge-

sfeer van de volkshuishouding.
een element in het

sferen.

Over

missie mechanisme en de betekenis van de

Over

"transmissie

de aard van het trans-

interest daarin kan men van

mening verschillen.

Shackle kon zijn overzicht nog besluiten met de

boutade:

likely

"It

seems

that the

interest rate,

or

rates will continue to receive from theoreticians the
a ceremonial monarch,
monarch

in

without in

fact

counting

the system of
hommage due to

for more than

the real affairs of western nations".

such a

Dit hangt samen met

zijn visie op de effectiviteit van de monetaire politiek voor de afloop van het economisch proces in vergelijking met
dingspolitiek.
matters"

die van de beste-

Tegenwoordig heeft de stroming die de spreuk

in zijn banier voert aanmerkelijk

"Money

aan kracht gewonnen.

De

toekenning van een Nobelprijs aan een belangrijke exponent van deze
stroming, Milton Friedman van Chicago is

in dit verband

tekenend.

Met de herwaardering van de monetaire politiek is die van de rente
gepaard gegaan.

De meningsverschillen komen tot uiting in de begrips-

bepalingen die door de verschillende schrijvers worden gegeven.
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Rente is een prijs.
tijdsdimensie heeft.

Het bijzondere van deze prijs

is dat hij

een

Het betreft een vergoeding per tijdseenheid.

Dit aspect leidt ertoe de interest niet te zien als een absolute
doch als een relatieve prijs (1). Rente is de verhouding tussen de
"nu prijs" en de "later prijs" van een economisch goed. In een vrije
verkeershuishouding stelt de markt niet alleen prijzen vast van huidige,

dat

zijn thans

toekomstige,
diensten.

dat

te leveren goederen, maar ook van een aantal

zijn na verloop van tijd

Elk goed waarvoor

naamde "own rate of

te leveren goederen en

dit plaats heeft kent aldus

interest"

(2).

zijn

zoge-

Daar de tijdsspanne die ligt tus-

het nu en het later kan variëren is het aantal verschillende rentevoeten

schier oneindig groot.

Eén rente neemt evenwel

plaats

in.

het economisch goed

Het is die waarbij

van waarde is
Het

gedefinieerd.

Anders gezegd,

een bijzondere

slechts met behulp

de rente op geldleningen.

is over het algemeen deze die door de theorie wordt verklaard.

Zoals opgemerkt, zijn in samenhang met de voorgedragen economische
theorie over de betekenis van de rente verschillende begripsbepalingen gegeven.

Rente

is de prijs voor kapitaalsdiensten en uitstel van

consumptie.

Aldus

Irving Fisher

sieke econoom.

tijk is de visie van de
rest de

[1930],

de grote Amerikaanse klas-

Meer aansluitend bij de waarneembare dagelijkse prakZweed Wicksell

prijs van krediet.

Hij

[1898].

Volgens deze

is

inte-

wijst erop dat de middelen waarvoor

rente wordt betaald hun oorsprong niet alleen vinden

in de besparing-

en van de economische subjecten maar ook in de kredietverlening door
de

"geldscheppende" banken.

van Keynes
afstaan van
risico.

[1936]

dat in de

Geheel

anders van aard

rente een vergoeding

is de opvatting

is gelegen voor het

liquiditeit en het daarmee verband houdende dragen van

Hieraan kan wellicht worden toegevoegd de meer recente opvat-

ting, wel aangeduid als de portefeuilletheoretische benadering,
de rente één van de beloningsvoeten is op

activa waarin vermogen

dat
kan

worden aangehouden.
De theoretische verschillen waarvan
ting

deze begripsbepalingen een ui-

zijn vinden hun grond in het uiteenlopen van de visie op de be-

tekenis van het geld en de monetaire sector voor de economische subjecten en de volkshuishouding. Onder het begrip monetaire sector valt
hier het geheel van markten waarop gehandeld wordt in betaalmiddel en

(1)Vgl. Hansen, B., [1970, p.64-67].
(2)Zelfs wanneer geen "later" of termijnprijzen worden genoteerd worden deze door
het tot stand komende marktevenwicht geimpliceerd. In een dynamische zetting
wordt de huidige vraag evenals het aanbod mede bepaald door de verwachte toekomstige prijzen der goederen. (Zie Lange, 0. [1942]. De interest waarmee die
prijzen contant moeten worden gemaakt, is in het algemeen niet exogeen.
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schuldtitels luidende in geld.
voor productiefactoren,
besparingen.
Of

is

De reële sector omvat dan de markten

consumptiegoederen,

investeringsmiddelen en

Welk van de twee genoemde sectoren bepaalt de

rente?

er een wisselwerking? Hierover loopt het verschil van mening.

Nadere beschouwing van de verschillende theorieën geeft aan dat de
verschillen van
ling.

toespitsen op de korte termijnontwikke-

inzicht zich

Over de betekenis en de bepaling van de rente op lange ter-

mijn lijkt men het over het algemeen eens te

zijn

(3).

Op de lange

termijn wordt de rente bepaald door de reële sector van de economie.
Dit

is in overeenstemming met de klassieke leer van de rente waarop

nu nader zal worden ingegaan.
Naar de klassieke opvatting komt de rente tot

stand als de even-

wichtsprijs op de markt voor het gedurende een bepaalde tijd beschikbaar stellen van productieve
evenwicht tussen het
proces

aanbod van

te investeren middelen.

het uitstel van consumptie.

Bron

rente is de verhoging van de productie ten gevolge van de

inzet van die middelen.
rente te betalen.

Het bestaan hiervan schept de bereidheid

Dat rente wordt geëist vindt

voorkeur consumptie zo dicht mogelijk bij
vinden.

Shackle merkt in dit verband op:

consumption impoverishes my

later years,

relatieve tijdsvoorkeur weer.

zijn grond

in de

het heden te laten plaats
"In so far as any current
I ought

in order to be burried in a Pharao's tomb".
dan de

De rente brengt

in het productie-

Bron voor deze middelen is de bespa-

ring der economische subjecten,
voor de

kapitaalsdiensten.

en de vraag naar

to live

in a garret

De gevraagde rente geeft

Naast deze tijdspreferentie

zal onder omstandigheden van onzekerheid ook risicomi.jding een rol
spelen.

Uitstel van consumptie bergt immers het risico in

afstel.

Met dit

laatste aspect

zich van

is door de klassieke auteurs

zelf

nog geen rekening gehouden.
Binnen het klassieke kader denken de economische subjecten bij hun
beslissingen over de
goederen.

allocatie van hun middelen geheel

In het bijzonder geldt dit de beslissingen over de vraag

naar en het aanbod van investeringsmiddelen.
orie is

aldus een "reële rentetheorie".

auteurs

economische

niet dat

in termen van

subjecten

De klassieke rentethe-

Dat volgens

de klassieke

in termen van goederen denken betekent

aldus in feite een niet-monetaíre samenleving onder de

loupe wordt genomen.

Van cruciaal belang is wel de rol

en de beteke-

nis die aan het geld door de klassieken wordt toegekend.

(3)Vgl.

Nieuwenburg, C.K.F.

en Leemreize,

H.J,

[1974].
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Onder geld moet naar klassieke opvatting worden verstaan het concrete,

circulerende betaalmiddel.

De betekenis van het betaal- of

ruilmiddel is uitsluitend het versoepelen van de afloop van het economische ruilproces. Met andere woorden qeld functioneert slechts als
transactiegeld.

Er zij hier

nogmaals op gewezen dat indien geld zelf

geen directe betekenis heeft voor de behoeftenbevrediging,
actiemiddel slechts

functioneert bij

gratie van een

een trans-

abstracte waar-

de- of rekeneenheid waarin schulden kunnen worden uitgedrukt.
In de klassieke gedachtengang wordt de behoefte aan geld volledig
technisch bepaald door de organisatie van het economisch verkeer
als dit tot uiting komt

stippen en betaaltermijnen voor de diverse
neer deze behoefte in verhouding
schappelijke bestedingen,
ondersteld,

soorten transacties.

de kasquote,

constant is,

zoals wordt ver-

menhang met een bepaalde productieomvang het prijspeil
vaste factor,

Immers

Wan-

tot de totale omvang van de maat-

kan gezegd worden dat een gegeven geldhoeveelheid in

nale inkomen bepaalt.

zo-

in de gebruiken ten aanzien van betaaltijd-

sa-

en het nomi-

de geldhoeveelheid hoeft slechts met een

de inkomensomloopsnelheid van het geld,

te worden ver-

menigvuldigd om tot het nationale inkomen of totale bestedingen te
komen.

Deze bestedingen gedeeld door de productieomvang levert het

algemene

prijspeil.

Intussen is de productieomvang,

geheel denken in termen van
veelheid bepaald.

goederen,

De productieomvang

is evenals de samenstelling een

resultante van het qebeuren op alle goederenmarkten,
huidige als voor toekomstige
mengevat met het reilen en
delen.

consumPtie.

zowel

die voor

Dit laatste kan worden sa-

zeilen van de markt voor

Die markt moet in evenwicht zijn:

gens plan gelijk zijn aan de

omdat subjecten

onafhankelijk van de geldhoe-

de

besparingen.

investeringsmid-

investeringen moeten vol-

D1et dit evenwicht is te-

vens het productievolume gegeven.
Daar de rente betaald moet worden uit de extra productie die door
de

investeringen wordt mogelijk gemaakt

middelen bepaald door de hoogte van de
een dalende
len,
tie

functie.

investerings-

te betalen interest,

en wel

Hier staat tegenover dat het aanbod van midde-

de besparing met de rente zal
is.

is de vraag naar

toenemen,

dus

een

stijgende func-

Een stijgende beloning immers stimuleert een activiteit.

Het

feitelijke volume van zowel de vraag als het aanbod hangt uiteraard
ook - wellicht

zelfs

in de eerste plaats - af

van de schaal waarop

alle economische activiteiten op een beaaald ogenblik plaats
Dat

is:

van de hoogte van het nationale inkomen.

hebben.

Dit laatste in dit
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kader,

vanzelfsprekend

bepalende factor

in reële termen.

is van zowel de

Het feit dat de interest een

investeringen als

betekent dat het evenwicht van die

twee tevens de rentestand bepaalt.
is bij

Het feit dat de geldhoeveelheid geen factor
de rente maar wel,

de besparingen
de bepaling van

gegeven de uitkomst van de reële sfeer,

het alge-

leidt tot de klassieke conclusie dat er
prijspeil
of de ontwikkeling van dit laatste
rentestand
en
tussen
In
wezen is dit klassieke model een langeen enkel verband bestaat.

mene prijspeil

determineert,

ge termijnvisie op de totstandkoming van de rente.
king is
die
De

immers uiteindelijk slechts deze,

De gevolgtrek-

dat twee volkshuishoudingen

alleen qua geldhoeveelheid verschillen,dezelfde rente vertonen.
laatste wordt volledig gedetermineerd door de

Dit model leent

productiemogelijk-

structurele elementen van een economie.

heden en de spaarneiging,

zich slechts voor een statische vergelijking.

Ontwikkelingen in de tijd kunnen er niet direct mee worden geanalyseerd.

Tenzij men bereid is als

zodanig te aanvaarden het extreme
In het bijzon-

geval dat aanpassingen ogenblikkelijk plaatshebben.

in de tijd ver-

der valt er weinig te

zeggen over een samenhang van

lopende

inflatie en rentestijging of -daling.

processen als

derom tenzij

men aanneemt dat

Dit we-

in de transactiekassen als

een surplus

gevolg van een monetaire expansie zonder enig

tijdsverlies direct

zijn weg vindt naar de goederenmarkten en volledig wordt gebonden in
een hoger prijspeil

zoals

van inflatie

is

nogal

dat voor de

lange termijn,

mag worden verwacht.

een constante kasquote,

op grond van

In dat geval te

spreken

gechargeerd.

In dit verband dienen enige algemene opmerkingen te worden gemaakt
ten aanzien van de behandeling van het concrete betaalmiddel en de
financiële

Dit geldt ook de

claims in dit klassieke model.

de verwachtingen over de herkomst waarop het model
die dus
Zoals

gestoeld en

de aard van het evenwicht bepaalt.
gezegd,

is in het geschetste model

misch slechts relevant als
bergen de mogelijkheid te
vroeger zei oppotmiddel
De

is

aard van

betaalmiddel.

het concrete geld econo-

Voorzover geld in zich

zou

dienen als vermogensactivum - of zoals men
feitelijk geëlimineerd.

- wordt dit gebruik

rente immers maakt het aanhouden van gelden die niet direct voor

transacties benodigd zijn wegens de gederfde
de perioden waarin de klassieke

tieve kapitaalschaarste inderdaad een hoge
constateren.

loosd,

In

kapitaalinkomensvoet te

Afgezien echter van de vraag of

de klassieken terecht

inkomsten te duur.

leer actueel was viel door de relahet concrete geld door

in zijn kwaliteit van oppotmiddel

is verwaar-

moet erop worden gewezen dat het ook als transactiemiddel bij
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voortduring door de economische subjecten gehouden wordt.

Voorzover

het niet naar de geldscheppende instellingen terugkeert en vernietigd wordt maar van periode naar periode wordt overgebracht,

verte-

genwoordigt het een aanspraak op toekomstige consumptie.

beslis-

sing over de allocatie van

zijn middelen

Bij

zal een subject met dit

feit rekening hebben te houden.
Belangrijker lijkt nog dat wanneer het verkeer in geld wordt afgewikkeld,
op de

het geld als rekeneenheid een rol van betekenis

"toekomst markten".

stellingen steeds

Immers,

in reële termen gedacht, de totstandkomende af-

ruil van heden tegen toekomst
verkeer voor een
Dat wil

consumptie wordt evenals het directe

zeer belangrijk deel uitgedrukt in financiële ter-

men daar het aantal echte
is.

speelt

ook al wordt conform de veronder-

termijncontracten in de praktijk gering

zeggen dat een

deel van de bedoelde

transacties

tot ui-

ting komt in de uitgifte en aanname van schuldtitels.
Met deze aspecten van een moderne verkeershuishouding die op het
bestaan van geld is gebaseerd wordt in het klassieke stelsel op
heel bijzondere wijze rekening gehouden.

een

Aanspraken op toekomstige

consumptie hebben in deze vorm alleen zin als het bijbehorende
prijspeil erbij wordt betrokken.

Alleen dan is het mogelijk inder-

daad in reële termen te blijven denken.
gie:

door de geldsluier heen te zien.

Of in klassieke terminolo-

Het klassieke evenwicht ver-

eist dat vraag en aanbod onveranderd blijven indien alle
ook de verwachte

toekomstige,

prijzen,

in gelijke mate worden gewijzigd.

Vraag en aanbod worden immers

bepaald door de geldende relatieve

prijzen of prijsverhoudingen.

Dit op

Modigliani [1944,

p.

68-69~

zijn beurt veronderstelt zoals

aantoont dat de verwachte toekomstige

prijzen in dezelfde mate veranderen als de huidige. Aldus wordt in
de

klassieke opvatting het verwachte toekomstige prijspeil tegelijk

met het actuele prijsniveau

bepaald.

Het vigerende

ceert een bepaalde structuur van verwachte prijzen.
grond waartegen het concrete geld
keneenheid van schuldtitels

evenwicht

in de kassen en het geld als

re-

functioneren en tegen deze achtergrond

heeft het geen zelfstandige betekenis voor de rentestand.
liggende gedachte

impli-

Dit is de achter-

De onder-

ten aanzien van de vorming van verwachtingen

is

echter restrictief.
Samenvattend kan worden gezegd dat de klassieke vrucht is

gekocht

met een zeer beperkte visie op de rol van het geld als betaalmiddel
enerzijds en rekeneenheid anderzijds.

Dit neemt niet weg dat op

lange termíjn de invloed van een monetaire ontwikkeling verdwijnt
zodat inderdaad de rente onafhankelijk is van die ontwikkelingen.
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Uiteindelijk heeft het geld immers
de

functie.

inderdaad slechts een bemiddelen-

De werkelijkheid echter bestaat uit

ling van korte

termijnontwikkelingen.

een aaneenschake-

Op korte

termijn dient met
vertragingen in de aanpassing van de economische subjecten aan impulsen te worden gerekend.
een zelfstandige

rol

toe

Dit ooent alle ruimte aan het geld wel

te kennen bij

de bepaling van de rente. In
het bijzonder geldt dit het door de klassieken verwaarloosde aspect
van geld,

het zijn van een

"store of value".

Alvorens

over te gaan tot de bespreking van meer op de korte termijn gerichte visies, moet nog met nadruk worden gewezen op de eigen aard van de door het klassieke model verklaarde rente. Aangezien deze rente tot stand komt op de goederenmarkten is zij zelf ook
een reële grootheid. Zelfs wanneer de rente zou zijn uitgedrukt op
financiële, dat is in geld uitgedrukte,activa als een fractie heeft
zij

alleen een reële betekenis.

Het rentepercentaae brengt

tot ui-

ting een verhouding van heden en toekomst consumptie. In andere
woorden: de aldus verklaarde rente is de zogenaamde reële rente,

die
bij de gemaakte veronderstellingen aangaande de verwachtingen over
het prijspeil overeenkomt met de nominale.

Deze laatste geeft de verhouding aan tussen de geldelijke rentebetaling en de geldelijke
hoofdsom. Deze eigen aard van de verklaarde rente blijkt al daaruit
dat wanneer via deling door het prijspeil van
reëel

een nominaal naar een
model wordt overgegaan de rente ongemoeid wordt gelaten. Als

voorbeeld diene de analyse van Dlodigliani

[19447.

Wanneer rekening gehouden wordt met het postvatten van andersoortige verwachtingen aangaande het toekomstige prijspeil dient scherp
onderscheiden te worden

tussen de

nominale en de

reële rente.

Hier-

op

is met name gewezen door de grote klassieke econoom Fisher
[1896 en 19301.
Fisher gaat ervan uit dat vragers en aanbieders op de vermogens-

markt calculeren in reële

termen en

lijken reële opbrengst-c.q.
wordt in geld afgewikkeld en
gaan dat het prijspeil

zich richten op een

kostenvoet van vermogen.

te verwezen-

Het verkeer

er is geen enkele reden ervan uit te

stabiel

zal blijven of zich volgens een vast
stramien zal ontwikkelen gedurende de looptijd van de leningscontracten. Onder deze omstandigheden is het duidelijk dat waar een nominale rentevoet wordt vastgesteld van

te voren rekening zal worden

gehouden met de veranderingen in het algemene prijspeil
looptijd van het contract.

krachtveranderingen moet resulteren de
het over eens kunnen worden.

gedurende de

Na correctie van de op te treden koopreële rentevoet waar partijen

De in een geldeconomie tot stand komende
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nominale rente is

aldus opgebouwd te denken uit een deel

dat be-

paald wordt door de optredende koopkrachtsmutatie en een deel dat
bepaald wordt door de reële krachten in de economie. Volgens deze
termijn een mogelijk verschil

gedachte bestaat er ook op lange
sen nominale en reële

rente.

Deze opvatting van Fisher is

"monetairistische" visie,

tus-

in elk geval mede,

overgenomen in de

in de volgende paragraaf ineer.

waarover

termijn

De ontwikkelingen op kortere

6.3

inflatie,

is bepaalt de monetaire ontwikkeling mede

een monetair verschijnsel
de rentestand.

Aangezien

Op lange termijn moge de rente vooral worden bepaald door het
evenwichtsmechanisme van de goederenmarkten, op de meer korte terHier valt aan ontwikkelingen in de monetaire sfeer wel degelijk een invloed toe kennen op de vaststelling
van de rente naast die op het algemene prijsniveau. Zelfs lijkt gemijn ligt de kaart anders.

zegd te kunnen worden dat elke theorie
standige betekenis
mijnontwikkeling.

toekent

zich richt op de min of ineer korte

ter-

te noemen aangezien

een nadeel
is van een aaneenschakeling van kor-

Dit is allerminst

de waarneembare rente de vrucht
te

die aan het geld een zelf-

termijnprocessen.
Over de aard van het verband

sfeer bestaat een,
schil

van inzicht.

Onder de auteurs vallen in grote

grond

Zoals

reeds

(neo)klassieken,

gereleveerd vinden

in de uiteenlopende visies op de

de economische

trekken drie

keynesianen en monetai-

de meningsverschillen hun
betekenis

subjecten en de bijbehorende

jecten op veranderingen

reële

diepgaand ver-

althans op het eerste gezicht,

groepen te onderscheidzn:
risten.

tussen de monetaire en de

van het geld voor

reacties van die sub-

in de monetaire sfeer.

van de vorige paragraaf zijn onder andere
bij het
gebaseerd op het feit dat geld alleen een tussenschakel is
veranderingen
goederen- en dienstenverkeer en dat aanpassingen aan
de analyse
verlopen.
Voor
zonder
vertraging
in de uitgangssituatie
dit
laatste
zeker
niet
termijn
mag
van de ontwikkelíngen op korte
De klassieke conclusies

worden aangenomen.
"Of Money"

Dit werd reeds vroeg onderkend.

constateert David Hume

[1964)

dat van

In zijn essay

een vergroting van

de geldhoeveelheid een stimulans uitgaat op de handel. "To account,
that
then, for this phenomenon", zegt hij verder, "we must consider
though-the high price of commodities be a necessary consequence of
the encrease of gold and silver, yet ít follows not immediately upon
that encrease;

but some

time

is

required before the money circulates
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through the whole state,

and makes its effect be felt on all

of people". Niet alleen wordt hier gewezen op vertraagde

ranks

aanpassing

van de volkshuishouding aan veranderingen maar ook op de mogelijke
invloed van een monetaire

sfeer en op de diffu-

expansie op de reële

siteit van de effecten ervan,

althans

instantie.

in eerste

Dit zijn

elementen die kunnen worden teruggevonden in de beschouwingen van
Irving Fisher en van de moderne monetairisten.
Het aanpassingsproces dat volgt op een verandering van de geldhoeveelheid is in aansluiting op het

in de vorige paragraaf behan-

delde klassieke grondstramien bestudeerd door de economisten Irving
Fisher,

Eugen von BShm-Bawerk en Knut Wicksell.

al eerstgenoemde dicht aan bij
klassieke
hen

basismodel

Van deze sluit voor-

de veronderstellingen die

ten grondslag liggen.

aan het

Expliciet wordt door

rekening gehouden met vertragingen in de reacties.

Naar de opvatting van Fisher ~1922,

p.55-741

vindt een verande-

ring van de geldhoeveelheid zijn weerslag uitsluitend in de b.esteding aan goederen.

In de klassieke traditie wordt

mers slechts de functie
ten denken steeds in
aan geld is
tie)kas
Bij
bij

toegekend van

termen

transactiemiddel.

van specifieke goederen.

zuiver technisch objectief bepaald

in een vaste verhouding

een vergroting van de

geldhoéveelheid

(transac-

constateren de

Het surplus aan aeld wordt aldus

doorgegeven.

Deze vertonen dezelfde

reactie.

een stimulans voor de bedrijvigheid,

sub~ecten

Dit overschot zetten

in goederen.

zoals

en geeft een opwaartse druk op de prijzen.

een
zij om

aan andere subjecten
Dit proces betekent

reeds Hume

constateerde,

Daar de klassieken een

volledig flexibele loonvoet veronderstellen,
immers steeds

de

instantie terecht komt,

ten opzichte van hun behoefte.

ductiecapaciteit

zodat

De subjec-

De behoefte

tot de bestedingen staat.

wie het additionele geld in eerste

overschot

aan het geld im-

is de aanwezige pro-

volledig bezet.

Deze ontwikkeling

houdt aan zolang de bestedingen niet naar de oude verhouding tot
de geldhoeveelheid

zijn teruggekeerd.

het prijsniveau niet onmiddellijk

Van cruciaal belang is

dat

in voldoende mate stijgt om de

additionele geldhoeveelheid in de transactiekassen te binden.

Het

eerste gevolg van een vergroting van de geldhoeveelheid is derhalve dat gedurende enige
evenwel

tijd de prijzen stijgen:

inflatie.

Dit is

niet alles.

De prijzen stijgen omdat de productiecapaciteit reeds vrijwel volledig
uit de

is benut.

Van die prijsstijging gaat evenwel ook een prikkel

capaciteit uit

Ondernemers

te breiden door middel van

investeringen.

stellen hun investeringsbedrag zodanig vast dat de
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marginale verwachte winstvoet op de
rentevoet.

Dit

is immers

de

den als een functie van de

investeringen gelijk

reden dat de
rente.

is

aan de

investeringen gezien wor-

Volgens Fisher neemt de verwach-

te winstvoet als gevolg van de prijsstijging toe.

Wanneer de

rente

in eerste instantie onveranderd blijft - wederom een uiting van
vertraagd reageren - stijgt het bedrag dat ondernemers willen investeren.

De gestegen

investeringsbereidheid heeft

twee gevolgen.

Enerzijds wordt een additionele

aanslag gepleegd op de toch al over-

vraagde productiecapaciteit.

inflatie neemt hierdoor in hevig-

heid

toe.

Anderzijds gaat

middelen,

De

van de verhoogde vraag

voorzover het aanbod

naar investerings-

zich niet direct aanpast,

een op-

waartse druk op de rente uit.
Zolang de rente

zich niet aan de

heeft aangepast wordt het
geldhoeveelheid is

proces

verbeterde winstverwachtingen

dat door een vergroting van de

ingezet versterkt.

Doordat de

reacties vertraagd

verlopen is het mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat op een gegeven ogenblik de winstverwachtingen van de ondernemers
rechtvaardigd worden door
het niveau dat past bij de
dernemers.
orde in.
spreekt

Het beschreven

verbeterde winstverwachtingen van de onproces

zet zich dan in omgekeerde volg-

De crisis waarover Fisher
is aangebroken.

economisch

in de subtitel van

als gevolg van een monetaire

De gegeven beschrijving doet de vraag
Door Fisher

[1922,

de rol

van het bankwezen.

Hij

nemers

F.J.B.)

in

banks;

and,

As is well

are mostly

as we have seen,
known,

remarkably exact.

p.59]
stelt

the

level

investeringsdrang

wordt hiervoor verwezen naar
"These borrowings

the form of
short-time

(van onder-

short-time loans
loans

from

engender deposits.

the correspondence between loans and deposits is
Therefore,

of prices,

first place".

in het
impuls.

rijzen waar vandaan op kor-

deposit currency

but this extension of deposit currency tends
general

zijn boek

Tevens is het optreden van cycli

leven verklaard

te termijn de middelen komen om aan de verhoogde
te voldoen.

niet meer ge-

de feiten en de rente stijgt tot boven

Door de

just as

(M')

will increase,

further to raise

the increase of gold raised

the
it in

geldscheppende activiteit van de banken

wordt het proces van prijsstijging en de gevolgen daarvan nog versterkt.

De

rol van het bankwezen bij

vooral gereleveerd door de Zweedse

de korte termijnprocessen

economist Wicksell.

verwijst naar een van diens artikelen in de
nalSkonomie" van

1897

getiteld

Fisher

"Jahrbucher

is
zelf

fur Natio-

"Der Bankzins als Regulator der

Warenpreise".

Op de beschouwingen van Wicksell zal

thans

den ingegaan.

Eerst dient evenwel een kanttekening

te woiden

nader wor-
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geplaatst bij

de opvatting van Fisher dat

tengevolge van de prijsstijgingen de winstverwachtingen van ondernemers worden
verbeterd.
De verwachte winstvoet is volgens Fisher [19301
de interne rentevoet die de opbrengsten gelijk maakt aan het investeringsbedrag.
Deze verwachte winstvoet neemt niet toe als
de opbrengsten in gelijke mate stijgen als kosten. Eerst indien de opbrengsten
meer stijgen dan het investeringsbedrag kan gezegd worden dat de
winstvertoenemen. Stel eenvoudshalve een investering ter grootte
van I die na één periode oplevert CF. De winstvoet
is dan (CF~I)-1.

wachtingen

Een verhoging van de winstvoet is slechts haalbaar als
CF meer
stijgt dan I. Dit kan ook aldus worden
geinterpreteerd dat de reële
rente waarmee gerekend wordt lager is dan de
nominale. In zijn
"Purchasing Power" laat Fisher [1922, p.59] de verhoogde
investeringsneiging zijn grond vinden in het feit dat de winst, CF-I,
absoluut stijgt. Deze absolute stijging is evenwel niet
genoeg om een
ondernemer tot verhoogde activiteit aan te zetten. Inherent
aan
Fishers beschouwingen is derhalve dat althans ondernemers uitgaan
van een voortzetting en versnelling van de prijsstijgingen.
Het lijkt
dan ook niet geheel terecht dat Nieuwenburg en Leemreize
[1974] stellen dat aan het korte termijn aanpassingsproces
van Fisher geen inflatoire verwachtingen te pas komen. Wel wordt dit
door hem zelf gesuggereerd.

Het zou evenwel ook bevreemding wekken als Fishers gedachtengang voor wat dit element betreft ten aanzien van de
korte
termijn wezenlijk zou afwijken van die ten aanzien
van de lange termijn.
Wicksell

[1898](4)

heeft er o~ gewezen dat de waarneembare rente

tot stand komt op de markt voor

krediet. Op deze markt vindt meer
plaats dan alleen een confrontatie van de reële
besparingen en investeringen der economische subjecten. In feite onderkent
Wicksell
meer aspecten van het bestaan van geld dan het klassieke
grondmodel
tot uiting

laat komen.

mee dat op korte

De aard van het concrete betaalmiddel brengt

termijn tegenover de

ële besparingen hoeven te staan.

investeringen niet

alleen re-

De bezitter van betaalmiddel

kan
koopkracht uitoefenen ook zonder dat hij een reële
prestatie heeft
geleverd. -Betaalmiddelen ontstaan onder andere door
de kredietverlening van de banken. Bij die kredietverlening wordt
"geld geschapen".

(4) In oorsprong is zijn model opgezet voor een economie die slechts
investeert
in vlottend actief en die geen groei vertoont. De conclusies kunnen na
aanpassing hiervoor in stand blijven. Zie b.v. Lutz, F.A. [1973].
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confrontatie van de vraag naar in-

De kredietmarkt emvat een

vesteringsmiddelen en het aanbod van besparingen door inkomenstrekkers

en van krediet door

het bankwezen.

Dit laatste bepaalt dus metot stand komt.

de welke rente op de markt voor

investeringsmiddelen

Fundamenteel

op de rentevorming dus

is Wicksells visie

form het klassieke grondmodel.
bron van middelen aangewezen.

geheel con-

is door hem een additionele

Slechts

de kredietverlening door de

Dankzij

banken kan op korte termijn het totale

aanbod van míddelen afwijken

van de geplande besparingen van de economische

subjecten.

Met behulp van het klassieke grondmodel kan een investeringsen besparingsniveau voor

de volkshuishouding worden aangegeven dat

in overeenstemming is met het lange
hoort

een evenwichtige

rente",

die immers op

huishouding hoort.
het feitelijke

rente.

Wicksell

noemt deze de

langere termijn bij

Daarbij
"natuurlijke

structuur van de volks-

de

De mogelijkheid van kredietverlening maakt dat

investeringsvolume kan afwijken van het evenwichtige.

Dit betekent dat dan ook de
marktrente

termijnevenwicht.

een andere

feitelijke,

of,

dan de evenwichtige

zoals Wicksell zegt, de
is.

De gevolgen van deze

afwij..ingen voor de gang van zaken in de volkshuishouding zijn door
Wicksell geanalyseerd en beschreven.
De discrepanties zoals hier bedoeld kunnen op twee manieren worden
veroorzaakt. In de eerste plaats kan door het bankwezen een kredietexpansie worden geëntameerd die
den wordt

slechts kan slagen indien aangebo-

tegen een rente die lager

tweede plaats

is

kan een verhoging van de

door technologische vérnieuwing,
en daarmee de vraag naar
testand verhogen.

dan de

evenwichtige.

kapitaalsproductiviteit, b.v.

de winstmogelijkheden verbeteren

investeringsmiddelen bij

Voor het oude

In de

elke gegeven ren-

investeringsbedrag wordt een hogere

geboden dan voorheen en tegen het oude rentepercentage een
groter bedrag gevraagd. Wanneer het middelenaanbod uit besparingen
rente

niet direct aanpast zal het verschil door bankkrediet moeten
worden overbrugd. De rente zal zich, wegens de vertragingen in de
zich

nieuwe kapitaalsproductiviteit aanpasde versen. Het gevolg is een marktrente die lager is dan de door
hoging van de kapitaalsproductiviteit gestegen evenwichtige rente.
reacties,

niet direct aan

de

In tegenstelling tot het hierboven beschreven Fisher-mechanisme
kiest Wicksell zijn punt van vertrek bij de marktrente . Deze is
lager dan door de kapitaalsproductiviteit en de spaarneiging gerechtvaardigd wordt. De prijzen blijven, althans in eerste instantie,
ongemoeid.

Het resultaat

is echter evenals bij

naar investeringsmiddelen toeneemt.

Fisher dat de vraag

Door de discrepantie

tussen
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markt-

en natuurlijke

van de

prijzen

(5)

rente neemt bij een verwacht gelijk blijven

de contante

waarde van de opgewekte inkomens-

stroom toe ten opzichte van de evenwichtige situatie op lange termijn.

Uitgaande van het bestaande prijspeil zijn de winstgevende

investeringsmogelijkheden

groter dan de productiecapaciteit toe-

laat.
De overmatige investeringsvraag doet een reeks prijsstijgingen
op gang komen.
wijzigd.

Daarbij wordt de samenstelling van de productie ge-

De versterkte vraag naar investeringsgoederen onttrekt

een deel van de beschikbare
sector.

productiefactoren aan de consumptieve

De prijsverhogingen in die sector die hiervan een gevolg

zijn stimuleren weer de
schreven proces dankt
van de ondernemers.

investeringsneiging.

Het gehele aldus be-

zijn bestaan aan een onevenwichtig voordeel

Deze laatsten zouden eigenlijk,

krachtens de

klassieke veronderstelling van volledige concurrentie,
Aan het proces van prijsstijging komt

moeten spelen.

juist quitte

derhalve eerst

een einde

als dit onevenwichtige voordeel is geëlimineerd.

het geval

indien de marktrente weer in overeenstemming is met de

winstmogelijkheden van ondernemers.

Dit is

Dit kan worden bereikt doordat

de marktrente stijgt of doordat de winstmogelijkheden worden aangetast.

Uiteraard is het mogelijk dat de marktrente door een in-

greep wordt verhoogd.
gend.

Deze benadering lijkt echter weinig bevredi-

De vraag rijst immers naar de prikkel

tot die

ingreep tenzij

deze komt van de monetaire autoriteiten die zich een stabiel prijspeil
de

ten doel

hebben gesteld.

Stabiele prijzen waren voor Wicksell

centrale norm voor de monetaire politiek.
Het lijkt weinig waarschijnlijk dat

proces geen krachten aanwezig

zonder een ingreep in het

zijn die

remmend werken.

in dit ver-

band moet worden opgemerkt dat de prijsstijgingen en de optimistische investeringsdrang ook tot kostenstijgingen aanleiding kunnen geven.

De verhoogde winstverwachtingen van ondernemers moeten

in een kader van flexibele

loonvorming,

de beloning van productiefactoren.
aanleiding gaf tot de verhoogde
gang gezette proces kan aldus

investeringsdrang aan.

zeer snel een einde komen

wachte doorberekeningsmogelijkheden
muleren.

In dat

leiden tot een stijging van

Deze stijging tast de marge die

de

Aan het in
tenzij ver-

investeringen blijven sti-

geval blijft de positieve marge voor de ondernemers

ES)Voldoende is, naar Visser, H., [1973, p.121] opmerkt, een verwachtingselasticiteit van één. Deze lag ook aan het klassieke model van de vorige
paragraaf ten grondslag.
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gedurende

langere tijd gehandhaafd.

Het

rekening houden met door-

berekeningsmogelijkheden impliceert echter

dat met een veranderend

prijspeil wordt gecalculeerd.

bij een zeer trage

Uiteraard

is

aan-

passing van de marktrente en de productiekosten een langdurige parallelle ontwikkeling van rente en prijspeil mogelijk; bij een
enigszins

flexibel marktgebeuren

voor het aanhouden van de

lijkt doorberekening noodzakelijk

gezamenlijke ontwikkeling.

Een prikkel tot renteverhoging wordt gege~~en
krediet ten behoeve van
overtreffen.

indien de

vraag

naar

investeringen het aanbod van middelen c,aat

Voorwaarde hiervoor

is,

king van Fishers analyse vermeld,

wederom zoals bij de bespre-

dat het nrijspeil

in een volgende

periode hoger is dan het actuele.
Tot de belangrijke bijdragen die Keynes aan de economische wetenschap heeft geleverd behoort ongetwijfeld de nadruk die door hem
gelegd is

op de betekenis van andere

functies die het geld heeft.

In het bijzonder is er door hem op gewezen dat
dienst doet

als

hulpmiddel bij

termijn ook diensten bewijst bij
immers dienen om de

geld niet

de ruil maar dat het,
het

te

stellen.

de

Het wordt aangehouden

Het kan

specifieke

be-

In de analyse moet volgens

Keynes betrokken worden dat het concrete betaalniddel
heeft.

zeker op korte

aanhouden van vermogen.

concrete beslissing aangaande

steding van inkomen uit

alleen

twee

functies

omdat zonder het bezit van betaalmid-

del niet aan het moderne verkeer kan worden deelgenomen en omdat
het een vorm is om zijn vermogen in ongedifferentieerde vorm te bewaren.

In deze laatste kwaliteit

zit van

is

rentedragende obligaties,

het

een alternatief voor het be-

die ook in geldtermen

luiden. Met
de erkenning van dit alternatief voor het houden van geld is een
wezenlijk
duceerd.

van de klassieke

gedachtengang afwijkend element

Althans van de klassieke gedachtengang zoals die

geintrois

uitge-

dragen door Fisher en Wicksell.
Reeds door de
E.

grondlegger

van Bdhm-Lawerk ~928] was

van

de Oostenrijkse School,

voor diens analyse van de korte

ter-

mijn aanpassing aan een vergroting van de geldhoeveelheid qewezen
op het belang van de liquiditeitsverruimende werking ervan voor de
rente.

Geldoverschotten op grond van transactiebehoeften zoeken

niet alleen een uitweg naar de
de

goederenmarkten maar worden ook op

leningenmarkt aangeboden met een rentedaling

schrijft "So kommt es,
rascheste
hier den

dass

als gevolg.

eintretende Geldfulle,

indem sie

Hij
ihre

und bequemste Verwertung eben auf dem Kreditmarkte sucht,
Zinsfuss herabdruckt,

Wanneer het geld door het lange

wáhrend Geldknappheit ihn
4ermijn

prijseffect cveer

steigert".
in

de

zoi
transactiekassen

is

zoals dat door de

qebonden keert de rente naar het peil

teruq

reële sfeer F-ordt beAaald.

De betekenis van de Keynesiaanse overwegingen

aangaande het geld

voor de bepaling van de rentestand krijgt reliëf wanneer bedacht
wordt dat in

zijn theorie de

rente niet noodzakelijk

wichtsbrenger op de goederenmarkten.
interestverschijnsel

deze begrippen zodanig dat
theorie.

p.73]

zij

identiek

zijn".

Hij

Aldus

definieert

Korteweg en

in hun typering van de Keynesiaanse rente-

Het Keynesiaanse

de gelijkheid van de

kan men het

niet verklaren door de omvang van de bespa-

ringen te vergelijken met die van de investeringen.
Keesing [1975,

is als even-

"Volgens Keynes

"evenwichtsprobleem" richt zich veeleer op

aanwezige en de gevraagde hoeveelheid produc-

tiefactoren en daarmede op de bepaling van het totale inkomen.
laatste was voor de klassieken die een volledig
veronderstelden

flexibele

Dit

loonvoet

juist geen probleem.
tot functie ervoor

De rente heeft volgens Keynes

te zorgen dat de

aanwezige hoeveelheid concreet geld vrijwillig door de economische
subjecten wordt gehouden.

De rente wordt niet op de goederenmarkten

bepaald maar op die voor financiële activa,

obligaties.

interest

De

treedt naar voren als de resultante van een proces van herverdeling
van de aanwezige hoeveelheid betaalmiddelen over de economische subjecten.
De keuze waarvoor een economisch subject zich geplaatst
deze.

Hij

ziet

is

kan zelf de betaalmiddelen aanhouden als een uiterst

"liquide" vermogensbestanddeel of

ze tegen vergoeding aan een ander

ter beschikking stellen.

zo de prijs die geëist wordt voor

Rente

het afstaan van liquiditeit.
temporele

afruil

is

In

feite komt dit neer op een inter-

van bestedingsmogelijkheden.

De rente

is aldus,

in

tegenstelling tot de klassieke leer, en wezenlijk verdergaand dan
bij Wicksell's

benadering te zien

belangrijke mate "monetair"
meld dat,

zoals

als

een op zijn minst genomen,

verschijnsel.

door Sijben [1974 ,

p.96]

Eerlijkheidshalve
gereleveerd,

zij

voor Keynes

obligaties en kapitaalgoederen perfecte substituten van elkaar
Opgemerkt zij

dat deze perfecte

substitueerbaarheid

onder omstandigheden van volledige
In een dergelijke visie
denkbaar als

zijn.

slechts opgaat

zekerheid.

is een variabele

interest slechts

van de vraag naar en het aanbod van geld minstens één

rentegevoelig is.
geld geheel

in
ver-

Keynes

autonoom,

zelf was van mening dat het aanbod van

dat is rente-ongevoelig,

slechts een functie van de rente

is en dat de vraag

is voorzover het geldmiddelen be-

treft die niet voor transactiedoeleinden maar voor vermogensvormina
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bedoeld zijn.

Slechts op de laatst bedoelde zou de alternatieve
aanwending op de leningenmarkt van toepassing zijn terwijl de behoefte aan transactiegeld geheel betaaltechnisch bepaald is. Voorzover de vraag naar geld een functie
dalend.

is van de rente is het verband
Naarmate de rente hoger wordt is het steeds minder aantrek-

kelijk vermogen in de vorm van het steriele,
aan te houden.

Bij

lage rentes daarentegen

niet rentedragend geld

is het verlies door het

niet rentegevend aanhouden van vermogen gering terwijl het gevaar
bestaat dat het kapitaalverlies
tengevolge van een renteverhoging
al snel

groter ís dan de ontvangen

cent punt is bij

een rente van

rente.

Een

stijging van een pro-

12~ ernstiger dan bij

8g. In wezen
geldt dit ook voor de beslissing aangaande de transactiekassen. Hoge rentes

zullen leiden tot verkleiningen van deze kassen. Met dit

laatste aspect, waarop werd ingegaan door Baumol
Tobin

[1956],

houdt Keynes geen rekening.

verband op worden gewezen dat door Keynes,
met het alternatief

"geld-obligaties"

in de beschouwingen

is betrokken.

streerd is het
staat en hij

[1952]

en door

Overigens moet er in dit
zij

het niet expliciet,

het element der onzekerheid

Zoals Tobin

[1958]

heeft gedemon-

feit dat een economisch subject hier voor een keuze

zowel geld als obligaties

aanhoudt slechts verklaar-

baar vanuit het streven naar vermijding van risico die onzekerheid
veronderstelt en tot diversificatie

leidt.

Zonder onzekerheid

zou

geld als vermogensbestanddeel volledig door obligaties die immers
rentedragend zijn worden gedomineerd. Het aspect der onzekerheid en
de

portefeuilletheorie komen nog nader aan de orde.
Het autonome

geldaanbod lijkt aldus te kunnen worden geinterpre-

teerd dat hetzij

alleen het chartale betaalmiddel

wordt betrokken,

dan wel

digingsfactor om van de

er

in de beschouwingen

sprake is van een vaste vermenigvul-

chartale

basisgeldhoeveelheid te komen

de totale hoeveelheid betaalmiddel.

Deze

tot

factor wordt dan bepaald

door de maatschappelijk gebruikelijke verhouding tussen chartaal
giraal

en
geld enerzijds en de door de monetaire autoriteiten aan het

bankwezen opgelegde kasverhouding.

Het aanbod

is

aldus gelijk aan de

aanwezige hoeveelheid.
Naar de mening van Keynes

leidt een vergroting van de geldhoeveel-

heid tot een hoger aanbod van geld op de obligatiemarkt. Als gevolg
hiervan daalt de

rente.

tieapparaat - deze is

Voorzover de bezettingsgraad van het produc-

naar Keynesiaanse opvatting niet gegarandeerd

volledig - dit wenselijk maakt
teringen stijgen.
van de rente.

De

De

zullen door de rentedaling de inves-

investeringen zijn immers een dalende functie

investeringstoename

leidt tot een verhoging van

de
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algemene bedrijvigheid.

Het nationale inkomen stijgt via de bekende

Keynesiaanse inkomensmultiplicator meer dan het
ringsbedrag.

die weer tot inkomen,
komen

zich volledig

aan dit

proces komt pas een einde als het

in-

aan de investeringsimpuls heeft aangepast.

Deze investeringstoename
prijsstijging.
mechanisme

initiële investe-

Inkomensstijging leidt immers tot extra bestedingen en

leidt onder de gegeven omstandigheden tot

De gelijkenis met het hiervoor besproken Wicksell

is onmiskenbaar.

Door de prijsstijgingen wordt een deel

van de gestegen geldhoeveelheid weer ten koste van obligaties in de
transactiekassen opgenomen.
rente stijgt.

de

De

geld-obligatiemarkt verkrapt weer en

Met andere woorden het

liquiditeitseffect van de

mutatie in de geldhoeveelheid wordt volledig geneutraliseerd door
de

stijging van het nominale

van de kant van de
verklaard te
peil

inkomen

investeringen

(6).

Voorzover de overbesteding

langer aanhoudt lijkt dit alleen

kunnen worden als verwachtingen

in de toekomst hoger zal

heersen dat het prijs-

zijn dan thans.

Binnen het Keynesiaanse denkraam valt ook

aan het andere door

Wicksell onderkende geval een

iets andere

Een

investeringsdrang ten gevolge van pro-

spontane verhoging van de

ductiviteitsstijgingen leidt

tot een oplopen van rente en prijspeil.

De prijsstijging is hier een gevolg van het
het geld uit de

beurt.

interpretatie te

feit dat de

hogere rente

speculatiekassen in de transactiesfeer brengt.

hier geldt dat het optimisme van ondernemers
kan aanhouden als

slechts

uitgegaan wordt van de mogelijkheid

Ook

langere tijd
tot doorbere-

kening van kostenstijgingen.
Uit de Keynesiaanse uiteenzettingen is een
gekomen die;
name,

de rente als

zonder de investeringen
investeringen

klassieke

uitsluitend monetair verschijnsel

conclusie komt men als men aanneemt

tionaal

denkrichting naar voren

in volslagen tegenstelling tot de

dat de bestedingen,

in het geheel

niet

stelling-

ziet.

Tot deze

in het bij-

rentegevoelig zijn.

De

zijn in deze visie uitsluitend een functie van het

inkomen.

In feite wordt aldus

na-

verondersteld dat bij de in-

vesteringsbeslissing rendementsoverwegingen niet of nauwelijks een
rol

spelen.

In dit geval wordt de

rente alleen bepaald door de fac-

toren die van belang zijn voor de markt waar de
de geldmarkt.

Hiermee is

men afgeweken

(6)Vql, voor dc~zo rn Ji~ v~il~irn~lr
p.427 e.v.].

rente tot stand komt,

van Keynes eigen

r.isu:: v.in Muiswinkel

standpunt.

[1971] en Sargent

[1973,
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Zoals door Nieuwenburg en Leemreize

[1974,

bracht,

zelfs de moeite te betogen dat

neemt Keynes

[1936,

p.

201]

p.8]

de investeringen niet oneindig rente-elastisch
dit anders,

Keynes had

wingen van Wicksell.
adem genoemd.

zich

zijn.

Trouwens ware

thuis gevoeld bij

Beider theorieën worden

de beschou-

thans vrijwel

in één

Gesproken wordt van "Keynes-Wicksell mechanismen"

is hoofdstuk V van Sijben
monetaire groeitheorie".
daling via de

Zo

(1974] getiteld "De Keynes-Wickselliaanse
Het stimulerende effect dat van een

investeringen

krapping van de geldmarkt
Tegen de

slecht

in herinnering ge-

uitgaat op de prijzen leidt

en zo tot een

stellingname dat er via de

rente-

tot een ver-

rentestijging.

rente

qeen invloed zou uit-

gaan van de monetaire

sfeer

laatste decennium een

toenemend verzet aangetekend.

op de reële en vice

versa is

in het

Aan het be-

gin van deze ontwikkeling staat een formulering van de kwantiteitstheorie van het geld door Friedman [1956] waarin, naar hij zelf
zegt,

slechts werd vastgelegd de mening,

heugenis in Chicago

leefde.

worden als een functie van
van de door die subjecten

De vraag

zoals die al

de beloningsvoeten op alle componenten
gehouden portefeuille. Korte tijd later

werd gepubliceerd een verhandeling van J.
capital

sinds mensen-

naar geld zou beschouwd moeten

and other stores of

value",

Tobin

waarin het

[1961]

over "Money,

zuiver geldobligatie

alternatief werd doorbroken.

Deze ontwikkeling gaat gepaard met een
herbezinning op en hernieuwde verdieping in het wezen van het geld.
Centraal staat dus de betekenis van geld in verhouding tot andere
activa.
In wezen wordt aangesloten bij
dat het geld niet alleen als
gensactivum is.
wordt gezocht

de door Keynes

ruilmiddel

Verbetering van

aangedragen notie

dienst doet maar ook vermo-

inzicht in het economisch proces

in een herbezinning op de allocatiebeslissing waar-

voor het individuele economische subject zich geplaatst ziet. Deze
herbezinning leidt ertoe dat veel meer dan voorheen het geval was,
dankbaar gebruik wordt gemaakt van de verworvenheden van de microeconomische theorie. Dit betreft niet alleen de klassieke vraagvergelijkingen die de nadruk

leggen op relatieve prijzen als vraagdeterminanten, maar ook de resultaten die konden worden bereikt doordat het element der onzekerheid in het individuele beslissingsproces op rigoureuze wijze was
stern

aangepakt door Von Neumann en

[1944] en door Markowitz

[1952].

mische fundering brengt

tevens mee dat de nadruk van de

meer komt te

voorraadgrootheden dan bij

liggen bij

O.

Morqen-

De aard van de micro-econoanalyse weer

stroomgroothe-

den. Het grondstramien van de micro-economische benadering

is immers

zos
de rationele verdeling van een gegeven budget ten behoeve van de behoeftenbevrediging.

Dit

laatste aspect treedt het scherpste naar vo-

ren bij de "monetairisten".
Het expliciet rekening houden met het feit dat een subject meerdere mogelijkheden heeft om zijn vermogen aan te houden kan in uiteenlopende mate gebeuren.

Het verst

trokken mogelijkheden gaan de

in het aantal

in beschouwing

ge-

"monetaíristen". Ook voor wat betreft

de opbouw van het vermogen nemen deze een vergaand standpunt in.
Tot het vermogen wordt door hen ook gerekend het
dat

"human capital",

is de verdisconteerde waarde van alle opbrengsten voortvloeien-

de uit arbeid.

Dichter bij de beschouwingen zoals die door Keynes,

de eigenlijke auctor intellectualis van het geld als vermogenscomzijn gegeven blijven Tobin en

ponent,

"post Keynesianen" worden genoemd,
belangrijke,

zijn volgelingen,

doordat zij

zo niet de belangrijkste,

aan het

die wel
inkomen een

plaats toe kennen bij

de de-

terminatie van de bestedingen.
Tobin

[1961,

1969]

die er eerder op had gewezen dat tegen de achter-

grond van onzekere opbrengsten diversificatie zal plaats vinden ten
financiële

aanzien van het in portefeuille houden van geld en andere

activa gaat er verder vanuit dat financiële activa zoals obligaties
geen perfecte substituten
wordt door Tobin expliciet

zijn voor fysiek kapitaal.

Dit

laatste

in de overigens Keynesiaanse analyse be-

trokken waarbij wordt aangenomen dat de

substitueerbaarheid tussen

geld en de andere financiële activa groter is dan de substitueerbaarheid

tussen financiële activa en het

schillen

in onderlinge substitueerbaarheid kunnen hun grond

weinig anders vinden dan weer

in

Het is inderdaad aannemelijk dat
taal aan grotere fluctuaties
die van de

fysieke kapitaal.

in

het bestaan van onzekerheid.
de opbrengsten van fysiek

(lees onzekerheid)

financiële activa.

Deze ver-

Aldus dient

onderhevig

kapizijn dan

naast de obligatierente

als afzonderlijke variabele te worden opgenomen het geëiste rendement op fysiek kapitaal.
Het geëiste rendement op fysiek kapitaal
die 3e

contante

waarde van de opgewekte

aan de marktwaarde van die fysieke activa.
kel verschil
op b.v.

is

de disconteringsvoet

inkomensstroom gelijk maakt
Tot

dusver is er geen en-

tussen dit geëiste rendement op kapitaalgoederen en dat

staatsobligaties.

Beide zijn een discontovoet op basis waar-

van de marktwaarde tot stand komt. Verschillend is evenwel de wijze
van functioneren van fysiek kapitaal.
ingebed in de goederenmarkten,

terwijl

Het

is met zijn gehele wezen

zijn opbrengsten worden be-

paald door de organisatie van de economische orde.

Van essentieel
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belang

is hier het "ondernemerschap"

dat beslist over de inzet van

Onder omstandigheden van volledige mededinging zal

fysiek kapitaal.

in een omvang dat de winst-

een ondernemer fysiek kapitaal

inzetten

voet,

gedefinieerd,

zoals hierboven reeds

is

de vermogensverschaffers geëiste rendement.

is aan het door

gelijk

is hier slechts

Nieuw

dat het geëiste rendement op fysiek kapitaal de plaats
het kapitaal-

én obligatierendement.

volledige mededinging,

en dan op alle markten

inneemt van
situatie van

In de geschetste

is de marktwaarde van

fysieke kapitaalgoederen gelijk aan hun aanmaakkosten inclusief
winst.

De prijs wordt op de investeringsgoederenmarkt

immers tot

dat peil opgedreven.
Op korte termijn evenwel

kan dit evenwicht verstoord zijn.

Het

is

in die situatie dat het genoemde ondernemerschap tot zijn recht
komt.

Een afwijking tussen het geëiste rendement en de feitelijke

winstvoet prikkelt de ondernemer
of verlies maken.

Hij

kan dan winst

Zolang beide niet aan elkaar gelijk

investeren dan wel

een prikkel tot
te termijn

tot activiteit.

zowel het geëiste

desinvesteren.

zijn bestaat

Aangezien op kor-

rendement als de feitelijke winstvoet

zich kan wijzigen wordt door Tobin als een der strategische

kern-

variabelen genomen de verhouding van beide.
Van essentiële betekenis voor de werking van het model en de door
Tobin beschreven afloop van het proces

doordat het indivi-

is dat,

du te maken heeft met een portefeuille van vermogensactiva een verandering van de beloningsvoet op één der activa
ringen in de

leidt tot verande-

andere beloningsvoeten via een heroriëntatie van de

portefeuilles.

Een daling van het rendement op obligaties

volge van een gestegen vraag,
autoriteiten in het kader

b.v.

van de

tenge-

zijde van de monetaire

van hun open markt politiek,

geeft de eco

nomische subjecten, wederom voorzover dat met hun risicohouding
overeenkomt,

rendement elders

aanleiding een hoger

te zoeken.

Voor

Tobin richt men zich dan op hetfysieke kapitaal waarvan de opbrengstvoet in eerste instantie

relatief hoger

is.

Bij

gevolg worden de

marktwaarden van

fysiek kapitaal opgedreven waardoor het geëiste

rendement daalt.

De prikkel tot

investeren is hiermee gegeven.

dan een verfijning van de reeds door Keynes

Tobin gaat om niet meer
geqeven uiteenzettingen.
aan het geëiste

De obligatíerente is

rendement op

kanitaalgoederen.

zaken kan dan ook geheel volgens
via een inkomens

"multiplier".

een accelerator proces

De-

zaken bevestigt reeds dat het bij

ze beschrijving van de gang van

niet meer

identiek

De verdere gang van

het Keynesiaanse stramien verlopen

Aan Keynes inkomensmultiplicator is

toegevoegd.

De kracht hiervan bepaalt,

via

zo7
de stijging van de transactiekassen,
vooral hoeveel.

of de rente weer

stijgt en

Prijsstijgingen op de goederenmarkten zijn een be-

geleidend verschijnsel als de productiecapaciteit

reeds ongeveer

volledig bezet is.
Keynes' notie
Zoals gemeld sluiten de monetairisten (7) aan bij
veel
verder in de
maar
gaan
zij
als
vermogensactivum
van het geld
scala van mogelijkheden waarmee het economisch
subject in dit verband wordt geconfronteerd. Tot de vermogenscomgerekend
ponenten worden niet alleen zoals door Tobin en de zijnen,
ook duurde fysieke kapitaalgoederen, of de "aandelen" daarin, maar
onderkenning van de

het zogenaamde menselijk kapitaal en zelfs
waarvan immers ook voorraden kunconsumptiegoederen
niet duurzame
Besteding
aan
de vermogenscomponent "mensenen worden aangelegd.
zame consumptiegoederen,

neemt de vorm aan van een grotere vraag naar schoopgewekte inkoling die immers, naar verwachting, de door arbeid
kapitaal onder
mensstroom vergroot. Door het opnemen van menselijk
lijk kapitaal"

gegeven het inde vermogenscomponenten is een belangrijke aanzet
inkomen
als determinant
feitelijke
het
fluctuerende
komen, althans
te vervan de bestedingen en daarmee de inkomensvermenigvuldiger
de
micro-econogedaan
wordt
op
werpen. Wanneer verder een beroep
middelen
mische theorie van de middelenallocatie is het totaal aan
waartoe
op het beslissingsmoment de determinant van de bestedingen
sequeel hiervan is
dan consumptie en belegging worden gerekend. Een
dat hoogstens,

zoals bij

Friedman,

het verwachte

inkomen dat de grond-

van belang is
slag is voor de berekening van het menselijk kapitaal
is
in
feite echter
proces.
Dit
als determinator van het economisch
slechts
nant.

een alternatieve

formulering van het vermogen als determi-

De hoofdrol wordt evenals

in de micro-economische

theorie van

in de Walrasiaanse algemene evenwichtsleer
prijsverhoudingen. Door het in de behet
systeem
van
gespeeld door
vermogenscomponenten dan b.v. Tobin
meer
schouwingen betrekken van
het individuele gedrag en

wijken van de
deed is het de monetairisten mogelijk verder af te
monetairistische
kring betrefstandaard Keynesiaanse opvattingen. In
fen de

nuanceverschillen wederom de

substitutierelaties die er

tus-

onderkennen zijn. Voor
sen de vezschillende vermogenscomponenten te
en hun consequenties
verschillen
van
deze
een verderqaande analyse
Hier zij met het
Fischer[1976].
zie men Kuné [1976] en IIarro en
monetairistische
naar
volgende volstaan. In het algemeen geldt

(7)Naast M.
Zie b.v.

Fríedman moeten hier
Brunner, K. [1971].

genoemd worden K.

Brunner en A.H. Meltzer.

208

opvatting,

dat een vergroting van de

stantie via een liquiditeitseffect
rente.
dat,

geldhoeveelheid in eerste

in-

leidt tot een verlaging van de

De totale heroriëntatie van de portefeuilles brengt dan mee

evenals bij Fisher,

de

bestedingen en de prijzen

stijgen.

In

aansluiting bij Fisher menen de monetairisten ook dat hiervan via
de vraag naar investeringsmiddelen en dus via een prijsverwachtingseffect een rentestijging uitgaat
wijze van het doorzetten van

(8).

Het

toren dat verschillen van mening bestaan
kant en Brunner en Meltzer
bíj

is met betrekking tot de

de monetaire

impuls door de andere sectussen Friedman aan de ene

aan de andere kant.

Essentieel

zijn daar-

zoals gezegd de veronderstelde substitutierelaties tussen de di-

verse vermogenscomponenten.
"Keynesiaans"

6.4

Friedman

is

in dit verband als meer

aan te merken.

Rente en inflatie:

Door Gibson

[1923]

feiten en menin4en

is de

aandacht gevestigd op een langdurig

sa-

mengaan van de ontwikkeling van de lange termijnrente en die van
het algemene prijspeil.

Zoals meermaals het

de eerste die op het verschijnsel meende
heid ermee gaat

in elk geval

geval is was Gibson niet

te moeten wijzen.

Bekend-

terug tot halverweqe de vorige eeuw,

toen het door Tooke als argument gehanteerd werd tegen Ricardo in de
discussie over de politiek van de Bank of England.
In figuur 1
dert de

zijn voor Nederland weergegeven de ontwikkelingen se-

eeuwwisseling van

de consumptie,

respectievelijk,

de langé termijnrente

treft het prijsindexcijfer
aanzien van jaren vóór
worden genomen.
p.103-105],

en de korte

dient uiteraard,

1930

het prijsindexcijfer van
rente.

Voor wat be-

in het bijzonder

ten

de nodige voorzichtigheid in acht te

Deze cijfers zijn

samengesteld op

naar blijkt uit C.B.S.

(1948,

basis van enerzijds Engelse cijfers

ge-

corrigeerd met Nederlandse gegevens en anderzijds van een zeer beperkt

goederenpakket.

Als

lange termijnrente is genomen het effec-

tieve rendement op de Nederlandse perpetuele leningen.

De korte ren-

te is het marktwisseldisconto en het rentepercentage op kortlopend
schatkistpapier.
(1963]

Tot

1962

en

International Financial

De

rentevoeten

(8)Vgl.

is

gebruik gemaakt van de door S.

gepubliceerde gegevens.

Visser,

M.

Met behulp van zijn bronnen,

Statistics,

zijn jaargemiddelden

[1973, p.201].

zijn de

Homer
C.B.S.

reeksen aangevuld.

terwijl voor een klein aantal
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periode gezien,
Het blijkt dat over de gehele beschouwde

de lange

is aan de ontwikkeling van het prijsbeide een fluctuerend patweede
wereldoorlog
Terwijl vbór de
sprake van een vrijtwee
reeksen
vertonen is na 1945 voor de

rente in Nederland gekoppeld
peil.
troon

wel constant stijgend verloop.

Dit laatste geldt in het bijzonder

algemene prijspeil.
wat
betreft de relatie tussen het prijspeil en de korte terVoor
mijnrente kan niet gezegd worden dat dit verband direct in het oog
voor het

springt.

rente een samenhang zou vertonen met het

Dat ook de korte

ten tijde van het verschijnen van Gibsons studie gelijnen
suggereerd door Kitchin [1923]. Beschouwing van de betrokken
van dit verband voor
in figuur 1 verschaft een zeer vage bevestiging
van
Nederland. Opgemerkt zij in de eerste plaats dat de grilligheid
het
prijsis
dan
die
van
veel
groter
de korte rente onvergelijkbaar
iets
peil en in de tweede plaats dat deze rente in zijn extremen
van
de
beschouwvóbr schijnt te lopen, althans in de eerste jaren
prijspeil,

is

de periode.
Ten einde een ietwat meer
tussen prijspeil
anderzijds

zijn de

exacte

indruk te hebben van het verband

lange respectievelijk korte rente
correlatiecoëfficiënten berekend. Dit zowel voor

enerzijds

en de

de gehele periode als voor twee

subtijdvakken.

Als breekpun~

naar het líjkt,

is ge-

in oorlog

kozen voor de tweede wereldoorlog omdat,
kapitaalmarkten
en bezetting van enigszins normaal functionerende
niet kan worden gesproken.
weergegeven

in tabel

De

resultaten

van de berekeningen zijn

1..
Tabel

1

Correlatiecoëfficiënten van prijspeil en
1900-1976
a.
b.

1900-1940

rente.
1945-1976

lange rente

0.75

0.92

0.97

korte rente

0.45

0.21

O.II1

Duidelijk is dat voor wat betreft de

lange termijnrente een ver-

Wanrente en prijspeil voor de gehele periode opgang doet.
caesuur de jaren van
neer de gehele periode wordt opgedeeld met als
samenhang
per deelperiode
dat
de
de tweede wereldoorlog blijkt,
begrijpelijk
daar in
Dit
is
sterker is dan voor het volle tijdvak.

band van

periode vanaf 1945
tegenstelling tot de vooroorlogse jaren in de
van de prijzen. Er zij
sprake is van een doorloper.d stijgende trend

zll
op gewezen dat de samenhang

in de naoorlogse

Deze verbeterinq van het verband doet
bij

de korte termijnrente.

van 0.21

naar 0.81

De

jaren het grcotst is.

zich in versteckte mate voor

stijgi~ig van de correlatiecoëfficiënt

is zelfs spectaculair

te noemen.

Dit terwijl voor

de gehele periode nauwelijks van een duidelijk verband kan worden
gesproken. Wel zij bedacht dat de tijdreeks van de jaargemiddelden
van de korte termijnrente van mindere kwaliteit
pingspunt zijn verschillende

soorten

in die zin dat voor

jaren verschillende waarden werden aangetroffen.

Het voor Nederland waargenomen verschijnsel
voor Engeland en de Verenigde Staten
sprak over het fenomeen als
empirical facts

"one of

(9).

is ook vastgesteld

Keynes [ 1930,

DII p. 198]

the most completely established

the whole field of quantitative economics".

in

constateren van een verschijnsel
een

Als aangrij-

papier gebruikt terwijl de

C.B.S.-cijfers niet altijd even consistent waren
sommige

is.

is

Ondanks de grote

geheel andere.

een zaak,

Het

het verklaren ervan

hoeveelheid ook

zeer

recénte

literatuur die eraan is gewijd kan niet gezegd worden dat zich over
de verklaring van het samengaan in de tijd van rentestand en prijspeil een communis

opinio heeft gevormd.

Het spreekt even zovele

boekdelen als erover geschreven zijn dat de naam die door Keynes aan
het verschijnsel

is

gegeven is

Het paradoxale schuilt

gebleven:

daarin dat

zoals

de "Gibson Paradox".
hiervoor is gereleveerd

enerzijds volgens het klassieke stramien een samenhang tussen
rente en prijspeil - of in het algemeen de monetaire ontwikkelingen ten enen male moet worden ontkend en anderzijds in de Keynesiaanse
opvatting een prijspeilverhoging ten gevolqe van monetaire expansie
juist

gepaard zou moeten gaan met een daling van

de rente via een

verruiming van de geldmarkt die naar deze visie het spiegelbeeld
vormt van de obligatiemarkt.

In het voorafgaande zijn bij

de bespre-

king van diverse rentetheorieën nuanceringen en aanpassingen van de
grondstramienen naar voren gekomen waarbij van een paradox in veel
mindere mate sprake

is. Dit vindt zijn grond daarin dat deze ver-

fijníngenjuist hun ontstaan danken aan pogingen de Gibson Daradox te
verklaren.
in

Zo

is Wicksells scenario uitgaande van een verandering

de natuurlijke

rente geschreven om de

argumenten die aan het be-

staan van de Gibson Paradox konden worden ontleend

tegen het klas-

(g)Voor Engeland, Shiller, R.J. en Siegel, J.J. [1977]. Voor de Verenigde Staten
de reeds eerder aangehaalde studie van Sargent [1973] als ook Friedman, M. en
Schwartz, A.J. [1976].
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sieke

stramien te bestrijden

(10).

Het geldt heel

in het bijzonder

voor de nadruk die door Fisher zowel voor de lange als voor de korte

termijnontwikkeling is

gelegd op de betekenis van verwachtingen

aanqaande het algemene prijspeil
jecten

leven.

zoals die bij de economische sub-

De latere verfijningen die

in de rentetheorie zijn

aangebracht door oost Keynesianen en monetairisten betreffen niet
meer dan een onderkennen van het
bij

zijn besluitvorming met een

feit dat een economisch subject
scala van alternatieven wordt ge-

confronteerd en van de gevolgen die dit heeft voor het samenspel
van monetaire en reële sfeer.
Gibson paradox lijkt
nen wel,

zoals

brengen van

Een additionele verklaring voor de

er niet aan te ontlenen.

nog zal blijken,

komt

hierop neer dat

is die rentevoet waarbij

Keynes

indien de

zich ín grote trekken aannatuurlijke rentevoet - dat

de investeerders de totale aangeboden be-

sparingen juist zullen opnemen - hoger
dernemers

De verfijningen kun-

het in overeenstemming

feiten en theorie.

Wicksells verklaring, waarbij
sloot,

helpen bij

is

dan de voet waartegen on-

investeringsmiddelen op de markt kunnen aantrekken,

door ondernemers winstgevend te
het evenwichtsniveau.

Via

van goederen die hier het

een overbelasting van de aanbodcapacíteit
gevolg van is, ontstaan prijsstijgingen en

vindt een opwaartse druk op de marktrente plaats.
nodigde middelen worden door het bankwezen,
geldscheppende

faciliteit,

gefourneerd.

dit type verklaring volstaan worden met
troon van ondernemers waarbij
geldende prijspeil

het

investeren bedrag stijgt tot boven

De additioneel be-

gebruik makend van zijn

In eerste

instantie kan bij

een orijsverwachtingspa-

deze er steeds van uitgaan dat het

in de toekomst gehandhaafd zal blijven.

evenwel rekening gehouden wordt met

Wanneer

het prijsopdrijvende effect dat

van de gestegen investeringsdrang op de markten voor productiefactoren uitgaat,
evenwichtige

moet,

naar het voorkomt,

worden aangenomen dat de on-

investeringsdrang slechts dan lang kan aanhouden in-

dien ondernemers uitgaan van de mogelijkheid dat
gingen kunnen doorberekenen in de prijzen,
stijgend prijspeil.

Figuur

1

geeft aan dat het bij

dox gaat om een lanRdurig verschijnsel.

Toegegeven

traqe verhoging van de rentekosten eveneens
oplopen van

zij

rente en prijzen leidt.

kostenverho-

dat betekent dus

de Gibson parazij

aan irrationeel gedrag van

de kant van de banken en andere vermogensverschaffers,

Hierover Visser,

H.

[1973,

p.125].

dat een zeer

tot een langdurig samen

Een dergelijke traagheid even-

wel zou dan toegeschreven moeten worden

(10)Vgl.

een

die immers

213
zich voordoende extra opbrengstmogelijkheden zouden
laten liggen.
Het aannemen van irrationeel gedrag moet als
een ultimum remedium
worden aangemerkt. Van geheel andere aard is de vraag
naar het niveau van de natuurlijke rente

indien eenmaal bij beide partijen van
de vermogensmarkt inflatoire verwachtingen leven. Op deze vraag
zal
hieronder, gebruik makend van de portefeuilletheorie,
dieper worden ingegaan.
Bij

Fishers rentetheorie wordt

wachtingen dat het prijspeil

direct gebruik gemaakt van ver-

zal

stijgen. A fortiori geldt dit voor
wat betreft zijn verklaring voor de Gibson paradox.
De waargenomen
rente is opgebouwd te denken uit een deel dat verklaard wordt
door
het evenwicht in reële sfeer en een opslag voor
de verwachte inflatie gedurende de looptijd van de lening.
laatste vindt plaats

Incorporatie van deze

terwijl de prijzen ook

Deze opbouw van de nominale rente uit een

inderdaad omhoog gaan.

reële rente en een in-

flatieverwachting vindt zijn grond in de rationaliteit van de
marktpartijen. Omdat voor vermogensverschaffers altijd
de mogelijkheid zou open staan hun middelen zelf in de reële sfeer te
steken
en ondernemers bij volledige concurrentie er toe
worden gebracht
het op grond van hun winstmarge maximale bod op de
beschikbare middelen te doen, wordt de marktrente opgedreven zodanig dat de
inflatieverwachting zoals die bij de gezamenlijke partijen leeft in de
nominale rente tot uiting komt.
krachten

is hiervóór als

Dit effect van de werkzame marktaanvulling op de Wickselliaanse visie naar

voren gebracht.
Terwijl Wicksell dit laatste aspect verwaarloosde, moet worden opgemerkt dat naar Fishers opvatting een monetaire impuls
direct leidt
tot stijging van rente en prijspeil. Van de directe liquiditeitsverruimende werking op de vermogensmarkt en daarmee rentedaling die
door een monetaire expansie wordt veroorzaakt, vindt
men bij Fisher
weinig. Onvermeld blijft het echter niet blijkens Fisher [1930,
p.443-449].
de korte

De aanvulling op het klassieke stramien voor wat betreft
termijn is, zoals in de voorgaande paragrafen gebleken,

uitgewerkt door Von Bëhm-Bawerk en overgenomen
visie.

Fisher grijpt,

zoals

vermeld,

korte termijnproces als eenmaal
peil

in gang

zijn gezet,

Uiteindelijk

bij

in de Keynes-Wicksell

zijn beschrijving van het

de stijgingen van rente en prijs-

terug op de bijdragen van Wicksell.

zou in het alqemeen met beide aspecten rekening geVan een monetaire impuls gaat enerzijds

houden dienen te worden.

een rentedrukkende werking uit via het
geldmarkt en anderzijds,

via

liquiditeitseffect op de

inflatoire verwachtingen op de kapitaal-
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een rente verhogend effect.

markt,

rekening gehouden wordt

Wanneer

met reactievertragingen zou het proces na een monetaire
volgt beschreven kunnen worden.

een rentedaling plaats als gevolg van de
Doordat de
zien,

gaan

liquiditeitsverruiming.

vervolgens de orijzen en de rente stijgen.
bestaat deze

inflatieverwachtingen.

laatste stijging

Dit laatste

in een verwerking van
Dit

scenario vindt een

steun in het voor Nederland door Nieuwenburg en Leemreize
welke omstandigheden een
verwachten valt.

her-

Voor een be-

lijkt vooral onmisbaar indien

stijgingsproces langere tijd aanhoudt.

verrichte empirische onderzoek.

als

tijd

economische subjecten hun Dortefeuillesamenstelling

langrijk deel

het

impuls

Eerst vindt gedurende enige

[1974]

zal worden nagegaan onder

Hieronder

samengaan van beide effecten inderdaad te
spelen in elk geval een

Inflatoire verwachtingen

prominente rol.
De betekenis van ínflatoire verwachtingen voor de rente is empirisch langs twee hoofdlijnen getoetst. In de eerste plaats is daar
de benadering waarbij

uitsluitend gezocht wordt naar de bijdrage die

inflatoire verwachtingen,

leveren aan de verklaring van

statistisch

de rentestand op een bepaald moment.

Aan deze benadering zijn voorYohe en Karnosky

al de namen verbonden van Fisher zelf,
W.

Gibson

[19701.

In de tweede plaats

[1969]

en

is onderzocht welke bijdrage

inflatoire verwachtingen geven naast andere verklarende variabelen
zoals de uitgifte van overheidsschuld, geldcreatie en dergelijke.
Deze aanpak is gekozen in het belangrijke onderzoek van Feldstein en
Eckstein [19701. Het meergenoemde onderzoek van Nieuwenburg en
Leemreíze

[1974]

is ook van dit

al deze onderzoekingen
gelijking"

type.

te worden

Het dient als een nadeel

aangestipt

waarvan de coëfficiënten worden

terpretatie kan hebben van een

zogenaamde

Dat is een vergelijking die de

invloeden

den op de te verklaren grootheid,
model van de economie
bezwaar dat tegen veel
recent

dat de

"regressie ver-

geschat nauwelijks

van de aangewezen groothe-

de rente,

in een met

empirisch werk kan worden
eens onder de

de in-

herleide vormvergelijking.

compatibele samenhang vastlegt.

in dit verband nog

van

een totaal
Dit is een oud

ingebracht.

Het

is

aandacht gebracht door Levi

en Makin

[1978].
Het is duidelijk dat, welke weg ook bewandeld wordt, het vinden
van een benadering voor de verwachtingen der subjecten een eerste
vereiste

is.

Tot

voor kort is

vrijwel

steeds gebruik gemaakt van een
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techniek die reeds
past

(11).

jecten zich bij
zien van

in essentie door Fisher is ontworpen en

Fisher maakt de veronderstelling dat
de vorming van hun

een bepaalde grootheid

toekomstverwachtingen ten aan-

laten leiden door de historische

ontwikkelinq van de betrokken grootheid.
ervan uit
wogen

dat de verwachting van

is het

Dat zijn de gewichten
materiaal -

In het bijzonder gaat hij

inflatie

som van huidige en historische

voor deze benadering

toege-

economische sub-

gevormd wordt als een ge-

inflatiecijfers.

vinden van de

zoals die kennelijk

Essentieel

relevante serie gewichten.
- op grond van empirisch

door de economische subjecten worden gehanteerd.

vinden van deze gewichten

is bij

Het

de geschetste benaderingswijze

slechts mogelijk in samenhang met de empirische schatting van de
gehele relatie die de te verklaren variabele,
verklaart.

aantal te bepalen gewichten

zeer groot

is - d.w.z.

rische cijfers betekenis wordt toegekend bij
ting -

indien het

aan veel histo-

de toekomstverwach-

een extreme belasting van het cijfermateriaal plaats vindt.

Veel waarnemingen zijn dan immers
rie uberhaupt

te determineren,

reeds

alvorens

Voor een zinvolle statistische
menhang van rente
rekenkundig,

en

Bij

aan

toetsing toe te komen.
nodig a priori

een

zijn onderzoek naar de

sa-

inflatieverwachtingen koos Fisher voor lineair,

afnemende

gewichten.

Later

patronen van de gewichten gepostuleerd.
is

vereist om de gewichtense-

toetsing is het

structuur aan de gewichten te geven.

verband

in casu de rentestand,

Dit roept onder andere het probleem op dat

zijn andere,

kromlijnige

Van bijzonder belang

in dit

de veronderstelling van volgens een meetkundige reeks

lopende gewichten.

af-

Het kan worden aangetoond dat deze gewichten-

structuur overeenkomt met

een leerproces waarbij

uit de laatste

fouten lering wordt getrokken voor toekomstige schattingen

(12).

Welk vooropgezet patroon men voor de gewichten ook kiest steeds
wordt bij

deze methode de

concrete serie gewichten gevonden gelijk-

tijdig met de bijdrage die de aldus bepaalde inflatieverwachtingen
en

eventuele

andere variabelen leveren aan de verklaring van de no-

(11)Voor het eerst in Fisher [1925]. Daarbij ging het om de verklaring van een variabele uit een tijdreeks door een andere uit diezelfde reeks. Later is deze
zgn. distributed 1ag techniek ook gebruikt als benadering van verwachtingen.
(12)Zie bv. Sargent [1973, p.388-389]. Een andere veel gebruikte structuur is die
van Almon, S. waarbij het aantal relevante gewichten a priori wordt gefixeerd
en verondersteld een verloop te hebben volgens een tevoren bepaalde hogere
graadsfunctie. Deze gewichtenstructuur is o.a. gehanteerd in Yohe en Karnosky
[1969] en Feldstein
en Eckstein [1970]. De in laatstgenoemd onderzoek gevonden Almon structuur benadert de door Fisher veronderstelde lineaire-structuur.
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minale rente.

Er is bij

voor de aanvaarding van

deze methode

immers geen ander criterium

een bepaalde gewichtenserie dan de bijdrage

die geleverd wordt aan de verklaring van de nominale rente.
telijk door economische
is immers

subjecten gekoesterde

een onbekende.

Empirische

De fei-

inflatieverwachting

toetsingen

langs deze weg van

de betekenis van inflatieverwachtingen voor de bepaling van nominale rente hebben, op een zeldzame uitzondering na, naar voren gebracht dat hetzij

de reeks gewichten van historische

fers

dan wel

zeer lang is

inflatiecij-

dat de bijdrage die inflatieverwachtingen,

aldus over een kortere termijn berekend,

leveren gering is.

Ook com-

binaties van deze resultaten zijn wel gevonden.
Slechts Yohe en Karnosky
[1972]

voor ons

[1969]

voor de Verenigde Staten en Fase

land vinden op basis van cijfermateriaal

ren zestig een korte

reeks

De eersten vonden dat

een

relevante historische

langere reeks dan twee jaar

winst leverde voor de verklarende waarde.
nawerking van

inflatie gedurende een jaar.

ren uitsluitend de

"verwachte

inflatie"

van de

al

nauwelijks

Fase vindt een relevante
Beide onderzoeken hante-

als verklarende variabele

terwijl de bijdrage aan de verklaring verre van volledig
beide zou een inflatie van
periode

is.

[1930,

p.399-451]

kwam bij

zijn toetsing waarbij

bruik maakte van Amerikaanse en Engelse cijfers die
lange periode uitstrekten

Bij

één procent na afloop van de vertragings-

leiden tot een renteverhoging van tussen de 0.5 en

Fisher

ja-

inflatiecijfers.

(voor Engeland 1820-1924),

0.6~.
hij ge-

zich over een
tot een totale

beinvloedingsperiode van ongeveer dertig jaar terwijl de verklaringskracht verre van volledig

is.

Ook bij Fishers onderzoek is uitslui-

tend de inflatie gebruikt als verklarende variabele.

Gebruik makend

van een ander vertragingspatroon dan dat van Fisher - meetkundig
in plaats van rekenkundig Sargent

[1973]

een vrijwel

is over een soortgelijke periode door
identiek resultaat bereikt.

bevindingen komt ook Gibson

Feldstein en Eckstein die evenals
kortere

Tot analoge

[19707.
Yohe en Karnosky en Fase

een

en meer recente període in beschouwing nemen vinden een ver-

traging van

"slechts"

vierentwintig kwartalen.

dat naar hun bevindingen een
duur leidt

tot een

Hier staat

bijna gelijke verhoging van de

resultaat dat Fishers

rente.

Dit

lange
is

een

suggestie van volledige incorporatie van in-

flatieverwachtingen

in de

van deze schrijvers

zijn enige kanttekeningen te maken.

plaats zij

tegenover

inflatie van één procent op de

rente

zou bevestigen.

Bij

het onderzoek
In de eerste

opgemerkt dat naast de inflatieverwachtingen andere ver-

klarende variabelen

zoals

een benaderingsvariabele voor de algemene

z17
liquiditeit

zijn opgenomen.

Dit feit

het onderzoek van Feldstein en

zou kunnen verklaren waarom

Eckstein

zelfde periode wordt bestudeerd als

[1970],

in de

ofschoon vríjwel

de-

studie van Yohe en

Karnosky,

tot een langere beinvloedingsperiode komt.

kwartalen

staan bij de eersten tegenover een gelijk aantal maanden

bij

de laatsten.

Een soortgelijke weg

door Nieuwenburg en Leemreize

[1974].

Vierentwintig

is,

zoals gezegd,

Bij

het hanteren van meerdere

bewandeld

verklarende variabelen gebruiken Feldstein en Eckstein alleen
de inflatieverwachtingen een
patronen waarvan dan de

groot aantal

verschillende vertragings-

"beste" wordt gekozen.

Hiermee wordt de be-

trokken variabele ten opzichte van andere bevoordeeld.
ratie van meerdere variabelen naast

voor

De

incorpoleidt tot

inflatieverwachtingen

de constatering van een grotere vertraging dan die van Yohe en
Karnosky omdat kennelijk een deel van de verklaring,
laatsten aan de inflatieverwachtingen
door andere.

toekomt,

Eckstein

wordt overgenomen

Door de gekozen behandeling van inflatieverwachtingen

echter wordt dit verschijnsel doorbroken,
Verder

is er door Sargent

(1976]

gelijk Roll

impliciet uitgaan van een gewichtenpatroon waarbij

[1970]

Dit

is een veel-

restri~tie opgelegd ter oplossing van boven vermeld de-

terminatieprobleem.
constante

(1972] opmerkt.

op gewezen dat Feldstein en

alle gewichten positief zijn en optellen tot één.
gebruikte

die volgens de

De ratio van dit patroon zou zijn dat bij

inflatie de rationaliteit

langere termijn de verwachtingen zich daaraan conformeren.
echter

een

zou gebieden dat dan ook op
Het is

zoals Sargent opmerkt maar de vraag of een beinvloedingspa-

troon dat op dit fundament is
omgeving waarbij

gebouwd mag worden gehanteerd in een

inflatie allesbehalve constant is geweest.

Ratio-

naliteit gebiedt slechts dat verwachtingen zich aanpassen aan de
aard van het inflatieproces.
niet sommeren
dedigt een
taten ten

tot één.

Dit kan meebrengen dat de gewichten

Persson

[1979,

som kleiner dan één.

aanzien van de invloed van

rente bereikt,

hfd.

4] werkt dit uit en ver-

Geconcludeerd moet worden dat resulinflatieverwachtingen op de

met een vertragingspatroon als dat van Feldstein en

Eckstein met wantrouwen tegemoet moeten worden getreden.
verdient het feit dat ondanks

Aandacht

de verdere onderlinge verschillen een

aantal onderzoekingen tot beduidend kortere vertragingsperiodes
komen dan onder andere die van Fisher
voor dit verschijnsel lijkt gelegen

en Sargent.

De verklaring

in het bestudeerde tijdvak.

voor Fishers suggestie positieve uitkomsten van zowel Yohe

De

en

Karnosky als Feldstein en Eckstein betroffen ongeveer hetzelfde tijdvak dat bovendien aanmerkelijk korter was dan dat van de andere

stu-

zla
dies:

1952-1969.

Nieuwenburg en Leemreize onderzochten voor Neder-

land het tijdvak

1961-1973,

Onderzoeken waarbij

Fase de periode 1961-1970.

in Fishers spoor

inflatieverwachtingen die in

de rente zouden moeten zíjn opgenomen worden benaderd met een of
andere vertraging van historische inflatiecijfers,

gaan er impli-

ciet vanuit dat het vertragingspatroon

Cargill en Meyer

[1977]

stabiel

is.

hebben onderzocht hoe het gevonden vertragingspatroon afhan-

kelijk is van de beschouwde periode.

Na hun onderzoek dat verschil-

lende patronen van gewichten hanteert concluderen zij,
dramatically show that
the magnitude and

the

the

"The

results

is a uniaue period in terms of

strength of the relationship between interest

rates

and past changes".

Holms

en Kwast

Als

1960's

Dit

is onlangs

nog eens bevestigd door

[1979].

voorlopige conclusie

lijkt dan ook te kunnen worden geformu-

leerd dat toetsing van de invloed van

inflatieverwachtingen op de

rente aan de hand van vertragingen in de historische inflatiecijfers

een gebrekkige verwerking aangeeft van de aldus bepaalde

flatieverwachtingen,

in-

terwijl bovendien de lengte van de vertragings-

periode in het algemeen onwaarschijnlijk lang is.
lisatie van dit resultaat

Fishers rationa-

door te verwijzen naar de lange econo-

mische nasleep van Japanse aardbevingen,
noden lijkt weiníg bevredigend als
strophale prijspeilveranderingen.
vonden vertragingsstructuur erg

wereldoorlogen en hongers-

het gaat om op zich niet cataHier komt bij dat indien de geer mogelijk in feite niet

lang is,

veel meer blijkt te worden gedaan dan het constateren van het bestaan van een Gibson paradox.
een lange reeks relatieve

Het

patroon van een samenstelling van

veranderingen

in een variabele kan dan im-

mers dat van de absolute hoogte van die variabele benaderen
Van een verklaring van de
dus

zeer weínig over.

(13).

rente uit inflatieverwachtingen blijft al-

Betekent dit

nu dat

volledig in de rente worden verwerkt of
van invloed zijn? Dit is geenszins

inflatieverwachtingen niet

sterker dat zij

nauwelijks

zonder meer het geval.

In dit ver-

band dient te worden gewezen op de mogelijkheid dat de gebruikte manipulaties van historische inflatiecijfers
schouwd als

jecten levende inflatieverwachtingen.
boven vermeld,

(13)Vgl.

Ro11

ten onrechte worden be-

een zinvolle benadering van de bij de economische sub-

houden steeds

[1972]

en Sargent

in dat

[1973].

Empirische

toetsen als hier-

simultaan met het veronderstelde
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verband tussen rente en inflatieverwachting ook het veronderstelde
Resultaten die tot af-

patroon van vertragingen wordt beoordeeld.

inflatieverwachtingen in de

wijzen van een volledige verwerking van
rente aanleiding qeven,

kunnen hun grond vinden in een foutieve beAnderzijds dient te worden

nadering van de verwachtingsvariabele.
in de lijn van Fisher

benadrukt dat,

reële rente resulteren
steeds

is

ervan uitgegaan dat

de reële

Het is wellicht

invloed zijn op de

hoe

slechts

een constante

in de waargenomen nominale rente.

van de gehuldigde inflatieverwachtingen,
derd zijn.

in feite steeds

inflatieverwachtingen opgeteld bij

is onderzocht of

zegd,

zelf,

Anders

ge-

rente onafhankelijk is
deze

laatste ook bena-

inflatieverwachtingen van

denkbaar dat

rente.

totstandkomende reële

Op beide aspecten

zal dieper moeten worden ingegaan alvorens tot een conclusie over
de verwerking van inflatieverwachtingen in de nominale rente kan
worden gekomen.

7.oals reeds naar voren gebracht dient het verband
te worden bezien

tussen rente en inflatieverwachtingen

in de context

van het alqehele functioneren van een economie. Dit betekent dat
niet alleen rekening gehouden zal moeten worden met het bestaan van
zowel

goederen-

als geldmarkten,

ook met dat van de

maar

De ontwikkelingen van deze laatste bepalen

markt.

arbeids-

immers mede de

en gegeven het materiële

prijsverhoudingen in de volkshuishoudingen

productieapparaat de werkgelegenheid en eventueel het nationale inkomen. Het is duidelijk dat indien aangenomen wordt dat inflatieverwachtingen de goederendisposities van de economische subjecten
bepalen, het even aannemelijk is dat deze verwachtingen een rol spelen bij de loonvorming.
ming.

Aangezien

de vraag naar
bij de

Deze

is

tingen op zijn minst mede bepalend zal
Sargent

investeringsgedrag en

levende inflatieverwachtingen ook langs

zijn op de rente.

in deze meer complexe samenhang,

rentevormingsproces.

invloed op de winstvoris het denkbaar dat de

investeringsmiddelen bepaalt

economische subjecten

van rente

van

deze op zijn beurt weer het

het loonfront van invloed
dat zeker

laatste

[1976]

Het valt te verwachten,
de aard van de verwach-

zijn voor de

heeft

uitkomst van het

eei~ dergelijke samenhang

en inflatieverwachtingen nader onderzocht ervan uitgaande
subjecten rationeel zijn, in die zin dat zij cal-

dat de economische
culeren

in reële

termen en niet

Dit uitgangspunt is

lijden aan

zogeheten aeldillusie.

conform dat van deze studie

(14).

van
(14)Levi en Makin [1978] houden in hun analyse wel rekening met het bestaan
geldillusie aan de kant van loontrekkers. Er lijkt a priori geen enkele aanleiding loontrekkers minder ratio~eel te achten dan "kapitalisten".
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De door Sargent ontwikkelde synthetiserende visie
gedynamiseerde versie van die welke door Modigliani
klassieke verhandeling
sieke en de
gebracht.

is

in wezen een

[1944]

in diens

is voorgesteld. Daarin werden reeds de klas-

Keynesiaanse opvatting over de rente in één model samen-

Het dynamische element komt

tot uiting in het feit dat rekening gehouden wordt met de verwachting van een veranderend prijspeil en met een groei in de tijd van zowel de kapitaalgoederenhoeveelheid als van de

arbeidsreserve. Naast het binnen een dynamisch
kader in de beschouwingen betrekken van inflatieverwachtingen, bestaat de bijdrage van Sargent
de loonvorming.

in het analyseren van de aevolgen van

Sargent houdt er rekening mee dat het investerings-

gedrag niet alleen bepaald wordt door de verwachte reële rente - dat
is de nomínale rente minus de verwachte inflatie - maar ook door de
gehanteerde productietechniek in samenhang met de loonshoogte. De
ondernemerswinst is immers uiteindelijk het verschil tussen de waarde van het eindproduct enerzijds en de
heid product anderzijds.

In

loon-

en

rentekosten per een-

zijn algemeenheid is het denkbaar dat

ten gevolge van de loonontwikkeling een herziening plaats vindt van
de gehanteerde productietechniek.
tot een mutatie in de evenwichtige

Dit laatste verschijnsel

leidt dan

reële rente omdat de marge op

grond waarvan ondernemers middelen vragen niet onberoerd wordt gelaten.

Het maakt voor de in dit kader relevante conclusies weinig
uit of het tegenover het investeringsgedrag staande spaargedrag
naast een afhankelijkheid van het inkomen ook een van de
reële rente vertoont of

niet.

een vaste fractie van het
ring van de loonvorming.

Sargent

inkomen.

zelf

Van groter belang is de benade-

Hoewel ondernemers

juist

zoveel arbeid

vragen dat de productiebijdrage van de laatste eenheid
het marktloon wordt

verwachte

ziet de besparingen als

gelijk

is aan

een nominale loonstijaing gevraagd en betaald

die bepaald wordt door de reeds gebleken kloof tussen arbeidsreserve en de vraag naar arbeid
verwachte inflatie wordt
"Philips

curve"

door ondernemers

gecompenseerd.

terwijl daarn~ast de

~nders gezegd er wordt een

gebruikt gecorrigeerd voor

inflatieverwachtingen.

Indien het model van Sargent wordt gevoed met
en,

inflatieverwachting~

gebaseerd op een of andere manipulatie van historische

cijfers,

geeft de uitwerking van het model voor de

inflatie-

invloed van die

verwachtingen op de nominale rentestand aan dat in het algemeen van
een volledige verwerking van die verwachtingen in de
ke is.

Dat wil zeggen dat de

inflatieverwachtingen.

Dit

rente met minder zal

rente geen spra-

toenemen dan de

betekent dat voorzover partijen ernaar

streven de rente volledig aan te passen aan hun inflatieverwachting-
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en zij daarin niet slagen doordat in feite de reële rente zich wijzigt.
Het is van belang te onderkennen waar deze dalina van de reële rente vandaan komt.
naar

In het model wordt ervan uitgegaan dat de vraag

investeringsmiddelen bepaald wordt door de reële

rente

zoals

die geanticipeerd wordt op grond van de inflatieverwachtingen.
wat het de investeringsvraag betreft

Voor

zou dus een verhoging van de in-

flatieverwachtingen leiden tot een gelijke stijging van de nominale
rente. Als
bleef

de invloed van inflatieverwachtingen hiertoe beperkt

zou een volledige verwerking van die verwachtingen in de

liggen.

Voor de uiteindelijke

invloed moet evenwel ook

houden worden met het gebeuren op de geldmarkt.
doeld op het proces waarbij

rede

rekening ge-

Hiermee wordt ge-

de nominale rente evenwicht brengt

tus-

sen de bestaande geldhoeveelheid en de vraag naar geld voor transactiedoeleinden en voor belegging.
De geldmarkt is van belang als de nominale loonshoogte zoals hier,
gegeven is en niet volledig flexibel reageert op de feitelijke
ning op de arbeidsmarkt.

In dat geval

immers kan de geldmarkt via de

omvang van de transactiegeldhoeveelheid het
men bepalen.

Bij

een gegeven nominale

span-

nominale nationale

inko-

loonshoogte zijn dan ook de

werkgelegenheid en het reële inkomen bepaald evenals de winstmogelijkheid voor

investeerders.

Bij

gevolg determineert in dit geval het

gebeuren op de geldmarkt via de winstverwachtingen ook de rente die
het evenwicht brengt tussen het aanbod en de vraag naar
middelen.

Op de verhoging van de nominale

investerings-

rente met juist de infla-

tieverwachtingen voor wat betreft de kapitaalmarkt dienen correcties
te worden aangebracht.

Deze houden essentieel

de nominale loonshoogte,

in,

de repercussies van

zoals die beinvloed wordt door de

inflatie-

verwachtingen op de winstmogelijkheden van investeerders.
Ervan uitgaande dat de nominale loonshoogte
worden gezegd dat de correcties

niet flexibel

is kan

die op de verhoging van de nominale

rente met de inflatieverwachtingen moeten worden aangebracht bepaald
worden door de gevoeligheíd van het nominale nationale inkomen voor
het gebeuren op de geldmarkt.

Naarmate deze gevoeligheid afneemt zijn

ook de correcties aan te brengen op de

"volledige verwerking" van in-

flatieverwachtingen in de rente kleiner.

Het extreem wordt bereikt

indien de vraag naar geld volledig rente-ongevoelig is. Aangezien alle

geld dan transactiegeld

is hoort bij

één eigen nominaal nationaal
rente onberoerd laat.
markt.

inkomen,

elke totale geldhoeveelheid

terwijl de geldhoeveelheid de

De rente wordt volledig bepaald op de kapitaal-

Hiermee is echter

niet anders gezegd dan dat onder de geschet-
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ste omstandigheden slechts bij

afwezigheid van het liquiditeitsef-

fect van Keynes en Wicksell een verhoging van de inflatieverwachtingen tot een evengrote
reële

rente is daarbij

stijging van de nominale rente leidt.

de inflatoire ontwikkeling volledig
legenheid en het reële

inkomen.

den aangenomen dat er van de
king van

De

onberoerd gebleven omdat de repercussies van
tot

gelding komen in de werkge-

In alle

andere gevallen moet wor-

(initiële)

liquiditeitsverruimende wer--

inflatie een remmende werking uitgaat op de verhoging van

de nominale

rente met de

de reële rente daalt.

inflatieverwachtingen,

met

andere woorden

Dit betekent dat het combineren van een li-

auiditeitseffect en een volledia Fisher-effect,

zoals o.a. geschiedt

in het meergemelde onderzoek van Feldstein en Eckstein,

in feite on-

gerijmd is.
Aan de bovenstaande beschouwing kunnen
toegevoegd.

afhankelijk is,
vermogen.

twee complicaties worden

Rekening kan worden gehouden met een spaarneiging die
niet alleen van het inkomen maar ook van het reële

In andere woorden met het zogeheten "Pigou" of reële kas-

effect van prijsveranderingen.
het onderhavige kader is
betekenen via hun

Op het mogelijke belang hiervan

gewezen door Mundell

invloed op het

ming en kunnen leiden tot een

in

[1963]. Prijsstijgingen

nominale vermogen een reële verar-

toename van de besparingen.

Het geste-

gen aanbod van besparingen kan slechts worden opgenomen bij een lagere

reële rente,

zodat het Fisher-effect wordt verzwakt.

mechanisme werkzaam worden dan
geld rentegevoelig is.

Wil dit

is evenwel vereist dat de vraag naar

Het Mundell-effect heeft het oog oo een aan-

tasting van het nominale vermogen door een ogenblikkelijke prijsstijging.

Een dergelijke prijsstijging

is echter eerst mogelijk als

bij een gegeven geldhoeveelheid middelen worden ontpot on grond van
de rentestijging veroorzaakt door de

inflatieverwachtingen.

Zonder

een rente-elastische geldvraag lijkt het Pigou-effect op de reële
rente niet effectief te kunnen worden

(15).

Ook kan rekening worden gehouden met het feit dat de vraag naar
geld mogelijk niet zozeer wordt bepaald door de nominale rente maar
ook,

evenals de vraag naar

investeringsmiddelen,

Het verlies op kasmiddelen dat overeenkomstig de

door de reële

rente.

inflatieverwach-

tingen wordt geleden kan leiden tot het aanhouden van lagere kassen
en daarmee tot een groter aanbod van geld.
op de markt tot standkomende reële rente.

Dit laatste drukt dan de
Ook wat dit verschijnsel

betreft geldt dat,

wil het van belang zijn,

(1~ Vgl.

[1978].

Levi

en Makin

in ieder geval de geld-
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vraag gevoelig moet zijn voor de

"beloningsvoet"

op het houden van

geld.
Zowel voor het additionele geldaanbod op grond van het
fect als dat ten gevolge van de

Pigou-ef-

uit kasmiddelen geldt dat

"vlucht"

het rentedrukkende effect wordt verzacht als dit aanbod zijn weg
niet uitsluitend vindt in de obligatiesfeer maar bijvoorbeeld ook
leidt tot additionele goederenvraag. Het zij hier in herinnering
gebracht dat

naar Fishers opvatting economische subjecten

juist

worden geconfronteerd met een geld-goederen alternatief.
de gemaakte veronderstel-

Samenvattend kan worden gezegd dat bij
dan met

lingen de nominale rente slechts
ting wordt verhoogd - de reële
geldvraag rente-inelastisch
paalt de

rente

is.

juist de

inflatieverwach-

is dan constant -

Is dit

indien de

inderdaad het geval

dan be-

nominale inkomen terwijl de nominale

geldhoeveelheid het

loonvoet de werkgelegenheid en het reële inkomen determineert
dat de nominale rente,

gegeven de

inflatieverwachtingen,
In

alle andere gevallen

de reële rente dalen en stijgt de nominale

rente niet met de in-

tend wordt vastgesteld op de kapitaalmarkt.
zal

zo-

uitslui-

flatieverwachtingen.
van de gemaakte veronderstellingen be-

Een essentieel onderdeel

treft de vorming van de gehuldigde

inflatieverwachtingen.

Deze

zijn

het resultaat van manipulatie met historische inflatiecijfers. Dit
betekent dat de inflatieverwachtingen die bij de economische subjecten

leven reeds volledig

zijn bepaald

als het evenwichtsproces

van economie een aanvang neemt.
aan de reeds vaststaande

De economie past zich,
tingen,

aan.

In feite betekent

dit dat

economisch systeem is aangetast.

De

feit dat de uitkomst van het nroces
geven nominale loonvoet
het

(16).

investeringsvolume en

volgende periode de
wachtingen vooraf
predetermineerd.

starheid komt

bepaling

tot uiting

slechts bepaald is

via de

spanning op de

Niet volledig

van de rente.

Dit

in het

een ge-

arbeidsmarkt

loonontwikkeling maar evenals de

zijn bepaald

bij

Het economisch proces bepaalt wel
in

via
een

inflatiever-

is ook de nominale loonshoogte geflexibele

releveerd als een grond voor mogelijke
de

inflatieverwach-

de flexibiliteit van het

is

op

lonen zijn hierboven ge-

invloed van de geldmarkt op

zich

een welbekende notie die

(16)Het stelsel bestaande uit een productiefunctie, investeringsfunctie, spaarvergelijking, budgetvergelijking, vraag naar geldfunctie en reéle loonfunctie,is
slechts in staat het inkomen, het investerings- en consumptievolume, het prijspeil, de rente en de werkgelegenheid te bepalen. Als bijproduct levert de gecreéerde werkgelegenheid, via de Philips curve,de loonsti.jginq.
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door Modigliani

I1944]

is

klassieke en Keynesiaanse
is dat,

aangedragen bij
inzichten.

zoals Sargent demonstreert,

voorbeeld adaptieve verwachtingen,
van niet flexibele

zijn vergelijking van de

Waar het hier

eigenlijk een veronderstelling

lonen met zich meebrengt.

hoging van de nominale

rente met de aldus

ting,

suggereerde,

zoals Fisher die

evenwel om gaat

de veronderstelling van bijVoor een volledige ver-

gevormde inflatieverwach-

is dan vereist een rente-inelas-

tische geldvraag.

Nadere beschouwing van de voorgaande overwegingen
geeft aan dat de vra.ag of een volledige verwerking van inflatieverwachtingen in de nominale rente

te verwachten is,

er eigenlijk

een is naar de

geldigheid van het klassieke denkraam. Tot de belangrijkste klassieke veronderstellingen behoren immers de volledig
flexibele loonsvorming en de
geld.

rente-ongevoeligheid van de vraag naar

Wat dit laatste betreft,

zij

in herinnering gebracht dat naar

klassieke opvatting alle geld transactiegeld is
aan volledig betaaltechnisch bepaald is.

De

en de behoefte hier-

zinnigheid van beide

veronderstellingen is door Keynes en zijn volgelingen in twijfel
getrokken. Het aannemen van inflatieverwachtingen als resultante
van historische inflatiecijfers geeft deze twijfels actualiteit.
Intussen moet worden opgemerkt
ervan

dat

in het voorgaande enerzijds

is uitgegaan dat subjecten op grond

van rationaliteit denken
termen maar anderzijds dat diezelfde subjecten hun verwachtingen aang~.ande de toekomstige prijsontwikkeling volledig baseren op de inflatiecijfers uit het verleden. Op deze verwachtingen
in

reële

wordt geen enkele

invloed uitgeoefend door de inzichten die bij de

subjecten leven over de werking van het
gevormde verwachtingen
de

economisch proces.

Aldus

staan op gespannen voet met de veronderstel-

rationaliteit van de economische subjecten.

Indien aangenomen zou mogen worden dat de economische subjecten
in plaats van dat zij zuiver historisch bepaalde inflatieverwachtingen huldigen een perfecte schatting bezitten van de zich voordoende prijsstijgingen,

krijgt de loonsvorming zijn flexibiliteit
De lonen worden dan bepaald door de spanning op de arbeidsmarkt en de zich feitelijk voordoende inflatie. Loontrekkers die
terug.

streven naar het,
reële loon,

passen

gegeven de situatie op de

feitelijk voordoende prijsontwikkeling.
zoals

arbeidsmarkt,

maximale

hun nominale looneisen volledig aan aan de
Dit wil niet

in het oorspronkelijke klassieke kader,

ledige werkgelegenheid

is

de nominale flexibiliteit
wordt gepredetermineerd.

gegarandeerd.
van de

zich

zeggen dat,

te allen

tijde vol-

Wel betekent het dat door

lonen de

feitelijke reële loonvoet

Gegeven de aanwezige kapitaalgoederenvoor-

zzs
raad en de,

bij

die gepredetermineerde reële loonvoet passende prozijn de werkaelegenheid en het reële nationale product
Voor de boven beschreven nominale starheid is een reële in

ductietechniek
bepaald.

de plaats getreden waarbij wederom de werkgelegenheid als ventiel
functioneert.
Afgezien van de verdeling van het reële nationale product over
consumptie en

investeringen enerzijds en de bepaling van de reële
is aldus het reële deel van het economisch proces
volledig bepaald zonder dat de geldsfeer daaroo van invloed is. De
rente anderzijds

laatstgenoemde drie variabelen worden evenmin bepaald door de monetaire sfeer. In reële termen gestelde consumptie- en investeringsfuncties

zijn in samenhang met een budgetrestrictie

de bepaling van de genoemde variabelen.
dat dit dus ook geldt voor de

Van belang

voldoende voor
is

in dit kader

reële rente.

Voor de monetaire sfeer blijft slechts over het vaststellen van de
grootheid: prijspeil en inflatie. Deze laatste geeft tevens
de hoogte van de nominale rentevoet. De reeds bepaalde reële
rente
nominale

qeeft aan op welke wijze de aanwezige geldhoeveelheid wordt verdeeld
over transactiegeld en beleggingsactief. Oit deze verdeling volg~ gegeven de reële productie het feitelijke prijspeil en de inflatie.
Geconcludeerd kan worden dat, ervan uitqaande dat de vraag naar
geld in het algemeen wel degelijk rentegevoelig zal zijn, een
ophoging van de nominale rentevoet met minder dan de inflatieverwachtingen

zijn grond vindt in

toekomstige

inflatie.

systematisch foutieve schattingen van

Aan adaptieve verwachtingen,

rekening houden met het verleden van
een dergelijke discrepantie tussen
wachting inherent.

het

die

is

feitelijke ontwikkeling en ver-

Dit houdt in dat de empirische

toetsen die,

qebruik makend van een adaptief verwachtingenstramien,
tot

immers slechts

inflatieverschijnsel,

concluderen

een slechts

gedeeltelijk opgaan van Fishers hypothese over het
verband van nominale rente en inflatieverwachtingen, slechts betekenis hebben indien aangenomen

zou mogen worden dat de economische

subjecten inderdaad dergelijke

systematische

fouten maken bij

hun

toekomstverwachtingen.

Aan onderzoekingen die gebruik hebben gemaakt van expliciet door "deskundigen" afgegeven verwachtingen
worZt
hier voorbijgegaan daar deze schattingen

"geheel vrijblijvend" zijn
Bovendien kleven aan die verwachtingen nog andere bezwaren.
Voor dergelijk onderzoek en de bezwaren ertegen zij verwezen naar
geweest.
o.a.

Gibson, W.E. [1972] en Carlson,

gend is

echter t9ullineaux,

D.J.

J.A.,

(1978].

[1977,

p.27-55]. Verdedi-
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Op de vorming van verwachtingen en

de verwerking van informatie

wordt in een volgende paragraaf teruggekomen.

Hier zij

er mee vol-

staan erop te wijzen dat weliswaar een perfect anticiperen van inflatie door de economische

subjecten als

implausibel moet worden

afgedaan maar dat dit ook niet strict noodzakelijk is voor de conclusies.

De onderhavige implausibiliteit

is

immers voor een belang-

rijk deel terug te voeren op het feit dat de echte wereld er een
die gekenmerkt wordt door onzekerheid omtrent de toekomst.

is

In dat

geval zijn de verwachtingen van rationele subjecten te zien als veronderstelde kansverdelingen rond de

feitelijke ontwikkeling.

hangt dan van de ligging van de gehuldigde kansverdeling af,
inderdaad sprake is van

Het
of er

systematische onder- of overschattingen.

Perfecte anticipatie neemt

onder die omstandigheden de vorm aan

een ontbreken van systematische

van

fouten.

Het element der onzekerheid dat verder in deze paragraaf heeft
ontbroken,

is hiermee

in de analyse betrokken.

schouwing laten van onzekerheid
die een kenmerk

Door het buiten be-

is ook de protefeuillebenadering

is van de neo-Keynesiaanse en de monetairistische

beschouwingswijzen buiten schot gebleven.

In de volgende

wordt gepoogd dit tekort enigszins op te vullen.

paragraaf
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Hoofdstuk 7

In hoeverre eist het belang van partijen een volledige
inflatiedekking in de

7.1

Het bestaan van geld

Sargent's

[1976]

verhelderende analyse van de samenhang tussen no-

minale rente en heersende
het

rente?

inflatieverwachtingen stelt duidelijk in

licht de spanning die er bestaat tussen de opvattingen van

Fisher en die van o.a.

Keynes.

Sargent bereikt zijn resultaten door

principieel in één model op te nemen een
drag gebaseerd op een denken

in reële

spaar- en

investeringsge-

termen enerzijds en een ren-

tegevoelige vraag naar geld anderzijds.

Het aannemen van het tege-

lijkertijd optreden van een volledig Fisher-effect en van een liquiditeitseffect à la Keynes moet uitgesloten worden geacht,
van de

op grond

inconsistentie der veronderstellingen aangaande het

der economische subjecten.

Terwijl

gedrag

het mogelijk ís dat het liquidi-

teitseffect remmend werkt op het Fisher-effect zijn er ook omstandigheden aan te wijzen - het volledig voorzien van de
waarbij de

inflatie -

inflatieverwachtingen volledig in een stijging van de no-

minale rente tot uiting komen.

In dat

geval determineert de vraag

naar geld slechts de inflatievoet en de nominale rente terwijl de reële rente overeenkomstig de klassieke
deel van het systeem wordt bepaald.

ideeën van Fisher

in het reële

Uiteraard leidt ook een rente-

ongevoelige vraag naar geld tot dit resultaat.

Dan ontbreekt

immers

het Keynesiaanse liquiditeitseffect.
Eerder,

in 6.3,

is gereleveerd het belang van het portefeuille-as-

pect dat aan de disposities der economische subjecten
Aan dit punt,

wil het voorkomen,

Sargent nauwelijks,

inherent is.

wordt in een analyse als die van

althans niet explíciet recht gedaan.

dan vooral het rekening houden met de
de portefeuilledisposities.

Dit geldt

gevolgen van onzekerheid voor

Wel betrekt,

zoals opgemerkt,

zijn beschouwingen dat mensen niet over"oerfect

foresight'

Sargent

in

beschikken

maar hoogstens over een kansverdeling van de economische variabelen
die niet

systematisch afwijkt van de werkelijkheid.

De

implicaties

van een dergelijke wetenschap voor de portefeuillesamenstelling
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en daarmee voor de uiteindelijke tot

standkomende relatieve belo-

ningsvoeten op de diverse àctiva blijven evenwel onaangeroerd.

De

vraag naar en het aanbod van vermogensactiva en hun repercussies op
andere economische variabelen,

zoals

de rentestand moeten worden be-

zien in een kader van portefeuilledisposities onder onzekerheid.
het bijzonder dient daarbij
in reële

re het voor

flatie noodzakelijk

In

aan de orde te komen de vraag in hoever-

termen denkende subjecten bij
is dat de

een onzekere

reële rente onveranderd blijft.

in-

Ook

afgezien van de verwerking van de gevolgen van portefeuilledisposities voor de

tot standkomende rendementsvoeten onder een onzekere

is het de vraag of

inflatie

en in hoeverre bij

en een liquiditeitseffect recht

een Fisher-

feuilleproblematiek bij

is

inflatieverwachtingen.

een samenbrengen van
gedaan aan de porteOp dit punt

zal eerst

worden ingegaan.
De Keynesiaanse inbreng van een

rentegevoelige vraag naar geld

is

gebaseerd op de notie dat geld door de economische subjecten ook als
een vermogensactief kan worden gehouden.

De rentegevoeligheid van de

Keynesiaanse vraag naar qeld vindt zijn grond daarin dat tegen elkaar zouden worden afgewogen het aanhouden van geld en van rentedragende obligaties.

De geldmarkt

is

het spiegelbeeld van de markt voor

De veronderstelling dat geld en obligaties

obligaties.

worden aangehouden waarbij

de

naast elkaar

rente zorg draagt voor een evenwicht

tussen de twee portefeuillecomponenten is

zeker niet zonder proble-

men. Waarom toch zou men niet het gehele vermogen steken in het actief,

dat

in

tegenstelling tot geld,

Keynes aangewezen en door Tobin
is dat obligaties weliswaar

wel

(1958]

inkomen genereert? De door

nader uitgewerkte verklaring

rentedragend

zijn maar tevens behept met
Inderdaad

een koersrisico door de mogelijke interestfluctuaties.
moet het naast elkaar bestaan van geld als

vermogensactief en van

rentedragende obligaties zijn grond vinden in de onzekerheid die het
leven kenmerkt.
voldoende.
rate of

De

door Keynes gegeven verklaring lijkt evenwel niet

"But to say"

merkt Hicks

(1948,

p.163-164]

op,

"that the

interest on perfectly safe securities is determined by nothing

else but uncertainty of future

interest rates seems to

rest hanging by its own bootstraps;
tion that there must be more in

leave inte-

one feels an obstinate convic-

it than that". Als dit meerdere

wijst Hicks aan het feit dat geld een perfecte liquiditeit heeft
maar obligaties,
hoofdstuk 2

hoe dik hun gouden rand ook moge

is gesteld dat

zijn,

niet.

In

het wezenlijke kenmerk van concreet geld,

als product van een rechtsorde,

bestaat in het feit dat het als be-

taling niet kan worden geweigerd.

Omdat obligaties

geen "wettig be-

229
taalmiddel"

zijn is hun liquiditeit beperkt. Dit geldt ook voor
zonder koersricico zoals zeer kortlopend papier. Obligaties brengen kosten met zich om een tegenpartij te vinden die
ze
als betaling aanvaardt. In deze visie, waarbij de blik uitsluitend
obligaties

gericht is op de keuze tussen geld en obligaties,
valt de rente te
zien als een compensatie voor de geringere liquiditeit van
waardepapieren. Voor het Keynesiaanse koersrisico is hier door Hicks
in
de plaats gezet de onzekerheid omtrent de effectieve
betaalkracht
van een obligatie.
gatie blijft

De bestaansreden voor het

gelegen in de onzekerheid.

alternatief geld-obli-

Het begrip liquiditeit ver-

onderstelt

immers de aanwezigheid van onzekerheid. Het optreden van
en renterisico kan een extra argument zijn voor het aanhouden van vermogen in de vorm van geld.
koers-

Het is van belang om in de gedachten te houden dat geld
niet alfunctie kan vervullen van beleggingsobject maar daarnaast,

leen de

wellicht
Eerst

zelfs

primair,

van betekenis

zullen hier aan de orde komen de

is als

een transactiemiddel.

van het bestaan
van geld als een vorm om er vermogen in aan te houden,
onder inflatoire verwachtingen. Daarna wordt het geld als
transactiemiddel onder soortgelijke omstandigheden beschouwd.
Bij de bovenstaande beschouwingen is
ten een

stabiel

ervan uitgegaan

algemeen prijspeil verwachten.

moet worden beantwoord
rationeel mens

implicaties

dat subjec-

De vraag die thans

is deze.

Is er reden om aan te nemen dat een
zijn vermogensportefeuille opneemt indien hij
algemene prijspeil in de toekomst hoger zal zijn

geld in

verwacht dat het

dan het ogenblikkelijke? In een dergelijke situatie dienen tegen
elkaar te worden afgewogen de nominale zekerheid
of volledige liquiditeit en een verwacht reëel verlies op het aanhouden van
vermogen
in geldvorm.

De verwachting van reële verliezen moet tot gevolg
hebben dat de vraag naar geld als een beleggingsobject
ernstig onder
druk komt te staan. Wanneer de verwachte reële verliezen groter
worden dan de voordelen uit hoofde van liquiditeit zal vermogen niet
meer in de vorm van geld worden aangehouderi. Slechts bij
se preferentie voor consumptie in de toekomst boven die

een perverin het heden

zou dit anders zijn.

De genoemde liquiditeitsvoordelen zijn als een
reële grootheïd aan te merken daar zij het spiegelbeeld vormen van
de bespaarde kosten die anders gemoeid zijn met het zoeken
naar een
geschikte wederpartij (1).

(1)Anders Roll [1972] die de liquiditeitsvoordelen in nominale termen definieert.
Op het belang van dit verschil wordt nog dieper ingegaan.
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Indien de verwachtingen over het toekomstige algemene prijspeil
aanvan dien aard zijn dat geld als vermogensobject niet meer in
merking komt

te worden voor dat deel

zal een emplooi gevonden dienen

tot dan toe als vermogensobject werd geom
houden. Gepoogd zal worden dit geld om te zetten in andere vormen
de
vermogen in aan te houden, die niet of minder gevoelig zijn voor
zich
aan
die
coneerste
dienen
werking
van
inflatie.
Als
eroderende
van de geldhoeveelheid dat

hosumptiegoederen waarvan verwacht wordt dat de toekomstige prijs
op
die
vermogensger zal zijn. Daarnaast zal zich de vraag richten
inflatiegevoelig zijn dan

objecten die minder
in het andere geval

zal

de prijzen uitgaan.

Ball

geld.

In het ene als

van deze vraagtoename een opwaartse druk op
die een soortgelijk standpunt inneemt

[1964]

maar geen onderscheid maakt tussen de verschillende redenen om geld
conte houden stelt "Full stock equilibrium requires now the further
dition
level

that the actual price level be equal to the expected price
(-)". Roll [1972] heeft Ball's visie gecorrigeerd voor het be-

trekt
staan van liquiditeits- en transactievoordelen van geld. Roll
omvang
kan
elke
willekeurige
dat
inflatie
niet
de verdere conclusie
Zolang geld gehouden wordt zou de mate van algemene prijsstijging beperkt zijn tot de liquiditeitsvoordelen van het houden
van
van geld omdat geld anders niet wordt gehouden. Een, in het raam
aannemen.

implicatie hiervan

deze stuaie zeer belangrijke,
houdt,

of het

over een hoeveelheid koopkracht die,

afgezien van een correctiepost

uit hoofde van het liquiditeitsvoordeel,

gelijk

te koopkracht van datzelfde geld op een later
van een compensatie voor

inflatie

een dergelijke situatie wel

zeer dubieus

doordat de houders van goederen,
hun bezit te doen.

van dit

verwach-

De noodzaak
is

in

(2).

het actuele prijspeil afgedwongen

die er

in beginsel dezelfde prijs-

ertoe bewogen moeten worden afstand van

Niemand zal

de toekomstige prijs

is aan de

tijdstip.

in de rente of anderszins

Inderdaad worden aanpassingen van
verwachtingen op na houden,

is dat wie geld

op dat moment de beschikking heeft

geleend krijgt,

zijn goed afstaan

indien hij

goed hoger is dan de huidige

feit dat van een aantal goederen - grond is

weet dat

(3).

Het

in dit verband een uit-

stekend voorbeeld - de prijs wordt opgedreven

tot het verwachte peil

doordacht, is te lezen in het von(2)Iets van deze redenering, zij het niet zo ver
1924 p.1195. Zie hierover Hoofdvan
12-4-1924,
PI.J.
rechtl~ank
Almelo
nis van de
inflatiestuk IV, paragraaf 63. Deze rechter hield de crediteur voor dat hij het
onheil had kunnen afwenden do~r in goederen ta beleggen.
van prijs(3)Zonder inflatie in de beschouwingen te betrekken is op de afvlakking
fluctuaties door speculatie gewezen door Samueison, P.A. [1957},
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is echter op zich niet voldoende om het geld als beleggingsobject
te laten voortbestaan.

Daartoe

zou nodig zijn dat de verkopers van

goederen en andere beleggingsobjecten bereid zijn

zelf het

vermogensobject te gaan houden.

zíjn dat van geld

als beleggingsobject slechts
prijspeil,

Het zal duidelijk

sprake kan zijn indien het

de tegenhanger van koopkracht,

veau bevindt dat,

zich op een

gegeven de verwachtingen,

geld" niet meer loont.

Dat

geld als

algemene

zodanig ni-

"een vlucht uit het

is het peil waarbij

de verwachte reële

verliezen door inflatie gelijk zijn aan de liquiditeitsvoordelen van
het beleggingsobject.

Er is geen waarborg dat zich deze

situatie zal

Het is immers de vraag of de vlucht uit het geld als be-

voordoen.

legging het algemene prijspeil

hiertoe

genoeg opdrijft.

Voorzover

dit niet het geval is kan de gevolgtrekking slechts deze

zijn dat

er weliswaar inflatie optreedt maar dat deze onvoldoende

is om het

geld als vermogensobject te doen verdwijnen.

Het opnemen van een

Keynesiaanse vraag naar geld die zich immers richt op het geld als
beleggingsobject in één model

tezamen met het Fisher-effect is

dan

Als het geld als beleggingsobject niet meer

functioneert,

kan er geen sprake zijn van een beperkende invloed van

liquiditeits-

ongegrond.

verruiming op de verwerking van verwachte
rentestand,

inflatie

zoals de beschouwingen van Sargent

heid aangeven.

in de nominale

(1976)

als mogelijk-

Dit afgezien van de vraag of een colledig Fisher-ef-

fect onder die omstandigheden te verwachten zou zijn.

Waarover meer

in de volgende paragraaf.
Of een
genoeg

situatie zich voordoet dat de verwachte inflatie

antwoord te doen zijn,

is

in feite niet vast te stellen.

mers niet mogelijk te bepalen of
wordt aangehouden.
dit

Geconstateerd kan

inderdaad het geval.

te herinneren dat Fisher,

Het

is im-

er geld uit beleggingsoverwegingen
slechts worden of geld uber-

haupt door de economische subjecten wordt gehouden.
is

juist laag

is om het opnemen van geld in de beleggingsportefeuille ver-

In het algemeen

Het is van belang er hier weer eens

geheel in de klassieke traditie,

dat geld slechts als transactiemiddel dienst doet.

aan

aannam

In een wereld met

inflatoire verwachtingen wint deze veronderstelling slechts aan

rea-

liteitsgehalte.
Voor de in

6.4

gereleveerde

subtiele remmende werking van het

Keynesiaanse

liquiditeitseffect op het Fisher-effect is slechts een

plaats in te

ruimen voorzover de verwachte

inflatie laag genoeg is

om het geld als vermogensobject te laten voortbestaan.
naar geld als oppotmiddel geheel
drukkend effect kunnen uitgaan

verdwijnt

Als de vraag

zou hiervan een rente-

indien het afgestoten oppotmiddel

in
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obligaties

wordt gestoken.

laatste niet behept

Dit is echter het geval

oppotmiddel kleven. Dat wil

zeggen dat zij

satie bieden voor

inflatieverliezen.

Een nadere
bij

indien deze

zijn met dezelfde bezwaren die aan het

te

lijden

interpretatie dringt zich op van Sargents

perfect geanticipeerde

geld als

wel een volledige compenresultaat dat

inflatie de Keynesiaanse vraag naar geld-

functie slechts het algemene prijspeil en de nominale rente bepaalt.
Indien

"perfect

foresight" van een voldoende hoge inflatie

is het geld hoogstens

productieproces alleen daarom in de vorm van obligaties
king gesteld omdat het reële rendement is verzekerd.
angel

bestaat

transactiegeld en worden middelen voor het
ter beschik-

De eigenlijke

is dan echter uit de Keynesiaanse inbreng getrokken.

Eigenlijk zou de spanning die er tussen de opvattingen van Keynes
en Fisher bestaat niet mogen verwonderen,

gegeven dat de werelden

waarin hun analyses zijn geplaatst geheel

van aard verschillen.

Tot

deze verschillen moet kennelijk ook worden gerekend de mogelijkheid
van inflatieverwachtingen bij

de economische subjecten.

Er

is een

tussengebied waar de inflatieverwachtingen een zodanig be?erkte
kracht hebben dat aspecten van beide visies actueel kunnen
Het is dit gebied waarop van toepassing
[1976,

p.314]

opmerking:

least

in models

money

is

not

ney on the
give rise

zero,

if

less

side of

the coin is

that,

interest elasticity of the demand

at
for

there exist negative liquidity effects of mo-

interest rate
to a

"The other

in which the

zijn.

zou kunnen zijn Sargents

then an increase

than equivalent

in expected inflation will

increase

in the nominal rate of

interest".
Wanneer het geld als beleggingsobject verdwijnt

en het alleen uit

transactiemotieven wordt gehouden blijft veel van de
overwegingen

in

stand.

Transactiegeld vindt

reële besparingen bij het tot

standkomen van transacties.

sparingen maken het belangrijkste verschil uit
keershuishouding en een

'primitieve"

als o.a.

opmerkt.

Alchian

[1977]

eerder gegeven

zijn bestaansgrond in de
Die be-

tussen een geld-ver-

ruil-ver]ceershuishouding,

zo-

Ook wanneer verhogingen van het

prijspeil en bijgevolg reële verliezen op geld worden verwacht zal
geld toch voor transactiedoeleinden worden gebruikt

zolang de meer

genoemde transactievoordelen tegen deze verwachte verliezen opwegen.
Verwachte inflatie moge het geld
kunnen stellen,

flatiegraad zijn ingeperkt
actievoordelen.
valt aan

te

als vermogensobject buiten gebruik

zolang transactiegeld aangetroffen wordt moet deintot een niveau overeenkomstig de

trans-

Aangezien deze besparingen zeer groot zijn te achten

nemen dat de aldus maximaal

toelaatbare inflatie aan-
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merkelijk groter is dan die welke vereist is om het geld als
gingsobject te

beleg-

laten voortbestaan.

Dit vindt een illustratie

in een hyperinflatie zoals

de wereldoorlogen in Duitsland heeft voorgedaan.
toen de markt als vermogensobject en werd hij
vangen door o.a.

de dollar.

zich

tussen

Inderdaad verdween

in die functie ver-

Als betaalmiddel bleef

de mark evenwel

bestaan.
De onderhavige beperking van de mogelijk verwachte stijging van
het algemene prijspeil kan niet betekenen dat de prijzen van alle
goederen gesteld worden op hun geanticipeerde niveau minus een correctiepost voor

transactievoordelen.

gehouden met het oog
vlucht uit het
voor opslag

op de toekomst

transactiegeld,

lenen.

Slechts bij

Aangezien transactiegeld wordt
zal de vraag,

zich richten

als gevolg van een

op die goederen die zich

die goederen heeft het zin verwachte

inflatie tot ogenblikkelíjke prijsstijgingen te laten voeren.
het

in een situatie van evenwicht niet uit mag maken of

deren

zelf

dende,

in voorraad houdt dan wel

iemand goelater gel-

zich deze tegen de

naar verwachting gestegen, marktprijs aanschaft

Daar

zal voor de-

ze goederen van een verwachte prijsstijging slechts zoveel worden
overgelaten als
opvangen.

nodig is om de kosten van voorraadvormíng

Niet alle goederen evenwel

te kunnen

lenen zich voor opslag.

In veel

gevallen

zijn de voorraadkosten prohibitief hoog terwijl van een aan-

tal

"bederfelijke"

zeer

den gesteld.

goederen deze kosten op oneindig kunnen wor-

In dit verband valt

diensten. Deze

"bederfelijkheid"

in het bijzonder te denken aan
brengt met zich dat in beginsel op

de prijsstijging van deze goederen en diensten geen enkele rem gezet is.

Slechts kan qezocht worden naar alternatieve manieren deze

goederen op te

slaan.

Illustratief hiervoor is het door Peles [1971]

gegeven voorbeeld van de koop van een pindaplantage als middel om
pinda's

op te

slaan voor

de toekomst.

Tot de voorraadkosten moeten naast de directe,
ten eigenlijk ook worden
ken vermogensbeslag.

Deze rentevoet,

gelijk aan de marginale

fysieke,

opslagkos-

gerekend de kosten verbonden aan het betrolcis gegeven de spaarbeslissing,

tijdsvoorkeurvoet voor consumptie. Met

dere woorden tot de voorraadkosten behoort ook een reële

an-

rentecom-

ponent. Voor de afweging tussen het houden van transactiegeld - uiteindelijk ook een stuk níet-consumptie - en het houden van goederen
is deze rentefactor niet van belang

daar hij

in feite eveneens be-

hoort tot de reële verliezen die indien het renteloze transactiegeld
wordt gehouden door de voordelen ervan moeten worden gecompenseerd.
Bijeen genomen kan worden gesteld dat het verwachte prijspeil,

en
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dus de verwachte koopkracht van het geld zijn
werpt

in het actuele prijsniveau.

Deze

schaduw achteruit

schaduw is gebrekkig omdat

het voor een niet onbelangrijk aantal onderdelen uit het bestedingspakket niet loont de prijs aan de verwachtingen aan te passen. Voor
de onderdelen die hier buiten

schot blijven,

is een ongelimiteerde

prijsstijging mogelijk.

Zolang transactiegeld functioneert is

ter verwachte

inflatie,

in de

ne prijspeil,

in omvang beperkt door de

zin van een

stijging van het

ech-

algeme-

transactievoordelen van een

geldverkeershuishouding.
Een implicatie van deze

gevolgtrekkingen is deze. Zo er al sprake zou zijn van een wens of een noodzaak tot compensatie van verwachte koopkrachtverliezen in de rentestand ]can dit slechts betreffen de

prijsfluctuaties van die qoederen en diensten die

voor opslag lenen.
vergoeding
mutatie.

Voor de

overige bestaat er

in feite

zich niet

geen voor

in dwingende aanmerking komende, geanticipeerde

Van de feitelijk waar

te nemen

len moeten worden

afgetrokken de

de voorraadkosten

te compenseren.

prijs-

algemene prijsstijging zul-

prijsmutaties die alleen dienen om
Slechts het overblijvende

komt wellicht nog voor verwerking in de

saldo

rente in aanmerking.

Tegen
deze achtergrond behoeft het wellicht ook minder te verbazen en te
verontrusten dat het verrichte empirisch onderzoek, zoals in de
voorgaande paragraaf gebleken, wijst in de richting van een onvolledige verwerlcing in de rente van waargenomen stijgingen van het
prijsindexcijfer.

Uiteraard is het voor de gegeven beschouwingen van

het grootste belang dat de
subjecten

juist zijn.

veronderstelt,

is

Onder zekerheid,

vorming van verwachtingen

het volgende hoofdstuk

Wanneer ondanks verwachte
transactie-overwegingen,
houders van obligaties

stelt dat

[1972,

"(-)

Op de verwerking

in een vollcshuishou-

ingegaan.

inflatie het renteloze geld,

wordt gehouden,

is

zij

zij

1973]

the nominal

het op

transactiegeld toch ook moeten

geeft hierop een ontkennend antwoord.
interest rate will be

just equal

relative disutility of holding bonds rather than currency.
asset provides non-pecuniary services
voordelen F.J.B.)

of

Hij

to the
If an

(liquiditeits- en transactie-

as high a quality as

its nominal interest rate will
of inflation".

het uit

er dan nog wel reden de

schadeloos te stellen vOOr het verwachte ver-

lies aan koopkracht waar
dragen? Roll

zoals Sargents basismodel

dit vanzelfsprekend het geval.

van informatie en de
ding wordt in

prijsverwachtingen van de economische

those provided by money

show no relation to the expected rate

Dit resultaat wordt bereikt via de constatering dat

het Fisher-effect

in

feite

ook op zou moeten gaan voor geld dat

235

weliswaar geen nominale rente kent maar toch gehouden wordt en de
eis dat

er

obligaties

evenwicht moet

zijn tussen het houden van geld en van

Roll clausuleert zijn conclusie dat in evenwicht

(4).

een Fisher-effect ontbreekt, met de voorwaarde dat goederenprijzen
zich op hun eventueel gecorrigeerde,
derdaad ontvalt bij een dergelijke
markt
te

verwachte niveau bevinden.

iedere grond voor een Fisher-effect omdat

inflatie dan afwezig is.

Indien geld,

In-

van de goederen-

"efficiëntie"

relevante verwachreden dan ook,

om welke

wordt gehouden staat in feite af~eijzing van de verwerking van verwachte inflatie

in de nominale rente

goederenmarkten.

Ook

zou c~eerspiegelen maar geld
gevolgde redering
de

los van de e~ïiciëntie van de
prijs?eil niet het verwachte

als h2t actuele

toch wordt gehouden,

aangeven dat

indien de

rentestand desondanks onafhankelijk

[1973]

zou de door Roll

is van de

inilatie.

is in belangrijke mate op dit resultaat gericht.

wordt daar als

een beleggingsobject

zijn

subjecten rationeel

opgevat.

Het

Roll
geld

Daarnaast wordt een

2iader beschouwd komt zijn stelling ez-

rekeneenheid gehanteerd

(5).

o~~ neer dat

functioneert er voor een Fisher-effect geen

zolang geld

plaats is.
Roll's gedachtengang,
is met die van :jicks

die zoals hij

[1948]

zelf aangeeft,

nauw verwant

houdt in dat onder zekerheid de rende-

mentsverschillen tussen de diverse beleggingsmogelijkheden volledig
zijn terug

te voeren op verschillen

zoals uit het voorgaande blijkt,
echter nog
te

in liquiditeit.

Er is immers geen enkele reden om,

te nemen dat de voordelen die inherent
geld een

Dit wettigt

niet de gevolgtrekking dat dus een component van verwach-

inflatie in de nominale rente niet kan bestaan

culeert.

Op zich kan dit,

worden onderschreven.

zuiver nominale grootheid

Integendeel,

gelijk

zijn aan de

zolang geld cirRoll doet,

aan

liquiditeit van

zijn.

aangezien deze voordelen nu juist bestaan

in de be-

sparing op zoek-- en transactiekosten die zouden optreden als niet

(4)Er zou gelden:
voor obligaties (1tR) - (ltr)(1tI)
(a)
1
- (1-r)(1tI)-a
(b)
voor ge'ld
waarbij R de nominale rente, r de reéle rente, I de inflatievcet ena de liquiditeitsvoordelen voorstellen. Als beide activa in een evenwicht worden gehouden geeft het verschil van beide relaties aan dat R-~.
(5)Zou dit waar zijn, dan zou het stricte nominalisme, zoals dit door de Nederlandse rechter ondanks tegenwezpingen die een beroep doen op de goede trouw,
wordt gehandhaafd, niet zozeer een meer of minder billijke rechtsregel zijn
maaz verankerd liggen in de aard der dingen, in het bestaan van geld en geldleningen zelf. In een commentaar op het Praeadvies van S. Royer en F.J.W.
Lówensteijn [1967] eist Bloembergen [1967] dat het Nominalisme in een rechtsregel verankerd

zij.
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van geld gebruik wordt gemaakt,
grootheid aan te merken.

Indien hiermee rekening wordt gehouden

blijft het Fisher-effect
op "veilige

obligaties"

zijn deze voordelen als een reële

in

zoverre overeind dat weliswaar de rente

slechts de aan deze beleggingsvorm inheren-

te liquiditeitsnadelen behoeft te compenseren maar dat, wil dit onder omstandigheden van verwachte inflatie het geval
nale rente met
die reële
te

zijn,

de nomi-

een

inflatiecomponent moet worden verhoogd teneinde
liquiditeitsnadelen te neutraliseren. Dit is eenvoudig in

zien als onderkend wordt

evenzeer opgang doet

dat Roll's en Hicks'

neer dit reële resultaat ook bij
een ophoging met de verwachte
Of oblígaties

basisstellingname

in een wereld met een constant prijspeil. Waninflatie moet worden bereikt zal

inflatie nodig zijn

(6).

inderdaad het rendement kunnen afwerpen dat,

grond van overwegingen aan
afhankelijk van de

de vraagzijde,

aanwendingsmogelijkheden voor de

geldvragers verworven middelen.

op

ervan wordt verwacht is
aldus door de

Voorzover zích hieronder voldoende

mogelijkheden bevinden die qua op;~rengst een op de voet volgen van
de algemene inflatie mogelijk maken is dit inderdaad het geval. Op
zich genomen is de mogelijkheid om de met uitgifte van leningen verworven middelen in duurzame goederen te

steken hiertoe

niet voldoen-

de. Van de meer of minder duurzame goederen immers

is de verwachte

prijsstijging beperkt tot de voorraadkosten.

is,

boven gebleken,

Zelfs

de prijsstijging van deze goederen

vant doordat voorraadvorming

in evenwicht dient

stellen van koop zodat belegging

te

zijn met het uit--

in voorraden een subject niet

staat stelt de door een geldgever gevraagde reële
mie

zo is hier-

niet meer relein

liquiditeitspre-

te vergoeden. De op grond van prijsstijging geanticipeerde

~'winst'

komt alleen de

eerste houder van de betrokken zaken

ten goe-

de.

Geldgever noch geldnemer profiteren van de verwachte prijsstijging. Zelfs wanneer de concurrentie geldnemers ertoe brengt hun volledige winst aan de geldgevers over te dragen is
daar deze winst bij
nihil bedraagt.
aspect

is,

betrekt,

De algemene prijsstijging omvat bovendien meer.

naar het voorkomt,

Roll r~el de

aanbodzijde -

door Fisher,

i.h.b.

die

~6)Gebruik makend van( de

inflatie

{(a)
1(b)
ft a')
1(b')

Dit

in tegenstelling tot

van obligaties - in de beschouwingen

verwaarloosd.

geen inflatie

dit niet genoeg

belegging in duurzame goederen naar verwachting

symbolen van noot ( 4) geldt
(1tR) - (ltr)
1
- (itr)-a
(1tR) - ( ltr)(1fI)
1
- (ltr)(1tI)-a(1tI)
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Iets geheel anders

is het wanneer het produceren van goederen,

die zich niet voor opslag lenen,
gemene

inflatie bij

te houden.

wel de mogelijkheid biedt de

Enerzijds

derzijds het

feit dat verschaffers van middelen

nemen aan die productie er dan toe
wordt

de

an-

zelf deel kunnen

leiden dat de "inflatiewinst"

leningverstrekkers wordt overgedragen.

Op obligaties

juist de geëiste liquiditeitspremie goedgemaakt.

wordt door de concurrentie

al-

concurrentie van

die een dergelijke aanwending voor ogen hebben en

geldvragers

geheel aan

zal

Een tekort

tussen debiteuren weggewerkt - ook door-

dat dan de prijzen van productiemiddelen worden opgedreven - waarbij het feit dat anders geen obligaties
achter de deur

fungeert.

Bij

worden afgenomen als stok

een overschot aan beloning voor obli-

gatiehouders worden geen leningen uitgegeven omdat dit stwc voor
debiteuren verlieslatend
ponent die aldus in de

is.

Het zij benadrukt dat de

rente wordt

ingebracht,

in-latiecom-

slechts een deel van

de feitelijk waar te nemen algemene prijsindexstijging betreft.

7.2

Korte aanduiding van belang en

inhoud van risico-aflceer en

portefeuilletheorie
Thans moet de reeds enkele malen terloops opgeworpen vraag worden
beantwoord of het volledig doorvoeren van de Fisher benadering van
nominale rentes op obligaties
mogelijk

in een wereld van inflatie niet alleen

is maar door rationele

subjecten ook vereist wordt.

toegespitst dient aan de orde te worden gesteld of
van onzekerheid en bijgevolg ook van een

stochastische inflatie, de

reële rente bij verwachte inflatie constant blijft of althans
onafhankelijk van die verwachte

inflatie ontwikkelt

(7).

ponderantie van het Fisher-effect bij

door Sar-

ten aanzien van de pre-

"perfect foresight"

haafd kunnen blijven in een wereld van onzekerheid,
wachtingen maar niet systematisch afwijken van,
zijn met,

zich

Het ant-

woord op deze vraag is in het bijzonder van belang omdat
gent wordt gesuggereerd dat de conclusies

Nader

in een wereld

zolang

dat is

de werkelijlcheid van het economisch gebeuren.

gehandde

ver-

inconsistent
Deze

sug-

(7)Bij de in paragraaf 6.4 besproken empirische tcetsen van het Fisher-effect is
steeds uitgegaan van een onafhankelijkheid van de reèle rente, de constante
term in de regressie vergelijking, en de verwachte inflatie op welke wijze ook
benaderd. Wanneer de factorverhoudingen in het productieproces variabel zijn
is het denkbaar dat reèle rente afhankelijk is van de inflatieverwachting,voorzover deze laatste de techniekkeuze bepaalt, zoals de monetaire groeitheorie
wil. In feite wordt daarbij ook gebruik qemaakt van portefeuille-aanpassingen.
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gestie is uitgewerkt in Sargent
In zijn beschouwingen,

aangesloten wordt impliciet
drie activa: geld,

[1973b].

waaraan hierboven in eerste

instantiesver3

uitgegaan van het bestaan van minstens

obligaties en

fysiek kapitaal of

"aandelen".

Daarbij wordt niet wezenlijk ingegaan op de verhoudingen waarin de
economische subjecten bereid zijn deze activa aan
welke prijs.

Ook wanneer

"perfect

foresight"

onzekerheid wordt geen aandacht besteed aan de
heid op de portefeuillesamenstelling

te houden en tegen

vervangen wordt door
invloed van onzeker--

en de geëiste

rendementen.

Het

grondstramien blijft hetzelfde. Als eenmaal obligaties en "aandelen"
in de Keynesiaanse traditie

tot perfecte

verklaard

rekening

(8)

wordt

slechts

substituten van elkaar zijn

gehouden met een afruil tussen

yeld en andere activa via een of andere rentegevoelige Keynesiaanse
vraag naar geld.

Aan

de

realiteit, waarin een fijnere afstemming

plaatsvindt wordt zo te weinig
6.3,

recht gedaan.

is gereleveerd het belang van het

Eerder,

de vermogensdisposities van de economische subjecten
Uitgangspunt daarbij

is de onvolledige

in paragraaf

portefeuille-aspect dat aan
inherent is.

substitueerbaarheid

tussen

de verschillende vermogensactiva.
Het naast elkaar aanhouden van verschillende activa is
als zinvol te beschouwen tegen de

slechts

achtergrond van onzekerheid om-

trent het verloop van de relevante economische variabelen.
brelcen van onzekerheid imners
loningsvoeten zonder meer

aanleiding geven tot oneindig grotere

winsten door de verkoop van
de opbrengst in het hoger
len echter door

Bij ont-

zou het bestaan van verschillende be-

lager renderende activa en belegging van

renderende actief.

Deze verschillen zul-

"arbitrage" worden weggevaagd. Hierboven is trouwens

ook het Fisher-effect op een dergelijk argument gebaseerd.
ledige

De vol-

substitueerbaarheid van aandelen en obligaties leidt

gelijkheid van de rentevoet

tot een

en de winstgevendheid van het productie-

proces omdat enerzijds de vragen van vermogenstitels zich
richten op het hoogste rendement en anderzijds

zullen

de aanbieders bij

volledige zekerheid geen reden hebben om dit rendement te weigeren.
t4anneer vermogensobjecten
van elkaar zijn,

is

in beginsel geen perfecte substituten

het bestaan van onzekerheid op zich genomen nog

(8)Intussen rijst de vraag of het wel juist is Keynes' visie te vereenzelvigen
met een geld-obligatie alternatief en die van Fisher met een geld-goederen
alternatief en hieruit de verschillen tussen beide te destilleren wanneer
obligaties en aandelen in feite door beiden als perfecte substituten worden
gezien. Anders b.v. Nieuwenburg en Leemreize [1974].
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niet voldoende reden om verschillende objecten naast elkaar te houden of anders gezegd te

"diversificeren".

Immers,

wanneer een

ject onverschillig staat tegenover onze;cerheid of slechts
naar de hoogst mogelijke,

zij

sub-

zoekt

oobrengst van zijn be-

het onzekere,

leggingen staat geen enkele rationaliteitsoverweginq in de weg om alles op één ]caart te zetten.

Dat ~vil

zeggen

van slechts één actief aan te houden.

zijn vermogen in de vorm

Teneinde de,

waarneembare diversificatie van beleggingen
dig.

Daarom vindt thans een korte

zichten van

de

in de realiteit

verklaren is meer no-

uiteenzetting plaats van de in-

portefeuilletheorie.

De moderne portefeuilletheorie
klaart heeft als hoeksteen de
jecten,

te

zij bepalend zijn voor de algemene gang van zaken

voorzover

in een economie,

die dit verschijnselexpliciet ver-

veronderstelling dat economische sub-

bij

hun vermogensdisposities risico mijden.

andere kant poogt deze

theorie aan te geven in welke

diverse bestaande vermogensobjecten door
zullen worden gehouden.

Een belangrijke

Van de

verhoudingen

risicomijdende subjecten
stap verdergaand kan een

structuur worden afgeleid van de marlctrendementen die geldenindien
een mar}ct,

waar de

is van risico,

typische prijsbepalende marktdeelnemer afkerig

in evenwicht

is.

De portefeuilletheorie bouwt hierbij voort
inzicht in de rationele

besluitvormi~g

Neumann en 24orgenstern en Savage.
sultaten waren
Bernoulli

reeds

op de doorbraak in het

onder onzekerheid door Von

De eerste

fundamenten voor hun re-

in de achttiende eeuw te

St.

Petersburg door

gelegd.

Verdere versterking en ontwikkeling moest evenwel wachten tot de
benodigde concepten in de wiskundige statistiek tot voldoende
klaarheid waren gekomen.
notie van een kans

In het bijzonder geldt dit de fundamentele

(9).

Zonder dieper in te gaan op de scherpzinnige conceptuele
menten lcan de

door deze

studie relevante kern van

van de portefeuilletheorie als
tuatie van onzekerheid kan de
over de voor hem bij

volgt worden weergegeven.
"wetenschap"

dat bij

Zn een si-

die een subject bezit

zijn vermogensdisposities

van het économisch proces worden uitgedrukt

funda-

deze bouwsteen

relevante

uitkomsten

in ltansverdelingen zo-

de analyse gebruik gemaakt kan worden van de technieken van

de wiskundige statistiek.

Aangezien het

in de economie

in belang-

(9)Voor een overzicht van deze theorie en zijn ontwikkeling zie Arrow, K.J.,
[1970, H2].
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rijke mate gaat om veranderende onderliggende processen en in elk
geval een proces met een bepaalde uitkomst in de realiteit niet
willekeurig kan worden herhaald om kennis van het nroces te vergaren, zijn de kansverdelingen waarvan hier sprake is niet noodzakelijk te vereenzelvigen met

objectieve frequentieverdelingen

die door tellingen of analyse kunnen worden vastgesteld.
uiteraard een nauwe

samenhang bestaan

tussen de kansverdelingen

waarmee de subjecten geacht worden te werken en de
komsten terwijl anderzijds de
buiten beschouwing mogen

zoals

;Pel zaler

feitelijke uit-

subjecten de waargenomen praktijk niet

laten

(10).

Daar de verschillende mogelijke relevante uitkomsten

in het algemeen een onderlinge samenhang kunnen vertonen moet tevens worden
aangenomen dat de economische subjecten zich ook over deze samenhangen een beeld vormen om mede daarop hun handelingen te baseren.
In termen van de statistiek wil dit zeggen dat de wetenschap der
subjecten over de toekomst kan worden uitgedrukt in een verbonden
waarschijnlijkheidsverdelíng van alle relevante uitkomsten.
minder algemeen gesteld:

naast een kansverdeling van

le uitkomsten beschikken de
latie

subjecten over een beeld van de corre-

tussen de kansvariabelen.

van het economisch proces
heid in

De centrale noemer om de uitkomsten

te definiëren

is

koopkracht of mogelijk-

de consumptiebehoeften te voorzien.

De theorie constateert

nu dat subjecten in

zijn een keuze te maken uit handelwijzen met
Gebaseerd op een aantal niet al
vanzelfsprekende axiomata
zijn keuzes komt,

te

in een persoonsgebonden systeem

tussen gewichten en uitkomsten heeft
tijd als gelukkig ervaren naam

in de

rangorde

Het wiskundig verband

literatuur

de niet al-

"nutsfunctie" mee gelcregen.

wichten worden dan uitgedrukt in

"nutseenheden".

De

ge-

Gezegd wordt dat

subjecten die een keuze moeten maken uit

alternatieven schetst

maximeren.

zijn toe te kennen,

gewicht van een handelwijze de

in de preferentie van het subject weergeeft.

deze theorie economische

rationaliteit geeft

waarmee een subject tot

van gewichten die aan de mogelijke uitkomsten
zodanig dat het gemiddelde

pralctijk in staat

onzekere uitkomsten.

menselijke

"mechanisme"

kan worden gevat

de

stringente maar ook niet geheel

omtrent de

de theorie verder aan dat het

onzekere

Iets

de individue-

als mensen

die hun

`verwachte nut"

Hoewel de nutsfunctie de gehele preferentiestructuur

(10)De vraag of deze zgn. subjectieve kansen zich verdroegen met de verworvenheden van de statístiek heeft een essentiéle rol gespeeld bij de ontwikkeling
van de theorie.
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vangt wordt er nauwelijks

een beperkende uitspraak gedaan over de

aard van deze preferentiestructuur.
axiomata overeenstemmende,
tie met

Elke

consistente,

preferentiestructuur

een bepaald verloop over de uitkomsten onder

is een keuze op grond van
uitkomst

dat

te brengen.

de vercvachtingswaarde of de

geheel in overeenstemmíng met

de

is met de

is in een nutsfunc-

theorie.

Zo

gemiddelde

In beginsel kan

recht gedaan worden aan de waardering door het subject van elke karakteristiek van een kansverdeling.
ook hoofdzakelijk gelegen

in het

Het belang van de

theorie is dan

feit dat een hanteerbaar analytisch

instrument is gegeven voor de benadering van rationele beslissingen
onder onzelcerheid.
De

hoeksteen van de

portefeuilletheorie en

haar uitbreidingen is

dat wel een uitspraalt wordt gedaan over de aard van de preferentiestructuur der subjecten en
geacht worden te werken.

zelfs over de kansverdelingen waarmee zij

Dit soort beperkende veronderstellingen is

nodig

omdat anders de analyse van portefeuillebeslissingen en van de
prijsvorming van financiële activa even onhandelbaar en empirisch
leeg

zou zijn als zij

Ross

[1978]

zijn in de algemene evenwichtsleer,

zoals

krachtig opmerkt.

Voor wat betreft de preferentiestructuur wordt ervan uitgegaan dat
men zich bij

zijn keuze uit

onzekere handelwijzen niet

verlaat op de

gemiddelde uit7comst en nog minder op de hoogst mogelijke uitkomst
maar zich mede

laat leiden door het risico dat aan elk der vermogens-

disposities eigen is.

Meer

specifiek wordt ervan uitgegaan dat de

subjecten risicomijders zijn.
Aan de

risico-afkeer die de economische

tefeuilletheorie,
den gegeven.
?osition
ly

fair

aan de dag

"A risk averter

of certainty,
(a fortiori he

ly unfair

to him)"

is

is

geeft Arrow

[1970,

p.90]

een relatief voordeel

is

actuarial-

is

actuarial-

als begripsbepaling.

zelcer alternatief

subject

Dat wil

zijn dan die van het

An-

indien hij

slechts dan

indien deze voor hem,

inhoudt.

inhoud wor-

starting from a

talce a bet which

dat een risico-afkerig

onzekere handelwijze bereid is,
de opbrengst hoger moet

volgens de por-

unwilling to take a bet which

de beschikking heeft over een
ting,

defined as one who,

is unwilling to

ders gezegd betekent dit

subjecten,

leggen kan een meer exacte

tot een

naar verwach-

zeggen dat de gemiddelzeker(heids)alternatief.

Dit voordeel dat het subject eist voor zijn bereidheid het onzeker
alternatief te nemen is
premie.

te

zien als een door hem verlangde risico-

Een dergelijke premie zal ook

gaat om de keuze

tussen een

een rol

spelen indien het niet

zekere en een onzekere handelwijze maar

om die tussen onzekere mogelijkheden onderling.

Het mijden van

risi-
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zal er immers toe leiden dat in het

co

laatste geval die propositie

wordt gekozen die de hoogste opbrengst boven de geëiste premie belooft.

De grootte van de verlangde premie is uiteraard afhankelijk

van de "gok",

dat wil zeggen van de ligging en de vorm van de be-

troklcen kansverdeling.

Aldus hee-t een vertaling

plaats van ellc ri-

sico in premie op grond van de risicomijdendheid van het subject.
Anders gezegd, bij

ellce vorm van een verdeling behoort een minimaal

verlangde ligging.

Zolang het subject voldoet

de

"verwachte nutstheorie"

risico's
De

zal deze

onderling consistent zijn.

aanname van risico-afkeer als

ten die

aan de axiomata van

vertaling over verschillende

de gang van

algemene

typering van de subjec-

zaken in een economie bepalen is op een aantal

gronden te verdedigen.

In de eerste plaats

wereld. Afgezien van enige uitzonderlijke
nemen aan kansspelen,

is

daar de ervarings-

situaties,

worden handelwijzen waaraan een grote mate var.

onzekerheid is verbonden

gemeden,

tenzij

teaenover die onzekerheid

een beloning is gesteld of inet andere woorden,
wordt verdiend.

een risicopremie

De mogelijkheid van grote winst

doende. Van groter belang

is op zich niet vol-

zijn de volgende overwegingen.

~7anneer een subject over
als

disponeert

zijn middelen

een keuze uit een aantal elementaire

activa:

de basisproposities niet

in feite identiek zijn,

de mogelijkheid de kansverdeling van de
taire activa.
mers

heeft

obli-

Zolang

een subject

resultaten van zijn dispo-

is dat de

Ter illustratie diene het verschil
die één auto verzekert tegen schade
keraar die tien auto's elk voor een

"middeling"

van samenstel-

ligging van de resulterende
invloed op de vorm

(12).

in posities van de verzekeraar
respectievelijk van de verzetiende deel van de schade

Beiden kunnen dezelfde schade verwachten,
spreiding

im-

totaalresultaten. Van cardinaal

invloed die de

in het algemeen afwijkt van de

tiende van de

geld,

(11).

Verschillende combinaties van activa impliceren

lende kansverdelingen uitoefent op de
verdeling,

dit te zien

te beinvloeden door de keuze van één der elemen--

elk hun eigen verdeling van de

belang hierbij

is

zoals

gaties en specifieke goederen of combinaties daarvan

sities niet alleen

zoals het deel-

dekt.

de tweede wordt met een

in de schade geconfronteerd in vergelijking

(ll)Wat als een elementair actief wordt aangemerkt is in belangrijke mate arbitrair. Zo zou een bedrijfsobligatie enerzijds naast aandelen en staatsobligaties kunnen worden gesteld maar anderzijds ook gezien worden als een combinatíe van beide.
(12)Dit is slechts anders in het hier juist uitgesloten geval dat de proposities
in feite identiek zijn. N.B. niet gelijksoortig.
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tot de eerste.

In dit voorbeeld is sprake

aantal gelijksoortige objecten om de
delijke
re,

verdeling

te manipuleren.

van verdeling over een

ligging en vorm van de uitein-

Verwante,

resultaten kunnen worden bereikt

en mogelijk zelfs bete-

indien de verdeling plaats heeft

over ongelijksoortige objecten. Alles bepalend is de
samenstellende kansverdelingen vertonen.

samenhang die
is het zelfs mo-

In theorie

aanzien van de resultaten geheel

gelijk onzekerheid ten

te doen ver-

dwijnen wanneer uitkomsten van twee of ineer basisactiva statistisch
een perfect tegengesteld verband te zien geven.

Positieve uitslagen

van de een kunnen dan worden gecompenseerd met negatieve van de ander.
het

Dit verschijnsel

zal

zich echter niet licht voordoen

zodat men

in deze moet hebben van het samenstellen van een min of ineer uit-

gebreid assortiment van de voorhanden basisinstrumenten en slechts
de spreiding rond de verwachte uitkomst wordt verkleind.
Risicomijdende subjecten

zijn,

zoals gesteld,

gevoelig voor de sa-

menhang van de ligging en de vorm van de verdeling van uiteindelijke resultaten.

Het ligt dan voor de hand dat zij

van de hierboven

aangegeven mogelijkheid tot een fijne afstemming van de karakteristieken van de eindverdeling op hun preferenties gretig gebruik zullen maken.

2ij

zullen

"diversificeren",

naast elkaar hanteren.
van alle

meerdere basisinstrumenten

Aangezien diversificatie in de werkelijkheid

dag het typische verschijnsel is,

het typische subject

valt aan

inderdaad risico liever kwijt

te nemen dat ook
is dan rijk.

Tegengeworpen zou kunnen worden dat ook van subjecten die risico
juist

zoeken verwacht kan worden dat

zij meer dan één basisinstru-

ment hanteren. Wie geld leent om het te steken in het meest onzekere actief vergroot zijn risico verder..Hier is inderdaad sprake van
het gebruik van meer dan één instrument. Kenmerkend
noodzaak

tot één negatieve positie

is

(lenen). Bovendien

gehanteerde instrumenten in het algemeen beperkt

tot

evenwel de
is het aantal

twee

(13).

De

werkelijkheid geeft weliswaar ook wel negatieve posities te zien maar
daar

tegenover staat dan geheel in overeenstemming met risico-afkeer

het houden van meerdere

instrumenten naast elkaar.

Het aannemen van risico-afkeer als overheersend verschijnsel valt
ook

te

funderen in de vereisten voor het bestaan van

marktevenwicht.

een algemeen

In het kader van de nutstheorie neemt risico-aversi-

teit de vorm aan van een degressief stijgend verloop van de nutsfunc-

(13)Slechts indien een portefeuille van basisinstrumenten equivalent is met het
risicoloze lenen zou ook van de risicozoeker gezegd kunnen worden dat hij
"diversificeert". Dit veronderstelt echter het bestaan van een hoogst onwaarschijnlijk perfecte tegengestelde samenhang tussen een aantal basisinstrumenten.
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tie. Anders gezegd,
vermijdt is

het keuzemechanisme

van een subject dat risico

te beschrijven met een concave

functie is wel

nutsfunctie.

te onderscheiden van de erop gebaseerde

tie kromme die weergeeft de

De

nuts-

indifferen-

verzameling disposities die een gelijk

nut opleveren.
De samenhang

tussen individuele preferenties

een algemeen evenwicht is
onzekerheid,
leer.

reeds

lang,

een voorwerp van onderzoek

Niet-concaviteit van

en het bestaan van

afgezien van het element der
in de algemene evenwichts-

individuele nutsfuncties roept problemen

op voor wat betreft de bestaanbaarheid van een

optimaal markteven-

wicht analoog aan het optimum dat de micro-economie afleidt voor een
enkel individu dat uit een aantal alternatieven moet kiezen.
concaviteit immers leidt op het individuele niveau tot
men vraagt slechts één goed
eenvoudig in te
gcederen.

Niet-

"monomanie":

terwijl meerdere voorhanden zijn.

zien door zich een geval voor

te

Ditis

stellen met twee

Indien het nut dat aan combinaties van die goederen wordt

toegekend progressief

stijgt

zijn de lijnen die een gelijk nut aan-

geven door sneden gekromd naar de

oorsprong,

male combinatie slechts één goed omvat.
bare combinatie die op een

t4en

concaaf,
zoekt

zodat de opti-

immers die bereik-

zo hoog mogelijk nutsniveau ligt.

degressief stijgend nut komen de

gewone convexe

Bij

indifferentiecurves

te voorschijn.
Rothenberg

[1960]

heeft

echter aangetoond dat op zich concaviteit

van individuele nutsfuncties niet noodzakelijk
van een optimaal marktevenwicht.
concurrentie,
heel,

leidt de

een concave

waarbij

dus

elk

individu in het niet valt bij

samenvoeging van

(minstens

lineaire)

liteit van de individuen.

is voor het bereiken

~nder omstandigheden van volledige
het ge-

zelfs niet-concave nutsfuncties

tot

preferentiestructuur voor de tota-

Dit resultaat

verder aantoont het bestaan van een

is vereist omdat zoals hij

optimaal marktevenwicht

slechts

is gegarandeerd als de preferentiestructuur van de marlct als geheel
concaaf is. Omdat de markt te beschouwen is als een

samengesteld

subject dat een vraag uitoefent moeten de totstandkomende evenwichtsprijzen uiteindelijk gebaseerd
nutsfunctie. Anders

zijn op een concave

zou immers de

totale vraag

"geaggregeerde"

"monomaan" zijn.

Bij

volledige concurrentie mogen de samenstellende preferenties dus
weliswaar niet-concaaf zijn,

maar het bereiken van de vereiste con-

caviteit van de gezamenlijke nutsfunctie wordt duidelijk vergemakkelijkt

indien

ook

de individuen een concave preferentiestructuur

bezitten.
Terugkerend naar een wereld met onzekerheid kan gezegd worden dat
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voor een optimaal marktevenwicht vereist is dat de preferentiestructuur van de gezamenlijke subjecten overeenkomt met
risico-aversiteit. Het bereiken van deze gezamenlijke preferenties is
gemakkelijker

te bereiken als ook

de individuen

Tot een voorlopige conclusie

komend,

risico mijden.

is het aannemelijk

dat het
marktproces gekenmerlct wordt door risico-afkeer. In het algemeen
zal dit ook gelden voor de deelnemende individuen. Dit betekent
dat
in de prijzen voor onzekere nroposities zoals de markt die in zijn
zoeken naar een evenwicht vaststelt een risicopremie ligt
besloten.
De belangrijke vraag die de portefeuilletheorie, uitgaande van risico-afkeer, heeft beantwoord is die naar de bepaling van deze risicopremie.

Om de marktevenwichtspremie te analyseren is het eerst
zich nader te verdiepen in het probleem van de individuele
vermogensdisposities.
nodig

Aangenomen mag worden dat elk economisch subject uiteindelijk
is geínteresseerd in het totaal van zijn bestedingsmogelijlc-

slechts
heden.
de

Risico-aversiteit ]comt dan

ene kansverdeling van de

tot gelding in de preferentie voor

totale bestedingsmogelijkheden boven de

andere. Afzonderlijke activa die een subject met zijn vermogen kan
aanschaffen zijn niet meer dan een middel om de uiteindelijke bestedingsdoeleinden -

dat is consumptie - te bereiken.

woorden van de afzonderlijke

activa,

Met andere

elk met hun eigen kansverdeling

van uitlcomsten,

is uitsluitend ven belang de bijdrage die zij leveren
aan de kansverdeling van de uiteindelijke totale consumptiemogelijkheden van de subjecten.
Eerder is bij
ring,
re

de adstructie van

risico-afkeer,

als algemene type-

naar voren gelcomen dat wanneer kansverdelingen

verhouding worden samengevoegd,

terende verdeling in het algemeen niet
eenzelfde

'middeling"

de verdelingen.

in een of ande-

de karakteristieken van de resulalle het resultaat zijn van

over de karakteristieken van de

Hoewel de

samenstellen-

ligging van de uiteindelijke verdeling

inderdaad precies het gemiddelde is van die der samenstellende delen
geldt dit in het algemeen niet voor de andere kenmerken, die de vorm
benalen.

Het resultaat van samenvoeging is voor wat die andere ken-

merken bétreft afhankelijk van de samenhang die de delen vertonen.
Omdat ook
dit dat de

andere aspecten dan de

ligging van belang zijn betekent

relevante bijdrage van elk afzonderlijk actief aan het

eindresultaat complex van aard

is.

In elk geval

is

deze niet te be-

palen op grond van de eigen verdeling en risico's alleen.

In be-

schouwing zullen moeten worden betrokken de samenhangen die een actief voor wat betreft

zijn uitkomsten heeft met andere. Aangezien
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de bijdrage van elk actief bepalend zal

zijn voor de beslissing

over de samenstelling van de vermogensdisposities is de meergenoemde samenhang ook van invloed op de portefeuillesamenstelling.
Ietwat meer concrete uitspraken over de betekenis van de activa en
een portefeuille vereisen dat nadere in-

over de samenstelling van

houd wordt gegeven aan de karakteristieken van een verdeling die,
naast de ligging ervan, voor een risico-afkerig subject beslissend
zijn bij

Het moge duidelijk zijn dat de bepaling van

zijn keuze.

deze karateristieken afhankelijk
enerzijds

is van de preferentiestructuur

en de aard van de kansverdelingen anderzijds.

kige keuze aan de ene

of de andere

Een geluk-

aantal kenmer-

kant beperkt het

ken aanzienlijk.
:3oewel het denkbaar is dat alle aspecten van de vorm zoals spreiding om het gemiddelde, scheefheid en gepie]ctheid van belang zijn
neemt de theorie,

voorzover die thans behoorlijk is uitgewerkt, aan

dat men zich mag beperken tot de

spreiding.

tdeer specifiek wordt

meestal aangenomen dat een economisch subject voor
voldoende heeft aan het
De

zijn beslissing

statistisch gemiddelde en de variantie (14).

laatste geeft dan het risico weer dat voor het subject relevant

is.
Ofschoon aan het beschouwen van de variantie als enige risicomaatstaf theoretische bezwaren kleven is het toch goed te verdedigen. Deze bezwaren betreffen de voor een exacte juistheid van de
hypothese vereiste veronderstellingen aangaande de preferentiestructuur van de subjecten of de kansverdelingen van uitkomsten waarmee
zij

bij hun keuzes rékenen.

Van eminent belang is de

overweging dat

door deze aanname de analyse hanteerbaar blijft terwijl toch de essentiële punten van de portefeuillebeslissing en het marktevenwicht
gereleveerd worden.

De variantie is

immers als

goed gedefinieerd en, wat belangrijker is,

de

spreidingsmaatstaf
gevolgen van samen-

voeging van onderling afhankelijke kansverdelingen voor de variantie van het eindresultaat zijn bekend en eenvoudig. Bovendien kan
met behulp van het gemiddelde

en de variantie het gemiddelde

"nut"

- dat zoals gezegd alle elementen van de preferenties van een subject meeneemt - consistent worden benaderd. Met consistentie wordt
dat een rangordening van alternatieven op grond van gemiddelde en variantie in een bepaald verband gelijk is aan de ranghier bedoeld

(14) Dat is de verwachtingswaarde van de gekwadrateerde afwijkingen van het gemiddelde.
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ordening volgens het

gemiddelde"nut" (15).Een niet te onderschatten

voordeel van de variantie

als enig keuzecriterium naast het gemid-

delde is,

tenslotte,

sities

te reduceren tot een uit een beperkt aantal mogelijkheden

is

dat de keuze uit

dat daaruit eventueel is

samengesteld

een groot aantal basispropo(16).

Voor een strakke

se van het marktproces is

nodig dat dit beperkte

marktdeelnemers hetzelfde

is.

viduele portefeuilles

In dat geval

immers

eveneens

leiden zijn tot de prijzen van dat beperkte

Het gebruik van

risicomaatstaf maakt dit mogelijk.

Vermeldenswaard

"separatie beginsel" een ruimere gel-

Afhankelijk van de preferentiestructuur en~of de aard

van de betrokken kansverdelingen blijft het opgaan,
niet de variantie is die voor de keuze van een
tig

eenvoudig te her-

aantal.

is wellicht dat dit zogeheten

(17).

indi-

zodat de prijzen die voor het

bestaan van een evenwicht vereist worden,

ding heeft.

alle

staan alle

in een eenduidig verband met een overzichte-

lijk aantal objectieve mogelijkheden,

de variantie als

analy-

aantal voor

Terwille van de

ook wanneer het

subject bepalend is

eenvoud van uiteenzetting is het echter

diens-

zich te concentreren op de variantie.

Bij

samenvoeging van meerdere kansverdelingen levert het statis-

tisch gemiddelde van het totaal geen probleem op. Het is de

gewogen

som van de samenstellende gemiddelden. Wanneer het om vermogensdisposities gaat worden de gewichten gevormd door de fracties van het
vermogen die worden gestoken in de verschillende activa, met hun bijbehorende kansverdeling van individuele uitkomsten.

De uit samen-

voeging van kansvariabelen resulterende variantie van het eindresultaat is iets meer gecompliceerd.

Hier speelt,

zoals

de samenhang van de variabelen een essehtiële rol.
kan remmend maar ook bevorderend ~verken op de

reeds opgemerkt,
Deze samenhang

totale spreiding. G7an-

neer vermogen wordt verdeeld over dollars en dollar-obligaties
de spreiding

in de einduitkomsten anders

zal

zijn dan wanneer tegenover

de dollars goud ware gezet dat immers over het algemeen een prijsverloop te

zien geeft,

tegengesteld aan dat van de dollar.

van de dollar betekent in het
delen in waarde dalen,

Een val

eerste geval dat beide vermogensonder-

in het tweede

echtPr

is het denkbaar dat het

(15)Zie voor de bezwaren en de verdediging Levy, H. en H.M. Markowitz [1979],
Spronk, J. en P.H.A.N. Verhaegen [1978] en de daaz vermelde literatuur.
(16)Dit is een gevolg van reeds genoemd eenvoudig verband tussen de totale variantie en die der samenstellende delen.
(17)Tobin [1958] was de eerste die een dergelijk separatíe-theorema afgeleid
heeft. Zie hiervoor verder Ross [1978] en Cass, D., J.E. Stiglitz [1970].
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verlies op de dollar wordt goed gemaakt door winst op het goud.

De

spreiding in de vermogensontwikkeling in het tweede geval is dankzij de tegengestelde samenhang der variabelen veel kleiner dan

in

het eerste, waarin beide vermogensonderdelen vrijwel volledig gelijke waarde-ontwikkeling
lijke

te zien geven.

Een deel van de gezamen-

spreiding wordt kennelijk verklaard door de samenhang van de

afzonderlijke spreidingen.
Er bestaat voor laatstbedoelde

samenhang een exacte maatstaf ana-

loog aan de variantie als maatstaf voor de afzonderlijke spreiding:
de covariantie
andere

is,

(18).

De covariantie

met enige goede wil,

te

tussen de ene variabele
zien als

en de

de helft van dat deel

van de gezamenlijke variantie dat zijn grond vindt in de onderlinge
samenhang.

Omdat de variantie

variabele met

zichzelf

te zien

laat de

is

als de covariantie van een

totale variantie zich uitdrukken als

de gewogen som van alle betrokken covarianties.
bij de producten van de
tie wordt genomen,

fracties,

van de

totale

der varianties is dan ook,

die de

onderlinge samenhangen.

zijn daar-

waarvan de covarian-

portefeuille uitmaken.

De middeling

in tegenstelling tot die van de gemiddel-

den, niet het eenvoudig gewogen gemiddelde
van varianties wordt aldus

Gewichten

activa,

(19).

Op de gewogen

som

een correctie toegepast uit hoofde van de

Deze correctie kan negatief zijn.

Dat wil

zeggen dat de totale variantie lager is dan het gewone gewogen gemiddelde der samenstellende varianties.
Daar risico thans is genomen als de variantie van de uiteindelijke kansverdeling betekent dit dat door combinatie van verschillende

(18)De exacte definitie van de covariantie tussen twee variabelen is het gemiddelde van het product van de afwijkingen van elk der variabelen afzonderlijk van
zijn gemiddelde. De analogie met de variantie komt daarin tot uiting dat de
laatste is op te vatten als de covariantie van de betrokken variabele met zichzelf. De variantie behelst immers de gemiddelde gekwadrateerde afwijking.
(19)In symbolen:
E[Rt]

E fi
i
Var(iantie)
-

E(Ri]
(Rt]

-

i i

-

i

fifj

cov(ariantie)

~ fifj EI(ELRi]-Ri)

waarbij i en j- 1...
E(...] staat voor statistisch gemiddelde van

[Ri Rj]
(E[Rj]-Rj)]
..

,

Rt

voor de totale opbrengst of gemiddelde opbrengst van de portefeuille,

fi

voor de fractie die actief i uitmaakt in het totaal en

Ri

respectievelijk R.
resp. j
~

Tilden

(~)

staan voor de onzekere opbrengst van actief i

tenslotte doelen op kansvariabelen.
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activa op het risico een grotere beperking kan worden aangebracht
dan op de gemiddelde opbrengst.

Een risicomijdend

subject zal der-

halve uit dezen hoofde diversificeren om zijn risico
Hoever deze

de som van de covarianties

tussen verschillende

zelfs negatief

doordat

zijn hetzij

fracties worden gehouden.

activa.

Deze

som kan

een aantal covarianties voldoen-

de negatief is dan wel doordat van een aantal
gatieve

te beperken.

risicovermindering gaat is uiteindelijk afhankelijk van

"geschikte" activa ne-

Dit laatste wil

zeggen dat

den met betrekking tot die activa worden aangegaan.

schul-

Uit het hierbo-

ven te berde gebrachte autoverzekeringsvoorbeeld blijkt dat een negatieve
king.

som van covarianties niet eens vereist is voor risicobeper-

Door de impliciet

veronderstelde onafhankelijkheid der samen-

stellende delen was daar de som der covarianties nul
door diversificatie de

terwijl toch

spreiding aanmerkelijk werd verkleind.

een positieve covariantiesom waarbij
aan het gemiddelde wordt gewijzigd.

Er

is

het risico juist proportioneel
Zolang het mogelijk is

gere waarc~e voor deze som te bereiken zal een

een la-

risicomijdend subject

zijn belangen verder spreiden.
In het thans getrokken kader

laat de bijdrage

van een bepaald ac-

tief aan het door een subject beoogde eindresultaat zich
een deel dat betrekking heeft op het
variantie.

gemiddelde

splitsen in

en een op de

totale

Het eerste is proportioneel aan het eigen gemiddelde van

het afzonderlijke actief.

Het tweede

aan de gewogen som van covarianties.

is de proportionele bijdrage
Deze

laat zich ook pregnant uit-

drukken als de covariantie van het individuele actief inet het totaal
waartoe het behoort

(20).

Risicomaatstaf voor

een afzonderlijk ac-

tief is derhalve in feite niet de eigen variantie maar alleen de covariantie met de totale opbrengst. Bij de beslissing om een bepaald
actief al

of niet in de portefeuille op te nemen zal de afweging van

deze samenhang van
opbrengst,

een actief inet het geheel tegen zijn gemiddelde

bepalend zijn.

Aangezien een subject slechts
lijk te

lopen totale

is geinteresseerd in zijn uiteinde-

risico kan het niet anders of de thans naar

(20)Dit is in te zien door de uitdrukking voor de totale variantie uit de vorige
voetnoot te schrijven als
E fi L fj

cov[Ri,Rj] - i fi cov[Ri,Rt].

Immers ~ fj cov[Ri,Rj] -~ cov[Ri,

fjÁj] - cov[Ri,Rt]

Differentiéren naar fi levert de bijdrage van een actief aan het totale
risico: cov[~i,Rt].
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voren getreden risicomaatstaf is de enige relevante voor de risicopremie die een subject verlangt voor het houden van een bepaald actief. Dankzij deze maatstaf en de bijzondere samenhang met de variantie

is risico steeds de varíantie

deel van die variantie.

in de

totale uitkomsten of

een

Gegeven zijn preferentiestructuur en de bij-

behorende risico-afkeer die voor elke variantie de verlangde premie
levert kan de door een subject voor het houden van elk afzonderlijk
actief verlangde

risicopremie eenvoudig worden bepaald als fractie

van de geëiste totale premie

(21).

Het aandeel dat van een afzonderlijk actief wordt verlangd in de
totale risicopremie kan lager zijn dan het aandeel in de totale gemiddelde opbrengst.

Terwijl het tweede,

zoals gebleken,

onafhanke-

lijk is van de risicokarakteristieken van het betrokken actief wordt
het eerste juist volledig bepaald door de covariantie van het actief
met de gehele portefeuille.
het actief

toe

Naarmate deze lager is wordt ook het

te rekenen aandeel

een negatieve covariantie

in de

totale premie

zal zelfs de eis

van het

kleiner.

aan
Bij

subject een pre-

mie te ontvangen omslaan in de bereidheid er een te betalen om het
actief,

met het oog op z,ijn risicoverminderende potentie,

behouden.

Deze te betalen premie zal

"opgebracht"

te mogen

moeten worden door

de activa die niet of minder aan de risicobeperking kunnen bijdragen
omdat hun covariantie met het totaal hoger

is.

Afhankelijk van hun

risicobijdrage zullen activa dus worden gezocht of slechts tegen een
risicocompenserende vergoeding worden aangeboden.
Wanneer,
met de voor

zoals voor de hand

ligt,

risicopremies worden verrekend

een actief te betalen prijs vindt aldus, op grond van het

aan dat actief inherente risico,

een correctie plaats op de gemiddel-

de

A1 naar gelang dit risico wordt de

rentabiliteit van dat actief.

gemiddelde opbrengst van een actief gerelateerd aan een hoger of

la-

ger acceptabel uitgangsbedrag dan zonder risico-afkeer het geval

zou

zijn geweest.

Zonder risico-aversiteit

zouden,

zoals eerder naar vo-

ren gekomen is, alle gemiddelde rentabiliteiten gelijk moeten zijn.
De eigen variantie van een actief of zijn bijdrage aan die van de
portefeuille waarin het
In de
reid is

is

opgenomen doen dan

immers niet ter zake.

gemiddelde rentabiliteiten waartegen een subject

juist beactiva in zijn portefeuille te houden zit een stuk dat bepaald

wordt door het aan dit actief voor hem verbonden relevante risico.

(21)De fractie is dan

Cov[R. R ]
i' t
var[Rt]

2sl
Voorzover de werkelijk te
ken van de

behalen gemiddelde

subjectieve eisen zal

zoeken of trachten af te stoten.
zal

rentabiliteiten afwij-

een subject de betrokken activa
Een evenwichtbrengend marktproces

er zorg voor moeten dragen dat alle activa worden gehouden.

het marktevenaicht hoort

Bij

een structuur van de prijzen der activa en
stramien van gemiddelde ren-

gegeven de absolute opbrengsten ook een
tabiliteiten.
Het marktevenwicht is het eenvoudigste
ondersteld wordt dat de subjecten,
verdelen,
hangen.

te

die de

analyseren

indien ver-

activa onderling moeten

uitgaan van dezelfde kansverdelingen en onderlinge samen-

Cruciaal

dige concurrentie

is verder dat de markt gekenmerkt wordt door volle(22).

deze omstandigheden

De eenvoud vloeit

daaruit voort dat onder

alle subjecten kiezen uit dezelfde mogelijkheden

met als enig onderling verschil hun risico-afkeer.
zien is als de verzameling participerende

Omdat de markt te

subjecten moet er een ge-

aggregeerde risico-afkeer zijn met behulp waarvan het evenwichtsprobleem is te herleiden tot de vraag naar de prijsstructuur waarbij
le

éên subject met die geaggregeerde preferentiestructuur
activa

in de bestaande verhoudingen opneemt

ken van een analoge

(23).

analyse als de bovenstaande voor een

kan worden afgeleid dat de bij

juist al-

Met gebruik maindividu

elk actief horende risicopremie thans

bepaald wordt door de covariantie van de

afzonderlijke opbrengst met

die van het totaal dat de markt moet houden en de geaggreerde risico-afkeer.
Lage
zen

De

laatste

covarianties
en dus tot

tiva.

vertaalt

risico

in marktpremies c.q.

leiden ook voor de markt als geheel

lage gemiddelde

-prijzen.

tot hoge prij-

rentabiliteiten voor de betrokken ac-

Voor de genoemde conclusies blijkt

de

veronderstelling van

identieke kansverdelingen over alle subjecten niet essentieel.
is het vinden van de "mening"
geen sprake
[1969].

van de markt

indien van dit

is aanmerkelijk gecompliceerder,

Wel

laatste

zoals blijkt uit Lintner

Evenmin is doorslaggevend de gewoonlijk voor de

analyse ge-

maakte veronderstelling dat men de beschikking zou hebben over een
actief
nul

is.

dat geheel

risicoloos is,

in de

zin dat de variantie

Dit actief wordt dan meestal vereenzelvigd met de

ervan

faciliteit

(22)Het eerst is deze analyse gepresenteerd door Sharpe, w.F., [1964] als het
Sharpe-Lintner-Mossin model, afqekort S.L.M. model, naar de diverse gegeven
varianten.
(23)Deze benadering is die van Lintner, J., [1969]. De eenvoud en analytische hanteerbaarheid van de aggregatie der preferenties is uiteraard afhankelijk van
de aard der individuele preferenties. Daar gewogen wordt met de uitgangsvermogens der subjecten lijkt een zekere constantheid van de risico-aversiteit
in verhouding tot het vermogen en zijn ontwikkeling vereist.

252
van lenen en uitlenen

7.3

(24).

Compensatie van inflatie en portefeuillevormin

Terugkerend naar de aanzet van de vorige paragraaf moet de vraag
worden beantwoord wat de bereikte

inzichten in de portefeuillebeslissingen en het marktevenwicht onder onzekerheid te zeggen
hebben
over de noodzaak van een volledig Fisher-effect indien inflatie onzeker is.

Fisher en Keynes

zagen "aandelen" - dat zijn directe aanspraken op het physieke kapitaalproduct - en obligaties als perfecte substituten. Onder zekerheid zal dit inderdaad het geval zijn
en
zal concurrentie er zorg voor dragen dat alle inflatiecompensatie
die met

"aandelen"

houders:

kerheid valt dit
Bij

is te behalen wordt doorgegeven aan obligatie-

een volledig Fisher-effect.
anders

onzekerheid

is er

activa als perfecte

Onder omstandigheden van onze-

uit.
geen enkele reden beide genoemde vermogens-

substituten

te zien. Aandelen geven een aanspraak
op een fractie van de uitkomsten van het productieproces, een
onzekere grootheid. Obligaties daarentegen beloven, afgezien van het hier
afwezig veronderstelde wanbetalingsrisico,
afhankelijk van

een

nominale betaling on-

de uitkomsten van het productieproces.

De Yansver-

delingen van de uitkomsten bij
die in obligaties.
andere verhouding

belegging in aandelen zijn anders dan
Zolang dit het geval is zullen beide in een of

in de

portefeuilles worden opgenomen.

in de te constateren gpmiddelde
in de weg.

Integendeel,

deze verschillen

verklaren uit het aan de betrokken activa
co,

waaraan hierboven nadere

Een verschil

rentabiliteiten staat hieraan

niet

zijn in belangrijke mate te
inherente,

relevante risi-

inhoud is gegeven.

Een element van

de onzekerheid die de vermogensdisposities omgeeft
die van een onzeker toekomstig prijspeil of van een onzekere optredende inflatie. Deze onzekere inflatie heeft tot gevolg dat puur
is

nominale
in

activa, zoals obligaties, voor wat betreft hun opbrengsten
termen van consumptiemogelijkheden eveneens aan onzekerheid on-

derhevig
kelijk,

zijn.

Omdat,

zoals

in een

ook de opbrengsten van

geldverkéershuishouding gebrui-

"aandelen"

in de vorm van geldsbedragen worden ontvangen zijn voor deze activa twee bronnen van onzekerheid van belang:

de onzekerheid van de hoogte van de nominale ontvangstenstroom en die met betrekking tot de inflatie.

(24)Zie

Lintner

[1969]

en Black,

F.

[1972].
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Wanneer de stap gemaakt wordt van een situatie
naar een met onzekere inflatie moge duidelijk
het algemeen een afzonderlijke

inflatie
inflatie in

invloed heeft op de voor een subject

risicokarakteristieken van de hem ter beschikking staande

relevante
activa.

zonder

zijn dat

In meer precieze termen:

lijkheden geinteresseerd subject

voor een in zijn consumptiemogezijn,

naast de verschillende nomi-

nale varianties en covarianties van de activa ook van belang de variantie van de inflatie en de samenhang die de diverse nominale opbrengsten vertonen met de algemene prijsstijging.
band resulteren beide

elementen van onzekerheid in de reële risico-

karakteristieken van de afzonderlijke
delde rentabiliteiten betekent

activa

(25).

delde nominale opbrengstvoeten.

in mindering komt op de gemid-

In het algemeen kan gesteld worden

dat de door inflatie veroorzaakte mutaties in de
ringen in de portefeuilledisposities
het inperken van risico's

Voor de gemid-

introductie van onzekere inflatie

slechts dat de gemiddelde inflatie

samengesteld.

In onderling ver-

risico's verande-

tot gevolg zullen hebben.

Voor

zullen andere portefeuilles moeten worden

Oiteraard is het niet

zo dat het optreden van

infla-

tie de kansverdelingen van nominale opbrengsten zoals die van kracht
zijn bij

afwezigheid van veranderingen in het algemene prijspeilon-

gemoeid laat.

Het

is denkbaar dat onzekere inflatie de gemiddelde

reële opbrengstvoet van kapitaal aantast.
geven echter aan hoe met inflatie als
dient te worden gehouden bij
Fisher bereikte

Bovenstaande beschouwingen

zelfstandig fenomeem rekening

de bepaling van relevante risico's.

zijn resultaat door van het bestaan van onzeker-

heid te abstraheren,
omstandigheden is het

en a fortiori van onzekere inflatie.
inderdaad,

conform zijn stelling,

Onder die

irrationeel

om als leningverstrekkers genoegen te nemen met een beloning die
lager is dan die op reële
de beloning te

activa. Alle activa dienen

beloven om te worden aangehouden,

immers dezelf-

zodat voorzover

(25)Onder verwaarlozing van zgn. tweede orde effecten of gebruik makend van continu berekende inflatievoeten en rentabiliteiten in symbolen:
var

[r.]
i

-

var

cov

[ri,rj]

[R,]
i

t var

[I]

- cov [Ri,Rj] - cov

- 2cov

[R.,I]
i

en

[Ri,I] - cov [Rj,I]

f var

[I]

waarbij
r. - R, i
i
I-

I- De reéle rentabiliteit,
De onzekere

inflatie en andere

symbolen als eerder.
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deze

laatste

inflatie vergoeden,

moeten doen.

Anders

obligaties

dat in gelijke mate

zijn obligaties inferieure goederen die door ra-

tionele subjecten niet zullen worden gehouden.
Onder omstandigheden van onzekerheid ligqen de kaarten geheel anders.

Zolang een actief zodanige bijdrage kan leveren dat het to-

tale risico

in verhouding

tot de gemiddelde opbrengsten wordt ver-

minderd zal een risico-avers

subject rationeel handelen door dit ac-

tief in combinatie met andere
als uitlener.
gaties

Er

te houden,

inderdaad deze

functie kunnen vervullen.

Wanneer inflatie afwezig is,
ties te danken aan het
talingen,

geen enkele

te nemen activa.

hetzij als lener dan wel

zijn omstandigheden aan te wijzen waaronder obli-

Bij

feit dat

is de risicobeperking door obligazij,

door de

zekerheid van hun be-

samenhanq vertonen met de andere eventueel op
onzekere inflatie

is

niet alleen aan de reële

rente op obligaties risico - gelijk aan de variantie
tie - verbonden maar via de onzekere
brengst van

andere

een bruikbare
andere activa.

inflatie

in de infla-

die ook de reële op-

activa kan beinvloeden zal de reële rente tevens

samenhang vertonen met de

reële rentabiliteiten van

Voorzover althans die andere opbrengsten met de op-

tredende prijsontwikkeling gecorreleerd
Het is op grond van deze

zijn

samenhangen en de

(26).
reële risicobeperking

voor de totale consumptie die zij met zich kunnen meebrengen,
obligaties kunnen bestaan ook indien de gemiddelde reële
voet van obligaties afwijkt van die

op de

is,

opbrengst-

zogenaamde reële

De grootte van het verschil dat een subject bereid is

dat

activa.

te accepteren

zoals na de voorgaande uiteenzettingen duidelijk moge zijn,

hankelijk van de bijdragen die de diverse activa
tale reële risico dat hij
risico-aversiteit.

loopt met zijn nortefeuille en van

Deze laatste

af-

leveren aan het tozijn

is hier in het geding ter verkla-

ring van de rentabiliteitsverschillen. De onzekerheid van inflatie
is verantwoordelijk voor een deel van de risicopremie die geëist
wordt.
Fisher heeft voor de argumentatie van zijn stelling,
Keynes,

de reële activa

als één ongedifferentieerd

(26)Dit is eenvoudig

evenals

ter vereenvoudiging van de analyse behandeld
actief.

Deze benadering volgend is onder

in te zien door voor ii en Ri in de uitdrukkingen van de
noot (25) te lezen de reéle rente resp. nominale rente op obligaties. Aangezien de nominale rente zeker is, heeft deze geen variantie. Ook alle covarianties met R. zijn dan nul omdat een grootheid die zeker is, statistisch
onafhankelijk islvan andere. Is ook het andere actief onqecorreleerd met inflatie dan is de onderlinge covariantie tussen obligaties en dit actief gelijk aan de variantie van de reéle rente namelíjk die van de inflatie.

255

bepaalde additionele veronderstellingen
tefeuillemodel de grens

(27)

met behulp van een por-

te bepalen van het verschil tussen de ge-

middelde rentabiliteit van het reële actief en de rente willen obligaties in een situatie met onzekere
zij
de

inflatie worden gebruikt,

door leners dan wel door uitleners.

is de rationaliteit van het hanteren van obligaties bij

inflatie en niet van het

spaargedrag als

het-

Daar uitsluitend aan de orzodanig

onzekere

is het aanvaard-

baar ervan uit te gaan dat de kansverdeling van opbrengsten van het
reële actief gegeven is en dus als

'vast punt'

fungeert.

Om te be-

palen hoeveel het rendement van obligaties hiervan mag afwijken willen deze voor economische

subjecten nog

interessant blijven kan dan

worden volstaan met een analyse van de beleggingsbeslissing.
vraag naar de

invloed van

ten in het algemeen,

inflatie op de

via een confrontatie van spaarneiging en

vesteringsmogelijkheden blijft aldus buiten
als

De

geëiste kapitaalrendemen-

gegeven aangenomen kansverdeling

schot.

in-

In feite is de

van opbrengsten de resultante

van de algemene spaar- en investeringsbeslissing onder inflatie.
De critische marge
te

tussen de

twee betrokken gemiddelde of verwach-

rentabiliteiten blijkt oogebouwd als het product

van drie

fac-

toren:
1)

de persoonlijke

2)

het te beleggen vermogen van het subject

risico-afkeer van het

3)

het verschil

in relevant risico dat elk van de betrokken

activa op zich voor het
De
de,

opname van het beginvermogen
ter vereenvoudiging

co-afkeer.

Dit

subject in
is

zich bergt

bij

op

aangenomen constante risi-

immers mee dat de absolute omvang van

risico verbonden aan de absolute

het subject van belang is

(28)

uitsluitend terug te voeren

van de analyse,

laatste brengt

een risico of het

subject

opbrengsten voor

zijn portefeuillesamenstelling.

Omdat

(27) Deze moeten er zorg voor dragen dat het subject exact beslist op grond van gemiddelde en variantie. Eerder is gewezen op het feit dat ook wanneer ditniet
exact opgaat de hierop gebaseerde analyse een goede benadering is indien het
subject meerdere aspecten van de kansverdeling in zijn beschouwingen betrekt.
(28) Voor een subject dat nominaal geld uitleent moet gelden, in symbolen:
EIP] --R - EIP~- EIr]~ aiWi {Var[P]t cov(P.I]}
waarbij P(Rho) de norninale rentabiliteit op het reële actief, R de nominale
rente op obligaties, i de inflatievoet, a. de risico-aversiteit van subject
i en W. zijn uitgangsvermogen. Kleine let~ers doelen op reële grootheden.
Voor dé precieze afleiding van de marge zij verwezen naar de appendix bij
dit hoofdstuk. De daarin gemaakte veronderstelling van een constante absolute risico-afkeer heeft belangrijke analytische voordelen terwijl het niet
wezenlijk lijkt voor de híer relevante conclusies aangaande de factoren die
de gezochte marge bepalen en hun onderlinge verband.
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het uitgangsvermogen een constante
uiteindelijke bron van risico's,
de rentabiliteiten der activa.

is verandert het niets aan de

dat zijn de kansverdelingen van

Het verschijnen van het vermogen

zorgt ervoor dat gerekend wordt met het absolute risico dat gelopen wordt omdat dit vermogen risicodragend wordt belegd. Het lijkt
aannemelijk dat wanneer de afkeer van risico's in verhouding tot
het vermogen constant is inderdaad alleen
immers
gen -

zelf een verhouding is

de rentabiliteit - die

tussen absolute opbrengst en vermo-

van belang is.

Van de grootste importantie

is het verschil in relevant risico.
Dit blijkt te worden gevormd door de som van de variantie van de
reële rentabiliteit op het reële actief en de covariabiliteit van
die opbrengstvoet en de onzekere
de gezochte marge blijlcen dus
ken van de

reële

inflatie

(29).

Doorslaggevend voor

de waarschijnlijkheidskarakteristie-

inkomensbron, meer

in het bijzonder

de samenhang

die de reële opbrengsten uit die bron vertonen met de optredende
inflatie.

Deze

samenhang komt

to~ uiting in de genoemde covarian-

tieterm.
Er zij

op gewezen dat de gehanteerde variantie van de reële

tabiliteit niet noodzakelijk gelijk
wezigheid van inflatie.

Het is

hoeft

ren-

te zijn aan die bij

af-

immers denkbaar dat het optreden van

onzekere inflatie de uitkomsten van het productieproces niet onberoerd laat,

bijvoorbeeld via de loonvorming.

Ook dient bedacht

worden dat in een onzekere wereld niet perfect
inflatie.

Steeds

is

zal er een afwijking zijn tussen de

flatie en de verwachte

(30). Het

te

te anticineren o0
feitelijke in-

in reële zin gelijk houden van een

kansverdeling van nominale opbrengsten vereist eigenlijk een volledige

indexering van inkomens.

dat nu eenmaal een restpost
gegaan van het gegeven
ten bij
de

inflatie.

is,

Juist bij het inkomen on "aandelen",
is zulks onmogelijk.

Daarvan uitgaande kan de verwachte marge

rentabiliteiten op

"aandelen"

en op

deze in

~aandelen"

uitkomstussen

"obligaties" worden bepaald.

De bijzondere betekenis van de covariantie
tabiliteit van

Hier wordt uit-

zijn van de kansverdeling van reële

en de inflatie

tussen de reële

is gelegen in het

ren-

feit dat

tegenstelling tot de andere elementen van de marge niet per

definitie positief

is, maar,

waarden kan aannemen.

Van de

afhankelijk
samenhang

van de samenhang,

alle

tussen productieproces en

(29)

Zie vorige noot.
(30) Dit impliceert dat het eerder genoemde model van Sargent [1976]
bepaling van verwachtingswaarden kan betreffen.

slechts de

257

inflatie o.a. tot uiting komend in het teken van de covariantie,
kan een positief maar ook een negatief effect uitgaan op de omvang
van de geëiste marge.

Deze

samenhang bepaalt immers of

met behulp van obligaties waarvan de
aan de

inflatie ontwikkelt,

reële

tie valt a nriori

niet veel

b.v.

aangenomen mag worden dat

te zeggen.

tief reageert op een verschil
tie en de gemiddelde
uitgaan.

de

onderhavige

reële productie nosi-

feitelijk

ontredende infla-

inflatie waarvan producenten bij

theorieën die

is te vinden

de

toekennen bij hun planning zodat

covarian-

Een positieve samenhang is

tussen de

Een dergelijke aanname

cro-economische

een subject

zich tegengesteld

het totale reële risico kan beperken.

Van het teken en zeker van de waarde van
denkbaar als

rente

subjecten

hun planning

in verschillende ma-

"rationele verwachtingen"

op korte termijn

nog slechts ge-

reageerd wordt op afwijkingen van de gehuldigde verwachtingen
Op een feitelijke

productieverhoging als prijsstijgingen,
tief,

worden geinterpreteerd als

eigen product. Het blijkt dat
moeilijk te scheiden zijn.
dat
qe

grote relatieve
inflatie.

hoge

Bij

zij

het gedeeltelijk

relatieve en algemene prijsstijgingen

Uit Vining en Elwertowski

prijsveranderingen veelal

[1976]

samengaan met

blijkt
een ho-

een dergelijk gedrag van producenten betekent

tie samengaat met hoge winsten

is de

samenhang

een

Als hoge produc-

tussen reële

renta-

inflatie aanwezig.

Een negatieve samenhang valt te verwachten op grond van
lastingheffing

die puur nominale winsten belast

reële opbrengsten na belasting
tijk de

fou-

relatieve prijsverhogingen voor het

feitelijke inflatie een hoge reële productie.

biliteit en

(31).

inflatie die hoger is dan verwacht volgt een reële

aantast.

soep van het nominalistische

een be-

zodat inflatie de

Opgemerkt

zij

dat

in de prak-

fiscale stelsel door allerlei

tegemoetkomingen niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend.
Als een verdere grond voor een
worden aangewezen een

negatieve

samenhang ]can wellicht

zogenaamde cost push

inflatie.

Indien loon-

stijgingen boven de productiviteitsstijging wel worden doorberekend
in de eindnrijzen,

maar

onvoldoende,

reële kapitaalrentabiliteit

dan heeft dit dalingen van de

tot gevolg.

lijk of dit ook betekent dat er ook

Het

is

evenwel niet duide-

een tegengesteld verband be-

(31)Vgl. Lucas, R.E., [1973]. Verwachtingen zijn, zoals nog zal blijken, 'rationeel' als beschikbare informatie bij de vormin~ ervan goed worden verwerkt.
f7onetaire theorieén benerken zich meestal tot de informatíe over de historische cijfers van de te voorsnellen grootheid. Een dergelijke theorie lag
ook ten grondslag aan de loonfunctie van het model van Sargent.

258

tussen de hoogte van de

staat
Het

lijkt

in~latie en de rentabiliteit.

aan te nemen dat gelijktijdig processen werkzaam zijn,

in positieve als in negatieve richting. Uiteindelijk is slechts

zowel

van belang de vraag welk

idee

leeft.

tussen de winst uit het

de

Is

de covariantie

subjecten

hierover ex ante bij de

aroductieproces en

inflatie per saldo nositie: dan gaat hiervan een positieve bij-

drage aan de onderhavige marge uit.

De

zekere nominale rente mag

dan verder onder de rentabiliteit van het reële actief liggen dan
vereist

zou zijn door het geísoleerde reële risico van dit laatste.

Het feit dat de onderhavige marge aldus mede bepaald wordt door
de risico-inbreng van het bestaan van onzekere
lijkheid zich daartegen

inflatie en de moge-

in te dekken met behuln van nominale obli-

gaties heeft belangrijke implicaties voor de Fisher-hypothese. Ook
indien rationele

subjecten in het

algemeen streven naar compensering

van koopkrachtverliezen op hun vermogensuitzettingen kan
van diversificatie-overwegingen

de rente

op obligaties

op grond

zoveelvan de

opbrengsten van het reële actief aiwijken dat de nominale rente de
gemiddelde

inflatie niet eens

dat wel doet.
baar

Hoewel

zonder inflatie negatieve reële

zijn kunnen deze bij

lijk rationeel

zijn.

andere actief

compenseert terwijl het

rentes

ondenk-

onzekere prijspeilontwikkelingen wel dege-

Cruciaal hiervoor

waarin de winst uit het productieoroces

is de wijze waarop en de mate
samenhangt met de ontwikke-

ling van het prijspeil.
De betekenis

die nominale obligaties hebben voor een subject ]can

ook worden beínvloed door

het feit dat een belangrijk deel van

zijn

inkomen wordt gevormd~door loon of daarmee nauw verbonden posten zo-als uitkeringen op grond van sociale verzekeringen met een omslagstelsel. De doelstelling bij het beleggen van vermogen kan dan zijn
een aanvulling te verkrijgen op dit inkomen. Arbeidskracht beschouwd
onderscheidt

als een actief,

zich vooral hierin van andere dat een

subject niet anders kan dan het
handel

in zijn geheel te houden.

in het actief als zodanig -"human capital"- maar

diensten die het

levert.

vermogen die een subject
onwrikbaar gegeven
Aangezien

gezegd de fractie van

'belegt'

zijn totale

in arbeidskracht is vrijwel een

(32).

in aanspraken

arbeidskracht,

Anders

Er is geen

slechts in de

op arbeidsinkomen,

zoals belichaamd

in de

niet kan worden gehandeld heeft elk subject de grillen

(32)Een uitzondering vormen slechts de extra investeringen in scholing, waarover
vrij kan worden beslist. Zijn deze eenmaal gedaan dan kunnen ook zij niet meer
geheel of gedeeltelijk worden afgestoten.
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van de arbeidsmarkt in volledigheid
sico van het totale

te dragen.

inkomen zal door het

den in het benutten van stochastische

samenhangen tussen het loonin-

komen en andere inkomensposten waarvan hij
in hoeverre hij
grond van

zich

aan de

Beperking van het ri-

subject gezocht moeten worhet wel

in de hand heeft

fluctuaties ervan wil blootstellen.

Op

overwegingen soortgelijk aan de bovenstaande kan dit met

zich meebrengen dat aanschaf van
renderende obligaties

zeer laag of

zelfs

reëel negatief

rationeel kan zijn.

Met enige voorzichtigheid kan worden gesteld dat indien obligaties
de

in beginsel interessant zijn als

'loonrisico's,

instrument voor beperking van

het relatieve belang van obligaties

in de beleg-

gingen van een subject groter is naarmate hij meer afhankelijlc
van zijn

looninkomen.

tionaliteit bij
in

de beslissing in nominale waardes te beleggen zo vaak

twijfel wordt getrokken

onderlinge samenhangen
inflatie.

is

Het gaat dan om de kleine spaarder wiens ra(33).

Essentieel

zijn ook

tussen de verschillende

Fisher liet de

loonpost buiten

in dit kader de

inkomensstromen en de

zijn beschouwingen.

Indien

er wel rekening mee wordt gehouden geeft dit aanleiding tot additionele twijfels
inflatie

aangaande de noodzaak tot volledige aanpassing van

in de rente.

De subjecten die tezamen de markt uitmaken zullen onderling verschillen voor wat betreft hun risico-afkeer,
hankelijkheid van looninkomen.

uitgangsvermogen en af-

Dit houdt in dat tegenover diegenen

3ie met behulp van het houden van obligaties
gemiddelde en risico van hun totale

reële

de verhouding tussen

inkomen in overeenstem-

ming brengen met hun preferenties ook lieden te vinden
die
ven.

op soortgelijke gronden

zullen zijn

juist bereid zijn obligaties uit

te ge-

Afhankelijk van de samenstelling en structuur van de markt kan

de evenwichtsrente zich nestelen op een niveau

dat inderdaad de ge-

middelde inflatie niet vergoedt in de nominale rente. Wanneer de markt
gekenmerkt wordt door volledige concurrentie laat zich door aggregatie van de vraag naar obligaties,
moet

zijn,

die immers

in totaliteit nul

op eenvoudige wijze de evenwichtige marge vinden. Deze

blijkt te worden bepaald door de risico-afkeer van de markt als
gregaat van subjecten en de covariabíliteit van de nominale
biliteit van het reële actief en het totale

ag-

renta-

reële inkomen (34).

Tot slot van deze paragraaf moet worden vermeld dat recent

in de

(33)Zie over de rol van het loon bij de belegginqsbeslissing verder Ballendux,
F.J., [1979].
(34)Voor een afleiding hiervan zie de appendix.

z6o
literatuur gewezen is

op nog een reden dat in de gemiddelde belo-

ningsvoet van activa wellicht geen volledige
middelde inflatie hoeft te worden opgenomen
is gebaseerd oP een stelling uit de
als

'Jensens Inequality'

vergoeding
(35).

voor de ge-

De redenering

statistiek die bekend staat

(36).

ï~anneer een nominaal bedrag wordt gedefleerd met een onzekere inflatievoet dan is de verwachting van het reële bedrag niet noodzakelijk gelijk aan het nominale bedrag gecorrigeerd met de gemiddelde inflatie. Het kan ook groter zijn.

Dit zou kunnen impliceren dat

indien de nominale beloningsvoet van obligaties wordt verhoogd met
de gemiddelde inflatie een overcompensatie plaats vindt.
ste zou bij

Deze laat-

volledige concurrentie door rationele subjecten worden

geëlimineerd.

Benadrukt

zij

dat het hier gaat om de mogelijkheid

dat bij een volledige doorvoering van de Fisher-relatie overcomoensatie plaats vindt.
Fisher-relatie

Niet kan worden

gezegd dat deze volgens de

zonder meer plaats vindt.

gedachte slechts aan dat de gemiddelde
kan

Strict genomen geeft deze

inflatie een onjuiste maat

zijn voor het geanticipeerde koopkrachtverlies.

Over de vraag

of inderdaad geanticipeerde koonkrachtverliezen bij belegging in
obligaties,

hoe ook gemeten,

voor volledige

vergoeding

in aanmer-

king komen of niet ~.iordt eigenlijk niets gezegd.
Tot dusver,

afgezien van het slot van hoofdstuk 6,

en de kwaliteit der inflatíeverwachtingen

werden de aard

in het midden

gelaten.

Het wordt tijd aandacht te besteden aan de vorming van verwachtingen
die door rationele subjecten al

of niet volledig in de rente worden

verwerkt.

(35)Amihud, Y. en A. Barnea [1977],
(36)Zie hierover Feller, W. [1966].

Boonekamp, G F.J.

[1978].
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P.ppendix

De Beleggingsbeslissin

Om conclusies te trekken ten aanzien van de door economische
subjecten uit te oefenen vraag naar nominale beleggingen wordt
hier gebruik gemaakt van een één periode portefeuilleen kapitaalmarktmodel van Lintner [19691. Het feit dat gewerkt wordt met
een
planhorizon van één periode behoeft aeen bezwaar
[1970b] heeft aangetoond dat de beslissingen van

te

zijn.

Fama

subjecten die kie-

zen op basis van het verwachte nutstheorema en
een planhorizon
hebben van meerdere periodes niet te onderscheiden zijn
van die
welke worden genomen op basis van slechts één plan periode
mits
voldaan is

aan twee voorwaarden.

zijn zodat het

mogelijkheden in de
wil

zegoen dat

De nutsfunctie moet strikt concaaf

individu altijd risicomijdend
zij

toekomst mogen niet
niet

is en de belegginas-

'state

dependent' zijn, dat
bepaald mocien worden door de reeds gereali-

seerde uitkomsten.
Naast de gebruikelijke veronderstellinaen van de portefeuille
theorie worden hier de volaende gemaakt. Plle subjecten
zijn vrij
van geldillusie en calculeren uitsluitend in
reële termen. Het product van bedrijven wordt in een onzekere verhouding
verdeeld over
loontrekkers en vermogenschaffers.

Looninkomen wordt

arbeidskracht in

zetten.

zijn

geheel

in

te

verkregen door

van het looninkomen wordt uitsluitend bepaald door de marktsituatie
en de aard
van de aangeboden diensten.
Kapitaalinkomen wordt
aanspraken op
door bedrijven
de

kapitadlmarkt

rente percentage
de reële

verkregen door het bezit van directe

fracties van het
(aandelen).
te

totale kapitaalinkomen uitaekeerd

Daarnaast bestaat

de mogelijkheid

lenen en uit te lenen tegen één nominaal

(obligaties).

rente stochastisch.

delen en obligaties.

De hooc7te

Daar de

inflatie onzeker is,

Vrije handel

op
zeker
is ook

bestaat slechts ín aan-

Het

uitaeven van obligaties ofwel het verkopen
ervan staat gelijk aan het lenen van aeld. i~an het bestaan
van een
expliciete publieke

sector wordt hier geabstraheerd.
Terwille van de hanteerbaarheid van het gebruikte model
wordt
verondersteld dat de variabelen, voorzover stochastisch van aard,
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een normale verdeling hebben.

Deze veronderstellinq

is

in de porte-

feuilletheorie niet ongebruikelijk.
De nutsfunktie die de

preferenties

van een subject i weergeeft

heeft de volgende gedaante:

Ui(~i)

- -exp(-aiYi)

(1)

In deze

uitdrukkina staat Y, voor het totale reële inkomen van
i
aan het einde van de periode en a. voor de maatstaf van
i
absolute risicoafkeer in de zin van Pratt (1964]. Hoewel voor elk
subject i

individu een constante,

kan ai voor elk subject een andere waarde

aannemen zodat recht gedaan kan worden,

zij

het in beperkte mate,

aan de voor iedere marktdeelnemer andere risicohouding.
algemeen duiden tildes
Als

(~)

het totale reële

In het

hier op kansvariabelen.
inkomen Yi

normaal verdeeld is,

kan een

eenvoudige uitdrukking worden gevonden voor het verwachte nut.
Wordt

de verwachting genomen van

E(Ui(Yi)]
waarbij E[

]

ling,

dan resulteert:

- E[-exp(-aiYi)]

(2)

de verwachtingsoperator is.

rechterlid van uitdrukking
analogie

(1)

van de moment

(2)

is het

een moment genererende funktie.

genererende

zie Mood and Graybill

Op de tekens na

[1963,

funktie bij
p.126],

Naar

een normale verde-

)can (3) geschreven worden

als
(2')

E[Ui(Yi)] - -exp(ai(Yi-~aivar[Yi]))
waarbij Yi

- E[Yi]

nut volgens

(2')

en var(Yi)

bereikt

- de

variantie van Yi.

Het verwachte

zijn maximum als de exponent maximaal

is,

dus als

yi maximaal

~ai var[Yil

is.

In het

algemeen is het totale

reële inkomen van een

samengesteld uit de posten looninkomen,
inkomen.

De verdeling van

het vermogen

over vast rentende waarden

en directe aanspraken op kapitaalinkomen is de
het subject hier heeft te

nemen.

subject

renten en direct kapitaal-

Er geldt:

enige beslissing die
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Yi waarbij Li

t fiWir

Li

t(1-fi)Wip

is het onzekere reële

looninkomen van subject i,

Wi

is het te beleggen vermocen,

fi

is

de in obligaties

(3)

te beleggen

fractie van het uitgangs-

vermogen
r is

de onzekere reële

rente op

p is het onzekere reële
Het

zij opgemerkt,

dat fi een

schuldtitels en

rendement op

'aandelen'.

neaatieve waarde kan aannemen.

Indien voor subject i de prijzen van beleggingsobjecten
zijn staat hij voor het volgende

maximeer
onder

Yi

en var

Q - Yi

-

-

fiWir

[YiJ

Li

f

~aivar[Yi]

- var[LiJ

f(1-fi)Wip

t(1-fi)2Wi var[p]

t

2fiWicov[Li,r]

t

2fi(1-fi)Wi cov[P,rl

Hier staat cov[p,r]
zal

t

2(1-fi)T4i

f fiWi var[r]
cov[Li,P]

t(4)

t

voor de covariantie van p en r.

In het hier getrokken kader
ject

gegeven

vraaastuk:

is van belang welke vraag het sub-

uítoefenen naar nominale titels. Gezocht wordt derhalve

naar de

fractie van het vermogen dat optimaal in obligaties wordt

belegd,

de optimale waarde van de instrument variabele

f.. Deze is
i
te vinden door de afgeleide van de doelstellingsfunctie naar de
variabele nul

te stellen:

ó4~8fi -- Wip t Wir -~ai{2fiWivar[P]
t

2fiWivar[r]

t 2Wicov[Li,r]

t

2Wicov[P,r]

t 4fiWi

De optimale in obligaties

2Wivar[Pl

t

t

2Wicov[Li,p]

cov[p,r]}

-

t

0

te beleggen fractie van het vermogen is

hieruit te vinden als:
fi - A ~{Wivar[p]t2Wicov[p,i]

tWivar[i]}

(5)
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waarbij-

A- Wi

Of en

var[p]

t

cov[Li,r]

t

-

1
p
ai

r

}

1
ai

cov[Li,p)

in hoeverre vraac: naar obligaties

hangt ervan af of een verschil
en directe
subject

aanspraken

tenzij

hangt het van de

het vermoaen wordt belead
daad aekocht als voldaan

ai{Wi

var(P]-Wi

relevante risicokarakteristie-

de noemer van

(S)

(6)

wordt door de

altijd positief

is,

cecorreleerd ziin r~et een aelijke
teller af of een positieve fractie

in obliaaties.

Deze

laatste worden

van

inder-

is aan:

cov[P,r]tcov[Li,p]-cov[Li,r]~(P-r)}

toegeschreven te worden aan

In relatie

}

zal worden uitaeoefend

Een zeer laaR of zelfs neoatief ex ante reëel
niet

cov[p,r]

in beloninasvoet tussen obliaaties

is met de

Aanaezien

de variabelen perfect

variantie,

Wi

op kapitaalinkomen naar c~e smaak van het

in overeenstemmina

ken van obligaties.

-

rentepeil behoeft

aeldillusie of

komt tot uitinR hoe

(6)

irrationaliteit.

de vraag ndar obli~aties bepaald

stochastische samenhanRen der verschillende inkomens-

componenten van het subject.
Met verwaarlozina van

tweede orde effecten of aebruikmakend

van continue berekeninR van rentabiliteiten en inflatie geldt,
I

staat voor de onzekere

p

-

E[P]

-

E[Í]

r

-

E[R]

-

E(Í]

zodat de gemiddelde reële marae

en

qeli~k

Wanneer geabstraheerd wordt van de

is aan de nominale.
relevantie van looninkomen

moet voor de nominale marae gelden:

E[P] - F ~ ai~~7i{var[P] - cov[P,r]} (7)

aiWi{var[pl t cov[p,I]}
Immers
cov[p,r]

als

inflatie:

- cov(p,R-Í]

- -cov[p,Í]
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Als

voor elk op de vermoaensmarkt opererende

economische

sub-

ject de prijsvormina op die markt een aeaeven vormt,

waarop hij

slechts

evenwichts-

zijn disposities

heeft aan

te passen,

kunnen

prijzen worden af~eleid door de individuele beslissinaen te confronteren met de eis dat de markt moet worden geruimd.
naar vermoaensobjecten moet

De vraaa

gelijk zijn aan het aanbod ervan.

Indien geabstraheerd wordt van het bestaan van een

zelfstan-

diae publieke sector zijn er voldoende bouwstenen aangedragen om
tot standkomende evenwichtsrente te bepalen.
een publieke sector
overgaan,
aan nul.

is het

Bij

afweziaheid van

die autonoom tot aanbod van obli4aties kan

totaal van per

Tegenover elke schuld

saldo uitstaande obliQaties
staat

aelijk

dan een vorderinR binnen het

systeem.
Sommerinq van de

vraag over alle subjecten en

nul stellen levert

de evenwichtiae rente op

r

P

-

Yt

-

-

waarbij

[Eiail]-1{cov[Yt,(p)]

het

totale

Obligaties worden bij
verwachte
p,

een

reële

term van
doen
bij

reële

het

verwachte

risico

directe

rente

volgens

van

[Eiail]-1,

aeeft

per

het

eenheid

risico

(8)

voor wat betreft

weer

van

Lintner

hun

reële

[1969]

het

De

tweede

obliaaties
risico.

Daar-

individuele

aantoont,

de

als vast nominaal percen(R)

in nominale termen

normaliteits-veronderstellingen
de beloning van vermogen.

R - R - P -

dat

der

Qeaeven

kapitaalinkorien,

weer.

Aanaezien de beloning op obligaties
Door de

dat

resulteert.

gemiddelde

taae wordt bepaald is het zinvol relatie
zetten.

subjecten.

aeprijsd

'disagio'

harmonisch
naar

alle

(8)

aanspraken op

aandelen op grond
het

aversiecoëfficiënten,

marktprijs

van

zodanig

op

rechterlid

cov[Yt,r]}

inkomen

evenwicht

rendement

ten opzichte
aeeft

reële

-

[Eiail

Er

-lcov[Yt,P]

lukt dit

resulteert:

slechts

te
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Hoofdstuk 8

Over de vormina van verwachtingen en de verwerking
van informatie

8.1.

Rationele

verwachtingen

Wanneer economische

subjecten

in overeenstemmina met hun

voorkeuren beslissingen nemen over de aanwendina van hun middelen
gaan

zij

uit van de hun ter beschikking

voor een subject

staande informatie.

Tot de

relevante informatie behoren kennis over de ver-

schillende aanwendingsmogelijkheden van

zijn middelen,

kwaliteit van de goederen waartegen hij

zijn middelen kan

over de
ruilen

en de op een bepaald ogenblik geldende prijzen van qoederen en
diensten.

Dit

is

informatie benodigd voor beslissinaen over de ruil

tussen subjecten onderlina van oRenblikkelijke

consumptiemogelijk-

heden. Wanneer wordt oezien naar besluitvorming die zich
consequenties over meerdere periodes
bij de studie van de verwerking van
nominale
Bij

rente,

toekomstige

baseert

is

enerzijds en beleggen en inves-

een subject

zich op een

stuk kennis van
geldende opbreng-

Voor een belangrijk deel gaat het in de bovenaenoemde aeval-

len om kennis

van

een onzekere grootheid.

grond vinden in het feit
ject bekend is.

is

zonder meer.

naar de eigenschappen

objectieve zin stochas-

slechts niet aan het sub-

Een voorbeeld van het eerste

ooqst die afhankelijk
schijnsel

Deze onzekerheid kan zijn

dat de qrootheid in

tisch van aard is maar ook daarin dat hij

is de grootte van een

van de weersomstandigheden,

Voor het tweede geval

een kansver-

kan gewezen worden

van een chemische stof die hem neschikt doen

zijn voor een bepaald consumptief of productief gebruik.
deze

zijn

inflatie in de

latere periodes aanweziae moqelijkheden en dan

sten.

in

zoals het geval

moet worden qewezen op het belang van verwachtingen.

zijn beslissingen over sparen

teren anderzijds
in

uitstrekt,

eigenschappen niet

zijn onderzocht of een

Zolana

subject niet bekend

is met het resultaat van dit onderzoek is het bestaan van die kwaliteiten

voor het subject een onzekere grootheid.

In beide gevallen

komt de

informatie van het subject tot uitinn

die hij

aan de verschillende waarden van die onzekere grootheid

in de kansverdeling
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toekent.
De

vraag die thans aan de orde moet komen is deze.

de aard van de kansverdeling van de verschillende,
slissingen relevante,

Welke

bij de

toekomstiae

bepalin~

inflatie

is

zijn be-

grootheden die een subject huldigt.

subjecten op rationele wijze met
willen houden b.v.

bij

4Tanneer

rekening

van de nominale marktrente,

hoe zien die verwachtingen er dan uit?
Van de waarschijnlijkheidsverdeling
heid is voor het subject

van een

relevante groot-

primair van betekenis een centrale

tendentie die hij aan de ontwikkeling van die grootheid toekent.
Te

denken valt hier aan een gemiddelde uitkomst of verwachtings-

waarde dan wel aan de meest waarschijnlijke waarde.
het enige dat van belang is wanneer,
ter bepaling van de
gehouden met

geen of

zoals

ideeën die

ten principale

in

zelfs

alnemene modellen

niet expliciet

risico en risicomijdendheid

Aangezien de
huldigen

rente,

Dit is

rekening wordt

(1).

subjecten over onzekere grootheden

niet waarneembaar

of aangaande deze verwachtingen zullen

zijn kan het niet

anders

ten behoeve van de analyse-

en de verklaring van de werkelijkheid veronderstellinRen moeten
worden gemaakt
is geweest

(2).

In een baanbrekend artikel,

dat mede de

aanzet

tot de huidige intensivering van de interesse voor het

functioneren van markten heeft
aantal economische

J.

AAUth

[1961]

erop gewezen dat een

theorieën op wat aespannen voet staat met

de

feiten.
Als voorbeeld van een dergelijke theorie kan dienen het zogenaamde

"spinneweb theorema"

of

de varkenscyclus.

Dit

leerstuk gaat

er ter verklaring van waarneembare cycli op bepaalde markten
dat de

subjecten die op deze markten handelen zich bij

singen steeds

baseren op de verwachting dat

in de volgende periode gelijk
al
een

moet

(2)

de prijs van een goed

zijn aan de huidige marktprijs,

uiteraard in een wereld van onzekerheid rond deze waarde

zekere

waargenomen

(1)

zal

vanuit

hun beslis-

spreiding worden
cycli

aangenomen.

die met behulp van

De feitelijke duur van de

dit theorema verklaard worden

Het enkele feit dat rekening gehouden wordt met diversificatie wijst
weliswaar naar risico en risícomijding maar deze laatste moet dan
in die modellen op een of andere wijze tot uiting komen in een vraagfunctie die van de parameters van de verdeling slechts de verwachtingswaarde als argument heeft. Zie b.v. Sargent [1976]. Zie ook (30) van dit
hoofdstuk.
Een enquéte is niet voldoende tlaar ae verwachtingen waar het om gaat
allerminst vrijblijvend zijn maar juist die waarop het feitelijk handelen
is gegrond.

268
zou echter volgens Muth
de

theorie

dat er bij

[1961, p.334]

in eerste instantie
deze

theorie van wordt

waar de subjecten

zich op baseren

zijn aan die welk de

theorie

aanmerkelijk

suggereert.

langer zijn dan

Nadere beschouwing leert

uitgeaaan dat de verwachtingen
telkens

in feite tegenaesteld

zou rechtvaardigen.

Aldus is het
spinneweb theorema een extreem voorbeeld van spanning tussen de
theorie en de verwachtingen die de economische subjecten door
diezelfde theorie worden toegeschreven. Het aantal economische theorieën dat ervan uitgaat dat de subjecten verwachtinoen huldigen
die ten principale afwijken van de voorspellingen van die
theorieën is legio. Gewezen kan worden naar Wicksell's [1898] verklaring van het samengaan van
Wicksell's subjecten gaan
ogenblikkelijke

een stijging van rente en prijspeil.
telkens uit van een stabilisering van het

prijspeil.

Schouten [1967, DI] verklaart het optredoordat ondernemers er bij hun investe-

den van conjunctuurcycli
ringsbeslissingen telkens
niveau in een volgende
Willen dergelijke

van uitgaan dat het ogenblikkelijke winst-

periode

zal worden gehandhaafd.

theorieën ook op

langere termijn een verklaring kunnen geven van de economische realiteit, dan
is men gedwongen aan te nemen dat de economische subjecten zich blijvend
systematisch vergissen. Dat wil zeggen dat zij oeconfronteerd met de
stelselmatigheid van hun fouten in de tijd, van hun vergissinaen
niets leren. Een dergelijk verschijnsel is wel niet zonder meer
uitgesloten maar in zijn algemeenheid niet goed denkbaar. In elk
geval

druist het in

tegen de meest fundamentele veronderstelling

van de economie dat de subjecten

rationeel

aannemelijk dat mensen waarvan moet worden

zijn.

Het is niet

aanqenomen dat

zeer

zij

in
elk geval rationaliteit nastreven géén consequenties zouden verbinden aan een herkenbare systematiek in een reeks historische
feiten.
Wanneer in de reeks een statistisch significante autocorrelatie
ongelijk

aan nul valt waar te nemen, is dit reeds voldoende om tot
een betere voorspelling te komen dan de verwachting van een stabiele prijs.

Hier komt de volgende belangrijke overweging bij. Indien men
tot consistent betere voorspellingen kan komen dan de in eerste
instantie op de markt opererende subjecten door gebruik te maken van
de

te onderkennen systematiek in de

zoals

de voor een bepaald goed

zouden zeer krachtige prikkels
deze kennis

gebruik

te maken.

raadvorming mogelijk is,

tijdreeks van

een variabele,

tot stand komende evenwichtsprijs,
in het

leven worden geroepen om van

Indien voor het betrokken goed voor-

of termijnhandel

in het goed bestaat, is
via speculatie op basis van de betere voorspellingen geld te verdie-
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nen.

De mogelijkheden om de verworven superieure kennis in klin-

kende munt om te
Laffer
ten,

[19711

zelfs steeds

basis

zetten

zijn hiermee niet uitaeput.

aantonen is het,

indien windhandel

voordeliger af

te

zien van het

van de verworven informatie maar

verkopen aan geinteresseerden.

Aldus

7oals Fama en

(3)

is uitaeslo-

zelf handelen op

in plaats daarvan deze te

toucheert men namelijk niet

alleen de potentiële winst van de kopers van het goed maar ook het
opportuniteitsverlies

van de verkopers die

betalen om dat te ontgaan.
rijke

systematische

fouten maakt is er alle

ontstaan van handelaars

immers bereid zijn te

7olang een markt uit zichzelf belangaanleiding voor het

in superieure kennis.

In het hier onder

ogen geziene geval gaat het slechts om informatie geput uit de
tijdreeks van

de van belang geachte grootheid.

bestaan van handel in betere
dat de in eerste

instantie

Enerzijds

voorspellingen er vanzelf

te constateren discrepanties

verwachtingen der subjecten en het

zou het

toe leiden
tussen de

feitelijke marktaebeuren worden

geëlimineerd of op zijn minst aanzienlijk worden beperkt.
zijds wil het voorkomen dat de mogelijkheid tot de
extra inkomens als bedoeld wel
niet in

spectaculaire mate

mogelijkheden is

immers op

(4).

aanwezig is maar

Ander-

vorming van

toch waarschijnlijk

Het bestaan van deze inkomens-

zichzeLf niet voldoende

om tot een irra-

tionaliteit van de markt te besluiten indien rekening gehouden wordt
met het feit dat het verwerven van de benodiade informatie kosten
met

zich brengt.

Het gaat erom of inet de voorspellinRSactiviteit

een inkomen wordt verworven dat hoger

is dan een

voor de arbeid besteed aan cijferveraaring en
werking.

Het

zij

zuivere beloning

consciëntieuze ver-

benadrukt dat de vraag in hoeverre realiter aan

deze rationele vormina van verwachtinaen wordt beantwoord,

zuiver

empirisch van aard is.

(3)

Onder windhandel of "shortselling" is te verstaan de mogelijkheid
zaken die men niet bezit tegen de actuele marktprijs te verkopen
teneinde deze voor de levering tegen een latere lagere marktprijs
in te kopen.

(4)

Vgl. het voor de Amerikaanse aandelenmarkt verrichte onderzoek zoals
bijeen gebracht in Fama [1970]. I.h.b, de tests van de zgn. "weak form"
efficiency. Dat is het tot hier toe gereleveerde gebruik van informatie
besloten in de tijdreeks van de te voorspellen variabele.
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Tot het afwezig zijn van belangrijke informatievoordelen
werkt in belangrijke mate mee het feit dat het in eerste instantie
voor elk individu
systeem te

loont om te proberen zelf de werking van het

leren kennen.

als een schaars middel.

Nuttige

informatie kan beschouwd worden

In een rationeel economisch kader moet het

uitgesloten worden geacht dat nuttige
wezig,
hoort

informatie,

onbenut wordt gelaten of verspild.
in elk geval

de opgebouwde kennis van de

systeem dat de voor de beslissingen
zoals een prijs,

informatie be-

structuur van het

relevant geachte qrootheid,

genereert. Met andere woorden

gemaakt van de rationele

voorzover aan-

Tot deze

gebruik

analyse van het marktgebeuren,

zal worden
dat

is

de economische
sing is.

In

theorie die op het actuele marktproces vdn toepaszoverre men op basis van deze theorie tot betere voor-

spellingen kan komen dan
huldigen,
ertoe

zal

het gebruik

die welke

de marktbepalende

dat van deze

subjecten

"wetenschap" wordt gemaakt

tenderen de bestaande discrepanties

evenals dit bij

de kennis

reeks het

is.

geval

te doen verdwijnen (5),
van de eigenschappen van de enkele tijd-

Met het in de beschouwingen betrekken van de relevante economische theorie is een zeer belanarijke stap gezet in de richting
van het inhoud geven aan wat genoemd wordt "rationele verwachtingen". Bij de voorspellingen die economische subjecten maken var~ de
voor hun beslissingen belangrijke grootheden, maken zij niet alleen
gebruik van de eigen tijdreeks van die variabele maar ook van de
samenhang die deze variabele

in zijn ontwikkeling vertoont met andere variabelen. Als het voor de economische subjecten van belang
is een beeld te hebben van de toekomstige inflatievoet en zij nemen waar dat prijspeilveranderingen bijvoorbeeld steeds worden
voorafaegaan door een toename van de aeldhoeveelheid dan zullen zij
van deze wetenschap bij de formulering van hun verwachtinaen rekening houden.

Aldus nemen

zij

eiaenlijk de

"kwantiteitstheorie"

op

in hun voorspellingsmechanisme.
Rationele economische subjecten koesteren dus verwachtinoen
al~of

zij

de werking en ontwikkeling van het systeem waarin de

voorspellen grootheid tot

stand komt,

zouden kennen.

neel kader moeten blijvende systematische
sloten worden

(5)

geacht,

Zie hierover naast Muth

dankzij

[1961]

afwijkingen hiervan uitge-

de tegenkrachten die deze

ook A.

walters

te

In een ratio-

[1971].

zouden op-
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roepen terwijl de

"koppigen" die niet leren door een soort "econo-

misch Darwinisme"

worden geëlimineerd.

Anders gezegd,

delingen die subjecten hanteren om te komen tot een

3e

kansver-

schatting van

de voor hun beslissing relevante grootheid zijn wezenlijk dezelfde
als die welke het stochastische proces op de markt
heid beheersen.
is steeds

De werkelijke uitkomst

een trekking uit de kansverdelina die alle rationele

marktpartijen kennen als
beheersend.
neemt dat

in werkelijk-

van een bepaalde grootheid

in het algemeen hun economisch systeem

Er moet hierbij op worden

gewezen dat dit niet wea

sommige subjecten op arond van extra of bevoorrechte

informatie mogelijk in staat

zijn tot een

mene kansverdeling te komen.

Dat wil

verfijning van deze alge-

zeggen dat rekening gehouden

moet worden met mogelijke specifieke

informatieverschillen.

Een

voorbeeld moge dit verduidelijken.
In het algemeen geldt dat bij

het

roulettespel elke

uitkomst een kans heeft van een zevendertigste.
bezoeker van Monte Carlo kent deze
zoeker door nauwgezet onderzoek
een afwijking vertoont is hij
kansverdeling te verfijnen.

getal-

Iedere rationele

kansverdeling.

Wanneer een be-

achterhaalt dat een bepaalde

in staat voor die

bepaalde

tafel

tafel

de

Gerekend over alle tafels vertonen de

verwachtingen van rationele spelers geen

systematische afwijkingen.

Ook de verwachtingen van onze gewiekste speler zijn niet meer dan
een verfijning van die van
afwijking kent
wijking en de

is

het,

zijn

tafelgenoten.

afhankelijk

"systemen"

van de

van de

sPelers,

denkbaar dat het spel-

verloop niet duidelijk zal afwijken van het
In dit voorbeeld waarbij
in het geding

zijn,

Wanneer niemand de

samenhana tussen de afgewone patroon.

afwijkingen van

een alaemene regel

komt een essentiële moeilijkheid van de

ratio-

nele verwachtingenhypothese aan het licht waarop in de volgende
paragraaf dieper wordt

ingeaaan.

irrationele afwijkingen bij
maar onze bijzondere

Yieliswaar

deelnemers aan

speler heeft

en

ernstige repercussies hebben voor de

zou suagereren.

toekomst

een dergelijke situatie zou kunnen blijven
voudige

geval

lers

is

te

Dit

zou

van het spel indien

voortbestaan.

hier oezegd dat het

Vooruitin dit een-

systematische winst

lang onopgemerkt zal

blijven. Voor de medespe-

er dan de prikkel hun gedrag aan

te passen aan het profij-

telijke "systeem" van die
Yalt

zij

zeker niet aannemelijk is dat de

van één der spelers

uit,

zijn medespelers en de bank

algemene kansverdeling

lopend op de volgende paragraaf

het roulettespel

toch maar systematisch betere

winstkansen aan die bepaalde tafel
slechtere dan de

sluit de hypothese

leren.

ene speler.

Hetzij door uit de

Uit het verloop van het

spel

inzetten het systeem te achterha-

z~z
len en daarmee de kennelijke af4-ijking van de tafel op het
spoor
te komen dan wel door gewoon de s~stematische winst van de "betere"
speler te constateren en zijn gedraoslijn te volgen. Het totale
"springen van de bank"

wordt hierdoor onafwendbaar,

dat ook voor de bank van

ware het niet
zijn kant alle aanleiding bestaat de

afwijking van de tafel op

te sporen

op de een of andere wijze

een einde

en aan de systematiek daarvan

te maken. Hierdoor verdwijnen
de stelselmatige winstkansen van spelers en wordt
de algemeen geldende kansverdeling die het spel beheerst in ere hersteld
zodat
een rationele speler zich wederom daarop baseert.
Wanneer verwachtingen rationeel worden opgebouwd in bovenstaande zin rijst de vraag welke
bij een bepaald marktproces.

dan precies de verwachtingen

seerde beslissingen op hun beurt de
beinvloeden is

zijn

Omdat de op deze vexwachtinaen gebauitkomsten van de markt kunnen

de keerzijde hiervan de

vraa~ hoe het marktproces
verloopt wanneer verwachtingen inderdaad rationeel zijn.
Muth [1961] demonstreert de vorminq van rationele verwachtingen aan de hand van een eenvoudig marktmodel waarbij de
vraag naar
een goed op een bepaald moment een dalende functie is van de op dat
moment ge]dende prijs en het aanbod, bepaald door de productiebeslissing in de

vorige periode,

afhankelijk

prijs en van een zuivere stochastische
taat van die productie mede bepaalt.
van die storingsterm verwijst Muth
is in zulk een geval de
hun beslissingen

is van

de verwachte

storingsterm die

Voor een mogeliike

zelf

het resulachtergrond

naar weersinvloeden. Wat

rationele verwachting waarop producenten

zouden moeten baseren? Wanneer rekening gehouden

wordt met de kennis van de werking van deze markt en de structuur
van de veronderstelde productiebeslissing, die alleen een functie
is

van de door producenten verwachte

prijs,

kan het

niet verwonde-

ren dat de

rationele verwachtinR niet anders is dan de mathematische verwachtingswaarde van de evenwichtsprijs van het model. Het
kanselement is uitsluitend terug te voeren op de zuivere storingsterm die niet in causaal verband sta8t met een beslissinosvariabele

van de producenten. Wanneer deze storingstermen in de tijd onderling afhankelijk zijn - autocorrelatie vertonen - kan aebruikmakend
van de tijdreeks, een verwachting van de evenwichtspríjs worden
opgesteld die

naast markttechnische kennis

van het storingsverschijnsel

reflecteert.

ook de opgebouwde kennis
Deze blijkt

een meetkundig gemiddelde van de historische marktprijzen waarbij de gewichten
voor elk van die prijzen bepaald worden door de structuur van het
marktmodel en de tijd. A13us is, binnen dit kader, een rechtvaardiging gegeven voor de veelal

bij het onderzoek naar

het verband
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tussen rente en verwachte

inflatie gehanteerde benadering van bij
levende inflatieverwachtingen door middel van een
vertraagde doorwerking van historische feitelijke inflatie. De
daarbij gehanteerde aewichten zouden dan niet "toevallig"
tot goede subjecten

de benaderingen leiden maar in feite gebaseerd
tuur van het actuele evenwichtsmodel.

zijn op

de struc-

Sijben [1979,

p.62] noemt het voorbeeld van Muth ongelukkig
een model met één exogene variabele (een stochastische
storingsterm)". Afgezien van de overweging dat P7uth
uiteraard zijn
theorie aan de hand van een zo eenvoudig mo~elijk voorbeeld
demon"nl.

streert suggereert de opmerking van Sijben dat
i~uth's resultaten
niet bereikt worden als er meerdere exogene variabelen
zouden zijn
opgenomen. Het probleem met ?iuths voorbeeld is echter elders
gelegen. De aanbodfunctie die Muth hanteert is voor wat
betreft de
endogene variabelen slechts

afhankelijk van de

Weliswaar suggereert Muth een

productie
zijn resultaten zou het niet uitmaken

behandelen maar voor
het kanselement

juist

aan de vraagzijde zou

Stel overeenkomstig de elementaire
een

zodania niveau wordt

van arbeid gelijk is

verwachte prijs.

geval met onzekere

zijn

te
indien

gelegen.

theorie dat productie op

vastgesteld dat het verwachte

aan het gegeven reële

loon,

grensproduct

maar dat het grens-

product van arbeid een kanselement omvat, terwijl zoals
bij Muth
de vraag een deterministische functie is van de prijs. In dat
geval
is de evenwichtsprijs een kansvariabele die via de
aangeboden hoeveelheid samenhangt met het stochastische element dat hier
echt aan
de productie inherent is. Zoals Crossman [1975] aantoont is in
een
dergelijke situatie de verwachte winst voor producenten
niet zoals
bij

Muth gemaximeerd als slechts

de verwachte prijs wordt gemaxiDe verwachtingen waarop een rationele producent zijn
beslissingen dient te baseren omvat hier meer dan alleen
de mathematische
meerd.

verwachtingswaarde van de evenwichtsprijs.

Rekening zal gehouden
moeten worden met de stochastísche samenhangen tussen de verschillende endogene variabelen.
Wanneer de productiebeslissingen

niet uitsluitend genomen
van de verwachte evenwichtsprijs van het product
zal in hét algemeen de tijdreeks van evenwichtsprijzen ook
niet

worden op basis

alle informatie bevatten,
nele verwachting van

die

nodig is om te komen tot een ratio-

de evenwichtsprijs.

Sijben [1979, p. 63]
toch terecht dat de adaptieve of auto-regressieve verwachtingsprocedures, zoals die in de studie van het Fisher
waarschuwt dan ook

effect aebruikelijk

zijn, slechts rationeel zijn als mocht blijken
dat enkel historische inflatiecijfers bepalend zouden zijn
voor het
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prijsvormingsgedrag.
standigheden uit de

Wel

kan het

zijn dat men

tijdreeks voldoende

de werking van het systeem door de

onder bepaalde om-

informatie kan putten over

reeks minutieus te bewerken

In het bijzonder adaptieve verwachtingen

zullen echter in hun

meenheid een systematische onder- of overschatting van de
wachten inflatie opleveren.Sargent [1976]
bij de systematisch

(6).
alae-

te ver-

aeeft aan dat slechts

foutieve anticipaties volgens het adaptieve

proces geen plaats is voor een vollediae doorwerkina van het
Fisher effect in de nominale rente omdat dit dan door liquiditeitseffecten wordt afgeremd.

De reden hiervoor

is

feitelijk dat door

de niet-rationele verwachtingen over de gehele linie van de economie

foutieve,

men,

die

dat

zijn niet-rationele,

de nodige ruimte

beslissingen worden geno-

voor een Keynesiaans

liquiditeitseffect

creëren.
Aldus wordt teruoaekeerd tot

de eerder opaeworpen algemene

vraag naar de gevolgen voor het marktproces,
ten

wachtingen.

Om de gedachten te bepalen teruggrijpend naar het

gereleveerde voorbeeld van Ptuth,
er

indien de participan-

zich inderdaad bij hun beslissingen baseren op rationele ver-

inderdaad geen systematische

subjecten verwachte prijs

gaat het erom te achterhalen of

gelijk

is

tingswaarde van de evenwichtsprijs.
wisselwerking tussen de
is

aan de mathematische verwachIn beginsel

feitelijke marktprijs

waarvan men is uitgegaan.
gemaakt

gemaakt als de door

fouten worden

is er immers een

en de verwachtingen

Dat hier geen systematische fouten worden

vanzelfsprekend als uitgegaan wordt van de notie van een

economisch evenwicht bij

vollediRe mededinging.

In het geval van

zekerheid geldt dat beslissingen gebaseerd op de
optimaal
van de

zijn en zodanig op elkaar

individuele beslissingen in het licht

verwachten zijn.

beslissingen direct de evenwichtsprijzen en
iedereen

zich bij

"foutieve"

In het geval

treden.

de optimale allocatie

Rnders

gezegd, wanneer

geruimd

prijs die leidt

zonder enige
tot een

aanpassende reactie

"nieuwe"

van onzekerheid gaat men bij

prijs.

zijn allocaties

van bepaalde kansverdelingen van de evenwichtsprijs.

(6)

Vgl.

Mussa

[1975].

te

resultante van alle

zijn beslissinoen baseert op de evenwichtsprij-

zen wordt de markt direct
op een

van de marktprijs

Dit laatste betekent dat als

over de subjecten te voorschijn

evenwichtsprijs

afaestemd dat geen aanpassingen

Ook hier

uit
zul-
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len beslissingen optimaal moeten
teerde

verdeling,

beslissingen

terwijl

zijn in het

licht van de gehan-

van een evenwicht eerst

sprake is als

is uitgegaan uit die beslissingen

resulteert.

Zou er een discrepan-

tie bestaan tussen de uitgangsverdelin~ en de uit
voortvloeiende,

de

dan wordt een optimum niet bereikt

beslissinaen

ten opzichte van

de betrokken kansverdelingen en roepen de beslissingen bij
bekend worden

frustrerende reacties op.

wichtsprijs in

zijn model

middeld verwerkelijkt.

Wordt Muths

Grossman

fulfilling expectations equilibrium".

één

verwachte even-

die men verwachtte zich ge-

[1975] noemt een evenwicht met

rationele verwachtingen onder onzekerheid dan ook
mededinging werkt

hun

ingevuld dan blijken de productiebeslis-

singen ook van dien aard dat de prijs

daar

de

zodanig zijn dat inderdaad de kansverdeling waarvan

tekenend

"self-

De veronderstelling van vrije

in het aegeven voorbeeld sterk vereenvoudigend

aanpassingsprocessen dan volledia worden gestuurd door sl.echts
variabele,

de marktprijs.

Deze veronderstelling zal

in het na-

volgende een meer essentiële functie krijgen toebedeeld.
Het

is

verder van

nele verwachtingen"

eminent belang erop te wijzen

hypothese er in

dat de

"ratio-

feite vanuit gaat dat alle

subjecten dezelfde kansverdelina tot uitgangspunt voor hun anticipaties hebben. Anders gezegd,
tingen".

in de markt

Immers bij wat genoemd wordt

is het niet,

in elk geval niet bij

maar mogelijk

is

te formuleren.

rationele

heersen

"heterogene"

voorbaat,

"homogene verwachverwachtingen

duidelijk dat het zelfs

zichzelf verwezenlijkende verwachtingen

Kennis van de werking van een
inzicht in de verwachtingen

systeem

is nog niet

hetzelfde

als

van anderen.

ke inhoud

van deze laatste bepaalt binnen het gegeven systeem echter

De

specifie-

mede het eindresultaat.
Voor wat betreft de analyse van een economisch systeem impliceert de rationele verwachtingenhypothese

dat de subjecten

maken van de economische theorie die op het stelsel van
is.

Het is dan ook begrijpelijk dat elke theorie die deze hypothese

onderschrijft ervan uit moet
is.

gebruik

toepassing

gaan

dat de betrokken

theorie

de juiste

De toets van elke theorie echter is de empirische confrontatie

met de feiten.

Indien een theorie deze toets

biedt de eerlijkheid te erkennen dat dit
toegeschreven aan

niet kan doorstaan ge-

falen evenzeer kan worden

een tekortkoming van de

theorie als aan de moge-

lijkheíd dat de economische subjecten kennelijk toch op
wijze inform.atie verspillen.
kelijk zijn.

Bijstelling van

Gezien het feit dat de

wachtingenhypothese,

door slechts

irrationele

de theorie kan noodza-

adstructie van de rationele

ver-

te wijzen op de winstmoqelijkheden

die bestaan als er niet aan voldaan

is,

algemeen van aard

is,

ligt
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deze correctie

zelfs het meest voor de hand.

Een economische

theorie behelst immers in wezen niet anders

dan het achterhalen van de

inhoud van rationeel gedrag en het gevoor het maatschappelijke economische proces. In zezin moet het bij de rationele verwachtingenhypothese niet

volg hiervan
kere

uitgesloten worden geacht
dan de bestaande leer.

dat de economische subjecten

Vaak blijkt ook

"beter"

zijn

inderdaad dat wanneer be-

paald gedrag volgens een

theorie als irrationeel of onjuist wordt
nader doordenken van het vraagstuk leert dat belangrijke aspecten ervan buiten beschouwing zijn
gebleven. Het loslaten
bestempeld,

van de veronderstelling van

zekerheid bij de economische analyse
voortvloeiende herziening van de monetaire theorie
is hiervan een treffend voorbeeld. Te denken valt
o.a. aan de
verklaring van de liquiditeitspreferentie door Tobin
[1958). Het
en de daaruit

lijkt dan ook gerechtvaardigd te stellen dat de conformiteit
van
theorie eigenlijk niet meer is dan een mini-

verwachtingen aan een

mum voorwaarde voor de

8.2.

rationaliteit van die verwachtingen

Efficiënte markten
Bij

de eerste

formuleringen van de "rationele veraachtingen
wordt ervan uitgegaan dat alle subjecten hun anticipaties baseren op een en dezelfde kansverdeling van de bij
hun behypothese"

slissing betrokken variabele,
alsof

zij

terwijl zij deze verdeling formuleren
de werking van het economisch systeem waarin zij leven

kennen.

De verwachtinaen der subjecten zijn "homogeen" en wijken
niet stelselmatig af van de werkelijke ontwikkeling.
Voor het formuleren
een kansverdeling

van verwachtingen,

ten aanzien

of ineer algemeen,

van een economische variabele

van

zijn

bij

nader inzien twee dingen nodig: de beschikking over feitelijk
informatiemateriaal en de onderling samenhangende interpretatie
hiervan. Anders gesteld, de door een subject genomen
beslissingen
vormen een weerspiegeling van de door hem verwerkte informatie.
Zn
het algemeen

zou deze weergave niet

ven te zijn.

Binnen het

zonder meer een juiste behoe-

rationele verwachtingen
echter, worden door het subject aan de door hem vergaarde stukken
feitelijke informstie de juiste gevolgtrekkingen verbonden. Volgens
deze

theorie handelt hij

leerstuk van de

immers alsof de werking van het systeem,
dat is de algemene aard van het stochastische proces dat het
systeem beheerst, hem bekend is. Dat er voor wat betreft
de werking
van het systeem tussen de subjecten inderdaad eenstemmigheid
be-

z~~
staat is inherent aan de veronderstelde rationaliteit.
Er moge dan eenstemmigheid bestaan over een
interpretatiemechanisme dat "onfeilbaar" is in de zin dat geen systematische
fouten ten aanzien van de werkelijkheid worden gemaakt,
allerminst
verwerkte

het is
vanzelfsprekend dat de door een subject vergaarde en
informatie overeenkomt met datgene wat in objectieve

zin beschikbaar en van belang is. Het is immers niet
in strijd
met de rationaliteit dat subjecten niet zouden beschikken
over
alle feitelijke informdtie die voor hen van
belana is. Het is zelfs
aannemelijk dat, althans voor de individuele subjecten,
geldt dat
zij

hoogstens over een

beschikking hebben.

deel van het

relevante

feitenmateriaal

de

Dit

zou ten gevolge hebben dat de kansverdelingen van de voor beslissingen relevante variabelen, ondanks
de
eenstemmigheid over de werking van het systeem
verschillen vertonen.
De uitkomst van alle individuele beslissingen tezamen
vormt
de maatschappelijke middelenaanwending. Ook voor
deze laatste geldt
dat zij geen weerspiegeling hoeft te zijn
van alle relevante informatie. Zolang niet alle relevante informatie
is verwerkt in de
individuele beslissinoen aangaande de middelenaanwending
is op
individueel noch maatschappelijk nivean een optimum bereikt.
Immers
door uitbreiding van het totaal aan beschikbaar
feitenmateriaal en
de verspreiding van kennis hiervan over de subjecten,
zijn in het
algemeen verbeteringen in het maatschappelijk middelengebruik
te
bereiken. Kostenoverweginaen kunnen uiteraard een
belangrijke rol
spelen bij de bepalina van het optimum. De verbeterinqen
zullen
immers moeten worden afgewogen tegen de kosten
die extra nieuwsgaring en verspreiding met zich meebrengen. Op dit
zeer belanqrijke
punt wordt in de volgende paragraaf noc~ uitvoeriger teruggekomen.
Het concept van
rationele

een economisch systeer~ waarbij

de deelnemers

verwachtingen huldigen kan,

rekeninq houdend met de omvang van het verwerkte feitenmateriaal, worden uitaebreid.
Wanneer
in de feitelijke uitkomsten van de gezamenlijke
individuele beslissingen alle beschikbare
verwerkt wordt
markt"

relevante informatie op de juiste wijze
in de literatuur gesproken van een "efficiënte

is

(7).

Uitgaande van een juist

interpretatiemechanisne heeft efficiëntie hier betrekking op de verwerving en verwerkina van
feite-

(7)

Zie o.a.

Fama

[1970]

en Mishkin [1978].
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lijke

informatie.

In deze

zin opRevat

het begrip efficiënte

is

markt niet aekoppeld aan een bepaald prijsvorminassysteem of zelfs
maar aan een bepaalde marktvorm.

Het

lijkt dan ook wat ver te gaan

dit begrip te vereenzelvigen met dat van het volledig atomistische
en vrije
heerst

polypolie,

(8).

de markt waar volledige vrije mededinging

Deze identificatie

lijkt slechts verantwoord als in het

oordeel over de doeltreffendheid van een markt ook andere dan
informatieaspecten worden betrokken,

zoals de optimaliteit van de

bereikte maatschappelijke middelenallocatie.
worden

door de subjecten beslissingen

van hoeveelheden als van prijzen.

Voor een aantal

zijn beide laatste beleidsinstrumenten.
zal

Op monopoloide markten

getroffen zowel

ten aanzien

subjecten althans,

Ook een monopolist echter

informatie dienen te verzamelen over de vraagcurve waarmee hij

wordt geconfronteerd en de

feiten die deze bepalen.

De feitelijke

hoeveelheden en prijzen vormen een weerspieReling van die
tie.

Ook die markt

weerspiegeling
piëel

is bij

de gegeven definitie

juist en volledia

een maatschappelijk

is.

informa-

efficiënt als die

Dat monopolies toch princi-

optimum in de wea staan in de

zin dat de

allocatie van middelen niet plaats heeft overeenkomstig de minimale
maatschappelijke kosten vindt

zijn

grond niet

in een gebrekkige

informatiebehandeling maar in de

stringentie waarmee bepaalde mid-

delen initiëel over de

zijn verdeeld.

subjecten

Het optimaliteits-

criterium in een dergelijke stellingname gaat bovendien uit van
één bepaald doel van het maatschappelijk-economisch proces:
optimaliteit".

Dat wil

over de verschillende

zeagen dat

subjecten verdeelde middelen,

geschieden dat voor de gezamenlijke
gingspeil wordt bereikt

"Pareto

de aanwending van de gegeven,

maar

zodanig moet

subjecten het hoogste bevredi-

rekening houdend met de

"rechten"

die ieder

aan zijn initiële middelen kan ontlenen.
De grondgedachte van
ín

strijd met het bestaan

heidsaanpassers opereren
vorm uiteraard wel de
formatie bepaalt.
tuur,

Anders Diepenhorst

(9)

Vgl.

Samuelson

"efficiënte

markt"

lijkt niet

a priori

van markten waar naast prijs- ook hoeveel(9).

Opqemerkt

implicaties

zij

dat de

actuele markt-

en de relevantie van

stukken in-

Wetenschap waar een subject door de marktstruc-

objectief niets mee

(8)

een

[1974].

[1965].

kan doen,

is irrelevant.
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Toch zal,

wanneer men "marktefficiëntie" wil bestuderen pri-

mair een keuze moeten worden gemaakt aangaande de actuele marktvorm.
Een

Dit levert immers het noodzakelijke

tweetal

interpretatiemechanisme.

overwegingen pleit voor de veronderstellinc? van volle-

dige concurrentie.

In de eerste plaats

is

het economisch proces

hoofdzakelijk bestudeerd uitgaande van vrije mededinaing
analyse
sterke

apparaat voorhanden is.
aanwijzingen dat althans

vorm zo al niet verwezenlijkt
derd

zodat het

In de tweede plaats bestaan er
op financiële markten deze markt-

is,

dan

toch

zeer dicht wordt bena-

(10) .
Omdat bij volledige concurrentie het gehele marktproces

koppeld aan uitsluitend de tot

is

ge-

stand komende marktprijs kan de bo-

venqegeven begripsomschrijving van een efficiënte markt onder deze
omstandigheden een meer specifieke
is efficiënt

als

inhoud worden gegeven.

zuivere weerspiegeling Reven van alle beschikbare
vraag die

Een markt

de op die markt bepaalde prijzen een vollediae

zich opdrinat is

informatie.

en

De

of en onder welke voorwaarden de hier

bedoelde efficiëntie mogelijk is.
Zoals Fama

[1970,

alle beschikbare
op een markt

zonder

loos beschikbaar
de

337] stelt

transactiekosten,

In

waar alle

reeds

daad verwezenlijkt,

dat bij

en werkelijkheid.

steeds,

Bij de

kosteloze beschikbaarheid van

informatie

deze paraaraaf, door de
voor

iedereen.

sprong van een subject op anderen is uitgesloten.
uitgaande van dezelfde wetenschap.

Opaermerkt zij

stelling van kosteloze informatie met

(10)

Een voor-

Iedereen handelt
dat de veronder-

zich meebrengt dat de ver-

informatie al het objectief relevante materiaal omvat. Echter

,in het algemeen zal niet
toond,

door Fama ge-

eenstemmigheid gegarandeerd

de unanieme interpretatie maar ander-

zijds ook, binnen het ruimere kader van

werkte

de kansver-

zich door de allocaties ook inder-

voldoende voorwaarden wordt deze
als

verwachtingen-

"homogene verwachtingen"

zodat er geen systematische afwijkingen kunnen

bestaan tussen anticipaties
door enerzijds,

tot stand komen

informatie koste-

de paragraaf over de rationele

deling waarvan men unaniem uitgaat

stelde

is het duidelijk dat prijzen

is voor iedereen en waar allen het eens zijn over

interpretatie.

hypothese bleek

p.

informatie reflecteren wanneer zij

ieder subject,

over het totaal van

zoals reeds eerder beklem-

terzake informatie beschikken,

Zie het Amerikaanse empirische onderzoek besproken in Fama

al verbindt

[1970].
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hij ook de juiste conclusies aan datgene wat hij

weet.

Met de fundamentele vraag naar het bestaan van efficiënte
markten hangt ten nauwste samen een diepere bezinninn op de verschillende elementen van de in de
begripsomschrijving.

literatuur gebruikelijk gegeven

Wat betekent het precies als prijzen alle

beschikbare

informatie weerspieaelen? Dient b.v.

informatie"

te worden vereenzelvigd met het geheel

aanwezig is,

of gaat het

"alle beschikbare
dat objectief

slechts om die informatie waar subjecten

bewust de beschikking over hebben?
Marktefficiëntie in

die hier bedoelde

betekenen dat elk individu
reflecteerd ziet.

zijn

Rubinstein

zin moet op zijn minst

informatie in de marktprijzen

[1975~

ge-

heeft in een belangrijk artikel

minutieus onderzocht wanneer gezegd kan worden dat een individu
zijn informatie in marktprijzen weerspiegeld ziet ook wanneer verwachtingen "heterogeen"

zijn. Hij benadert het vraaastuk door te
zoeken naar de door een subject op grond van zijn wetenschap ge-

hanteerde kansverdelina van de voor
grootheden,
prijs

zijn beslissinaen belangrijke

waarvan gezegd kan worden dat

tot uitina komt.

De

ling is volledig in de prijs

verdisconteerd

geven zijn wetenschap en de marktprijzen,
primaire beslissingen

zij volledia in de markt-

door een subject gehanteerde kansverde-

te herzien.

indien het subject,

geen aanleidinq ziet

gezijn

Rubinsteins analysekader wordt

gevormd door een consumptie- en beleggingsprobleem met twee beslissingsmomenten,

waarop van

de

telkens

aanwezige informatie over de

toekomst gebruik kan worden gemaakt.
aan van de

Deze wetenschap neemt de vorm
verbonden kansverdeling van de uitkomsten op het tweede

beslissingsmoment en die
tie komt

tot uiting in

de

aan het einde van de

troffen portefeuilledisposities.

Bij

Cie

informa-

zijn eerste beslissing zal het

subject rekening moeten houden met het feit
beslissingen op het

horizon.

op de twee beslissingstijdstippen ge-

tweede moment moaelijk

dat herzienina van
is.

De

zijn

samenhang van de

twee beslissingsmomenten komt specifiek tot uiting in het feit dat
het subject voor wat betreft de beleggingen voor de tweede periode
kan kiezen tussen het direct

aan het beain reeds kopen van lange

termijntitels en het afwachten van de mogelijkheden die zich op het
tweede tijdstip voordoen door in eerste instantie slechts kortlopend papier

te nemen.

Ook in dit

laatste geval echter wordt zijn

portefeuillesamenstelling beheerst door
de de verdere

zijn verwachtingen

aanaaan-

toekomst.

Rubinstein
twee stappen aan

acht het noodzakelijk het onderhaviae vraagstuk in
te pakken.

nieuwe informatie,

Daartoe maakt hij onderscheid

die vrijkomt nadat de eerste beslissing

tussen de
is ge-
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nomen en die dus

slechts van belang

is voor de

tweede

alle informatie die over beide periodes beschikbaar

periode,

en

is op het

eerste beslissingstijdstip.
Zijn nieuwe

informatie

definitie van efficiëntie,
aanleiding ziet
in de
gen.

tweede

ziet een subject,

volgens

Rubinsteins

in de prijzen weerspiegeld als

zijn oorspronkelijke

periode op grond van

hij

geen

plannen voor de belegginaen

zijn

nieuwe wetenschap te wijzi-

Weliswaar kan het subject verschuivingen in zijn portefeuille

wenselijk achten in het licht van

zijn

inlichtingen,

prijzen

zich

zodanig gewijzigd hebben

van

de beleggingsobjecten

dat deze verschuivingen niet meer
zien.

Zoals

information)

participants

in

may

the market,

As a result,

contingent claims".
gen

zal hij van mutaties af-

Rubinstein opmerkt "new information

ly the same
liefs.

lonen

maar als de

also have become
causing them also

(but not necessari-

available to other
to

revise their be-

a new equilibrium price will be

set on

the

Het resultaat van de vraag- en aanbodverhoudin-

uit hoofde van de mogelijk verschillende informatiestromen kan

zijn dat een subject

geen reden meer ziet op grond van zijn nieuwe

informatie zijn plannen
ciënt

te wijzigen.

ten opzichte van de
Het is

nieuwe

van belang

nieuwe

is de markt effisubject.

te onderkennen dat voor h2t subject, wiens

informatie in de prijzen zou zijn weerspiegeld,

of niet herzien van
matie een

rol

overwogen.

speelt,

Dit

plannen maakte,

het al

maar evenzeer de bestaande samenstelling van

laatste

de ideeën die het

bij

zijn portefeuille niet alleen de nieuwe infor-

de portefeuille of de inhoud

matie.

In dat geval

informatie van dat

van de plannen waarvan herzienina wordt

element wordt op

zijn beurt beheerst door

subject had over de tweede

dat is

periode toen hij

vóór de binnenkomst van zijn nieuwe

de

infor-

Het mag dan ook niet verwonderen dat de voorwaarde die

Rubinstein uit

zijn model afleidt voor de weerspiegeling van

informatie in de prijzen erop neerkomt,
ideeeën en de nieuwe

nieuwe

dat de oorspronkelijke

in eenzelfde onderlinge verhouding tot elkaar

staan als de oude en de nieuwe príjzen van de verschnllende beleggingsobjecten (11). Rubinstein zegt dat het subject er dan "nonspe-

(11)

In symbolen:

~1,0 .~z~i - pl'O . p2~1 waarbij na~b staat voor het
2~0
2~0
waarschijnlijkheidsoordeel over de opbrengst op tijdstip a zoals gehuldigd
op tijdstip b en Pa,b analoog de prijs op tijdstip b van een opbrengst
op tijdstip a.
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culative beliefs"

op na houdt.

deze voorwaarde is voldaan
totaal

van

ieders nieuwe

Voorzover voor

ieder subject aan

kan aezegd worden dat de prijzen het

informatie weerspiegelen.

Het

is

duidelijk

dat wanneer er tot in details

steeds volledige eenstemmiaheid

bestaat er

voorwaarde

zonder meer aan de

de druk die dan

is voldaan.

de prijzen worden de prijzen vollediR aan
luidende inzichten aangepast.
ziening
tij

Immers door

van de .herwaardering door de subjecten uitgaat op
de herziene maar eens-

Of anders gezegd degene die tot her-

in een bepaalde richtina wil overaaan vindt geen tegenpar-

omdat ieder de herziening

teit van verwachtingen

is

in dezelfde

richting

zoekt.

efficiëntie in deze beperkte

zin omdat slechts nodig is dat niemand

tot herziening van

zijn plannen overaaat op grond van

informatie.

"reeds"

Dit is

Homogeni-

echter geen bestaansvoorwaarde voor

zijn nieuwe

het geval wanneer de verhoudingen tussen

zijn oorspronkelijke ideeën en de herzieningen daarvan maar voor
ieder

subject gelijk zijn aan de verhoudingen van marktprijzen op

~de verschillende tijdstippen waarbij
derlijke

terreinen mogelijk blijft.

verschil van
Aldus

zou een

inzicht op afzonruimere bestaans-

mogelijkheid voor marktefficiëntie zijn aangewezen dan door Fama
[1970] voorzichtig is gesuggereerd. Het bestaan van een efficiënte
markt in deze beperkte betekenis
de herziene prijs,

in Rubinsteins

vallig aan geen enkel

subject

is er echter van afhankelijk of
analyse een evenwichtsprijs,

reden geeft

tqe-

tot afwijkend gedrag.

Weliswaar stelt Rubinstein een voorwaarde

af te leiden waar-

onder gezegd kan worden dat de markt tenminste efficiënt is ten
aanzien van nieuwe informatie, op de keper beschouwd echter blijken
voor het bestaan van deze beperkte efficiëntie de oorspronkelijke
ideeën

der subjecten een minstens even essentiële

als de nieuwe
geleid

informatie.

Die oorspronkelijke

tot de plannen die al dan niet herzien

grond van

de nieuw verworven inzichten.

rol

te spelen

ideeën immers hebben
zullen worden op

De cruciale betekenis

die oorspronkelijke ideeën komt ook expliciet tot
stelde voorwaarde.

Feitelijk is bij

begrip meer

geding dan alleen de moqelijk heterogene

in het

matie op het beslissingstijdstip.
leid is ook van belang.

in

spronkelijke inzichten van
immers die

efficiëntie
infor-

De vooraeschiedenis van het be-

inzichten die,

zijn oorspronkelijke

de verdere toekomst.

efficiënt is in deze beperkte

moeten

"beperkte"

In dit beleid komen tot uiting de anticipa-

ties van een subject op grond van
over de ontwikkelingen

dit

van

uiting in de ge-

inzichten

Wanneer de markt

zin komen eigenlijk tevens

de subjecten in het geding.

de oor-

Het zijn

via de daarop gebaseerde plannen,

ertoe

leiden dat de nieuwe prijzen niet tot herziening van plannen
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Het wil daarom voorkomen dat de vervullin2 van Rubinsteins

leiden.

beperkte efficiëntie begrip,

zonder een beroep op

van de eerdere verwerking van informatie
subjecten gemaakte plannen
re

inzichten over de

toeval,

in de prijzen.

afhanqt

De door de

zijn immers de resultante van de eerde-

toekomst en de eerdere feitelijke en

geanti-

cipeerde prijzen van beleggingsobjecten.
De vraag dringt
benadering door

zich

van alleen nieuwe

aldus

op of er met Rubinsteins beperkte

eerste instantie te richten op de invloed

zich in

inzichten en prijzen op de bestaande porte-

feuilleplannen winst valt te boeken
efficiëntiebegrip.

Vast te stellen

voor de precisering van het
valt dat het bij

ring niet meer gaat om de vraag naar de juiste
ling dat prijzen op een bepaald ogenblik de
beschikbare
ter

informatie volledig weerspiegelen.

zake

In het kader van

daar het er slechts om kan oaan of alle

van een bepaald ogenblik

in de prijzen van dat ogenblik

wel de waarschuwing opgesloten dat bij

efficiëntie ook

ting op een bepaald beslissingsmoment aan toekomstige
van groot belang kan

zijn(12).

Om aan het tot nieuwe

beperkte efficiëntiebegrip te kunnen voldoen
slissingen
van

informatie
is

verwerkt.

andere kant benaderd ligt in Rubinsteins analyse echter

Van een

binnen

stel-

op hetzelfde ogenblik

immers doet de eerdere verwerking van informatie niet

die vraag
meer

deze benade-

inhoud van de

zodanig

in de

de horizon plaats

nieuwe

informatie,

zal bij

de

aanslui-

informatie
informatie
eerdere be-

plannen moeten worden vooruitgelopen op
grijpende gebeurtenissen dat de,

op arond

gewenste herzieningen van alle subjecten

tot juist zodanige prijsveranderingen leiden dat niemand tot portefeuillerevisie overgaat.
Wanneer bij het opstellen van de plannen op langere termijn
onvoldoende

rekening wordt gehouden met de kansen op tussentijdse

gebeurtenissen en hun implicaties voor de
matische
zelfs qua

fouten

gemaakt.

In dat geval

inhoud voorspelbaar

zijn.

analyse hapert er dan het een en
individuele
immers

(12)

gedrag.

toekomst,

worden

syste-

zouden bepaalde herzieningen

In het kader van Rubinsteins

ander aan de optimaliteit van het

Volgens de veronderstellinaen van zijn model

is een subject in staat om op basis van

zijn initiële

infor-

Uitgangspunt van zijn analyse is immers dat subjecten op het eerste beslissingsmoment bekend zijn met de juiste kansen op uitkomsten in de tweede
periode, gegeven de feitelijke tussentijdse gebeurtenissen. Dit beeld wordt
gecompleteerd door de juiste kansen op die tussentijdse uitkomsten. In feite
komt het erop neer dat men (de samenhang in) de ontwikkeling van het systeem
kent (rationele verwachtingen) en daarop bij voorbaat zijn (hedge)plannen
afstemt.
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matie over alle verdere perioden direct
feuille voor het

tweede

tijdvak samen

gen onderstrepen echter

zijn beleggingsport0-

te

stellen.

Deze overwegin-

slechts het cruciale belang voor het

beperkte efficiëntiebegrip van de eerdere verwerking van informatie.
In het algemeen gaat het te ver om van de prijsvorming op een
efficiënte markt te eisen dat beslissingen uit het verleden, gebaseerd mede op eerdere marktprijzen,

niet zouden te hoeven worden

herzien.
Als de aandacht wordt gericht op de algemene inhoud van het
begrip

"efficiënte markt"

en dus op de verwerking van alle

matie op een bepaald moment
volgende op.

"For all

merkt Rubinstein

information,

be fully reflected in prices,
lative beliefs

is

required".

p.

infor-

817]

het

not merely new information,.to

a stronger
In

[1975,

condition

than nonspecu-

tegenstelling tot de efficiëntie

bij de verwerking van alleen nieuwe informatie kan in het algemeen
niet volstaan worden met de eis dat een individu in de marktprijzen geen aanleiding vindt de portefeuille die hij

op grond van

zijn

informatie samenstelt te herzien.
Zoals reeds gereleveerd benadert Rubinstein het efficiëntievraagstuk door de verhouding te analyseren tussen individuele inzichten en de marktprijzen. In deze lijn doorredenerend stelt hij
dan ook dat een individu

zijn

marktprijzen weerspiegeld

informatie slechts dan volledig in de

ziet als

de feitelijke prijs dezelfde
is als die welke op de markt zou gelden indien allen de inzichten
van het betrokken subject delen en ook niet over additionele informatie beschikken..Wanneer individuele

inzichten bij

marktprijs aan deze voorwaarde voldoen spreekt
"consensus
inhoud

beliefs".

De betekenis van

"consensus beliefs"

van marktefficiëntie adstrueert hij

consequenties
een subject

van de afwezigheid

geen

de feitelijke marktprijs
op, hetzij

het

feit dat

door

van dergelijke

"consensus beliefs"

dan wel hierop dat aan het

voor de

te wijzen op de
inzichten.

Wanneer

heeft is het verschil tussen

en de hypothetische prijs
het

een gegeven

Rubinstein van

terug te voeren

subject bevoorrechte wetenschap heeft,
subject belangrijke

elementen van de

informatie van anderen onbekend zijn.
De
tie van

fundamentele reden voor het in stellína brengen van
consensus

beliefs

aan marktefficiëntie

is gelegen in de wens

de no-

inhoud te geven

in een wereld waarin de subjecten verschillén-

de inzichten huldigen.

Door de invoering van het begrip consensus
beliefs wordt gepoogd ruimere bestaansvoorwaarden voor marktefficiëntie te onderkennen dan de aanweziaheid van homogene verwachtingen.

Verrechia

[1979b]

heeft bewezen

dat er bij

elke prijs die
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resulteert

uit een markt met heterogene verwachtingen,

ver~~achtingen bestaan die tot dezelfde prijs
hier erop gewezen dat dit nog geenszins
bepaalde prijs behorende "consensus

inhoudt

beliefs"

verwachtingen van een der deelnemers aan de
als dit

laatste het geval

leiden

homogene

(13).

Er zij

dat de bij

een

overeenkomen met de
feitelijke markt.

is heeft de notie van

"consensus

Pas

beliefs"

betekenis voor de vaststelling of de markt ten opzichte van een
bepaalde marktdeelnemer efficiënt is.

Veel beter sluit op dit ni-

veau Rubinsteins

de gang van zaken bij

beschouwing aan bij

de

empirische toetsing van de efficiëntie van feitelijke markten.
Daarbij wordt

immers

geselecteerd,

bezien of een bepaald,

stuk informatie

door de onderzoeker

in de prijs wordt weerspiegeld.

De

toetssteen is dan of de feitelijke marktprijzen stelselmatia afwijken van die welke berekend kunnen worden uitgaande

van dat

geselecteerde stuk

informatie.

rationalisering te

zien van deze praktijk voor een wereld met

In Rubinsteins

analyse valt een

heteroaene verwachtingen.
Aannemende dat er

"consensus beliefs" bestaan die overeenko-

men met de verwachtinaen

van een subject moet worden betwijfeld

of inet de invoering van de notie van

"consensus

beliefs"

inderdaad

de eis van homogene verwachtinaen voor het bestaan van een efficiënte markt kan worden omzeild.

Zoals Rubinstein

zelf terecht op-

merkt moet wanneer gezegd wordt dat marktprijzen alle beschikbare
informatie weerspiegelen dit

in elk geval inhouden dat ieder sub-

ject zijn informatie in de prijs gereflecteerd
moeten betekenen

wil de markt efficiënt zijn. Anders
de

ziet.

dat iedereen er "consensus beliefs"

feitelijke prijs

Dit

zou dan

op na houdt,

gezegd niemand mag wanneer hij

vergelijkt met de hypothetische

tot de ontdek-

king komen dat hij

kennelijk bevoorrecht of benadeeld is voor wat

betreft essentiële

stukken informatie.

is voldaan

als

op na houdt.
ook identiek.
voor alle

(13)

Het

iedereen er van het beain af

is

duidelijk dat hieraan

aan dezelfde inzichten

De feitelijke en de hypothetische economie zijn dan
Homogene verwachtingen impliceren

subjecten.

Hoe

"consensus beliefs"

staat het met het omaekeerde van deze

De behoefte aan een derqelijk bewijs vindt zijn grond daarin dat weliswaar
mathematisch altijd wel een serie homogene "kansen" te vinden zal zijn bij
een gegeven prijs maar dat deze serie slechts zinnig is als ooldaan wordt
aan de definitie van een kans.
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stelling?
Rubinstein (1975, p. 819] laat zich als volgt uit over de
onderlinge verhouding van de geintroduceerde eisen. "In sum, we
have a triplet of increasingly stronger conditions that capture
what is meant by prices
beliefs,

2)

ímplies

2)

ons

false".

are

meen

and 2)

beliefs"

slechts

is dit bij

de

implies

1),

De wat vage

"consensus

Wanneer

fully reflect information:

consensus beliefs,

3)

1)

nonspeculative

homogeneous beliefs.

but

the

Condition

converses of these

formulerin~ suagereert dat

geen eenstemmigheid in

3)

implicati-

in het

alge-

zich zou sluiten.

gekeken wordt naar de positie van een

gehanteerde definities inderdaad waar.

enkel subject
Plarktefficiën-

tie impliceert echter

dat elk subject "consensus beliefs" heeft.
Terwijl door Rubinstein wel wordt ingegaan op de vraag wat het betekent als alle subjecten'honspeculative beliefs" hebben,
zwijat
hij over de situatie dat allen "consensus beliefs" huldigen. Neemt
men deze

laatste casus onder de

een stuk essentiële - dat
eventueel wel
dat wanneer

is

aan een ander

alle

subjecten

loupe dan betekent dit dat niemand

prijsbepalende - informatie mist dat
bekend is.

Op zijn beurt impliceert

dit

"consensus beliefs"

hebben zij allen,
beschikken over dezelfde verzameling prijsbepalende
relevante informatie. Voor wat betreft het prijsbepalende deel erin elk geval,

van zijn de inzichten der subjecten homogeen. Voorzover toch gezegd
zou kunnen worden dat de individuen heteroaene verwachtingen
hebben
kan dit slechts betreffen informatie die niet prijsbepalend is en
dus uiteindelijk irrelevant blijkt.
Wanneer ervan wordt afaezien dat
buiten de gesignaleerde homoaene kern
loos is,

rijst

de informatie

der subjecten

van

af aan

het begin

inhouds-

thans

de vraaa welke betekenis voor efficiëntie moet
worden toegekend aan het bestaan van in het algemeen heterogeae
verwachtingen bij de

subjecten,

Is marktefficiëntie bij heterogene

inzichten nog wel mogelijk?
Om inzicht in deze vraag te krijgen is het nodiq zich rekenschap te geven van het prijsbepalende mechanisme waarvan bij alle
concretiseringen van het begrip marktefficiëntie wordt uitaegaan.
Evenals eerder opgemerkt ten aanzien

van rationele verwachtingen,
vereist het geven van een concrete inhoud aan marktefficiëntie het
aanvaarden van een bepaald economisch model. Met het oog op het
formuleren van empirisch toetsbare implicaties
merkt Fama

[1970,

p.

384]

op

based only on the assumption
um can

(somehow)

zeggen dat,

dat "t1ost of
that

the

van marktefficiëntie
available work is

tYie conditions of market equilibri-

be stated in terms

of expected return".

zonder in bijzonderheden te treden,

Dat wil

een of andere

zeer
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algemene vorm van een evenwichtsmodel wordt gepostuleerd.
latere

studie is Fama

[1975]

ciency must be based on
simultaneously a
equilibrium".

a

meer

uitgesproken:

"A test of effi-

model of equilibrium and any

test of efficiency

In een

test

is

and of the assumed model of

Niet alleen wordt een bepaald prijsvormingsmodel

verondersteld maar dit model

is er een

van evenwicht.

Ook in Rubinsteins

analyse van het efficiëntiebegrip wordt

er steeds vanuit Regaan

dat de marktprijzen waarvan wordt bezien

of en wanneer zij

alle

wichtsprijzen zijn.

aanwezige

Dit

geldt

informatie tot uiting komt als
zijn

verwerkt.

ëntie

informatie weerspiégelen,

zowel

die waarin alle

informatie moet

Het verdient opmerking dat Rubinstein voor effici-

ten opzichte van

nieuwe

informatie expliciet de eis

dat subjecten hun portefeuilleherzieninqen,
worden door hun nieuwe

informatie,

informatie en de

zoals

achterwege

met de marktprijzen worden geconfronteerd.

is

even-

de prijzen waarin de nieuwe

"consensus beliefs"

stelt

die ingegeven

laten wanneer zij

Wanneer het gaat om alle

in stellina worden gebracht

een dergelijke eis niet meer expliciet.

Dan worden met elkaar

vergeleken de evenwichtsprijzen van de feitelijke markt met heterogene verwachtingen en die van een markt waar allen de inzichten,
waarvan wordt bezien of

zij

in

de "heteroaene prijs"

zijn verwerkt,

delen.
Het bestaan van een evenwicht impliceert dat
prijs de vraag

juist gelijk

is

aan het aanbod.

gaande van de evenwichtsprijs worden door de
stig hun voorkeuren vraag- en aanbodplannen
zij

aan elkaar gelijk

tie van evenwicht
vraag-

zijn.

in de

of aanbodplannen

ten hebben

zodat

uit-

subjecten overeenkomzodanig vastaesteld dat

marktprijs aanleiding zijn oorspronkelijke
te herzien.

Dit geldt

zij

de evenwichts-

Geen enkel subject vindt in een situaEen aevolg hiervan

zijn dat er een discrepantie kan ontstaan
aanbod op de markt.

bij

Anders ~ezead

zou im~ers

tussen de vraaa en het

indien subjecten eensluidende inzich-

slechts met

elkaar handelen op grond

schillen in consumptiesmaak en tijdsvoorkeur, maar ook
tussen de surjecten verschillen van inzicht bestaan.

in

van vergeval

Dat bij

hetero-

gene verwachtingen onder onzekerheid een evenwicht bestaat blijkt
uit b.v.
markt bij

Lintner's

[1969]

model van de prijsvorming op de

heterogene verwachtingen.

mogelijk onderling

van inzicht,

In de notie

verschillen de

kapitaalsubjecten

indien de markt in evenwicht is,

ziet niemand in de prijs aanleiding
van een evenwicht

want aan die welke

Ook al

zijn plannen te herzien.
ligt dus

een eis opgeslcten ver-

door Rubinstein aesteld is voor efficiëntie

aanzien van nieuwe informatie.

Het essentiële verschil

is

ten

dat het
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bij evenwicht gaat om de oaenblikkelijke portefeuillebeslissing
die in het licht van de prijzen niet wordt herzien maar bij algemeen vigerende
op eerdere

"nonspeculative beliefs" om vroegere plannen en om,

informatie gebaseerde,

staan van een evenwicht is,
deren dat een subject zijn

portefeuilles.

per definitie,

Het enkele be-

voldoende om te

garan-

informatie in de prijs weerspiegeld

ziet in deze zin dat hij vanuit

zijn wetenschap en aegeven die

prijs

(14).

zijn plannen niet herziet

Het bestaan van evenwicht op een markt met heterogene verwachtingen garandeert dat bepaalde delen van de heteroaene inzichten
elkaar compenseren. Of ineer ter zake,

dat de verspreid liggende
stukken heterogene informatie door op elkaar in te werken een
prijs tot stand brengen die een zodanige samenvatting van die
informatie
Bij

is dat verder handelen achterwege wordt oelaten.
marktefficiëntie is echter meer betrokken dan het enkele

feit dat subjecten uitgaande van hun informatie en de prijs hun
op die prijs en informatie aebaseerde plannen niet herzien. iVil de
prijs in de ogen van elk subject juist een volledige weerspieaeling
zijn van

diens informatie - in dat geval is er sprake van een volledige weerspiegeling van alle kennis waarover beschikt wordt - dan
mag geen subject tot de ontdekking komen dat hij informatie mist.
Tot zo'n ontdekking komt men

als door de verdere ontwikkélingen een
stelselmatige bevoordeling of benadeling wordt ondergaan ten opzichte van anderen. Een evenwichtsprijs op een heteroqene markt sluit

dergelijke ontdekkingen op

zich aeenszins

uit.

recht dat Rubinstein voor marktefficiëntie
nodig acht dan
ningen.

alleen het achterwege

Een garantie

is

er wel

der subjecten geldt dat de
die van een markt waarin

Het is dan ook te-

in het algemeen meer

laten van portefeuilleherzie-

als voor elke informatieverzameling

feitelijke evenwichtsprijs

allen

gelijk is aan

juist over die kennis beschikken.

Met andere woorden als er,

zoals gereleveerd, een gemeenschappelijke kern bestaat in de inzichten van elk der subjecten. Deze kern
moet alle voor de verdere ontwikkelinaen relevante informatie bevatten.

Voor een markt met,

heterogene

(14)

in elk

geval

in eerste instantie,

inzichten betekent dit dat voor het bestaan van

Aldus zouden empirische toetsen van efficiëntie, waaraan een evenwichtsmodel ten grondslag ligt, primair onderzoek zijn naar het
optreden van evenwicht uberhaupt.

za9
efficiëntie het prijsvorminasproces
een samenvatting van diverse
maar ook dat deze

niet alleen moet leiden tot

informatie in de evenwichtsprijs,

concentratie moet voeren tot een zodaniae

gemeenschappelijkheid van inzichten

dat informatieverschillen

voorzover die noa resteren in

"inhoudsloos" worden aemaakt

(15).

Aldus dient ondanks

feite

de veelbelovendheid van Rubinsteins

poging de homogeniteit van inzichten

te

omzeilen

worden gericht op de vraaa of inechanismen

die vanuit heterogeniteit van verwachtinRen de
van overeenstemming bevorderen of

8.3.

de

zijn aan
tot

aandacht te
te wijzen
stand koming

zelfs verwezenlijken.

Het verwezenlijken van efficiëntie markten of de homogeniserinq van inzichten

Wanneer onder een efficiëntie markt wordt verstaan een zodaniae markt dat de prijs alle verspreid aanwezige prijsbepalende
informatie volledig weerspiegelt, vereist dit, zo
is in het voorgaande gebleken, dat er uit de heteroaene informatie een
gemeenschappelijke kern van prijsbepalende
als hieraan

is voldaan

inzichten wordt gevormd.

is het mogelijk dat geen subject,

Eerst

dat op

rationele wijze

zijn beslissingen neemt, stelselmatig ten opzichte
van anderen wordt bevoordeeld of benadeeld. In een
efficiëntie
markt kan de

feitelijke prijs fungeren als uitsluitende basis voor
de economische besluitvormin~ doordat het dan om het even is of
gebruik wordt gemaakt van de homogene informatiekern
dan wel van
de daarop gegronde prijs. De vraag moet thans onder o~en
worden
gezien of een dergelijke prijs in een heterogene markt te verwezenlijken is.
Bij

de beantwoording van deze vraag

wijzen van aanpak

te onderkennen.

In

zijn vooralsnog twee

de eerste

plaats kan worden
onderzocht of samenhanaend met het prijsvormingsproces op
de markt
de mogelijkheid en de motivatie bestaan prijsbepalende informatie
te

communiceren. Een belanarijk element va,i deze weR, die vooral
door Grossman in meerdere publicaties [1976, 1977, 1978]
is verkend,

(15)

Rubinstein zelf spreekt in zijn betoog, naar het lijkt, nogal
tautologisch van de beschikkinq over "prijsbepalende informatie"
bij consensus beliefs.
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is de bepaling van de grenzen van de

informatieverspreiding,

zover van dit laatste uberhaupt sprake kan zijn.
onlangs aanaegeven door Verrechia
naar

[1979a].

Hij

voor-

Een tweede wea is

zoekt niet

zozeer

een min of ineer expliciet communicatiesysteem als wel naar de

voorwaarden waaronder de
van de marktdeelnemers

feitelijke prijs zich gedraagt alsof

"consensus beliefs"

heeft;

beschikt over alle prijsbepalende informatie.
houden uiteindelijk niet meer

dat wil

elk

zegaen

Beide wegen

in dan het aangeven van mogelijkhe-

den om realiter efficientie te ber,aderen.
Deelnemend aan het
de maatschappij

toen

voor het

zeer actuele debat over de vraag of

verwezenlijken van haar

economische doel-

stellingen het meest aebaat is bij een centrale planeconomie of bij
een gedecentraliseerde besluitvorming en een vrije ondernemingsgewijze productie,

is door Von Hayek

belang voor een efficiënte

[1945]

van een communicatiesysteem voor die
verspreid aanwezig is maar die
bevoegdheid aanwezig moet

gewezen op het cruciale

maatschappelijke middelenaanwending

zijn.

informatie die in wezen

zeer

toch bij

iedereen met beslissings-

Kennis

van de plotseling opkomende

behoefte aan een bepaald product of de mogelijkheden hieraan op
korte

termijn

paald

individu op een bepaalde plaats,

soort

informatie verdwijnt,

stelsel.

De

te voldoen

vormen

in wezen de

informatie van een be-

op een bepaald tijdstip.

vrijwel onvermijdelijk,

voor de individuele behoeftenbevrediging

detaillering van informatie raakt bij

zo

de verdrukking.

Omdat

beslissing in overeenstemming moet
zijn superieure kennis

beste een beslissing kan
Als een

feitelijk

inherent is
informatie-

toch elke gedecentraliseerde
zijn met het doel van de maat-

schappij is er commui~icatie nodig van informatie
op grond van

essentiële

de aggregatie die

aan een centralistisch en bureaucratisch apparaat voor
vergaring in

Dit

in een centraal

van plaats,

naar degene
soort en

die

tijd het

nemen.

reeds

lang in aebruik

zijnd communicatie-

middel waarvan de betekenis onvoldoende is onderkend wijst Von Hayek
het prijssysteem aan.
analyse

zijn volgens

De

resultaten van de klassieke evenwichts-

hem niet meer dan de eerste

stap om de werkina

van dit systeem in de richting van de maatschappelijke doelen te
begrijpen.

Hij doelt hierbij op het reeds lang bekende

feit dat

wanneer in een economie met volledige mededinging aereageerd moet
worden op een specifieke verandering,
systeem vruchtbaar gebruik

prijs- of waardeverhoudingen.
knowledge of

the

relevant

bij

de aanpassing

van

het

aemaakt kan worden van de reeds bekende
"Fundamentally,

facts

in a system where the

is dispersed among many

people,
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prices can act to
people in

coërdinate

the

separate

actions

of different

the same way as subjective values help the individual

to co8rdinate

the parts

of his plan".

De prijs

van een goed

geeft

het relatieve belang van dat goed weer voor de maatschappij.

Elk

subject zal met dit relatieve belang hebben rekenina te houden.
Een prijsverhoging geeft aan dat het goed een groter belang
krijgen,

hetzij

op grond van de gestegen behoefte eraan,

op grond van zijn grotere objectieve schaarste.

Met deze verande-

ringen houdt het subject impliciet rekeninq als hij
de prijs

gaat

dan wel

calculeert met

in zijn individuele besluitvorming.

De prijs wordt aldus
resultante

van behoeften,

zelfstandige

niet meer uitsluitend gezien

als de

mogelijkheden en kennis doch ook als een

informatiedrager.

Dit concept bergt in

zich de moge-

lijkheid de kloof te overbruggen tussen de informatieverschillen
onder de marktdeelnemers.
vooruit op de in

gen van Rubinstein
deze de gezochte

[1945,

[1975]

opmerkt

526]

loopt zelfs
en geeft aan

"The mere

fact that

for any commodity - or rather that local

connected in a manner determined by

- brings about

p.

gereleveerde beschouwin-

over'bonsensus beliefs"

uitbreiding als hij

there is one price
are

Von Hayek

de voorgaande paragraaf

the solution which

the

(it is

cost

just

at by one single mind possessing all

information which is

fact dispersed among all

volved in the process".

the people

Door Von Hayek wordt de verwachting

sproken dat het prijssysteem zijn
tijk vermoedelijk slechts

informatieve

etc

conceptually possíble)

might have been arrived
in

prices

of transport,

functie

ten dele zal vervullen

the
inuitge-

in de prak-

zodat wanneer

alle beslissingen gebaseerd worden op de marktprijs het maatschappelijke optimum hoogstens wordt benaderd.
Von Hayek's

fundamentele concept

drager komt erop neer dat een subject

van een prijs als

informatie-

naast zijn individuele en

specifieke kennis beschikt over de waargenomen marktprijs als
standig element in zijn verzameling

zelf-

informatie. 41i1 dit concept

inderdaad van betekenis

zijn

tie kennelijk vereiste,

homogenisering van inzichten dan moet het

mogelijk

voor de,

met het oog op marktefficiën-

zijn uit de marktprijs essentiële

zonder betreffende de

toekomst,

marktprijs zal de heterogene

informatie,

in het bij-

te destilleren. Anders gezegd de

informatie op een zodanige wijze moe-

ten samenvatten dat de voor elk subject noodzakelijke kern van het
totaal

aan beschikbare

zodat uiteindelijk
dezelfde

informatie eruit kan worden gehaald en benut

ieder zijn beslissing expliciet of impliciet op

totale informatie

baseert.
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Indien men zich een voorstelling wil maken van het mechanisme dat hier in de beschouwingen wordt geintroduceerd kan wellicht
het eenvoudigste worden verwezen naar de oude volkswijsheid dat
alle waar

naar zijn geld is.

Niet alleen zal over het algemeen

betere kwaliteit hogere kosten

en een hogere prijs met

brengen maar door de

schaarste van superieure kwalitei-

relatieve

ten draagt ook de vraagzijde

zijn steentje bij

hogere prijzen.

Het adaqium kan ook,

altijd terecht,

omgekeerd worden

vanuit gaan dat in een redelijk
bepaalde

hoewel

aan het

zich

zetten van

in de praktijk niet

geinterpreteerd.

Men kan er dan

rationele markt,

het goed van een
soort met de hoogste prijs ook de hoogste kwaliteit heeft.

De prijs bevat informatie

over de kwaliteit

ter hoeveel en nog belangrijker of die

(16).

De vraan is ech-

informatie eenduidig te

achterhalen is.

Een analoae intuitieve beschouwing is te geven
met betrekking tot de toekomstmogelijkheden van een actief zoals
de winstpotentie van een aandeel of de waardevastheid van een
valuta. In een boeiende reeks artikelen hebben Grossman [1976,
1977 en 1978] en Grossman en Stiglitz [1976] nader onderzocht
wanneer in een onzekere wereld het prijssysteem zelf ervoor kan
zorgdragen dat kennis wordt verspreid zodanig dat prijsbepalende
informatie wordt gehomogeniseerd.
Aan dit vraagstuk vallen een drietal verwante maar toch duidelijk

te onderscheiden aspecten te onderkennen. Ten eerste moet
worden bezien of en wanneer het mogelijk is van een marktprijs
"terug

te

rekenen"

tweede plaats
relevante

naar de onderliggende informatie

informatie

"terug rekenen"
ogen te worden

(17).

is niet zonder meer duidelijk dat een prijs
kan homogenise~en ook al

inderdaad mogeiijk.
gezien wat de

In de
alle

is het bedoelde

Tot slot dient de vraag onder

implicaties

zijn van het veronder~

stelde mechanisme voor het marktproces in het algemeen en voor de
informatievergaring door

de verschillende

subjecten,

in het bij-

zonder.
Wanneer een subject beschikt over een
matie moet dit via

stuk relevante

infor-

zijn op die informatie berustende vraag in de

uiteindelijk tot stand komende marktprijs tot
een ander subject deze,
tenschap uit de prijs

niet reeds primair bij

destilleren dan zal hij

uitina komen.

we-

op de hoogte moeten

(16)

Vgl.

(17)

Dit facet van het vraagstuk is duidelijk verwant met de vraag naar
de bestaanbaarheid van "consensus beliefs" vlg. voetnoot (13).

Akerlof

Wil

hem aanwezige,

(1970].
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zijn van de wijze waarop verschillende stukken informatie
uiteindelijk in de prijs tot uiting komen. Aannemende dat de betrokken
concrete informatie is op te vatten als de
getalswaarde die moet
worden toegekend aan een variabele die het toekomstioe
nut van een
goed of de toekomstige (reële) waarde van een
actief bepaalt,
moeten subjecten bekend zijn met het (functionele)
verband tussen
de betrokken variabele waarvan zij de waarde willen
achterhalen
en de

feitelijke marktprijs. Met andere woorden subjecten die
uit
de prijs van een goed informatie over de diepere
"waarde" van het
goed willen destilleren dienen te beschikken
over de juiste eindvergelijking van het economische systeem die
de prijs van een
goed relateert aan alle voor de prijsvorming van dat
goed relevante variabelen. Nog anders qezegd subjecten
moeten in staat zijn een
marktprijs te interpreteren alsof zij de werking van
het economisch
systeem, waarin zij leven en waarin die prijs tot stand
komt,
kennen.

Deze veronderstelling is

en geadstrueerd bij
verwachtingen.
te

Was

reeds eerder aan de orde gekomen

de besprekinR van het

leerstuk der rationele

daar de

functie van deze veronderstellina ervoor
zorgen dat bij homogene inzichten de door de
subjecten gehuldiq-

de verwachtingen niet systematisch afwijken van de
werkelijkhéid,
deze aanname een verdergaande betekenis. Een subject
dat
uit de tot stand gekomen prijs informatie wil halen
moet ervan uit

hier heeft

kunnen gaan dat degene(n)

bij wie de informatie in eerste instantie uitsluitend ter beschikking stond, aan die
wetenschap de juiste
implicaties toekent(nen). De vereist2 situatie is dus
minstens
deze dat iedereen de werkelijke samenhangen in het systeem
kent en
naar deze wetenschap handelt maar hoogstens aanvankelijk over
verschillende informatie beschikt. De kennis van de werking
van het
systeem is de vrucht van een leerproces waarbij de goede
leerlingen worden beloond.
Een eenvoudig voorbeeld moge dit aspect van het
onderhavige
mechanisme verduidelijken. Veronderstel een zeer simpele
economie
van de volgende aard. Voor een bepaald goed zijn
er twee oroepen
vragers.

Een die

zich uitsluitend baseert op de prijs

ferenties en een andere die
stige

nut van het

betrekt.
is.

ook nog een

goed van betekenis is kent en in

Hiertegenover staat een aanbod dat

De prijs

en

feit dat voor het

zijn pretoekom-

de beschouwing

volledig prijsbepaald

komt tot stand daar waar vraag en

aanbod

aan elkaar
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gelijk

zijn

(18).

slechts de prijs

Stel dat in de uiteindelijke prijsvergelijking
en de additionele informatie, waarover sommigen

de beschikking hebben,

niet algemeen bekend zijn

- dat wil zeggen

dat alle structuurparameters van het systeem bekend zijn -.
die vergelijking slechts
wichtsprijs,

één oplossing heeft,

de additionele

die niet alleen

In dat geval

"terugrekening",

teem,

niet

is

sprake van

een

alle beschikbare informatie weerspiegelt,

maar deze in feite onthult.
de

Indien

gegeven de even-

terug te vinden en voor

informatie

gebruik door anderen beschikbàar.
prijs

is,

ook

zo eenvoudia

Het

is duidelijk dat in werkelijkheid

al kent iedereen de werkino van het syszal

Zonder niet-lineariteit van de

zijn.

prijsvergelijking in de beschouwing te betrekken moet erop worden
gewezen dat

zodra meerdere onbekenden in de prijsvergelijking

verschijnen het eenduidige verband
matie en de prijs
de prijs nog wel

is

doorbroken.

tussen een bepaald stuk infor-

Onder omstandiaheden verschaft

enig idee van de onderliggende informatie maar dit

inzicht is wazig of zoals Grossman en Stiglitz [1976]

het noemen

"noisy".
P.lvorens
de ergens

in

er de consequenties van
de maatschappij

te

aanwezige

bezien dat

een marktprijs

informatie volledig dan wel

gebrekkig of inet storingen onthult - het derde hierboven genoemde
aspect van de prijs als

informátiedrager - wordt thans eerst het

tweede punt aan de orde

gesteld.

noot 18 -

Bij de hier - zie b.v.

geschetste casus ging het erom een enkel

dere informatie via de prijs

te achterhalen.

De wereld werd daar

eenvoudig verdeeld in wel en niet geinformeerden.
zal

voet-

stukje bijzonIn het.algemeen

de heterogeniteit van verwachtingen veeleer tot uiting komen

in het feit dat de verschillende
elkaar wellicht overlappend
van een goed relevante,
De reeds bij

(19),

subjecten elk over een
stuk,

ander,

voor de waardebepaling

informatie beschikken.

de bespreking van het

"terugrekeningsvraagstuk"

gesignaleerde moeilijkheden dat het achterhalen van een bepaald

(18)

(19)

Het model ziet er als volgt uit:
D - D[P] t D[P,O.]
S - S[P].
waarbij D[] staat voor de vraac~ functie, P voor de prijs, 0 voor de
specifieke informatie en S[] voor het aanbod. De prijs is op te lossen
uit de evenwichtsvoorwaarde:
S[P~] - D[P~] t D[P~.O].
Op het belang voor de onderhavige functie van de marktprijs van het
overlappen van informatie is reeds door Hayek [1995, p. 526] Rewezen.
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stuk informatie slechts mogelijk

is als

in de prijsvergelijking

alleen die gezochte informatie als onbekende prijkt,
nadrukkelijker de kop op.
bij dit alles

niet zozeer aaat om de

feitelijke informatie
juli,

steken hier

Het is van belana te onderkennen dat het
concrete inhoud van een stuk

zoals de aemiddelde temperatuur in de maand

maar om de implicaties

ervan voor de toekomst en daarmee

voor de waarde van een bepaald goed.
voorafgaande ook uitgegaan.

Eigenlijk is

hiervan in het

Immers slechts in zeer bijzondere

omstandigheden is het denkbaar dat

zelfs

de

feitelijke

informatie

uit de prijsvergelijking wordt aedestilleerd.
Naarmate meer puur feitelijke elementen een
wordt het terugrekeninasprobleem lastiger,
op

te

lossen

feitelijke

(20).

Wanneer men

rol

gaan spelen

zo niet onmogelijk om

zich beperkt

tot de

implicaties

van

informatie voor de waardebepaling is het onderhavige

vraagstuk al

lastig genoeg.

Is het moaelijk dat een prijs

verschillende stukken informatie
implicatie voor de waarde
uiteenlopende kennis
Grossman

[1976j

de

der subjecten elk met hun eigen

op een zodaniqe wijze dooraeeft dat die

in zijn essentie gemeengoed wordt?
is

erin geslaagd aan te tonen dat er omstan-

digheden bestaan waaronder subjecten die de evenwichtsmarktprijs
zien,

hieraan voor hun beslissingen

genoeg hebben,

in deze zin dat

eigen infozmatie van het subject overbodio wordt omdat die naast
de wetenschap van anderen

in die evenwichtsprijs is opgenomen.

redenering komt hierop neer.

Als de evenwichtsprijs een

van de verschillende onderliggende
in eerste instantie slechts

informatie, waarvan

een deel bezit,

met rationele subjecten een tweeledige
plaats

zullen de subjecten

zich,

te

implicatie.

In de eerste
fundamentele

van een bepaald ogenblik en de achteraf
het goed waarvoor die prijs was

(20)

ieder subject

overeenkomstiR de

leren kennen

is

heeft dit in een wereld

gedachtengang van de rationele verwachtingenhypothese,
getroosten het verband

7.ijn

functie

inspanningen

tussen de evenwichtsprijs
gebleken eigenschappen van

vastgesteld.

Zie voor deze "invertibiliteitsproblematiek" van de prijsfunctie o.a.
Kihlstrom en Mirman [1975). Wederom wees reeds Hayek [1945, p. 526] erop
dat de subjecten niet allen de gedetailleerde oorzaak van b.v. gestegen
schaarste hoeven te weten om het economisch proces sóepel te laten
verlopen.
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Wanneer de
huldigen is er

subjecten in
immers,

een discrepantie
een subject

tussen de

zich,

eerste instantie hetero~ene inzichten

zoals hiervoor

(21)

gebleken,

op grond van

zijn beperkte informatie,

de. Het loont de moeite deze kloof,

zo moaelijk,

dichten. Voorzover men erin slaaat

aldus lacunes

kennis op te vullen,
prijs

zelf

laat dit het tot

niet onberoerd.

in de evenwichtsprijs die

principiëel

feitelijke ontwikkelina en die welke

Het

voorstel-

via de prijs

te

in de individuele

stand komen van een evenwichts-

leerproces

zorgt voor een beweging

eerst tot staan komt als alles wat zij

aan extra nuttige informatie uit de eerdere evenwichtsprocessen
hebben kunnen halen,

door

subjecten bij hun beslissingen is

en in de nieuwe evenwichtsprijs

tot uitino is gebracht.

gebruikt

Strikt

genomen
prijs

zou alleen deze nieuwe evenwichtsprijs als de evenwichtszijn aan te merken.

Het verband tussen een evenwichtsprijs
ontwikkelingen,

waarnaar

door

rationele

en de daarop volqende

subjecten wordt gezocht,

is in feite gelijkwaardig aan de objectief prijsbepalende kern van
alle verspreide

informatie.

Immers wanneer dit verband één-ééndui-

dig is wordt met het vaststellen van deze
informatie in een

zeer handzame en

relatie de verspreide

geconcentreerde vorm blootae-

steld zonder dat het nodig is de afzonderlijke componenten van die
informatie te kennen. Is het gevonden verband minder duidelijk dan
kan dit slechts betekenen dat stukken
het licht zijn te brengen
De

informatie

tweede implicatie van het feit dat de marktprijs

is van alle verspreide onderliaoende informatie
een subject altijd uit een oogpunt van
dan

niet volledig aan

aan de hand van de prijsvorming.

zijn eigen verzameling die

het totaal dat op de prijs
formatie in een
zover het

een functie

is dat de prijs voor

informatie waardevoller is

immers slechts een deel uitmaakt van

inwerkt en dus

samen met de overige

functioneel verband staat met de prijs

(22).

functionele verband volledig bekend is houdt dit

elk subject

zijn eigen

informatie

als

verder overbodig ter

in-

Voor

in dat
zijde

kan schuiven.
Hoewel de grote

lijn in de redenering

alles overheersend de vraaa

intuïtief aanspreekt

is

in hoeverre een één-éénduidiae relatie

(21)

Zie 8.2

(22)

In termen van voorwaardelijke verwachtingen geldt dat als Y(b.v.
prijs) verband houdt met X en F(X) een transformatie is van X.

slot.

E[E[Y

F(X)]IX]

-

E[Y~F(X)]

E[E[Y

X]IF(X)]

-

E[YIF(X)]

en

ook

dat

de
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tussen de prijs
bestaan.

en de onderliggende verschillende informatie kan

Grossman

[1976]

heeft dit bestaan aangetoond uitgaande

van de volgende veronderstellinaen.
mededinging.

De

Er heerst volledige vrije

voorspellingen van toekomstige ontwikkelingen die

de subjecten op grond van hun eigen informatie maken
kelijke trekkingen uit een
ontwikkeling,

terwijl de

band vertonen

(23).

fouten die

Gewezen moet worden op het
Grossman

[1976]

zij maken onderling geen ver-

feit dat in de bewijsvoering van

een zeer belangrijke

rol

is weagelegd voor

veronderstelling aangaande de risicohoudina van de
hun besluitvorming.
constante
(24).

absolute

Deze

Hij

zijn onafhan-

symmetrische verdeling rond de echte

maakt gebruik van

risicoafkeer bij

de

zijn

subjecten bij

nutsfuncties

die een

subjecten veronderstellen

aanname maakt de vraag van subjecten onafhankelijk van

hun vermogen in de uitgangspositie.

Dit betekent verder

dat de

informatie van de diverse subjecten niet met hun financiële kracht
wordt gewogen om tot de uiteindelijke prijs
zegd de over-

te komen.

en onderschattingen van de afzonderlijke

Anders gesubjecten

worden gelijkelijk gewogen in het samengestelde marktvordeel.
is

dit samengestelde marktinzicht waarnaar de

ten op zoek

afzonderlijke subjec-

zijn om hun eigen inzichten te verbeteren.

van een constante absolute

Het

De

aanname

risicomijdendheid simplificeert het

verband dat subjecten moeten achterhalen tussen de aanwezige verspreide informatie en de prijs aanmerkelijk.
onderzoek van Grossman

[1978]

Uit een recent

gaande het risicogedrag niet wezenlijk voor de

resultaten.

veronderstelling over de aard en kwaliteit van de
voorspellingen,
voorkomt,

Ook de

afzonderlijke

die op het eerste gezicht als van groter belana

blijkt niet al te restrictief.

individu over materiaal beschikt waarnit
trekken

verder

blijkt deze veronderstelling aan-

Voldoende

is

dat het

zinvolle conclusies

te

zijn ten aanzien van de verdere ontwikkelingen. Anders ge-

zeqd voldoende is dat een subject feiten kent die gecorreleerd zijn
met de echte voor hem relevante uitkomsten.

(23)

Wanneer in een later stadium de prijs zelf een bron van informatie is
verdwijnt uiteraard de onderlinge onafhankelijkheid van de voorspellingen. Soortgelijke veronderstellingen worden gemaakt door Verrechia
[1979a], zie hieronder.

(24)

Van deze aanname werd ook in het vorige hoofdstuk 3ebruik gemaakt.
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In het voorgaande zijn de moeilijkheden aangegeven waarmee de
subjecten worden geconfronteerd als
nele

"in de prijs verwerkte"

boven genoemde

zij

informatie.

op

zoek gaan naar additio-

Men is bij

het derde hier-

facet van het vraagstuk aangeland als de vraag onder

ogen wordt gezien wat de gevolgen zijn als subjecten er door de
aard van de prijsvergelijking of,
tal onbekenden daarin,

niet in slagen de aanwezige

zijn geheel en trefzeker

te

maken

van het

door het

aan-

informatie in

achterhalen.

Voorzover men er niet of
relevante kern

nog belangrijker,

slechts gebrekkig

in slaagt

zich de

totaal aan beschikbare informatie eigen

te

impliceert dit dat die subjecten die reeds van het begin af

aan over een stuk informatie beschikten
anderen die deze kennis missen.

een voorsprong hebben op

In eerste instantie bestaat er

echter voor de geinformeerde subjecten geen moaelijkheid verder
van hun privilege gebruik te maken. ?olang immers de feitelijke
marktprijs een evenwicht inhoudt is de vraag naar een
subject in het
Het enkele

feit dat anderen over zijn informatie niet kunnen be-

schikken is voor een
bod bij

goed van elk

licht van die prijs en van zijn informatie optimaal.

te stellen.

subject onvoldoende reden

zijn vraaa of aan-

Hier is een evenwichtsprijs waaruit door ande-

ren additionele informatie

niet valt te destilleren.

de informatievoordelen

een superieure welvaartsontwikkeling bij

tot

Wel

leiden

de geprivilegeerden.
Dít is echter,

zoals

Grossman

[1977]

signaleert,

niet noodza-

kelijk

het enige effect van discrepanties in de rijkdom aan infor-

matie.

Zolang die verschillen bestaan is

er een prikkel aanwezig

te pogen er additioneel gebruik van

te maken.

worden

kennis

geprobeerd deze bevoorrechte

die waarop de
de

te maken.

informatie
Anders

staan wordt de

in eerste

gezegd,

voor

In het bijzonder

zal

op andere markten dan

instante betrekking had te gel-

zover daartoe mogelijkheden be-

informatie waarover een subject beschikt tot uitina

gebracht in andere

prijzen.

~rossman

[1977]

een der diepste gronden voor het bestaan
Kennis over de toekomstige

zoekt in dit streven

van termijnmarkten

(25).

prijsontwikkeling van een goed vindt

naast de contante markt een aanwendinasmogelijkheid op de termijn-

(25)

Een ander belangrijke grond kan zijn de wens
te komen tot een herverdeling van prijsrisico's. Dit is de opvatting van o.a. Keynes [1930].

299

markt.

Van een verwachte prijsstijging b.v.

voordeel trekken door het
prijs

kan men enerzijds

aoed ogenblikkelijk

tegen een

lagere

te kopen en in voorraad te houden tot de prijsstijging zich

heeft verwerkelijkt en anderzijds
waarbij

voor

toekomstige

afgesproken.

Indien de termijnprijs

koper wordt verwacht
laatste voordelig.

is deze

zijn

lager is dan die welke

Zolang niet alle relevante
ligt het

informatievoorsprong hebben,

mijnaffaires een wederpartij
jecten

in dat

immers

te

informatie

gaan
door de
deze

uit de

in de rede dat dieae-

voor het sluiten

zullen vinden.

De

van ter-

inzichten der sub-

geval niet gehomo~eniseerd.

tijen verwachten op grond van hun informatie
van de termijnaffaire

te

transactie naar de menina van

contante prijs valt te achterhalen
nen die een

door een contract aan

leverina van te voren een prijs wordt

Beide par-

aan het langste

eind

trekken.

Het wil voorkomen dat met termijnaffaires de moaelijkheden om
uit geprivilegeerde

informatie op een bepaald terrein,

voordeel te halen niet zijn uitaeput.

additioneel

Wanneer een stuk

informatie

implicaties heeft voor de ontwikkelingen bij meerdere goederen,

zij

het dat deze voor het ene wellicht directer en duidelijker zijn
dan voor het andere,
verwante goederen

dan

gronden verwacht dat
is aan te nemen dat
zullen

zal

deze wetenschap op de markten voor

tot aelding worden gebracht.
de beleggingsvraag naar

deze overwegingen ook niet

zijn voor de ontwikkelingen op de

informatie waarover
ke vraag

zowel

beinvloed.

Als

een aantal

in het

stijgen dan

zonder betekenis

zilvermarkt

zodat door de

subjecten beschikt de ogenblikkelij-

ten aanzien van het goud als van

Een

men op goede

goud zal

het zilver wordt

kader van deze studie belangrijk aeval

verder dat als men op grond van zijn

een vlucht uit nominale waarden overoaat,
gen ten grondslag ligoende

stuk informatie

het

aan deze verwachtin-

in beginsel tot gelding

wordt gebracht op alle markten waar reële waarden tegen
worden geruild.

Tot

is

inflatieverwachtinoen tot

nominale

slot dient erop aewezen te worden dat

een sub-

ject dat b.v.

prijsdalingen van een goed verwacht zich er niet toe

zal beperken,

antíciperend daarop,

zit,

ogenblikkelijk

tevens toe

dat goed,

voorzover hij het be-

te verkopen tegen de hogere prijs maar er

zal overgaan een hoeveelheid van het betrokken goed te

lenen om op die geleende hoeveelheid een winst te maken

gelijk aan

de verwachte prijsdaling verminderd met de vergoeding voor het
lenen.

Dit betekent dat via de vraag die het

subject op

de

lenin-

genmarkt uitoefent zijn informatie over het goed ook in de rente
tot uiting wordt

gebracht.

De bovenstaande

overweging ten aanzien
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van verwante goederen geldt ook hier

zodat in beginsel de informa-

tie over een goed gebruikt kan worden op de
zover aanwezig,

voor andere

leningenmarkten,

voor-

goederen.

Het belang van de overweging dat informatieverschillen de
prikkel in

zich houden om additioneel gebruik van de eigen wetenschap te maken op andere markten of zelfs nieuwe markten in het
leven te roepen (26) is dat de in eerste instantie
bevoorrechte
kennis op meerdere markten tot gelding wordt qebracht. Anders
gezegd de prikkel van het eigen belang

leidt ertoe dat een bepaald
ook al heeft het betrekking op één goed, in meer
dan één prijsvergelijking verschijnt. Dit betekent op zijn beurt
stuk informatie,
dat het aantal

aanknopingspunten wordt vercrroot om naar een stuk

extra

informatie

kent.

Enerzijds wordt dus

"terug te rekenen"

legeerde informatie

als men het marktresultaat

elke mogelijkheid voordeel uit geprivite putten benut terwijl anderzijds juist deze

maximale

exploitatie van kennis een eventuele

aantast.

Indien dit proces

prijzen

ertoe

initiële voorsprong

zou kunnen leiden

dat het aantal
in het marktsysteem gelijk is aan het aantal onbekenden

waarover subjecten informatie moeten vergaren dan wordt inderdaad
alle beschikbare informatie gemeengoed, of wel gehomogeniseerd:
via de marktprijs beschikt ieder over alle

relevante

informatie

(27) .
Hoezeer ook het gesuggereerde proces tot homoaenisering van
er schuilt iets paradoxaals in. Immers de

inzichten kan leiden,

prikkel om op meerdere markten op te bieden en om zelfs nieuwe
te stellen hlijft van kracht zolang de verspreid aanwezige informatie niet is gehomogeniseerd. Anderzijds betekent
het
gemeengoed worden van alle informatie dat op arond van informatiemarkten in

vergaring en -verwerking geen inkomen is te verwerven. Grossman
Stiglitz [1976] wijzen er dan ook terecht op dat een evenwicht

(26)

en

Te denken valt b.v. aan de recente oprichting van beurzen voor gestandaardiseerde optiecontracten te Chicago en Amsterdam.

(27) Grossman [1976, p. 573 en p. 582] zíet de relevante kern van alle beschikbare informatie over de prijsontwikkeling van een goed als de "sufficient
statistic" voor de kansverdelino van de toekomstige prijs gegeven alle
beschikbare informatie. Voor volledige efficièntie in deze zin moet de
dimensionaliteit van het prijssysteem minstens gelijk zijn aan die van de
"sufficient statistic".
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waarbij

de prijzen alle beschikbare

slechts kan bestaan

informatie weerspiegelen

indien informatie kosteloos is.

Daar in een

efficiënte markt de marktprijs behalve de eigen informatie van een
subject ook die van alle
bron is,

anderen bevat en dus de beste informatie-

is er geen aanleiding voor het

individu om kosten te

maken voor de eiaen informatievoorzienina.

De gemaakte kosten

worden in een volledia efficiënte markt niet
In tegendeel

zij

vormen een zuiver verlies.

voordoet is deze.

eens terugverdiend.
De paradox die zich

In een volledia efficiënte markt wordt alle

beschikbare informatie gemeengoed maar als de
vergaring kosten met

initiële

informatie-

zich meebrengt zal niemand daartoe overgaan

zodat er in het geheel geen informatie beschikbaar wordt gemaakt.
Deze paradox is,

in overeenstemming met de klassieke benade-

ring van een evenwicht onder vollediae vrije mededingina,
lossen door aan

te

slechts bestaat

gedurende de korte

tijd dat een

nieuw

door de markt moet worden onderkend en geëvalueerd.
voorsprong wordt

op te

nemen dat de prikkel tot informatieverzamelina

snel

geëlimineerd maar vindt

in een kortstondig arbitrageproces.

volledig en ogenblikkelijk plaats vindt.
verbonden kosten en de

nog

toch zijn beloning

Een markt kan volgens deze

gedachtengang efficiënt zijn als het vereiste
matie te vergaren weeat een subject

feit

Een informatie-

Bij

"arbitrageproces"
zijn beslissing

infor-

tegen elkaar af de daaraan

geanticipeerde kortstondige arbitragewinst.

Deze afweging van marginale kosten en opbrengsten bepaalt de hoeveelheid van in de maatschappij
Grossman

en Stiglitz

beschikbare

informatie.

[1976] stellen een zeer interessante

alternatieve oplossina van de genoemde paradox voor
marktstructuur betreft.

Als

die meer de

informatie niet zonder kosten kan

worden verkregen maar het marktsysteem wel de tendens vertoont alle
vergaarde informatie bloot te leggen dan behoeft een marktevenwicht
niet te impliceren dat,
proces,

alle beschikbare

eventueel

na een kortstondia arbitraae-

informatie gemeengoed is.

Het

is ook

denkbaar dat de uitbreiding en verfijning van het prijssysteem
waartoe bij

informatieverschillen weliswaar een krachtige

prikkel

bestaat maar die verschillen juist aantast,

inderdaad

ver gaan dat de

initiële informatie-

resterende voordelen van de

vergaring precies

genoeg

tenschap goed te maken.

slechts zo

zijn om de verwervingskosten van die weIn

een marktevenwicht is

het dan om het

even of inen wel of niet de moeite heeft genomen geinformeerd te
zijn.
Uiteraard vervult bij
volledige

concurrentie,

deze bPnaderina de veronderstelling van

ook ten aanzien van relevante

informatie,
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een doorslaggevende

rol.

Deze veronderstelling draaat er zorg voor

dat de winst op informatie
eraan ten grondslag

in evenwicht gelijk

zijn gelegd.

een aantal aevallen de keuze
niet vrij

tussen wel

kortste eind te

aan de kosten die

of niet geinformeerd

terwijl rationele subjecten met een

monopolist geen zaken doen.

"notoire"

Zij weten immers daarbij

in
zijn

informatie-

altíjd aan het

trekken.

In deze redenering
in de

is

Zonder vrije mededinging is

is een verklaring geleoen voor het

feit dat

realiteit de verfijning van het prijssysteem niet zover gaat

als op grond van de eerder gesianaleerde prikkels

tot maximale

uitbuiting van een informatievoorsprong zou kunnen worden verwacht.
In het kader van deze studie valt meer betekenis toe

te

kennen

aan de plausibele implicatie dat niet alleen zoals de kapitaalmarkttheorie in het vorige hoofdstuk aangeeft,
prijs heeft maar dat

elk

risico

zijn maximale

in een markt met vrije mededinging ook de

mate waarin men verkiest om de eigen beschikkina te hebben over
belangrijke

feitelíjke

informatie zijn maximale prijs heeft,

paald door de productiekosten van informatie.
men hetzij

direct bij het

speurwerk dan wel

indirect doordat de

welvaartsontwikkeling ongunstiger is dan wanneer men wel
gehele informatieverzameling

zou beschikken.

over de

Onder omstandigheden

van volledig vrije mededinging neigen de directe
betaling ertoe aan elkaar gelijk

be-

Deze prijs betaalt

en de indirecte

te zijn.

De analyse van Grossman gaat ervan uit dat het in beginsel
technisch mogelijk is het
nen dat een vrij
matie

prijs- en marktstelsél

mededingingsevenwicht waarbij

zover te verfij-

de kosten van

juist worden goedgemaakt kan worden gerealiseerd.

omstandigheden kan een prijs een
hebben.

informatieve inhoud van betekenis

Een dergelijk uitgangspunt

groot aantal
daarom de

is voor de praktijk rond een

goederen wellicht te restrictief.

reeds

Veel belovend is

eerder genoemde benadering van het vraagstuk van

homogenisering van inzichten door Verrechia
Dichter de

infor-

Onder die

gedachtengang van Rubinstein

Grossman richt Verrechia

[1979].
(1975]

volgend dan

zich op de vergelijking van de

feitelijke

marktprijs met de marktprijs die zou aelden indien alle marktdeelnemers over alle

in de maatschappij

beschikken. Meer

in het bijzonder is Verrechia op zoek naar om-

standigheden waaronder

de

beschikbare informatie zouden

kansverdeling van de

prijzen die van de efficiënte

feitelijke markt-

prijzen benadert.

Gebruikmakend van simulatietechnieken voor een markt met twee
intern

uniforme groepen geinformeerde subjecten was

van de

feitelijke marktprijzen met die van een volledig efficiënte

de ontwikkeling
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markt reeds vergeleken door Figlewski

[197RJ.

Hij

komt tot

de

gevolgtrekking dat er inderdaad krachten aanwezig zijn die beide
prijsontwikkelingen naar elkaar toebrengen.
en de mogelijkheid deze

De mate van benaderina

in de tijd te handhaven blijken

in zijn

onderzoekskader echter afhankelijk van de graad van risicomijdendheid van de marktdeelnemers
in de
meer

en de kwaliteit van hun informatie,
Naarmate de markt

zin van de spreiding van de voorspelfout.
afkerig is

matie beter is,

van risico en de kwaliteit van de gebruikte inforis de kans

efficiënte prijzen groter.

op een

gelijkheid van

bleem waarop Figlewski met nadruk wijst is het
van de situatie waarbij

alle marktdeelnemers,

eerste instantie veronderstelt,
afkeer hebben de markt in

feitelijke en

Het voor marktefficiëntie cruciale profeit dat,

afgezien

zoals Crossman

in

een constante absolute risico-

zijn evenwichtsproces voorspellingen

niet weegt met de kwaliteit maar met de omvang van het vermogen
dat erachter steekt

(28).

resultaten niet wezenlijk
functie.
splitst

in de resultaten naar voren omdat hij

in slechts

nuts-

twee

(groepen)

marktdeelnemers,

informatie vallen dan

de markt op-

voor wie boven-

zelf geen informatieve betekenis heeft.

dien de prijs
in

gebleken dat Grossmans

afhangen van de veronderstelde

In Figlewski's onderzoekkader komt deze crux naar het

zo sterk

lijkt,

Hierboven is reeds

Verschillen

immers volledig samen met verschillen

in

risicohouding.
Door Verrechia
concurrentie
wordt door
matie

[1979a] wordt een markt beschouwd met volledige

en dus met een groot

die bezocht

risicomijdende subjecten. P~arktdeelnemers hebben

die zich laat vertalen in

van de toekomstige prijs
handeld.

aantal deelnemers,

een uitspraak over

kansverdeling

van het goed dat op de markt wordt

De voorspellingen waartoe

informatie komen,

de

subjecten op

inforver-

grond van hun eigen

wijken niet systematisch af van de werkelijkheid

en zijn onderling onafhankelijk. Aan een
van marktprijzen wordt voorbijgegaan.

informatieve betekenis

Anders

onderstelde onderlinge onafhankelijkheid van
spellingen in het gedrang komen.

zou trouwens

de ver-

de subjectieve voor-

Deze onderlinge onafhankelijkheid

is voor Verrechia's betoog evenals voor dat van Grossman,

essentieel.

In een deraelijke markt zijn de evenwichtsprijzen te bepalen
als die waarbij voor alle marktdeelnemers

(28)

geldt dat de verhouding

Bij constante absolute risicoafkeer weegt de markt voorspellingen
wel met de kwaliteit (spreiding), vgl. Lintner [1969].
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tussen het verwachte marginale nut

van elke twee verhandelde goederen gelijk is aan de prijsverhouding van die Roederen,
terwijl
aan alle persoonlijke en de maatschappelijke budgetrestricties
is voldaan

(29). Het verwachte marginale nut van een belegqinasobject wordt bepaald door de hoeveelheid die ervan wordt aangeschaft, de nutsfunctie van het subject en zijn inzichten
aangaande
de waarschijnlijkheidsverdeling van de opbrengsten. Evenwicht
vereist dat,

ondanks alle verschillen die er in preferenties en
inzichten tussen de subjecten bestaan en dus in eerste instantie
tussen hun verwachte marginale nutten, de verhouding tussen
de
subjectieve verwachte marginale nutten van twee belegginasobjecten
voor alle marktdeelnemers
verhouding van die
nutsfunctie en

inzichten

concurrentie,

En wel

gelijk aan de prijs-

Gegeven de subjectieve elementen,

in de

stand doordat individuen,
vrije

gelijk is.

goederen.

toekomst,

komt dit resultaat tot

overeenkomstig het

uitganaspunt van

hun vraag of aanbodshoeveelheden aanpassen aan

de marktprijs.
Deze notie maakt het mogelijk bij de analyse van de verhouding
feitelijke evenwichtsprijs en die van een efficíënte

tussen de

markt voorbij
welke
de

te gaan

de markt de

aan het expliciteren van de

individuele

marktprijs inherente

"marktinzicht"

als de markt in evenwicht

is,

waaraan,

te komen.
Via die

zijn prijsstelling hanteert,

van de eigen inzichten van het
in het evenwichtige optimum

Deze

"formule"

is,

individuele optimum-

aegeven een marktevenwicht,

de kansverdelina van opbrengsten,
bij

volgens

impliciet in de voorwaarde voor een

optimum voor elk individueel subject.
voorwaarde,

"formule"

inzichten aaaregeert om tot het aan

is

voldaan,

die de markt als geheel
worden

kan

blijkbaar

uitgedrukt als een functie

individu en van zijn marainale nut

(30).

(29)

Verrechia werkt dit uit voor één riskant en één risicovrij
gingsobject.

(30)

In wezen schuílt in deze kansverdeling van de markt als geheel ook een
element dat betrekking heeft op de aggregatie van nutsfuncties. Juister
is dan ook eigenlijk te zeggen dat uit een individuele optimumvoorwaarde
een uitdrukking is af te leiden die beide elementen simultaan voor de
markt aggregeert maar die zelf alle eigenschappen van een kansverdeling
heeft. De uitdrukking is namelijk altijd positief en integreert tot één,
vgl. Verrechia
1979a, p. 84~85
waarbij de prijs wordt uitgedrukt als
een verwachtingswaarde ondanks het feit dat de markt risicomijdend is.

beleg-
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De belangrijke bijdrage van Verrechia
Hij

toont aan

[1979a] is de volgende.
de kansverdeling van de feitelijke marktprijzen

dat

die van een efficiënte markt - dat is die welke gebaseerd is op
alle beschikbare informatie - inderdaad benadert, waarbij de mate
van benadering afhankelijk is van het aantal deelnemers aan de
markt voor een bepaald goed.
nadert variëert de

subjecten

aantal

informatie zouden beschikken.

dan gelijkwaardig aan een waarbij

zijn

tot oneindig

feitelijke marktprijs alsof al die subjecten

over de gezamenlijke
marktprijs is

Naarmate dit

"aehomogeniseerd"

zonder dat echter

communicatie van kennis wordt overgegaan.

In

De

feitelijk tot

een dergelijke markt

is het niet mogelijk op grond van de

eigen informatie

resultaten te komen dan de markt als

geheel:

ervoor

dat winst- en verlieskansen

de subjecten

zolang transacties

"eerlijk"

tegen die

feitelijke

de inzichten der

tot betere

de marktprijs

zorgt

verdeeld

over

zijn

prijs plaatsvinden.

Voor het antwoord op de vraag of een bepaalde markt,
volledige

concurrentie

efficiënt is,

moet dus een

gegeven

zeer belangrijke

rol worden

toegekend aan het aantal deelnemers op die markt. Een
mogelijk surrogaat voor deze maatstaf is het omzetvolume van de
beschouwde markt.
Wanneer gekeken wordt naar de markt voor geldleningen valt op
grond van de voorgaande beschouwingen de conclusie te trekken dat
de kans

dat die markt voor wat betreft de behandelina van informa-

tie efficiënt
voor

is, zeer groot is. In de eerste plaats is de markt
geldleningen ten nauwste verbonden met alle markten waarop

geld tegen goederen en diensten wordt geruild.

In de

is de markt voor

in een groot

geldleninaen

zelf opaesplitst

tweede

plaats

aantal
verwante deelmarkten die qua looptijd en betalingsrisico van elkaar
zijn te onderscheiden terwijl de rente een bouwsteen vormt van de
rendementsvoet op andere beleggingsobjecten dan qeldleningen. Geld
en geldleningen nemen

in ons

economisch systeem een zodanige sleu-

telpositie

in dat aangenomen lijkt te mooen worden dat, zo ergens,
het homogeniseringsproces à la Grossman opgang doet ten aanzien
van de geldleningen.

In het bijzonder geldt dit de component van

prijspeilverwachtingen die
economisché

zulk

een belangrijke

transacties met een nominaal aspect.

rol vervult bij

alle

Informatie hierover

komt

tot uiting op een wel zeer groot aantal markten en valt derhalve uit een eveneens zeer groot aantal prijzen "teruq te rekenen".
Er lijkt alle reden om aan te nemen dat de markten waarop het geld
object is,

aldus

zodanig efficiënt kunnen zijn dat slechts dat

gedeelte van de voor de inflatieverwachtingen relevante informatie
niet gehomogeniseerd wordt dat nodig is om de kosten voor "research"
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op dat terrein

gemiddeld

juist te vergoeden.

De centrale plaats die het aeld en de aeldleningen innemen
betekent ook dat op de geld- en aeldleninaenmarkt een
aantal

economische subjecten actief

analyse van Verrechia de

kans

qua informatieverwerking

efficiënt

slechts opgaat voor

is dat

juist

deze markten

zullen zijn.

zover de volledige

op zijn minst dicht wordt benaderd.
piële verstorina op het aangegeven

marktvorm.

zodat overeenkomstig de

zeer groot

benadrukt dat deze conclusie aangaande de geldlening

Het zij

marktpartij

is

zeer groot

concurrentie

Dat wil

op die markten

zeagen dat een princi-

proces kan uitgaan van een

die níet voldoet aan de veronderstellinaen van deze
Hierbij

zij

in het bijzonder gedacht

aan de overheid

anderszins te verdediaen overwegingen

die op grond van wellicht

kan komen tot binnen het hier getrokken kader irrationeel gedrag.
Als voorbeeld zij

aangevoerd een

"open markt"

politiek om ondanks

hoge inflatoire verwachtinoen de marktrente te drukken

zodat ratio-

nele en efficiënte inflatieverwachtinaen van de overige subjecten
geen kans krijgen tot gelding in de rente te komen.
In hoeverre de werkelijkheid van de markt efficiënt is
hier bedoelde

zin is

een

zuiver empirische vraag.

in

de

Het te dien

aanzien verrichte onderzoek geeft nauwelijks aanleiding hierover
pessimistisch te zijn.

8.4.

Empirische steun
Het

empirische onderzoek naar

markten in bovenbedoelde
aandelenmarkten.

zin heeft

de feitelijke efficiëntie van
zich voornamelijk gericht op

Bovendien hebben de beschikbare resultaten in

overgrote meerderheid betrekking op de situatie in de Verenigde
Staten.

Het klassieke overzicht van dit onderzoek is het reeds

gereleveerde van Fama

[1970].

Hier zal t.~ans

kort voor het voetlicht

worden gehaald het Amerikaanse onderzoek dat de efficiëntie van de
goederenmarkten en de e`ficiënte verwerking van
wachtingen in de nominale
het kader van deze

studie.

Tevens wordt gepoogd een indruk te

krijgen van de situatie in ons
verwerking in de nominale
Welke zijn de

inflatiever-

rente betreft en dus van belana is in
land ten aanzien van de

informatie-

rente.

toetsbare implicaties van marktefficiëntie?

Indien een markt bij

zijn

prijszetting

juist en volledig gebruik-

maakt van alle beschikbare informatie over de kansverdelingen
de relevante variabelen dan heeft dit de volgende

van

twee consequen-
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ties.

Enerzijds mag er geen beleid

zijn aan te wijzen om een

"beter"

resultaat te bereiken dan de markt en anderzijds mooen de werkelijke
uitkomsten niet dan met

een volledig onsystematische storingsterm

afwijken van de door de markt in
verwachte of gemiddelde

zijn prijszetting geimpliceerde

uitkomst.

Zou die storinasterm wel

stelsel-

matig zijn dan ware van die systematiek gebruik te maken om een
relatief winstgevend beleid uit

te

zetten.

lijk nuttige informatie ongebruikt.

De markt

laat

dan kenne-

Systematiek in de afwijkinaen

van de werkelijke uitkomsten ten opzichte van de verwachtingen van
de markt komt
afwijkingen.

tot uiting in de correlatie in de tijd tussen die
Ontbreekt deze zogenaamde autocorrelatie op

ficant niveau dan
betrokken markt.
opzichte
nul,

een signi-

is dit in overeenstemming met efficiëntie van de
De verwachte afwijking van de werkelijkheid ten

van de marktanticipaties

is

indien efficiëntie prevaleert

immers telkenmale gelijk aan

(31).

Voor wat betreft de goederenmarkten betekent de volledige verwerking van alle informatie over de
van

toekomstige prijsontwikkeling

een bepaald goed dat op elk ogenblik de marktprijs

gelijk is aan

de verwachte prijs gecorrigeerd voor opslag- en rentekosten.

In

een efficiënte goederenmarkt mag de verwachte prijsverandering van
een goed dan ook slechts
Sweeney

[1978]

gelijk

zijn aan die kostenpost.

Door

is de autocorrelatie onderzocht van veranderingen

in het Amerikaanse prijsindex cijfer
De resultaten voor de periode

voor verschillende vertragingen.

1953-1971

geven voor alle vertraa.~ngen

een niet

triviale en significante

naar het

lijkt meer is dan verklaard kan worden uit de genoemde

kostenfactor.

Terecht wijst

autocorrelatie toetsen

tijd

inflatie.

de geanticipeerde

het berekenen van de autocorrelatie met deze

van de gemeten autocorrelatie vrijwel

(31)

gebracht dat van een aantal

ín dit

feit dat het inflatoire proces

veranderd blijkt:

feiten. Wordt

"geleidelijke"

onverwachte verschuiving rekening gehouden dan komt de
zij

zien d!~;

Een efficiënte markt

verwachte inflatie graad past zich aan aan de gebleken
bij

te

Sweeney er echter op dat de standaard

echter houdt wel rekening met het
in de loop van de

autocorrelatie

uitgaan van een stationair proces,

geval van een constante gemiddelde
zelf

(95g)

te vervallen.

maar

significantie

In herinnering

aoederen en diensten die

in de basis

Zie voor de betekenis van autocorrelatíe voor efficièntie verder
Fama [1970].
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van een prijsindexcijfer

zijn opgenomen de mogelijkheid om van

verwachte prijsstijgingen

gebruik te maken ontbreekt

dien hoofde een zekere autocorrelatie

zodat uit

in de veranderingen om het

prijsindexcijfer aan de efficiëntie van de noederenmarkten niet
in de weg staat.
In een efficiënte leningenmarkt
nominale

rente

gelijk moeten

zijn

te verwachten

inflatie.

toekomstige
Fama

zou het verschil tussen de

en de evenwichtiae verwachte reële opbrengstvoet
aan de op grond van alle beschikbare informatie
De nominale rente vat alle informatie over

inflatie correct en volledig samen.

[1975] opmerkt,

dat

uitgaande

verwachte reële opbrengstvoet

in

Dit betekent,

zoals

van een bepaalde evehwichtige

de nominale rente een zeer goede

zuivere schatter voor de gedurende de looptijd van de lening te
verwachten inflatie besloten moet zijn.
Aldus wordt ten behoeve van het onderzoek naar de
verwerking
naderd.
werken

de Fisheriaanse

Het is
van

alleen een rol

feuille

is opgenomen is
implicaties

van

de ontwikkeling van de
eens een

speelt voor de vaststel-

inflatieopslag boven de gemiddelde reële

ook bij de bepaling van deze
die erin

laatste

immers
die

inflatie

geeiste

zelf.

enerzijds
(32)

rente.

Deze

rente maar

De risico component
afhankelijk van de portemaar anderzijds ook van
laatste is

immers even-

kansvariabele die via de koersontwikkelino van de betrok-

ken vermogenstitels voor de rendementspositie van groot belang
Fama toetst
papier.

zijn hypothese

looptijd vaststaat.

is.

aan de hand van Amerikaans disconto-

Dit heeft het voordeel dat althans de

gedurende de
korte

be-

in dit verband goed om erop te wijzen dat het ver-

informatie niet

ling van de

informdtie

relatie gewiekst van de andere kant

Het

nominale opbrengst

grote nadeel

termijn verwachtingen worden onderzocht.

zou mogen worden dat de evenwichtige
stante

is kan de efficiëntie

kijken

naar de autocorreldties in de

verwachte

is

dat

slechts op

Indien aangenomen
reële

rente een con-

van de markt worden getoetst door te
afwijkingen

tussen de gereali-

seerde reële rentes en die constante en door de kwaliteit te bezien
van de nominale rente als inflatie voorspeller. Bij een constante
verwachte reële

rente weerspiegelen veranderinaen in de nominale

rente immers volledig de veranderingen

(32)

Zie 7.3

hierboven.

in

de

inflatie verwachtingen.
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Fama vindt op basis van zijn gegevens
ties in de reële rente

reeks

(1953-1971)

die dicht bij nul

liggen.

autocorrelaPit geldt ook

de autocorrelaties van de storinostermen uit de regressie van
de
feitelijke inflatie op de nominale rente waarbij
de constante regressieterm opvallend dicht bij de berekende gemiddelde
reële rente
over de betrokken periode ligt. Toevoegina van
andere de inflatié
verklarende variabelen
betering van de

in die renressie blijkt nauwelijks een ver-

inflatie voorspellingen

uitsluitend op de nominale
ceerde Box-Jenkins

te

leveren dan die welke

rente zijn gebaseerd.

technieken

zoals

Slechts

geavan-

in dit verband gehanteerd door

Aess en Bicksler [1975] geven iets betere resultaten. Zoals hiervoor benadrukt zullden die kosten overwegingen hier in
het totaal
oordeel over de efficiëntie van de markt echter een krachtiq
woordje mee moeten spreken. Een volledige weerspieaeling
van informatie
in de prijzen
Fama

is rekeninghoudend met kosten niet nodig.

[1975 en

gaarde cijfers

1977)

concludeert dan ook

dat de door hem ver-

een krachtige

hypothese dat

steun vormen voor zijn aecombineerde
de markt efficiënt is en de verwachte reële rente

constant.

zwak punt

Een

in het

aebied is

echter de hypothese van

een constante reële rente voet,

vooral omdat de bij

onderzoek te voorschijn komende

"inefficiënties" hun grond kunnen

vinden

in deze veronderstelling die eigenlijk geen

zeer verfijnd
a priori

aanne-

melijkheid heeft.
Gelukkig hebben Garbade
de cijfers

als Fama

[1975]

en Wachtel

[1978]

op basis

van dezelf-

de verklarende kracht van de

nominale
inflatie ontwikkeling onderzocht rekening
houdend met de moaelijkheíd dat de reële rente, tot uiting
komend
in de regressie constante, zich neleidelijk in de tijd wijzict.
disconto rente voor de

Zij

komen tot de conclusie dat die reële

wijzigt maar dat de

inflatie component

rente

zich

in de korte

inderdaad
termijn rente

steeds op e~ficiënte wijze bepaald moet worden geacht.
Zoals aangekondigd wordt een poaing gedaan eniae
krijgen van de efficiëntie van de nederlandse
markt.

Daartoe zal

indruk te

lange termijn rente-

gebruik worden

gemaakt van het feit dat in ons
leninaen worden verhandeld waarvan gedurende een
reeks van jaren de koersen bekend zijn. Is de markt

land perpetuele
zeer

lange

efficiënt

in de prijszettinc en daarmee de rentebepaling op deze
vermogenstitels? De perpetuele leninqen verschaffen als eniqe een
zuiver door de markt bepaalde koers- of rentereeks voor
obligaties
met een bepaalde looptijd. Andere reeds beschikbare reeksen komen
steeds tot stand op arond van herberekening van marktgegevens
verschillende obligaties.

voor
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Van de

38 lening

geldend op de laatste

zijn de koersen verzameld

beursdag van de maand gedurende de periode
meld in de officiële prijscourant.

In de

1919-1978,

zoals ver-

sporadische gevallen

dat op die dag geen notering tot stand kwam is

de laatste gedane

koers van de maand genomen.
Toepassing van autocorrelatie
ontwikkeling van

toetsen op de rente c.q.

één bepaalde obligatie stuit in het

op het bezwaar dat de vastgestelde

alaemeen

aflossinn na afloop van de ein-

looptijd van invloed is op de tussentijdse koersontwikkeling.

dige

Autocorrelatie

is bij

waardepapier als

een eindige

het ware

looptijd van het betrokken

in de koersreeks

ingebakken.

behept.

ten dele

Het zijn de couponbetalingen die met een perpetuele

gemoeid die hier roet

zijn

Leningen

slechts

zonder een eindige looptijd zijn met dit nadeel

als

prijs-

in het eten gooien.

gedeeltelijke aflevering te beschouwen.

Deze zijn

Ook

als

lening

immers

steeds

met

informatie wordt rekening aehouden is de verwachte verandering

alle
in de

perpetuele rente niet gelijk aan nul maar mede afhankelijk

van het niveau van de verwachte rente

(33).

Als desondanks de correlatie wordt berekend tussen de driemaands veranderingen

in het effectieve marktrendement op die perpe-

tuele leninaen resulteert
Bij

een beeld dat

is weergegeven

een veronderstelde correlatie van nul

de standaardafwijkino, van

de geschatte autocorrelaties

tievelijk J1~N waarbij N het aantal waarnemingen.
ties

die op het 958

een asterisk

De

1~N respec-

autocorrela-

niveau sígnificant afwijken van nul

voorzien

in tabel 2.

zijn de verwacht~ng en

zijn van

(34).

Het blijkt dat de autocorrelatie van de rente mutaties over
de gehele beschouwde periode

laag

is.

Zoals

voor de efficiëntie van aandelen prijzen,

Fama

[1976]

opmerkt

betekent een correlatie

van 0,10 nog een verklarende kracht van slechts

1~.

Opmerkens-

waard en wellicht vanuit oogpunt van efficiëntie verontrustend
dat de berekende

autocorrelaties hoewel laag toch binnen het

consistent negatief zijn,

(33)

na de oorloa.

Er kan

Zie voor een bewijs hiervan op basis van de zuivere verwachtingstheorie
van de termijnstructuur van rentevoeten Ballendux [1979b]. Volgens die
theorie is de lange termijn rente een gemiddelde van de verwachte korte
termijn rentes. Op elk ogenblik moet in de lange rente de beste verwachting
van die laatste rentes zijn verwerkt. Met andere woorden de verwachte
verandering van die korte rentes is, hoewel zij zelf per periode kunnen
verschillen,

(34)

zowel voor als

is

jaar

Zie Fama

nul.

[1976].

311

Tabel

2

Autocorrelaties van veranderingen

(3 maanden)

in het effectieve rendement op nederlandse
perpetuele

leningen

(3B)

Vertraging in

Berekende correlatie

Aantal waarnemingen

intervallen van

1919-1940

1919-1940

1946-1978

1946-1978

drie maanden
1

-

0.0321

246

390

2

-

0.0317

- 0.1770~

243

387

3

-

0.0081

-

0.1054'

240

384

4

-

0.0525

0.1625~

237

381

0.1507'

0.1152'

225

369

0.0253

0.0514

213

357

0.1519~

0.0445

201

345

0.1667~

0.1824'

189

333

0.0243

0.1521'

177

321

8
12

-

16
20

-

24

0.0002

Rentes berekend op basis van de koersen vermeld in de Officiële
Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel op de

laatste

beursdag van de maand.

sprake

zijn van een soort

gemiddelde herstellend

proces op korte

termijn.
Andere significante correlaties verschijnen bij
van 4 en

5

jaar

in de vóbroorlogse periode en bij

de naoorlogse periode.

vertragingen

5 en 6

jaar in

Dit wijst op een conjunctuurcyclisch karakter

van de veranderinaen in de

lange termijn rente,

wellicht veroor-

zaakt door de conjunctuurgevoeligheid van de verwerkte risico
premies.

Deze verbanden in de tijd lijken echter niet in

spraak met efficiëntie omdat,

zo lana

zij

niet

te groot

tegenzijn,

er

geen duidelijke manier is om er gebruik van te maken.
Tot slot moet erop gewezen,
relaties

dat het aantal berekende

autocor-

dat significant van nul afwijkt in de naoorlogse periode

duidelijk groter is dan vbbr de oorlog.

Hier kan zich een soortge-

lijk verschijnsel hebben voorgedaan als aan het begin van deze
paragraaf gereleveerd
markten.

Bij

ten aanzien van de efficiëntie van goederen

een opwaartse trend in de efficiënte inflatieverwach-
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tingen en dus van de

lange termijn rentestand

laten van een geleidelijke trend correctie,
toegepast op inflatiecijfers,
correlatie voeren.
waartse

trend

Pas na

onnodig

de oorlog

tot de conclusie van auto-

zou

zich een doorlopende op(35).

het voorkomen dat de gevonden autocorrelaties

klein genoeg zijn om aan

te nemen dat de nederlandse rentemarkt

redelijk efficiënt is.

Vgl.

door Sweeney

in rente en prijspeil hebben gemanifesteerd

A1 met al wil

(35)

zou het achterwege

zoals

Siegel en Shiller

[1977]

voor Engeland.
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Hoofdstuk 9

Beperkende of bevestigende werking
van de goede trouw bij

geldleningen?

Maa op grond van de billijkheid van rechtswege worden

ingegrepen

in de afwikkeling van een geldlening als de rekeneenheid

aan veran-

dering onderhevig is geweest? Het antwoord op deze vraag

zal gefor-

muleerd moeten worden teaen de
door de

achtergrond van een belangenafweging

contracterende partijen die

leven in een wereld die geken-

merkt wordt door onzekerheid ten aanzien van de toekomstige sïtuatie waarin hun contract moet worden uitaevoerd.

De

deze studie relevante onzekerheid betreft de waarde

in het kader van
van de reken-

eenheid waarin de schuld uit geldlening wordt uitgedrukt.

In tegen-

stelling tot andere maateenheden is de geldeenheid,

die func-

zoals

tioneert wezenlijk qua grootte onzeker.
waarin steekt de mogelijke onbillijkheid als een
wege wordt gelaten? Bij
vangt de crediteur

als

ingrijpen achter-

een waardedaling van de rekeneenheid ontterugbetaling van de hoofdsom in echte koop-

kracht minder dan hij de geldnemer heeft verstrekt.

In het voor-

gaande is gebleken dat het in het algemeen onjuist is
oordeling van de geldlening uitsluitend of

om bij

richten op de verstrekking en restitutie van de hoofdsom.

Bij de

typische geldlening behoort de rentebetaling wezenlijk tot de
king van de overeenkomst.

(1)

de be-

in hoofdzaak de blik te

Daarom zullen bij

strek-

een eventueel bil-

lijkheidsoordeel over de afwikkeling van de geldlening de totale
tegenover elkaar staande prestaties
den betrokken.

in de beschouwingen moeten wor-

Indien partijen bij een geldlening rationeel hande-

len - en zulks zal toch ook voor het recht in ieder geval primair
moeten worden aangenomen - dan

zal met mogelijke koopkrachtfluctua-

ties worden rekening gehouden bij de vaststelling van de verplichtingen van de debiteur,
te.

(1)

Maar,

in het bijzonder bij

is compensatie voor

In het N.B.W.

inflatie

komt dit al beter tot

de bepaling van de ren-

in de tevoren bepaalde inte-

zijn recht dan onder het oude wetboek.
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rest,

wel volledig? zo niet dan

zoals die nlaatsvindt,

is

er moge-

lijk reden om alsnog op billijkheidsgronden tot correctie over te
gaan. Dit laatste uiteraard voorzover zulk een ingrijpen uberhaupt
rechtens tot de mogelijkheden behoort.
Empirisch onderzoek ten

inflatiecomponent

aanzien van de

rente qeeft aan dat deze weliswaar aanwezig
is,

dan wel zeer vertraagd
Is

feitelijk voordoende

compensatie voor partijen,

een volledige

ben te contracteren tegen

de

achtergrond van

eigenlijk een haalbare kaart? En,

geheel,

zich

in de

onvolledig

Deze resultaten geven aanleíding tot twee

Prijspeilveranderingen.
vragen.

reageert op de

is maar of

is

die immers heb-

het marktproces als
een volledige vergoe-

dino van de te meten algemene prijsstijging wel

noodzakelijk?

Voor wat betreft de eerste vraag geven de economische beschouwingen van hoofdstuk 6

aan dat,

indien de vraag naar concreet

overeenkomstig de Keynesiaanse
een stijgend prijspeil en
de geldhoeveelheid een

een

opvatting,

rentegevoelig

geld,

is,

er bij

daarmede samenhangende vergroting van

remmend liauiditeitseffect wordt uitgeoefend

op de eenvoudiae verhoging van de nominale rente met de verwachte
inflatie.
de

reële

Aldus

is

sprake van een

rente.

De

actualiteit

terugkoppeling van

inflatie naar

van dit liauiditeitseffect blijkt

afhankelijk van de wijze waarop de economische subjecten hun verwachtingen

aanzien van de ontwikkeling van het algemenE prijs-

ten

peíl vormer..

Slechts

indien

deze verwachtingen stelselmatig afwij-

ken van de werkelijke gana van zaken

is

liquiditeitseffect

genoemd effect

ruimte.

Voorzover

systematisch

er voor een

inderdaad wel

werkzaam is betekent dit dat enerzijds de te compenseren toekomstien

anderzijds dat door het spel

van vraag en aanbod op de markt voor

het verstrekken van leningen

ge

inflatie

een

lagere

geval zou

foutief wordt bepaald
reële vergoedina wordt

afgedwongen dan anders wel het

zijn.

Voor wat betreft de noodzaak tot

een volledige vergoeding van

te

verwachten dalingen in de koopkracht blijken twee overwegingen van
belang.

Beide geven aan dat

een ophoging van de nominale rente met

de verwachte stijging van het algemeen prijspeil niet
Door de economische subjecten
wachte

zal bij

stijging van de prijzen worden geanticipeerd.

gevolg hebben dat van goederen,

die zich daartoe

worden om van
verwachtinoen.
teruit.

zijn goed afstand

te doen

opslagkosten.

licht van de prijs-

Het verwachte prijspeil werpt dus

Deze schaduw is

tot

de prijs

toe bewogen moeten

immers
in het

Dit zal

lenen,

wordt opgedreven tot het verwachte niveau minus de
De eerste houder van die goederen zal er

nodig is.

hun disposities op een ver-

aebrekkig omdat het voor

zijn schaduw acheen niet onbelang-
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rijk

aantal

loont om de

onderdelen van het bestedingspakket niet

prijs via voorraadvorming aan de verwachtingen aan te passen.

Tot

op zekere hoogte kan gezegd worden dat de door een geldgever,

vol-

een aantal rekeneenheden,

gens
de,

volgens datzelfde

aantal rekeneenheden,

slissingen der subjecten om concreet geld aan te houden.
wachte koopkrachtsverliezen op dit
dat dus

de be-

De ver-

geld zullen moeten worden

liquiditeitsvoordelen ervan.

tioneren betekent dit

komt

in aanmerking.

De príjsstijging van die goederen zal een rol spelen bij

wogen tegen de

aan

te restitueren hoeveel-

op de prijsstijgina waarvan niet te anticineren valt,

eventueel voor vergoeding

is

is

Slechts de prijsstijging van die goederen en dien-

heid koopkracht.
sten,

gelijk

verstrekte koopkracht

afge-

Zolang geld blijft func-

aan de verwachte

inflatie een grens

gesteld. Voor de houders van geld ligt de compensatie voor de

verwachte koopkrachtsverliezen
geld biedt.

Dit heeft

in de liquiditeitsvoordelen die het

tot verdere consequentie dat

kers van geldleningen slechts het relatieve

liquiditeitsnadeel van

ten opzichte van "wettig betaalmiddel"

"obligaties"

worden beloond.

Deze beloning moet,

voor de verstrek-

evenals het

zal behoeven te

liquiditeitsnadeel,

reëel zijn en dus de per saldo resterende relevante

inflatieverwach-

tingen incorporeren in haar nominale hoogte.
Rekening zal er verder mee moeten worden gehouden dat het
peren op inflatie

antici-

in de geldleningsvoorwaarden plaatsvindt bij

zekerheid aanaaande de toekomst.

on-

In het algemeen wordt de besluit-

vorming over de vermogensaanwendíng overschaduwd door onzekerheid.
Aangezien het aannemelijk

is dat subjecten wars

co's die uit de onzekerheid voortvloeien,
dat zij

enerzijds

derzijds voor het
portefeuille- en

pogen het totaal aan
lopen

risico's

ervan een beloning of

kapitaalmarkttheorie

zijn van de

risi-

is het even aannemelijk
te beperken en an-

premie bedingen.

leert da.arom dat het

De

aan een

disoositie ~~erbonden risico dat om belonina vraaat uitsluitend
bestaat in de bijdrage die
een subject

geleverd wordt aan het totale risico dat

in zijn vermogen loopt.

Deze bijdrage wordt bepaald door

de samenhangen die er tussen een bepaald actief

of passief bestaan

met alle andere.

De risicopremie die

opbrengstvoet

geincorporeerd wordt dus bepaald door de samenhang

is

tussen het betrokken actief en het
het subject

ter beschikking staat.

in een bepaalde belonings- of

totaal van activa en passiva dat
Risico's

zijn niet

afzonderlijk

te waarderen.
Afhankelijk van de bijdrage die geldleningen
tale koopkrachtrisico dat

een subject te

leveren

aan het

lopen heeft en dus

van

to-
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hun samenhang voor wat dit betreft met andere inkomens-

of uitga-

venposten kan in de nominale rente naar verwachting meer maar ook
minder dan een compensatie voor koopkrachtsverliezen
Het

zich voor

laatste doet

als obligaties

kelina van dien aard zijn dat zij
tale risico dat een subject
door de aeldgever
eist,

als wel

zijn opgenomen.

in hun koopkrachtsontwik-

aebruikt kunnen worden om het to-

loopt te beperken.

In dat

geval wordt

niet zozeer een risicopremie van de debiteur ge-

aan deze laatste betaald.

De eerlijkheid of billijkheid van de in het voorgaande bedoelde
verdeling van risico's

is

afhankelijk van de kwaliteit van de

formatie over de toekomst,

zoals

in-

tot uiting komend in de gehanteer-

de kansverdelingen van uitkomsten.

Zouden die kansverdelingen

selmatig af~vijken van die welke de

realiteit beheersen dan kan wor-

den aezead dat de toekomst
en onjuist is

stel-

in de geldleningsvoorwaarden onvolledig

"verdisconteerd".

In dat geval doet

zich het onbil-

lijke verschijnsel voor dat één der partijen stelselmatig wordt bevoordeeld ondanks het

feit dat in het kader van het marktproces ge-

streefd is naar een evenwichtiae verdeling van risico's en een beloning daarvoor.
In een wereld

die gekenmerkt wordt door

tractuele norm op te vatten

onzekerheid is een con-

als een regeling ~an de

waarmee partijen worden geconfronteerd,

als het resultaat van hun

onderlinoe afweaing van belanaen en risico's.
door elk der partijen voor
om hen heen zal bij
tracht.

die

onzekerheid

Door het

nastreven

zich en aedrongen door het marktproces

afweging een zeker evenwicht worden be-

Het ontbreken van deze gelijkwaardigheid is een kenmerk van

als onbillijk te ervaren contractuele normen.
tijen heeft evenwel prospectief

De afweging door par-

plaats te vinden zodat slechts

een

verwachte gelijkwaardigheid kan worden bereikt met een daaraan gekoppelde verwachte risicopremie.
plaats

in het licht van de

over de toekomst bezitten.

Die

afweging vindt bovendien

informatie,

de wetenschap die partijen

Deze kan onvolledig

zíjn of ongelijk

over partijen verdeeld.
Het ingrijpen

op grond van de billijkheid in de uitvoering van

contractuele normen vereist

het bestaan van objectieve en hanteer-

bare criteria ten aanzien van wat die billijkheid aebiedt.
ken dergelijke maatstaven,

dan is er

de autonomie van partijen bij
te doorbreken.
komst dat men
ben

aegeven.

hun afweging van belangen en risico's

In wezen pretendeert het ingrijpen
in staat

Tenzij

de

is tot

Ontbre-

zonder meer onvoldoende grond
in een overeen-

een betere afweging dan partijen heb-

contractuele norm een

aantasting

inhoudt van
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de openbare orde of de goede
deze pretentie waar
normen steeds
"betere"

uitgesloten om

zeden is het vrijwel

te maken.

Dit geldt temeer waar het bij deze

gaat om een risicoverdeling waarvoor men slechts

een

in de plaats kan stellen als men beschikt over betere in-

formatie dan die welke partijen kennelijk
hebben gebracht.

om schattingen vooraf.

in hun norm tot

haalt een rechter die kennis

Waar

uiting

niet om wetenschap achteraf maar

Het gaat daarbij

Voor wat betreft de geldlening die onderworpen

is

aan

vandaan?
de onzekere

ontwikkelinaen in de waarde van de rekeneenheid kan het marktproces
verschaffen.

rechter die wetenschap mogelijk

de

trale en

iedere deelnemer aan het maatschappelijk

rakende plaats,

keer

kans groot dat,
leningen

Juist door de cen-

stand die een

is de

die het geld en de geldlening innemen

de prijsvorming op de markt voor geld-

zo ergens,

"efficiënt"

economische ver-

is.

efficiënte markt komen prijzen

Op een

die voor de betrokken evenwichtige prijsbepaling van belang
in de maatschappij

voorhanden

is,

zodat anticipaties niet

"efficiënte" prijs wordt gehanteerd dan
eerlijk en evenwichtia

is

een stelselmatig verwacht voordeel ten
ten gepaard.

zin.

Tegen de

Een efficiënte markt zorgt ervoor dat

ante of verwachte vermogenspositie van een partij

maakt

of

nu wel of

niet

een informatie voordeel.

deze immers juist kunnen

de kosten besteedt
Hij

hetzij

direct door

zich deze te verschaffen,

markt die kosten

de

andere kant betaalt men voor informatie

Van

informatie beschikt.

aan het verwerven

terugverdienen met het verwachte voordeel

transactie.

een verwacht nadeel

het voor

niet uit-

die die kosten heeft gemaakt moet

de

uit

Het

informatie gaat echter met kos-

De afwezigheid van verwachte voordelen moet in dit

licht worden bezien.
hij

partijen

opzichte van de andere.

de ex
van

en

de risicoverdeling tus-

in de volgende

achtergrond van alle aanwezige informatie heeft geen der
vergaren en verwerken van relevante

is

systema-

Wanneer voor een contract een

tisch afwijken van de werkelijkheid.
sen partijen

tot

zijn van alle informatie

"zuivere weerspiegeling"

ten opzichte
Waar

dan wel

van een wederpartij

het om gaat

is dat

die wel over

in een efficiënte

en die voordelen aan elkaar gelijk

lijk is aldus geen partij benadeeld maar

indirect door

zijn.

zijn de belangen

Uiteindeen

risi-

co's evenwichtig verdeeld.
Het zij benadrukt
niet

impliceert dat

dat efficiëntie van de geldleningenmarkt
er ook een

volledige vergoeding voor de te ver-

wachten koopkrachtdaling van het geld in de rente
men.

Weliswaar ontvalt onder die omstandigheden de

Keynesiaans

liauiditeitseffect

nog

zou zijn opgenogrond voor een

op de nominale rente maar de reeds
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genoemde andere factoren kunnen er de grond van
goedíng volledig terecht niet gelijk

is

zijn dat die ver-

aan de verwachte

stijging

van het prijsindexcijfer.
Met het oog op de juridische afwikkeling van geldleninaen bij
veranderingen van de rekeneenheid vallen aan het bovenstaande de
volaende

implicaties

lening is aangegaan
marktrente
gronden

toe te kennen.

In het

geval de betrokken geld-

overeenkomstig de op dat ogenblik geldende

is er voor

een ingrijpen door de

in beginsel geen plaats.

zijn om partijen achteraf

te

waarbij

rekening is

op correcte wijze

rechter op billijkheids-

Integendeel,

het

gehouden met

leving beschikbare informatie over de onzekere
keneenheid en waarbij

voor

een premie is toegekend.

zou onbillijk

laten terugkomen op een prijszetting
alle in de samen-

toekomst van de re-

de op arond daarvan te

schatten risico's

Dat er tussen de uiteindelijke prestaties

een belangrijke discrepantie kan optreden doet hier
ke

als

in het geval van een brandverzekering.

evenmin ter

Risico's

en het

lopen daarvan betaald volgens de daarvoor geldende markt-

Prijs.

Zoals

steeds

duiàelijker wordt onderkend dier.t de risicoge-

dachte het gehele recht
De "gulden

za-

zijn geschat

is gulàen"

te doortrekken.

(2)

regel voor geldleningen is aldus op te vat-

ten als een uitvloeisel van de goede trouw waarmee overeenkomsten
dienen te worden uitgevoerd.
van het nominalisme

in het

Dat het

"pacta

servanda"

oude wetboek slechts

in de vorm

specifiek voor de

geldlening is opgenomen laat zich verklaren door het feit dat
ergens dan op de geldleningenmarkt efficiëntie
bedoelde zin is

te verwachten.

Deze overwegingen gelden
heid voorzover die
van het contract.
disconteerd"
schuldenaar

niet de waardedalingen van de rekeneen-

plaatsgrijpen na het verstrijken van de looptijd
Die

zodat het

risico's

zijn niet in de overeenkomst

aan gerede twijfel onderhevig is of,

in verzuim is,

de gulden

die periode moet uitstrekken.
interessen verschuldigd.

is

gulden regel zich

De wetgever heeft

wel kennelijk onder ogen gezien.
toire

Hederom wordt dan

van een efficiënte markt.

(2)

Vgl. Van
R.v.d.W.

"verals de

ook

tot

dit probleem even-

Over de verzuimperiode zijn mora-

Voorzover die interessen worden be-

rekend overeenkomstig de alsdan geldende marktrente is
de hand.

zo

in de in deze studie

immers gebruik gemaakt

er niets

aan

van de vruchten

Omdat ten behoeve van de eenvoud van wet-

Dunné [1979] ("Ebele Dillema")
79, 42 inzake 1404 A.W.

en

het

recente H.R.

7 maart

1980,
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geving niet of nauwelijks
tijdverschillen zullen

rekening kan worden gehouden met loop-

enige discrepanties hier onvermijdelijk blij-

ken.
Maar als de geldlening niet is afgesloten conform de
die tot

stand komt op de efficiënte

rente zoals

leningenmarkt en een der partij-

en een beroep doet op de waardedaling van de rekeneenheid,
grijpen dan wel

verantwoord?

En,

gegoten? Hier moet naar het voorkomt onderscheid worden
sen de verschillende bedoelincen van partijen bij
van hun voorwaarden.

Als

pretium" weer uit de

fles

is in-

in welke vorm moet dit dan worden

in het voorgaande de

gemaakt tus-

het vaststellen

geest van het

"justum

lijkt betekent dit nog niet dat de rech-

ter de bevoegdheid zou hebben steeds de marktwaardering aan partijen op te

leggen.

De autonomie van partijen bij
sten is voor ons
de trouw.

het opstellen van hun overeenkom-

recht gelukkig een even groot

Wanneer vast

principe

als de goe-

staat dat partijen willens en wetens ván de

"efficiënte" voorwaarden

zijn afgeweken

aan hun afwijkende normen

is er weinig reden hen niet

gebonden te achten.

Enerzijds kunnen die

afwijkingen immers voortvloeien uit de overige verhoudingen waarin
partijen tot elkaar staan
partijen

(b.v.

liberaliteit)

en anderzijds

in onderling overleg tot de slotsom komen dat

ter weten dan de

efficiënte markt om hen heen.

van liberaliteit

rijzen twijfels. Moet degene die in feite

van de marktrente
te hebben genomen?

Slechts

schenkt geacht worden toch alle

kunnen

zij het bein het geval
een deel

risico's op zich

Hier heeft men van doen met een exceptioneel

randverschijnsel waarbij

ingrijpen met alle arbitrariteit van dien

op zijn plaats kan zijn.

(3)

In de andere gevallen waarbij

de af-

wijkende rente uit de totale verhouding van partijen voortvloeit
moet onderkend worden dat voor het rente écart naar het oordeel
partijen de compensatie kennelijk elders

van

ligt.

Een geheel andere situatie doet zich voor als door één of door
beide partijen onbewust van de marktrente

is afgeweken.

Is het

laatste het geval dan moet worden geconstateerd dat de belangenen risico-afweging tussen partijen gebrekkig en
plaatsgevonden,

terwijl een objectieve redressering mogelijk

Deze bestaat intussen niet

(3)

"oneerlijk" heeft

in

is.

een aanpassing van de te restitueren

Zo kan men zich afvragen of diegenen die, zoals in het voormalige OostenrijkHongaríje uit vaderlandsliefdF toch nog intekenden op staatsleningen de gehele catastrophe toegerekend moeten krijgen.
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hoofdsom maar
immers de

in een correctie van de rentebetalingen.

"beloning" voor het

te

te anticiperen koopkrachtdaling van het geleende geld.
kening houdend met de samenhangen die er bestaan
vermoqensdisposities.

onoverkomelijk probleem.

Is

slechts door één der partijen onbewust
dan heeft men

te maken met onzui-

hierbij

te denken aan de klassieke wilsgebreken,

bedrog.

tiat b.v.

en in het

dwang,

Raad blijkt.

Dat

echter plaats worden

ingeruimd voor

zoals uit het Saladin-H.B.U.

in dit verband kennis macht is,

worden veraeten. Aangezien bij

in

zijn

"un-

te noemen valt,

rentepercentage het

arrest van
mag niet

de geldlening een ontbinding van de

overeenkomst en teruggave van verrichte prestaties
nig zinvol

dwaling en

algemeen voor de machtsverhoudingen waarin

partijen tot elkaar staan,
Hoge

Primair valt

te denken van de versluiering van de effectieve

rentepercentages? Ook moet

de

dit re-

is voor de rech-

de totstandkoming van de overeenkomst.

due influence"

En,

te beoordelen krijgt anders een

afgeweken van de marktwaardering,
verheden bij

is

evenals de

in het totaal van

Hiermede rekening te houden

ter die het individuele contract

Daarin

lopen risico opgenomen,

als herstel wei-

is het van eminent belang dat de markt
instrument voor een objectief en billijk

herstel kan verschaffen.
Bij het

formuleren van deze conclusies voor de behandeling van de

geldlenina is
komt de kans

er van uitgegaan dat de markt waar de
krijgt efficiënt te

functioneren.

goede redenen om aan te nemen dat die macht,
ten,

de bedoelde

dicht benadert.

efficiëntie zo al niet
Het

is

Zoals

aan

rente tot stand
gezegd zijn er

zichzelf overgela-

realiseert,

dan toch zeer

echter denkbaar dat het marktproces

matig wordt verstoord door het optreden van een vrijwel
heersende marktpartij.

De voor het optreden van marktefficiency zo

wenselijke aanwezigheid van
dan doorbroken.
slechts worden

stelsel-

allesover-

concurrentie

tussen marktpartijen is

Als een zodanige marktpartij
aanaewezen,

kunnen eigenlijk

de monetaire autoriteiten

die een renteplafond bepaalt.

wanneer het

of de wetgever

resultaat van de effici-

ente prijsvorming deze marktpartijen op grond van andere doelstellingen oncewenst voorkomt zijn zij wellicht in staat

om het markt-

resultaat te manipuleren zodania dat de rente niet meer

een zuivere

weerspiegeling is van alle

toekomst.

Van een

relevante informatie over de

zuivere en eerlijke belangen- en risico-afweging tussen

partijen is dan geen sprake meer.
staan om in te grijpen?
eerste plaats
den.

Is het de rechter dan niet

Het antwoord moet ontkennend

is er geen waarneembare wel

In de tweede plaats

is er bij

juiste

luiden.

toegeIn de

maatstaf voorhan-

ingrijpen door de rechter een
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conflict

tussen overheidsorganen waarbij

is of de rechter nu de meest aangewezene

het uiterst twijfelachtig
is om de

verschillende be-

trokken belangen in de totaliteit van het economische proces op
maatschappelijk en individueel niveau tegen elkaar af te wegen.

Het

gelukkig dat onder normale omstandigheden een efficiënte markt

is

al

de

rechter de last van de schouders neemt om rekening te houden met

alle informatie en met de

samenhang tussen alle vermogensdisposities.

In het kader van geldschulden behoeft men niet te verzuchten
who hath most gold hath most justice"

(4)

Morrier,

J.

[1963].

(4).

"He

322

Literatuur

Abas, P., 1972, Beperkende werking van de goede trouw,
Amsterdam, Deventer.

Dissertatie

Abas, P., 1978, Onvoorziene omstandigheden; Een onderzoek naar de
bruikbaarheid van artikel 6.5.3.11 van het Nieuw Burgerlijk i~7etboek, Alphen aan de Rijn.
1905, Das verzinsliche Darlehen,
26e jaargang, p.l-6.

Affolter, A.,
liches Recht,

Archiv fur Burger-

Akerlof, G., 1970, The market for "Lemons": Qualitative uncertainty
and the market mechanism, ~uarterly Journal of Economics, p.488-500.
Alchian,
p.33-40.

A.,

1977,

~Jhy money?,

Journal of Money,

Credit

and Banking,

Amihud, Y. en A. Barnea, 1977, A note on the Fisher hypothesis and
price level uncertainty, Journal of Financial and nuantitative Analysis, p.525-529.
Arrow,

K.J.,

1970,

Essays

in

the theory of risk bearing,

Asser, C. - J.H. Beekhuis, 1957,
het Nederlands Burgerlijk Recht,
deel, Zwolle.

Amsterdam.

Handleiding tot de beoefening van
Tweede deel - Zakenrecht, Algemeen

Asser, C. - P.S7. Kamphuisen, 1950, Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk Recht, derde deel - Verbintenissenrecht, derde stuk- Bijzondere overeenkomsten, Tweede druk beF!erkt
door P.h. Kamphuisen, Zwolle.
Asser, C. - P.~~7. Kamphuisen II, 1976, Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere overeenkomsten,
Deel II
Zwolle.

vierde

druk

bewerkt

door

P.

Abas,

J.

van

Andel

en

Y-~.M.

Kleyn,

Asser, C. - L.E.H.P.. Rutten I, 1978, Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk P.echt, Verbintenissenrecht, De verbintenis in het algemeen, vijfde druk bewerkt door L.E.H.R. Rutten,
Zwolle.

Asser, C. - L.E.H.R. Rutten II, 1979, Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands Burgerlijk Recht, Verbintenissenrecht, Algemene
leer der overeenkomsten, vijfde druk bewerkt door L.E.H.R. Rutten,
Zwolle.
Ball,

R.J.,

1964,

Inflation

and the theory

of money,

Londen.

Ballendux, F.J., 1975, Verbruikleen van qeld of qeldlenina?.
T.V.V.S. maandblad voor ondernemingsrecht, p.135-140.
Ballendux, F.J., 1979, Over een samenhang van rentestand en loonontwikkeling via de portefeuille disposities, in Financiering en
Belegging,
Stand van zaken anno 1979 onder redactie van J.v.d.P7eulen
e.a., Tilburg, p.94-106.
Ballendux, F.J., 1979b, Bond market efficiency and the record of the
Dutch Government Consols 1919-1978, CBO-rapport 7912~F, maart, Erasmus Universiteit, Rotterdam.

323

Barro, R.J. en S. Fischer, 1976, Recent developments in monetary
theory, Journal of t9onetary Economics, 0.133-167.
Baumol, W.J., 1952, The transactions demand for cash: An inventory
theoretic approach, Quarterly Journal of Economics, p. 545-556.
Black, F., 1972, Canital market equilibrium with
wing, Journal of Busihess, p.444-454.

restricted borro-

Bloembergen,
ontwaarding,

A.R., 1967, Verbintenisrechtelijke aspecten van geldW.P.N.R., nr.4965.

Bloembergen,

A.R.,

1969,

Exoneratieclausules,

Von B~hm-Bawerk, 1928, Trefwoord
Staatswissenschaften, Jena.

"Zins",

in

Boonekamp, C.F.J., 1978, Inflation, hedging
money, American Ecomomic Review, p.821-833.
Van Brakel, S.,
recht, Zwolle.

1939,

Bouwrecht,

p.355-370.

Handwdrterbuch

der

and the

for

demand

Leerboek van het Nederlands Verbintenissen-

Bregstein, M.H., 1935, De betekenis der wilsovereenstemmina
voor de
uitlegging van overeenkomsten, Intreerede Rotterdam 1935, opgenomen
in zijn Verzameld Werk, Zwolle 1960, p.175-199.
Bregstein, M.H., 1936, P1oet den rechter de bevoegdheid toekomen
verbintenissen uit overeenkomst op bepaalde gronden,zooals de
goede
trouw te wi~ziqen ? Zoo ja, in welke gevallen en hoeverre ?
Praeadvies Nederlandsche Juristen Vereeniging 1936, Herdrukt in Verzameld Werk van Prof. Mr. M.H. Bregstein, Zwolle 1960, 0.200-257.
Brunner, K., 1971, A survey of selected issues in monetary
theory,
Schweizerische Zeitschrift fur Volkswirtschaft und Statistik, p.l147.
Brunner, K. en A.H. Meltzer,
1971, The use of money; money in the
theory of an exchange economy, American Economic Review,
p.784-805.

Cargill, Th.F. en R.A. Meyer,
relationshio between interest
Finance, n.1001-1015.

1977, Intertemporal stability of the
rates and orice changes, Jourr~al of

Carlson, J.A., 1977, A study of price forecasts, Annals of Economic
and Social Measurement, Winter, p.27-56.
Cass, D., en J.E. Stiglitz, 1970, The structure of investor
oreferences and asset returns, and separability in portfolio allocation:
A contribution to the pure theory of mutual funds, Journal of
Economic Theory, p. 122-160.
C.B.S., 1948, Prijsindices van het verbruik door gezinnen,
Statistische en Econometrische Onderzoekingen, p.103-105.

1900-1939,

Chick, V., 1978, Unresolved questions in monetary theóry:
review, De Economist, p.37-60.

a critical

Clower, R.W., 1967, introduction van P9onetary Theory
Readings Clower edit, Harmondsworth.

Selected

324

Debreu, G., 1959, Theory of value; an axiomatic analysis of economic
equilibrium, New Haven, 5e druk 1973.
Diepenhorst,

A.I.,

1961,

Structuur en oolitiek,

Purmerend.

Diepenhorst, A.I., 1974, Enkele o~merkingen over de efficiënte
markt, in Aspecten van effecten, Vijftig jaar Vereniging Effectenbeschouwing, Rotterdam.

Eck, D. van, 1970,
bij dekolonisátie,

Juridische aspecten van geld,
Deventer.

Eggens, J., 1928, Arrest van den Hoogen Raad van
W.P.N.R. nr. 3037.
Encyclopedie van
mie, Bussum.

de bedrijfseconomie,

1969,

Deel

valutaproblemen

3

nov.1927,

I Algemene Econo-

Esser, J., 1960, Schuldrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil,
2e volkomen herziene druk, Karlsruhe.

Fama, E.F.,1970, Efficient capital markets: a review of tiieory and
empirical work, Journal of Finánce, Paoers and Proceedings, May,
p.383-423.
Fama, E.F., 1970b, Multioeriod consumption-investment
American Economic Review, p.163-174.

Fama, E.F. en A.B. Laffer, 1971,
Journal of Business, p.289-298.
Fama, E.F., 1975,
flation, American

decisions,

Information and capital markets,

Short term interest rates as nredictors of inEconomic Review, p.269-282.

Fama, E.F., 1976, Foundations
security prices, New York.

of

finance,

Portfolio decisions

Fama, E.F., 1977, Interest rates and inflation:
entrails, American Economic Review, p.487-497.

the message

and

in

the

Fase, t4.M.G., 1972, Obliaatie rendement en inflatie verwachtingen;
Een kwantitatieve analyse van de ervaringen in Nederland, Ekonomisch
kwartaaloverzicht van de Amrobank, sept., n.5-11.
Feldstein, f7.S. en 0.
of the interest rate,

Eckstein, 1970, The
Review of Economics

fundamental determinants
and statistics, p.363-373.

Feller, W., 1966, An introduction to prcbability theory
applications, New York.

and its

Feltz, van der, F., 1929, De overeenkomst van verbruiklening
1791-1806 B.W.), Dissertatie Leiden, Leiden.
Fenet, P.A., 1836, Recueil complet des
code civil, veertiende deel, Parijs.

(artt.

travaux préparatoires du

325

Figlewski, S., 1978, Market "Efficiency" in a market with heterogeneous information, Journal of Political Economy, p.581-597.
Fisher,

I.,

1896,

Anoreciation and interest,

New York.

determination
Fisher, I., 1922, The purchasing power of money, its
and relation to credit, interest and crises, New York, 2e editie.
Fisher, I., 1925, Our unstable dollar and the so called business
cycle, Journal of the American Statistical Association, p.179-202.
Fisher, I., 1930, The theory of interest, New York,
in Reprints of Economic Classics, New Jersey, 1974.

1930,

Herdrukt

Friedman, M., 1956, The Quantity Theory of Money - a Restatement,
Studies in the Quantity Theory of Money, M. Friedman e.d., p.3-21,
Chicago.
Friedman, M.J., en A.J. Schwartz, 1976, From Gibson to Fisher,
Explorations in Economic Research, National Bureau of Ecomomic
Research, p.288-291.

Garbade, K., en P. Wachtel, 1978, Time variation in the relationship between inflation and interest rates, Journal of Monetary
Economics, p.755-765.
Gerver, P.H.M.,
notariële acte,

1969, De vermelding van buitenlandse valuta in de
fiaandschrift van het Notariaat, p.71-73.

Gibson, A.H., 1923, The future course of high class
values, Bankers Magazine January, p.15-34.
Gibson, W.E., 1970,
Journal of Finance,

Gibson, ~A.E.,
new evidence,

Price expectations
p.19-34.

effects

on

investment

interest

rates,

1972, Interest rates and inflationary expectations:
American Economic Review, p.851-865.

Grossman, S., 1975, Rational exoectations and the econometric modellinc
of markets subject to uncertainty: a Bayesian approach, Journal of
Econometrics, p.255-272.
Grossman, S.J., 1976, On the efficiency of competitive stockmarkets
where traders have diverse information, Journal of Finance, p.573585.
Grossman, S.~.and J.E.Stiglitz, 1976, Information and competitive
price systems, American Economic Association, Papers and Proceedings
, p.246-253.
Grossman, S.J., 1977, The existence of futures markets, noisy rational expectations and informational Externalities, Review of Economic Studies, p.431-449.
Grossman, S.J., 1978, Further results on
cy of competitive stock markets, Journal
101.

the informational efficienof Economic Theory, p.81-

326

Hansen,

B.,

1970,

von Hayek, F.A.,
Economic Review,

A survey of general equilibrium systems,
1945, The use of knowledge
p.519-530.

in society,

New York.

American

Hess, P.J. en J.L. Bicksler, 1975, Capital asset prices versus time
series models as predictors of inflation, The expected real rate of
interest and market efficiency, Journal of Financial Economics,
0.341-360.
Hicks, J., 1948, Value and Capital; an inquiry into some fundamental principles of economic theory, 2e editie, Londen.
Hofmann, L.C., 1942, Het nederlandsch Verbintenissenrecht,
deel, Bijzondere overeenkomsten, Groninaen-Batavia.

Tweede

Hofstra, H.J., 1978, Inflatie neutrale belastingheffing, rapport
uitgebracht aan de minister van Finaniën in 1977, 's Gravenhage.
Holmes, A.B, en M.C. Kwast, 1979, Interest
expectations: tests for structural change,
Finance, p.732-743.
Homer,

S.,

1963,

rates and inflationary
1952-1976, Journal of

A history of interest rates,New Brunswick,

N.J.

Hume, D., 1964, Of Money, in David Hume, The Philosophical Y;orks,
Green, Th.H. and Th.H Grose (red.) Scientia Verlag,
volume 3,
p.309-320.

Jones, R.A., 1976, The origin and development of inedia of exchange,
Journal of Political Economy, p.757-775.

Kamphuisen,
nr. 3227.

F.Y:.,

1931,

Depreciatie

Kamphuisen, F.F:., 1933, De
Pi.F.N.R., nrs. 3314-3316.
Keynes,

J.ti.,

1930,

Keynes, J.t4., 1936,
money, Londen.

A

leer

treatise

van

on

van

vreemde

het

justum

money,

The aeneral theory of

Vol.

valuta,

4J.P.N.R.,

pretium herleefd,

I,

II,

Londen.

employment,

interest and

Kihlstrom, R.E. and L.J. tlirman, 1975, Information and market equilibrium, Bell Journal of Economics, n.357-376.
Kitchin, J., 1923, Cycles and trends
of Economics and Statistics, F.10-16.

in economic factors,

Knapn, G.F., 1918, Staatliche Theorie des Geldes,
tlunchen en Leipzig.

Review

2e herziene druk,

Kortewec en Keesing, 1975, Het moderne geldwezen, Deel III, De aeldtheorie, 13e druk, Bewerkt door H. de Haan, S.Kortewee, S.K. Kuipers
en J.K.T. Postma, Amsterdam.
Kuné, J.B., 1976, Eniae ontwikkelinaen in de rnonetaire
t4aandschrift Economie, p.475-517.

theorie,

327

Land, N.K.F. en P.A.J. Loosecaat Vermeer, 1932, Verklaring van het
Buraerlijk 4;etboek, door N.K.F. Land, vierde deel, 2e druk, Herzien
door C.4i. Star Busmann en P.A.~. Loosecaat Vermeer, Haarlem 19151932.
Lange, O., 1942, Say's law: a
in Idathematical Economics and
Schultz, Lanae, O; Mc Intyre,
Largeault,

J.,

1971,

Enquète

restatement and criticism, In Studies
Econometrics in memory of Henry
F. en Yntema, Th.D.
(red), Chicago.
sur

le

nominalisme,

Paris-Louvain.

Levenbach, I-1.~., 1923, Iets over de snanning van de kontraktsband
bij verandering in de omstandicheden, Dissertatie Amsterdam, Amsterdam.
Levi, t1,D. en J.H. Makin, 1978, Anticipated inflation and interest
rates: further interpretation of findinas on the Fisher ecuation,
American Economic Review, n.801-812.

Levi, H. en H.M. P4arkowitz, 1979, Approximating expected utility
by a function of inean and variance, American Economic Review, p.308
-317.
Lieftinck,

P.,

1946,

Inleiding tot de aeldtheorie,

Leiden.

Lintner, J., 1969, The agaregation of investors diverse judqements
and preferences in purely competitive security markèts, Journal of
Financial and Quantitative Analysis, p.347-400.
Lówensteyn, F.J.4:., 1967a, De relativiteit
Inaugurele Rede Tilburg, Zwolle.

van de contractuele norm,

Lbwensteyn, F.J.4:., 1967b, Verbintenisrechtelijke aspecten van de
aeldontwaardina, Praeadvies voor de jaarlijkse alcemene veroadering
van de Broederschap der Notarissen in Nederland.
Làwensteyn, F.J.W., 1967c, Verslaa Van het verhandelde in de jaarlijkse alcemene veraaderina Van de broederschan der notarissen in
Nederland, 356 e.v.
~
Lutz, F.A., 1973, Zins
Institut, Tubingen.

und Inflation,

uitaave van 4,alter Eucken

Loosecaat Vermeer, P.A.J.,1930, De overeenkomst Van
W.P.N.R., 61e jaarcana, nrs.3157-3159.

galdlenina,
-

Lucas, R.E., 1973, Some international evidence on outout-inflation
trade-offs, American Economic Review, p.326-344.

de Malevil-le, J.
Civil au Conseil

1807, Analyse raisonné de
d'Etat, 2e druk, Paris.

Mandlebrot, B., 1963a, New methods
of PoliticalEconomy, p.421-440.

la discussion du Code

in statistical

economics,

Journal

fiandlebrot, B., 1963b, The variation of certain speculative prices,
Journal of Business, p. 394-419.
Mann, F.A., 1971, The leaal aspect of money; with special reference
to comparative private anà public international law, 3e ed., Oxford.

328

Markowitz,
91.

H.,

1952,

Portfolio selection,

Journal of Finance,

Meijers, E.M., 1917 Arrest van den Hooaen Raad van 26
W.P.N.R., no. 2972.

p.77-

1916,

mei

Meijers, E.M., 1918, Behoort veranderina in de feitelijke omstandigheden waaronder een overeenkomst is gesloten, invloed te hebben op
haar voortbestaan ?
Zoo ja, welke wettelijke reoelina is te dien aanzien wenschelijk ?
Praeadvies van Prof. Mr. E.M.Meijers in Handelingen der Nederlandsche Juristen Vereniging, p.85-190.
Meijers,
W.P.N.R.

E.M., 1929, Juridische vragen betreffende het geld,
jaargang 55, nrs. 2831-2833.

ideijers, E.M., 1926, De grenzen der
3e lid B.W., W.P.N.R. 57e jaargana,

toepasselijkheid van art.
no. 2926.

Meijers, E.M., 1928, Ingezonden stuk als reactie op Eggens
W.P.N.R., nr. 3038, p.206-207.

1374

(1928),

Meijers, E.M., 1955, Goede trouw en stilzwijgende wilsverklarina,
Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschapoen, afd. Letterkunde, Deel 84, Serie B no.5, Amsterdam 1937, Opaenomen in Privaatrechtelijke Onstellen III, Leiden.
Menger, C., 1909,
schaften, Jena.

Trefwoord Geld in Handwbrterbuch der Staatswissen-

Mishkin, F.S., 1978, Efficient-market theory: Implications for
monetary policy, Brookings Papers on Economic Activity, p.707-752.
Modigliani, F., 1944, p.68-69, Liquidity preference and
of interest and money, Econometrica, p.45-88.
Mood, A.M. en F.A. Graybill, 1963,
statistics, 2e editie, New York.
PAorrier, J.J., 1963,
druk 1824), Londen.
Van Muiswinkel,
dam, Haarlem.

L.F.,

Introduction to the theory of

The adventures of Hajj
1971,

the theory

Inflatie en

Baba of

rentestand,

Ispahan,

(le

Oratie Amster-

another look
Mullineaux, D.J., 1978, On testinR for rationality:
at the Livinaston price expectations data, ~ournal of Folitical
Economv, p.329-336.
Mundell, R.,
cal Economy,

1963, Inflation
p.280-283.

and real

interest,

~ournal

of

Politi-

a rational
Mussa, M., 1975, Adaptive and rearessive expectations in
model of the inflationar;~ process, Journal of Monetary Economics,
p.423-442.
exoectations and the
Muth, J.F., 1961, Rational
movements, Econometrica, p.315-335.

theory of price

329

Von Neumann, J. en O. Morgenstern,
economic behaviour, Princeton.

1944, Theory of aames and

Van Nierop, H.A., 1920, De rechtsgevolger. eener munthervorming,
W.P.N.R., jaargang 51, nrs. 2620-2624.
Van Nierop, H.A., 1932, Artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek
veranderingen in de waarde van het geld, Praeadvies van de Vereeniging Handelsrecht.
Nieuwenburg, C.K.F. en H.J. Leemreize, 1979,
rente in Nederland: een empirisch onderzoek,
Overzicht van de Amrobank, p.5-17.

De kapitaalmarkt
Economisch Kwartaal

Nieuwenhuis,
Deventer.

contractenrecht,

J.H.,

1979,

Drie

beginselen

van

Noordziek, J.J.F., 1878, Geschiedenis der beraadslaqinqen qevoerd
in de tweede kamer der Staten Generaal over het ontwerp van
Burgerlijk Wetboek, Zittingsjaar 1824-1825, Brussel, Deel I en II,
s'Gravenhage.
Nussbaum, A., 1950, Money
2e editie, Brooklyn.

Olivecrona,

K.,

1957,

in the

law,

National and

international,

The problem of the monetary unit,

Stockholm.

Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, 1972, door Prof.
E.M.Meijers, vierde gedeelte, boek 7, s'Gravenhage.

Mr.

Ostroy, J.M., 1973, The informational efficiency of monetary exchange, American Economic Review, p.597-610.
Van Oven,
ten Blad,

C., 1926, Overeenkomst en
p.337 e.v. en 353 e.v.

Pabbruwe, H.J., 1974, Verbruikleen
jaargang 105, no. 5253.

goede trouw,

in Boek 7

Nederlands Juris-

N.B.W.,

W.P.N.R.,

Peles, Y., 1971, A note on risk and the theory of asset value,
Journal of Financial and Quantitative Analysis, p.643-647.
Persson, M., 1979, Inflationary expectations and
hypothesis, Stockholm School of Economics.
Pitlo, A., 1964,
gerlijk Wetboek,

the natural

rate

Het verbintenissenrecht naar het Nederlands
Zesde druk, Groningen.

Bur-

Pothier, R.J., 1861, Oeuvres de Pothier, annotés et mises en corrélation avec le Code Civil et la leaislation actuelle par M. Burguet, 2e editie, Traité du prét de consomption, Parijs.
Pratt, J., 1964, Risk aversion in the small and in the
Econometrica, p.5-17.

large,

330

de Robespierre,
Paris,

M,

1965,

Discours

et rapports

à la convention,

Roll, R., 1972, Interest rates on monetary assets and commodity
price index changes, Journal of Finance, p.251-277.
Roll, R., 1973, Assets, money and commodity price inflation under
uncertainty, Journal of Money, Credit and Banking, p.903-923.
Ross, S.A., 1978, Mutual fund separation in financial theory, The
separating distributions, Journal of Economic Theory, p.254-286.
Rothenberg, J., 1960, Non convexity, aggregation and Pareto optimality, Journal of Political Economy, p.435-468.
Royer, S., 1967, Verbintenisrechtelijke aspecten van geldontwaarding, Praeadvies van de jaarlijkse algemene vergadering van de
Broederschap der Notarissen in Nederland.
Rubinstein, M.,
Debreu economy,

1975, Securities market efficiency in an ArrowAmerican Economic Review, p.812-824.

Samuelson, P.A., 1957, Intertemporal price equilibrium: a prologue
to the theory of speculation, Weltwirtschaftliches Archiv, dec.1957,
p.181-219, Herdrukt in The Collected Scientific Papers of Paul. A.
Samuelson, Cambridge, Mass, 1966, Vol II p.946-984.
Samuelson, P.A.,
tuate
randomly,

1965, Proof that
Sloan Management

properly anticipated prices flucReview, lente, le sectie.

Sargent, Th.J., 1973, Interest rates and prices in the long run;
A study of the Gibson paradox, Journal of Money, Credit and Banking,
p.385-449.
Sargent, Th.J., 1973b, Rational expectations, the real rate of interest and the natural rate of unemployment, Brookinas Papers on Economic Activity, p.430-472.
Sargent, Th.J., 1976, Interest rates and expected inflation; a selective summary of recent research, Explorations in Economic Research, National Bureau of Economic Research, p.303-325.
Schadee,

H.M.A.,

1915,

Overmacht,

Rotterdam.

Scholten, G., 1932, Het arrest van den Hoogen Raad van 2 januari
1931 (Het zan. Mark - Mark arrest) en de billijkheid in Rechtsgeleerde opstellen van de hand van oud leerlingen aangeboden aan
Prof.Mr P. Scholten ter aelegenheid van zijn 25-jaria Hooaleeraarschap, Haarlem.
Scholten, P., 1932, Recht en Gerechtiaheid, Rede gehouden bij herdenking van de 300ste verjaardaa der instelling van hoaer onderwijs
te Amsterdam op 8 januari 1932, Zwolle.
Scholten, P., 1934, Mr C. Assers handleiding tot de beoefenina van
het Nederlands Burgerlijk Recht, Alaemeen deel, Zwolle.
Schoordijk, H.C.F.,
weaing, Deventer.

1966,

Het bearip natuurlijke verbintenis

in be-

331
Schoordijk, H.C.F., 1979, Het aloemeen aedeelte van het Verbintenissenrecht naar het Nieuw Buraerlijk VTetboek, Deventer.
Schouten, D.B.J., 1967,
tuurtheorie, Leiden.

Dynamische macro economie,

Deel

I Conjunc-

Schut, G.H.A., 1968, Besprekina van F.J.W. Lëwensteyn, De relativiteit van de contractuele norm, Rechtsgeleerd Plaaazijn Themis, p.314320.
Schutteváer, H., 1957,
schenkina van hand tot
515.

Het reële element in de verbruiklening en de
hand, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, p.481-

Shackle, G.L.S., 1961, Recent theories concernir.o
role of interest, Economic Journal, p.209-254.

the nature and

the

Sharpe, W.F., 1964, Capital asset prices: A theor~~ of market eauilibrium under risk, Journal of Finance, p.425-442.
Shiller, R.J. en J.J. Siegel, 1977, The Gibson naradox and historical
movements in real interest rates, Journal of Political Economy,
0.871-907.
Spronk, J. en P.H.A.M. Verhaeaen, 1978, Het gebruik van verwachtinoswaarde en variantie als keuzemaatstaven in portefeuille-kapitaalmarkttheorie in Financierino en Beleggina, Stand van zaken anno 1978,
ed. M.J.L. Jonkhart e.a., Leiden.
Stampe, E., 1931, Zur Entstehung des Nominalismus
Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin,

in Abhandlungen der
1931-1932.

Starr, R.M., 1972, The structure of exchange in barter and monetarv
economies, ~uarterlv Journai of Economics, p.291-302.
Suyling, J.Ph., 1934,
le aedeelte, Haarlem.

Inleiding tot het Buraerlijk Recht,

2e

stuk,

Sweeney, R.J., 1978, Efficient information nrocessina in outnut markets: tests and implications, Economic Inquiry, p.313-331.
Sijben,

J.J.,

1974,

Geld en economische aroei,

Sijben,
Leiden.

J.J.,

1979,

Rationele verwachtinaen en de monetaire

Timmers,

J.,

1971,

Geld en geldpolitiek,

Leiden.
politiek,

Dissertatie Rotterdam.

Tobin, J., 1956, The interest elasticity of transactions demand for
cash, Review of Economics and Statistics, p. 241-247.
Tobin, J., 1958, Liquidity preference as
Review of Economic Studies, p.65-86.

behaviour to:aard~ ri~'.:,

Tobin, J., 1961, Money, capital and other stores of value, Papers
and Proceedings of the American Economic P.ssociation, p.26-37.

332

Tobin, J., 1969, A aeneral eouilibrium approach to monetarv theory,
Journal of Money, Credit and Bankinu, P.15-29.

Verrechia, R.E.,1979a, On the theory of market information efficiency, Journal of Accounting and Economics, p.77-90.
Verrechia, R.E., 1979b, A proof of the existence of
liefs", Journal of Finance, p.957-963.

"Consensus be-

Verrijn Stuart, G.M., 1939, Geld, crediet en bankwezen,
Geld en crediet, vierde herziene druk, Wassenaar.

Deel I,

Vining, D.R. en Th.C.E. Elwertowski, 1976, The relationship between
relative prices and the general price level, American Economic Review, p.699-708.
Visser,

H.,

1973,

Monetaire theorie,

Leiden.

Voorduin, J.C., 1838, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche
wetboeken volgens de beraadslagingen desweae gehouden bij de tweede
kamer der Staten Generaal, uit oorspronkelijke arootendeels onuitgegeven staatsstukken, Deel V, Utrecht.

Walters, A.,
the quantity

1971, Consistent expectations, distributed
theory, Economic Journal, June, p.273-281.

lags

and

Wicksell, K. 1898, Geldzins und Guterpreise, Eine Studie uber die
den Tauschwert des Geldes bestimmenden Ursachen, Jena.

Yohe, W.P. en D.S. Karnosky, 1969, Interest rates
changes, Federal Reserve Bank of St.LOUis Review,

and nrice level
p.18-36.

Van Zeben, C.J., 1960, De leer van het justum pretium en misbruik
van omstandigheden, Dissertatie Utrecht, Zwolle.

333

SUN`MARY

Apart

from a few notable exceptions nominalism

consistently upheld in Dutch courts of law.

has been

However,

sentences and prominent exponents of legal doctrine

the dissentina
contend that

in case the nominalistic principle is at odds with equity a correction of monetary obligations is due.
Supreme Court

(Hoge

Raad)

a paragon of injustice.
study takes

issue

in

The

jurisprudence

concerning nominalism

Restricting itself to money loans this

this

controversy.

Can and do equity considerations permit
fulfilment of

loan contracts if

subject to changes

in

of the Dutch

has been claimed

its

intervening in

their unit of account

value?

If

the

has been

so,

under which circumstances?

In answering this question the concepts

of portfolio theory and of

informationally efficient capital markets will be heavily drawn
In Chapter
reconsidered.

1

the

legal

status of the money

A comparison is made between the

old and the new Dutch Civil
role attributed to

Code.

Special

the payment of

an essential element of
ral

the

It

rules
is

given by the
paid to

of

the

concluded that

latter should be

considered

purport of the loan contract.

the statutory treatment

on.

contract is

attention is

interest.

in spite of the statutory view the

loan

money loan contracts

In aene-

is based on

the view that money is a concrete object.

This view has

to some

fulfilment of loan con-

tracts

"special questions"
according to

the statutory

Chapter 2 deals with
matter of

regarding the

functional definitions of money,
ment,

the former,

rules.

the question as

a money loan really is.
taken as

to what

the

subject

After reviewing

the

two standard

unit of account and means

a unit of value,

primary notion of the monetary unit.
necessary and sufficient
continuous

to

trading between

This

rigorous

of pay-

is concluded to be
in

an economy with

Legal means of payment are

and simplified means

of

enforcina budget constraints.

From this point of view the afore

mentioned

are reconsidered,

"special questions"

the New Dutch Civil

Code

is
in

and

the

system of

evaluated.

This point of view also necessitates
of the problem dealt with

this study.

a careful

reformulation

This is done

in

Chapter

In the short run the nominalistic principle cannot but be
because

the

function of money being

attain equilibrium
individuals.

to be considered merely as a

given rise

adhered

to,

chapter

further reviews Dutch jurisprudence concernincl

of the continuity of

trade in society.

3.

strictly
This

the impact
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of inflation on long term monetary obligations, especially
resulting from money loans. It is found that a
number of the sentences
considered unjust are indeed so, but primarily because
a wrong
unit of account was considered relevant for the fulfilment
of the
contract. Furthermore cases in which Dutch judges simply applied
the nominalistic

rule of

1793 of the Civil Code as a hard and fast

rule prove very rare.

Typically a variety of considerations regarding equity are mentioned besides the statutory rule to
justify
the refusal of correction of the monetary obliaation.
Chapter 4 is devoted to the history of the
nominalistic
principle as a statutory rule concerning money loans
in Dutch law.
The Edict of Monceaux presupposes nominalism and can be considered
purely a measure of macro
abolishment of
article

1793 of

economic policy comparable with the

gold clauses

lism and to deal only with
changed. Yet the article
the

Historically speakino

can be taken to presuppose nominathe case legal means of payment have

can also be looked upon as

the nominalistic principle
Since

in the thirties.

the Dutch Code

for money loans in

problem studied is a

theory concerning the
on contracts Chapter

species of

influence of changes
5,

its

the more Qeneral

in the environment

constituting a major part of

deals with this more general problem.

establishing

first paraaraph.

this book,

Jurisprudence and legal

doctrine are reviewed in order to pick

the building blocks for an
alternative view on the problem concerned. The implications of
the element of risk taking and calculating fundamental
to any
contract are highlighted. If uncertainty and risk are correctly
taken into account by
no

justification to

the contractina parties there appears

intervene in the

to be

fulfilment of the contract

afterwards in view of

the then certain facts. The problem then
of course is to establish whether risk and uncertainty
have been
correctly taken ínto account. Unless a judge is provided
with a
clear criterion in this respect he should considering all the
involved problems of information and calculation, abstain from
any intervention. If, however, some markets are efficient
processors of informatipn
in their prices.

these

markets provide the looked for criteria

These prices

reflect all available information

such that trading at market prices
fair game:

risks

Chapters

6

and advantages are

constitutes what is called a
evenly distributed.

and 7 deal with the

incorporation of premiums for
expected inflatíon in nominal ínterest rates. Theoretical and
empirical work on inflation and interest rates is reviewed. It is
found

that liquidity effects mitigating

the

impact of

inflationary

335
expectations

on interest rates only materialize if

are consistently wrong.

In Chapter

7

the

fledged inflation premium for rational
scrutinized.
imply

the

are

is

expected change of prices eligible for

money and bonds being real
inflation premiums

full

more closely
is

found

to

set to the rate of expected inflation

into nominal interest rates.
for

individuals

The very fact that money is being used,

that limitations

and to

expectations

necessity of a

incorporation

The difference in liquidity between
rather than nominal,

in interest rates.

there

remains

room

On the other hand when

portfolio aspects of economic decision making under uncertain
inflation are reckoned with,
on interest

the influence of

rates proves dependent on

bonds in reducing total
more but also

expected inflation

the possibility of

real income risk

incurred by

less than expected inflation can be

interest rates by rational
In Chapter 8

the

individual

incorporated

into

individuals.

the rational expectations and efficient

hypotheses are discussed.

usina

This

markets

leads to the conclusion that infor-

mational efficiency of markets -

prices fully

available information - requires

some mechanism to homogenise the

beliefs of individuals.

reflecting all

The mechanism that can be relied on to

that extent turn out to be especially plausibel
money loans

are

involved.

ning the efficiency

i.a.

Finally
the

some empirical

in case money and
evidence

Dutch long term bor,d market

conceris

presen-

ted.
In
regard

Chapter

9

conclusions

to the fairness

judicial

intervention.

from the foregoing are drawn with

of nominalism and the desirability of
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