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OVER PARTIJAUTON OMIE, CON TRACTSVRIJHEID EN D E GRON D SLAG
VAN GEBON D EN HEID IN HET VERBIN TEN ISSEN RECHT

Ter inleiding
1. In d eze bijd rage voor Benita N ieskens w il ik enkele op merkingen m aken over een
thema d at haar al vanaf het begin van haar w etenschap pelijke loop baan boeit: d e
rechtvaard iging van contractu ele gebond enheid . Ze heeft er haar d issertatie aan
gew ijd . Thans is ze bezig met een m onografie over het ond erw erp. De m onografie
ken ik niet - het is niet haar gew oonte om teksten d ie nog niet volled ig af zijn aan
and eren te laten lezen -, m aar haar d issertatie uiteraard w el. Ik ben lid gew eest van
d e promotiecomm issie en heb in d ie hoed anigheid haar p roefschrift grond ig gelezen
en bestud eerd . Door toevallige omstand ighed en w as ik niet in d e gelegenheid te
opp oneren. H et liber am icorum bied t mij gelegenheid d it gemis in te halen,
ruim schoots zelfs, w ant tijd ens d e prom otie is d e oppositietijd beperkt tot enkele
m inuten. Ik concentreer m ij op d rie asp ecten van haar betoog. H et eerste is het
ond erscheid d at zij aanbrengt tussen p artijau tonomie en contractsvrijheid , het
tw eed e is haar stelling d at d e partijautonom ie d e eerste rechtvaard iging is voor d e
gebond enheid aan overeenkomsten, het d erd e is het verschil d at zij m aakt tussen gebond enheid aan overeenkom sten en gebond enheid aan verbintenissen uit and ere
bronnen. Om m ijn positie meteen op voorhand te m arkeren: m et het eerste ben ik het
geheel eens, met het tw eed e en d erd e niet.
2. Ik ben er m ij van bew ust d at w ie m et Benita N ieskens in d ebat w il tred en, geen
gem akkelijke taak w acht. Zij heeft krachtige op inies en d u id elijke stand p unten. Die
w ord en niet zo maar op tafel gelegd , m aar zijn het resultaat van een w elhaast
constructivistische aanpak. Ied ere stap in het d enkp roces is gew ikt en gew ogen en
leid t d w ingend tot d e volgend e stap . Zo zegt ze het zelf ook regelm atig: uit het een
vloeit het and er logisch voort. Inbreken in d it netw erk van argum entatielijnen vereist
veel precisie en grote zorgvuld igheid . Ik hoop haar niet tekort te d oen. Een tw eed e
opm erking vooraf is d at over het ond erw erp d at ik aan d e ord e stel, al hectoliters
inkt zijn uitgestort. Ik heb niet d e pretentie alles gelezen te hebben. Ook w at ik w él
gelezen heb, zal ik niet allem aal in voetnoten verantw oord en. Ik geloof ook niet d at
het nod ig is, omd at ik een nogal afw ijkend e op inie heb over d e rechtvaard iging van
gebond enheid in het verbintenissenrecht. Ik loop al langer rond met het plan d eze
opinie eens kort en krachtig op te schrijven. H et liber am icorum voor Benita

1
N ieskens lijkt mij een geschikt forum , én omd at het ond erw erp haar zo na aan het
hart ligt, én omd at zij zelf ook kernachtigheid prefereert boven een verw oestend e
volled igheid .

Partijautonomie en contractsvrijheid
3. In haar d issertatie 4 ond erscheid t Benita N ieskens tussen p artij-autonom ie en
contractsvrijheid . Zij w ijst erop d at het ond erscheid in N ed erland 5 niet gebru ikelijk is
en d at, áls het al gemaakt w ord t, d it m eestal gebeurt in het kad er van d e contractsvrijheid . Als voorbeeld van d it laatste noemt ze d e d issertatie van
N ieu w enhuis.6 Die om schrijft contractsvrijheid als d e vrijheid om binnen zekere
grenzen w el of niet overeenkomsten te slu iten. Au tonom ie d aarentegen heeft
volgens N ieu w enhuis te m aken met zelfontplooiing. De overeenkomst is één van d e
m id d elen tot zelfontp looiing. Essentieel is d e toestem ming van partijen, aangezien
d eze m ed e 7 d e rechtvaard iging vormt voor d e gebond enheid aan overeenkomsten.
H et verband tu ssen contractsvrijheid en partijautonom ie d efinieert N ieuw enhu is
ald us d at partijautonom ie d e contractsvrijheid vóórond erstelt. H et heeft w einig zin,

4B.W.M.

Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht, 1991, p. 28

e.v.
5Elders

ook vaak niet. Een voorbeeld is D. Medicus, d ie in een bijd rage over 'Abschied von der Privatautonomie? al in de eerste zin laat weten dat hij het vooral

zal hebben over d e contractsvrijheid . De bijdrage is gepubliceerd in Einheit und
Vielfalt der Rechtsordnung, Festschrift zum 30-jährigen Bestehen der Münchener
Juristischen Gesellschaft, 1994, p. 9-25. And ers nog Raiser in zijn klassieke
opstellen uit 1958 en 1960 over Vertragsfreiheit heute, resp. Vertragsfunktion und
Vertragsfreiheit, beid e herdrukt in: L. Raiser, Die Aufgabe des Privatrechts, 1977,
p. 38-61 en p. 62-97. Volgens Raiser is de contractsvrijheid een deel van de
partijautonomie.
6J.H.

Nieuwenhuis, Drie beginselen van contractenrecht, 1979.

7A.w.

(noot 3), p. 6. Behalve d e autonomie (toestemming) zijn voor d e rechtvaardiging van de gebondenheid aan overeenkomsten nog twee andere beginselen van
belang, te weten het vertrouwensbeginsel en het causa-beginsel.

1
zo is zijn red enering, zich d ruk te m aken over d e vraag óf d e overeenkomst w el
berust op toestem ming van beid e partijen (autonom ie) als ze in het geheel geen vrijheid hebben om contracten te sluiten. In d ezelfd e zin recent Du Perron 8, d ie op d it
pu nt N ieu w enhuis nagenoeg helem aal volgt.9
4. Ook Benita N ieskens brengt p artijautonom ie in verband met zelfontplooiing en
m et d e rechtvaard iging van jurid ische gebond enheid , m aar er zijn grote verschillen.
In d e eerste plaats is volgens haar p artijau tonomie fu nd am enteler d an contractsvrijheid . Ik ben d at m et haar eens. Partijau tonomie w ortelt in een m ensbeeld d at d e
vru cht is van een d enken vanaf d e 17e, 18e eeu w , w aarin centraal staat het p ostulaat
van d e vrijheid , opgevat als m ogelijkheid tot zelfbep aling. H et gaat om d e onvervreem d bare en niet tot d e staat of tot enige and ere au toriteit herleid bare
m ogelijkheid zelf te bep alen w at m en w il. Deze m ogelijkheid gaat logisch vooraf aan
d e d aad w erkelijke uitoefening.10 Dit betekent d at d e verhou d ing van partijautono8C.E.

d u Perron, Overeenkomst en d erden, diss. 1999, p. 14-23. Vergelijk ook
Bloembergen e.a., Rechtshandeling en Overeenkomst, 1998, p. 16 (Hijma), w aarin
dezelfd e verhouding d oorklinkt.

9Onlangs

heeft Nieuwenhuis zijn stand punt dat de vrijheid om al of niet
overeenkomsten te sluiten d e voorwaarden schept voor zelfontplooiing,
herhaald . Zie zijn artikel Contractvrijheid, een weerbarstig beginsel, in: H artlief
en Stolker (red .), Contractvrijheid , 1999, p. 23-32. Wel valt op dat hij in dit artikel
het autonomiebeginsel niet meer noemt. Beter: wat hij in zijn d issertatie onder het
autonomiebeginsel brengt, is in het artikel onderdeel van d e contractsvrijheid
geword en.

10Dit

alles is algemeen bekend en onomstreden. Ik verwijs ond er meer naar Kl-P.
Nanz, Die Entstehung des allgemeinen Vertragsbegriffes im 16. bis 18. Jahrhundert, 1985 passim, maar met name p. 149 e.v. (over Pufend orf); Gord ley, The
Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, 1991, met name vanaf p. 161;
de in noot 2 genoemd e artikelen van Med icus en Raiser; d e in noot 11 en 12 te
noemen artikelen van Reichold, Grziwotz en Voigt, waarin veel verdere verw ijzingen; H. Kötz, Europäisches Vertragsrecht, 1996, p. 4-22; Zweigert en Kötz,
Einführung in die Rechtsvergleichung, 1996, p. 314-325; O. Behrend s, Die
rechtsethischen Grundlagen d es Privatrechts en D. Reuter, Freiheitsethik und
Privatrecht, beid e opgenomen in Bydlinski en Mayer-Maly (Hrsg.), Die ethischen
Grund lagen des Privatrechts, 1994, p. 1-33 resp. p. 105-130.

1
m ie en contractsvrijheid precies and ersom is als N ieu w enhuis verd ed igt: zond er
erkenning van d e m ogelijkheid tot vrije w ilsbepaling heeft contractsvrijheid geen
basis. H ierm ee is tegelijk een tw eed e verschil gegeven. H et fund amentele karakter
van d e partijautonom ie brengt mee d at d eze naar haar aard niet beperkt kan zijn tot
het overeenkom stenrecht, m aar d at zij zich uitstrekt tot het gehele recht. Wat het
privaatrecht betreft w ord en in d it verband vijf of zes vrijhed en genoem d w aarin d e
partijautonom ie tot u itd rukking komt. Behalve d e contractsvrijheid zijn d it d e
vrijhed en om eigend om te verw erven en d aarover te beschikken, d e vrijheid om
volmachten te verlenen, d e vrijheid om rechtspersonen op te richten, d e vrijheid om
het vermogen te laten vererven en d e vrijheid om p ersoonlijke relaties aan te gaan
(voor zover een en and er niet reed s in d e contractsvrijheid ligt besloten 11).
5. Belangrijker voor het ond erw erp van m ijn bijd rage is het d erd e verschil tussen
Benita N ieskens en N ieuw enhu is over d e verhoud ing van partijautonom ie en
contractsvrijheid . Benita N ieskens ontkent d at het au tonom iebeginsel d e inhou d van
d e contractsvrijheid voorschrijft. Zij ontkent zelfs d at er zoiets als contractsvrijheid
bestaat, althans w anneer m en d eze opvat in d e gangbare, nogal absolu te betekenis
als het beginsel om geheel naar eigen inzicht te bepalen óf, en ind ien ja, m et w ie,
ond er w elke voorw aard en, met w elke inhoud en w aarover m en een overeenkom st
w il sluiten.12 Deze begripsbep aling heeft m eer id eologische d an feitelijke betekenis.
Contractsvrijheid verond erstelt gelijkheid van p artijen en, hoew el d it historisch van
onm etelijk belang is gew eest om d at het brak m et het klassen- en stand enrecht van
11Alkema,

Contractvrijheid als grondrecht, in: Hartlief en Stolker (red.), Contractvrijheid, 1999, p. 33 e.v. Alkema meent dat in de meeste bepalingen van het EVRM
de contractsvrijheid wordt verond ersteld.

12Aldus

de omschrijving van bijv. Asser-Hartkamp 4 II, 1997, nr. 34, welke passage
ook reeds kon word en aangetroffen in Asser-Rutten, 1961, p. 25. In vergelijkbare
zin onder meer Hofmann-Abas, Het Nederland s verbintenissenrecht, Deel 1
tweed e gedeelte, 1977, p.11 e.v.; Bloembergen e.a., Rechtshandeling en
overeenkomst, 1998, p. 16 (Hijma); Nieuwenhuis, Contractvrijheid, een
weerbarstig beginsel, in: H artlief en Stolker (red .), Contractvrijheid , 1999, p. 24.
Zie ook recent de kritiek van d e Eerste Kamer op het nieuwe erfrecht, kamerstukken 17
141, nr 120 (voorlopig verslag, p. 1-2), 120b (verslag na d e memorie van antwoord , p. 2-3): de Kamer vond dat de testeervrijheid ontoelaatbaar werd beperkt.
Bij de omschrijving van d e testeervrijheid leund e ze aan tegen de omschrijving
van contractsvrijheid, zoals opgenomen in Asser-Hartkamp 4 II, 1997, 34.

1
voord ien, strookte het niet m et d e w erkelijkheid . H et w as een form ele gelijkheid d ie
erin besloten lag, geen inhou d elijke, w ant d ie w as en is er niet. ’N ooit nergens’, zoals
Benita N ieskens schrijft.13 Zo lang d it niet verand erd e, bleef d e contractsvrijheid voor
d e m eeste m ensen een d od e letter en w aren het alleen d e ’beati p ossid entes’14 d ie
ervan kond en profiteren. Inmid d els ís d e situatie verand erd . Er zijn consequ enties
verbond en aan het feit d at niet ied ereen even goed in staat is voor zichzelf te zorgen.
Financieel, verbaal, sociaal, econom isch, p sychologisch en intellectu eel bestaan som s
grote ongelijkhed en d ie uitgebuit kunnen w ord en of d ie tot als onrechtvaard ig ervaren onevenw ichtighed en ku nnen leid en. Wetgever en rechter hebben ingegrep en,
eerst op gevoelige terreinen als w onen, w erken, gezond heid en kred ietverlening,
later ook m eer in het algemeen. In d e Du itse literatuur w ord t w el gezegd d at 'd ie
Ungleichgew ichtslage gerad ezu d er N ormalfall gew ord en ist'. Eraan toegevoegd
w ord t d at d egene d ie d e contractsvrijheid w il bep erken tot d e gevallen d at p artijen
als gelijken tegenover elkaar staan, er beter aan d oet het gehele p rivaatrecht af te
schaffen.15
6. Zo ver gaat Benita N ieskens niet. Wel sluit ze zich aan bij Zw eigert 16 en bij d e

13A.w.

(noot 1), p. 29.

14Hermann

Reichold , Von der 'Sozialautonomie' zurück zur Privatautonomie, in:
Jahrbuch Junger Zivilrechtwissenschaftler 1992, p. 63-87 (68).

15H.

Grziwotz, Form und Formeln, in: Festschrift für Helmut Schippel, 1996, p. 24.
Zie over het gelijkheidspostulaat van d e contractsvrijheid en over d e feitelijk
bestaande ongelijkhed en, ook d e in de vorige noot genoemde H. Reichold,
alsmede W. Voigt, Zum Stellenwert der Privatautonomie als eines von mehreren Begründungselementen nichtdeliktischer Ansprüche, in: Jahrbuch
Junger Zivilrechtw issenschaftler 1992, p. 89-114. Kritisch zijn ond er meer D.
Med icus, a.w. (noot 2), p. 23 en W. Zöllner, Regelungsspielräume im
Schuld vertragsrecht, AcP 1996, p. 1-36.

16Zweigert,

'Rechtsgeschäft' und 'Vertrag' heute, in Ius Privatum Gentium, Festschrift
für Max Rheinstein, Bd II, p. 493 e.v. (504). In vergelijkbare zin de in noot 7
genoemde passages in Zweigert en Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 1996, en in Kötz, Europäisches Vertragsrecht, 1996.

1
d oor haar terecht bew ond erd e Raiser 17, d ie beid en hebben betoogd d at het nergens
toe leid t w anneer m en, zoals meestal geschied t 18, d e contractsvrijheid als beginsel
voorop stelt en alles w at d aarm ee niet verenigbaar is als bep erking, u itzond ering of
grens aanm erkt. Veeleer ligt ’d ie mod erne Aufgabe d arin, Kriterien u nd Verfahren
fü r d ie Vertragsgerechtigkeit zu entw ickeln, d ie herzustellen gerad e d eshalb nötig
ist, w eil es eine Vertragsfreiheit in Wahrheit nicht gibt'. Contractsvrijheid als
uitgangspu nt heeft afged aan. Waar het om gaat, is het realiseren van 'Vertragsgerechtigkeit', het verschu iven van 'proced u ral' naar 'substantive fairness',19 van
form ele vrijheid naar inhoud elijke verantw oord ing.20
7. Men moge, zoals H artkam p 21 in zijn bespreking van d e d issertatie van Benita
17Reeds

18Zo

ook in Hartlief en Stolker (red.), Contractvrijheid, 1999, delen IV en V. In zijn
bijd rage aan d it boek verdedigt Hond ius, De zwakke partij in het contractenrecht; over d e verandering van parad igmata van het privaatrecht, p. 387393, dat contractsvrijheid en d e bescherming van zwakke partij naast elkaar
staan ('H et contractenrecht dient twee meesters: d e contractsvrijheid en de
bescherming van de zwakke partij' - p. 393).

19Ond er

20D.

in 1960. Zie Raiser, Vertragsfunktion und Vertragsfreiheit, a.w . (noot 2), p.
83-90.

meer Atiyah, Contract and Fair Exchange, in: Essays on Contract, 1988, p.
329 e.v.; Collins, The Law of Contract, 1997, p. 1-45 (hoofdstuk 1 over
Contract and Market en hoofd stuk 2 over The Transformation of the Law of
Contract); S.A. Smith, In Defence of Substantive Fairness, The Law Quaterly
Review, 1996, p. 138-158, met veel verdere verwijzingen.

Reuter, Die ethischen Grund lagen des Privatrechts - formale Freiheitsethik oder
materiale Verantwortungsethik?, AcP 1989, p. 199-222. Reuter is overigens
kritisch over de in d e tekst geschetste ontwikkeling. Hij herhaalt zijn kritiek
in d e in noot 7 vermelde bijdrage. De in de tekst verwoorde verschuiving is
in Duitsland gemeengoed . Zie bijv. Schwenzer, Vertragsfreiheit im
Ehevermögens- und Scheidungsfolgenrecht, AcP 1996, p. 101-104, met veel
verd ere verwijzingen.

21Hartkamp,

De functie van het vertrouwen bij het ontstaan van verbintenissen,
WPNR 6024 (1991), p 747-752.
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N ieskens, d e volled ige ontkenning van contractsvrijheid schromelijk overd reven
achten 22, w at blijft is het ond erscheid tussen p artijau tonomie en contractsvrijheid . Ik
m een m ét haar d at het zinvol is het ond erscheid te m aken. De partijautonom ie w ord t
niet aangetast w anneer d e vrijheid om overeenkom sten te sluiten 23 m eer of mind er
vérgaand is bep erkt of zelfs helem aal ontbreekt. Beid e begrip pen/ beginselen zijn
niet van d ezelfd e ord e. De vraag is alleen w aarin ze precies verschillen. H et is op d it
pu nt d at onze meningen beginnen u iteen te lopen.

Partijautonomie als eerste rechtvaardiging van contractuele gebondenheid?
8. Voor Benita N ieskens fu ngeert d e partijautonom ie (d e verklaard e w il) als d e
m otor d ie d e overeenkomst in w erking zet. De w ilsverklaring schakelt 'in', sp reekt
als het w are het Sesam Open U. Zond er w ilsverklaring is er geen toegang tot het
overeenkom stenrecht en kan er d us ook geen gebond enheid ontstaan. Daarm ee
bed oelt ze niet d at d e w ilsverklaring d e grond slag vorm t van d e gebond enheid aan
d e inhoud van d atgene w aartoe p artijen zich verbind en. De inhoud is imm ers d oor
het ontbreken van algehele contractsvrijheid in m eerd ere of m ind ere mate onttrokken aan d e w il van p artijen. N iet partijen bepalen w at rechtens is w anneer ze zich
verbind en, m aar het recht: het recht creëert d e voor d e contractsvrijheid essentiële
voorw aard e van gelijkheid , althans tracht d eze zo d icht m ogelijk te benad eren. Desond anks is voor Benita N ieskens d e verklaard e w il d e eerste rechtvaard iging voor d e
gebond enheid aan overeenkomsten. Waarom d at zo is, bered eneert ze in een passage
op blad zijd e 25/ 26 van haar d issertatie. Daar citeert ze Moltzer, d ie reed s in 1889 betoogd e d at niet w at iem and gew ild heeft, m aar w at rechtens d oor hem ged aan, geschreven of gesp roken is, d e grond slag vorm t voor zijn gebond enheid . Benita
N ieskens vind t d at d it zeer overtuigend klinkt, zo overtu igend zelfs d at het lijkt alsof
er geen speld tu ssen te krijgen is. Pas bij verd er nad enken ontd ekt men, zo zegt zij,
d at het p robleem verstopt zit in het sleutelw oord 'rechtens'.

22Benita

23Of

N ieskens lijkt op and ere plaatsen overigens zelf ook al iets van haar vérgaand e standpunt terug te nemen. Vergelijk ond er meer a.w. (noot 1), p. 29
en 30, waar ze spreekt over meerd ere en mind ere mate. Zie ook hierna
onder 8 in de tekst.

om één van de and ere vrijhed en d ie ik in nr. 4 heb genoemd, uit te oefenen.

1
’H oe m oet d it w ord en ingevu ld ? Wanneer w ord t aangenom en d at er rechtens
ged aan, geschreven of gesproken w ord t? Als d at red elijk en billijk is? Maar
w anneer/ w aarom is d at red elijk en billijk? Toch zeker in d e eerste - zij het bij
lange na niet d e enige - plaats, w anneer d ie bind ing in rechte d oor d egene d ie is
gebond en w erd gewild?’

9. Ik begrijp haar stand pu nt ald u s d at d e gebond enheid aan overeenkom sten
ontstaat, niet om d at d e verklaard e w il op d e rechtsgevolgen is gericht, m aar om d at
het vrijw illige karakter van d e hand eling d e poort opent voor een, in m eerd ere of
m ind ere m ate, d oor het recht geregeld e rechtsbetrekking.24 Een verheld erend citaat
in d it verband :
'In het verbintenissenrecht gaat het in w ezen steed s om één d ing: om rechtsfeiten d ie
prestatieverp lichtingen verw ekken, m .a.w . om feiten d ie het rechtssysteem
openen. Dat m en voor toegang tot het systeem kan kiezen én d at d it "ik w il"
vold oend e verklaring is voor d e geld igheid van d e rechtshand eling is - in een
gemeenschap w aar d e overtuiging heerst d at d e w aard e van d e m ens
m eebrengt d at hij, in beginsel, zijn leven zelfstand ig en in vrijheid vorm m oet
kunnen geven - eigenlijk vanzelfsprekend . Deze overtuiging berust uiteind elijk
op een levensbeschouw ing en is w etenschappelijk niet d w ingend te
ond erbouw en.' 25

10. Ik d eel het levensbeschouw elijke uitgangspunt, m aar niet d e consequentie d ie zij
eruit trekt voor d e rechtvaard iging van d e gebond enheid aan overeenkom sten.
Partijautonom ie is d e m ogelijkheid tot zelfbep aling. De erkenning hiervan in het
recht betekent d at d e partijautonom ie voorw aard e is voor het kunnen aangaan van
overeenkom sten, beter 26: voor het ku nnen d ragen van rechten en p lichten. Zij d ie

24Van

d it laatste is veel terug te vinden in de dissertatie van C.E. du Perron, a.w.
(noot 5), o.m. p. 14-17, die onderscheid t tussen autonome en heteronome
normen van contractenrecht. De autonome normen zijn d e zelf gew ild e
normen - ook Benita N ieskens erkent het bestaan hiervan -, de andere zijn
door het recht bepaald en daarmee heteronoom. Een voorbeeld van een
heteronome norm is volgens Du Perron d e red elijkheid en billijkheid.

25A.w.

(noot 1), p. 27. Blijkens het vervolg heeft ze in d eze passage het oog op partijautonomie, niet op contractsvrijheid .

26Hiermee

loop ik vooruit op wat ik hierna zal betogen over de vraag of bij het
bepalen van de grond slag van gebondenheid , moet worden onderscheiden

1
geen d rager van rechten en p lichten kunnen zijn, zoals een verzam eling m ensen
zond er ju rid isch organisatorisch verband , ku nnen ook niet d aad w erkelijk rechten en
plichten op zich nem en of opgelegd krijgen. H et eerste is een voorw aard e voor het
tw eed e. Een voorw aard e is echter iets and ers d an een grond slag of een
rechtvaard iging. Ik meen d aarom d at d e gebond enheid aan overeenkom sten niet
steunt, zeker niet in d e eerste p laats, op d e partijautonom ie.27 Of en hoe
gebond enheid aan overeenkomsten ontstaat, w ord t d oor het recht bepaald . Moltzer om bij het d oor Benita N ieskens genoem d e voorbeeld te blijven 28 - heeft d at scherp
geform uleerd . Sleutelw oord is ind erd aad w at ’rechtens’ is. Mom enteel is bijvoorbeeld rechtens d at tijd ens het voeren van ond erhand elingen op een bepaald
ogenblik d e verhoud ing van p artijen zich zod anig kan hebben verd icht, d at beid en
jurid isch niet m eer vrijelijk kunnen teru gtred en. Vóór 1982 w as d at niet zo. Een
and er voorbeeld is d at tot voor kort geen bijzond ere eisen w erd en gesteld aan het
totstand komen van een borgtocht d oor fam ilieled en of particu lieren. Inm id d els is d it
w el zo. H oe kom t d at? Wat is verand erd ? De verklaard e w il, het vertrouw en, d e
verhoud ing van beid e, onze kijk erop of is iets and ers aan d e hand ?
11. Ik m een d at er iets and ers aan d e hand is. H oe bepaald e verklaringen en ged ragingen rechtens moeten w ord en gew aard eerd , is een kw alificatievraag. Bij d eze
kw alificatie d oen zich d ezelfd e p roblem en voor als bij ied ere om gang m et het recht.
Ze hebben te maken m et het om zetten van niet-normatieve feiten in een norm atieve
beslissing over jurid ische gebond enheid of aansp rakelijkheid . Daarvoor is nod ig d at
d e relevante feiten, norm en, beginselen, belangen en gezichtspu nten w ord en geselectussen overeenkomsten en andere bronnen van verbintenissen.
27Deze

28Er

conclusie trekt ook M.E. Storme, De bind end e kracht van d e overeenkomst,
in: Franke e.a. (red.) Beginselen van vermogensrecht. BW-krant jaarboek
1993, p. 117-136 (122). Hij herhaalt dit stand punt in zijn preadvies De
rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel, uitgebracht voor d e Vereniging voor de vergelijkend e studie van het recht van België en Nederland,
TPR 1997, p. 1861-1935 (o.m. p. 1884-1892).

zijn er meer. Benita Nieskens noemt nog Atiyah en Van Dunné. Ik zelf denk
voor Ned erland ook aan Eggens (hierna in de tekst) en, recent, aan J.M.
Smits, H et vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, d iss.
1995.
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teerd en in hun ond erlinge betrekking w ord en bep aald . Method ologisch is d it een
ingew ikkeld p roces, omd at voor d e vraag w elke feiten en belangen relevant zijn en
w at ze betekenen, vooruitgegrepen m oet w ord en op w at rechtens is en d at w eet m en
som s nog niet, terw ijl w at in een concreet geval rechtens is op zijn beurt afhangt van
d e selectie en w aard ering van d e relevante feiten en belangen.
12. Toegepast op het ond erw erp van d it artikel betekent het d at verklaringen en
ged ragingen als bind end e overeenkomsten w ord en aangem erkt, om d at en voorzover
ze in zo’n p roces van vooruitgrijpen, vaststellen en terugkop pelen w ord en gekw alificeerd als overeenkomstenrechtelijk relevant. Dat lijkt tautologisch - d e grond slag van
d e gebond enheid aan overeenkomsten is gelegen in het overeenkomstenrecht zelf -,
m aar is het niet. H et is d e consequentie van een (mijn) opvatting over recht als een
d iscursieve grootheid 29, d it w il zeggen van recht als het altijd voorlopige resultaat
van een proces van meningsvorm ing en overtuiging. Een d u id elijke illustratie vorm en d e gevallen w aarin m eningsverschillen bestaan over al of niet gebond enheid ,
zoals bij een overeenkom st om trent d raagm oed erschap. Waarom vind en som migen
d it geen jurid isch-geld ige overeenkom st en and eren w el? H et antw oord heeft w einig
tot niets te m aken m et d e verklaard e w il, het vertrouw en of d e verhoud ing van
beid e. H et berust op een w aard ering van m orele overtu igingen, sociaalpsychologische gegevens, fu nd amentele beginselen, praktische overw egingen en aan
het stelsel van het overeenkom stenrecht ontleend e gezichtspu nten, over w at een sam enleving op zeker ogenblik bereid is te accepteren. Illustratief zijn ook d e gevallen
w aarin het recht verand ert zond er d at een nieu w e, geschreven norm hiertoe d w ingt.
Zo w as lange tijd het zijn van particu lier of familielid niet relevant bij het oord eel
over d e vraag of een borgtochtovereenkomst geld ig w as. Thans is d at w el het geval.
De om slag is niet bew erkstelligd d oor een and ere kijk op d e verklaard e w il, het
vertrouw en of d e verhoud ing van beid e, m aar d oor d e keu ze om ook voor d it type
gevallen aan te slu iten bij d e ontw ikkelingen in het overeenkomstenrecht, w aarin het
beter en juister w ord t gevond en zorgvuld ig te letten op factoren als het bescherm en
tegen ongelijkheid en, ten aanzien van fam ilieled en, tegen het risico d at zij zod anig
verblind zijn d oor d e bereid heid hu n in problemen verkerend e verw anten te help en

29Meer

d aarover in Asser-Vranken, Algemeen Deel, 1995, passim, alsook bij
Eld erlein, Diskursethik und Privatrecht, in: Bydlinski en Mayer-Maly
(Hrsg.), Die ethischen Grund lagen des Privatrechts, 1994, p. 53-80, die
uitvoerig d e opvatting van Habermas en Apel bespreekt.
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d at zij geen zakelijke afw eging m eer kunnen m aken en onverantw oord e financiële
lasten op zich nem en.
13. De voorbeeld en kunnen met vele tientallen w ord en uitgebreid , m aar d at zal niet
nod ig zijn. Waar het om gaat, is d at d e kw alificatie van ged ragingen en verklaringen
als bind end e overeenkom sten steunt op een inhou d elijk oord eel, d at ged ragen w ord t
d oor een afw eging van tal van gezichtsp unten 30. Ze variëren van geval tot geval. Dat
kan niet and ers, om d at ook d e af te w egen feiten, norm en, beginselen, belangen en
gezichtsp unten van geval tot geval verschillen. In d e rechtsvind ingsliteratuu r w ord t
d e w ijze w aarop d e afw eging gebeurt en gebeu ren m oet op een m eer algem een
niveau beschreven. Ik bespreek d ie literatuu r hier niet, zo d it al zou kunnen in het
bestek van een artikel. Ik bevind mij hierm ee overigens in het goed e gezelschap van
Eggens, d ie zich in één van zijn artikelen eveneens gesteld zag voor het probleem te
bepalen hoe en w anneer m aatschap pelijk onbehoorlijk ged rag kan w ord en aangem erkt als rechtens onbehoorlijk ged rag. Volgens Eggens kon d at niet in een form ule
om schreven, hoogstens aanged u id w ord en, omd at zo'n
'omschrijving is d e beschrijving - en d oord enking - d er "rechtsvind ing" (rechtsvorm ing), en zij kan d us ook hier niet, ook m aar enigszins volled ig, bep roefd
w ord en, w ant zij zou een gans boek vergen. En d at behoeft hier ook niet
beproefd te w ord en, w ant d it boek bestaat reed s, in d en vorm van Scholten’s
Algem een Deel, d at ik d an ook - om in d e taal d er "d ingtalen" te sp reken - als
hier ingelast beschouw d zou w illen zien.' 31

14. De (m ijn) d iscu rsieve opvatting over d e grond slag van d e gebond enheid van
overeenkom sten staat ver af van d e gangbare benad ering op basis van p artijautonom ie, contractsvrijheid , verklaard e w il en vertrou w en. Dit w il niet zeggen d at ik d e
verklaard e w il en het vertrouw en in d e ban d oe. N atuurlijk spelen zij een rol - som s
groot, som s bijna onzichtbaar - bij d e rechtvaard iging van d e gebond enheid aan
overeenkom sten. Zij d oen d at echter slechts voorzover ze rechtens relevant w ord en
geoord eeld . De particulier d ie gaat speculeren m et op ties of and ere d erivaten, geeft
d aartoe opd racht aan zijn bank. Dat is een d u id elijke w ilsverklaring w aarop d e bank
30Zie

voor een vergelijkbare benad eringswijze de bijdrage van Voigt, a.w. (noot 12):
het gaat om een 'Zusammenspiel verschied ener Wertungsgesichtspunkte'.

31Eggens,

De bronnen van verbintenis, 1950, opgenomen in Schoordijk en Smits
(red.), Eggens-bundel, 1998, p. 246.
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zou mogen afgaan. Desond anks w ord t d e verklaring rechtens niet erkend , tenzij d e
bank een aantal m aatregelen heeft genom en om te verzekeren d at d e particulier, kort
gezegd , beseft w at hij d oet. Pas d an is d e p articu lier gebond en, w ord t hij aan zijn
w ilsverklaring gehoud en, ook als d eze nad elig voor hem uitp akt. Ik vind het geforceerd om in een d ergelijke situatie te blijven vasthou d en aan d e id ee d at d e verklaard e w il d e eerste rechtvaard iging vorm t van contractuele gebond enheid . H et
sleutelw oord ’rechtens’ w ord t niet ingevuld d oor ’w ilsverklaring’, zoals Benita N ieskens in haar com m entaar op Moltzer schrijft (nr. 8 hierboven), maar d e
w ilsverklaring m oet eerst zelf gekw alificeerd en ingevu ld w ord en als rechtens
relevant. Of en w anneer d it het geval is, hangt m ed e af van d e interp retatie en
w aard ering van al d ie and ere factoren d ie ik genoem d heb. H et is gebruikelijk d eze
factoren voor te stellen als u itzond eringen op d an w el nuanceringen van d e verklaard e w il. Ik voel d aar w einig voor. Men blijft d an vasthou d en aan een concep t van
het overeenkom stenrecht w aarin d e inhou d elijke controle - het streven naar ’Vertragsgerechtigkeit’, naar ’substantial fairness’, naar inhoud elijke verantw oord ing - als
een bep erking of verfijning w ord t voorgesteld van het ind ivid u ele zelfbeschikkingsrecht.
15. Ik m een d at een d ergelijke ind ivid ualistische benad eringsw ijze van het overeenkom stenrecht al lang d oor d e w erkelijkheid achterhaald is. Kern van het huid ige contractenrecht is d e gehoud enheid rekening te houd en m et d e gerechtvaard igd e belangen van d e w ed erpartij. Dat begint al in d e p recontractuele fase en loop t d oor tijd ens
d e overeenkom st en ook d aarna. De omvang van d eze ’zorgplicht’ (d u ty of care) is
niet in het algem een of op voorhand te bepalen. Veel uiteenlopend e om stand ighed en
spelen een rol, zoals d e aard van d e overeenkom st, d e w ijze w aarop d e
overeenkom st gesloten w ord t en d e hoed anigheid , ond erlinge verhoud ing en d eskund igheid van p artijen. Ook d e w ijze w aarop d e ’zorgp licht’ gestalte krijgt, is niet in
één formu le w eer te geven. Rechtsvergelijkend w ord en in d it verband enkele
plichten verm eld .32 De belangrijkste, ook in N ed erland , is d e 'd u ty to inform '. De een
kan verplicht zijn d e and er te inform eren, hem te w ijzen op consequ enties of te
w aarschuw en voor bepaald e risico's op d at d e and er vold oend e inform atie heeft om
een verantw oord e keuze te maken. Som s m ag d e een ervan u itgaan d at d e and er zelf
vold oend e inlichtingen inw int of voorzorgsm aatregelen treft om onp lezierige

32Ond er

meer Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europese privaatrecht,
diss. 1999, p. 173-273, met ontelbaar veel verwijzingen.
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verrassingen te voorkom en. De verhoud ing tussen inform atie- en ond erzoeksp lichten is niet echt scherp te trekken, maar inm id d els w el al verd er ontw ikkeld d an, zeg,
vijftien jaar geled en 33. Meestal w ord en ze geru briceerd ond er d e red elijkheid en billijkheid . Ook eld ers in Eu ropa gebeu rt d it, net als in d e Principles of European Contract Law (Land o-p rinciples) en in d e Unid roit Principles for International Com mercial Contracts (Unid roit-p rinciples). Behalve d e ’d uty to inform’ w ord t ook genoem d
d e ’d u ty to cooperate’.34 Deze plicht verlangt van contractspartijen d at ze hun best
d oen om d e overeenkom st zoveel m ogelijk tot een goed eind e te brengen op d e m anier d ie beoogd w as. N iem and is ged iend m et ontbond en, vernietigd e of om and ere
red enen niet of slechts half uitgevoerd e overeenkom sten. Vereist is een red elijke,
coöperatieve op stelling, d ie bijvoorbeeld d e vorm kan aannemen van een verbod om
d e overeenkom st op te zeggen of van een plicht om bij som m ige vernietigingsgrond en en bij onvoorziene om stand ighed en in te stem m en m et een aanp assing en w ijziging van d e overeenkomst.
16. Een beschrijving van het huid ige contractenrecht in term en van d eze 'd uties' is
realistischer d an een beschrijving d ie nog steed s d e w ilsverklaring tot uitgangspu nt
neem t en d e inform atie-, m ed ew erkings- en zorgplichten als beperkingen, inbreuken,
uitzond eringen, verfijningen of toespitsingen aanm erkt. Ook d e inhou d elijke toetsing
d ie inm id d els gem eengoed is gew ord en in het overeenkom stenrecht, in ied er geval
als streven, kom t aan d e hand van d e geschetste 'd u ties' beter tot uitd rukking 35. Als
33Zie

ook Van d en Akker en Barend recht, Informatieplichten van dienstverleners,
1999.
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art. 1:202 van de Principles of European Contract Law (Land o-principles).
Hierover ook mijn preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkend e
studie van het recht van België en Nederland , TPR 1997, p. 1825-1860. Zie
voorts het in noot 11 genoemd e artikel van Reichold, a.w., p. 83 e.v.
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het al vaker genoemde boek van Bydlinski en Mayer-Maly (Hrsg.), Die ethischen
Grundlagen des Privatrechts, 1994 worden enkele theorieën besproken d ie
bered eneren en proberen te rechtvaardigen waarom de plicht rekening te
houden met de belangen van and eren, bestaat en tot hoever ze strekt. Zie
met name d e bijd rage van Graf, Sozialvertragstheorie und Privatrecht, p. 81104, waarin veel verdere verwijzingen. Aangezien d eze theorieën evenwel
geen betrekking hebben op de grondslag van de gebondenheid in het
verbintenissenrecht, laat ik ze hier onbesproken.
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het goed gebeu rt, leid t het tot een opener afw eging van w at d e w erkelijk d oorslaggevend e argum enten zijn om voor een bepaald e benad ering te kiezen. Dat geld t
voor d e gew one tw eepartijen-overeenkomsten, het geld t nog sterker voor gevallen
van overeenkom st en d erd en. Ik geloof niet d at d e positie van d erd en ad equaat kan
w ord en beschreven en gerechtvaard igd in term en van verklaard e w il en vertrou w en,
m aar d it uitw erken vergt een afzond erlijk artikel.

De grondslag van de gebondenheid aan overeenkomsten en aan verbintenissen uit andere
bronnen
17. In het d ebat over d e grond slag van d e gebond enheid aan verbintenissen w ord t
m eestal ond erscheid en tussen overeenkom sten en and ere bronnen van verbintenissen. Gesp roken w ord t van vrijw illig aangegane verbintenissen en opgelegd e
verbintenissen. Ook Benita N ieskens d oet d it, zij het d at bij haar d e scheid slijn iets
and ers loop t, aangezien volgens haar ook binnen het contract m eer en m eer sprake is
van op gelegd e verbintenissen.36 Zij d eelt evenw el het stand p unt d at d e
gebond enheid aan vrijw illig aangegane verbintenissen steu nt op d e p artijau tonomie
en d at d e grond slag van opgelegd e verbintenissen een and ere is/ moet zijn. H et zal
d u id elijk zijn w aarom ik het niet m et haar eens ben: contractuele gebond enheid
steunt niet in d e eerste plaats op d e partijautonom ie en d aarom kan d eze ook geen
van and ere verbintenissen te ond erscheid en grond slag vorm en. Mijns inziens gebeurt m ethod ologisch bij d e vraag naar gebond enheid uit and ere bronnen van
verbintenissen hetzelfd e als bij overeenkom sten. Er is sp rake van een kw alificatievraag, w aarbij gebond enheid en aansprakelijkheid w ord en bepaald d oor het
recht, d .w .z. d oor w at op zeker ogenblik als ’rechtens’ w ord t aangem erkt. H et
verschil is alleen d at d e regels, beginselen, het ongeschreven recht en d e and ere
gezichtspunten d ie bij d e kw alificatie w ord en gebruikt, in het onrechtm atige d aad srecht - om d at voorbeeld te nem en - ten d ele and ere zijn d an in het overeenkom stenrecht. Ind ien er een verschil in grond slag is, is het d aarop terug te voeren en niet op
het w el of niet aanw ezig zijn van p artijau tonomie.

36A.w.

(noot 1), p. 32 e.v. Zie ook noot 21.
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