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Precontractuele verhoudingen naar Nederlands recht 

Preadvies van Prof. Mr. H. Drion 

1. Tussen het moment dat een van twee contracterende partijen de eerste 
stap heeft gedaan tot het sluiten van een contract en het moment dat de 
overeenkomst tot stand komt of definitief afspringt verloopt bijna altijd 
enige tijd. 

Wat er in die tijd tussen partijen gebeurt, is natuurlijk in de eerste 
plaats van betekenis om te bepalen of er een overeenkomst tot stand komt, 
en wàt daarbij wordt overeengekomen. Ook de gevolgen van de over
eenkomst, zoals die voortvloeien uit de eisen van de goede trouw, kunnen 
mede beheerst worden door wat zich voor het afsluiten van de overeen
komst tussen partijen heeft afgespeeld 1

• 

Daarnaast kunnen de gedragingen van partijen in die precontractuele 
periode van belang zijn voor de al of niet geldigheid, resp. vernietig
baarheid van de overeenkomst. Nietig in verband met precm,ltractuele 
gedragingen van een der partijen kan de overeenkomst naar huidig recht 
met name zijn als deze gedragingen "misbruik van omstandigheden", of 
"undue influence" opleveren, welke de oorzaak van de overeenkomst 
ongeoorloofd kunnen maken 2 • V oor de vernietigbaarheid van de overeen
komst gaat het - als we de Pauliana ter zijde laten - om de wilsge
breken, en dan praktisch vooral om dwaling en bedrog. In beide gevallen 
zullen het meestal mededelingen of verzwijgingen of andere gedragingen 
van de wederpartij van de gedupeerde zijn. Maar ook wat de gedupeerde 
(dwalende of bedrogene) in de precontractuele verhouding heeft gedaan 
of - vooral - heeft nagelaten te doen, kan van belang zijn voor de 
vernietigbaarheid, en wel in die zin dat een dwaling waarvan de weder
partij met recht kan stellen dat zij onverschoonbaar was i.h.a. niet tot 
vernietiging zal kunnen leiden. Het is juist in deze situatie dat de Hoge 
Raad het eerst met de betekenis van de goede trouw in de precontrac
tuele fase is gaan werken 3

• 

Tenslotte zijn er dan nog de rechtsgevolgen van wat er tussen partijen 
in de precontractuele periode gebeurt, als deze nièt met een contract 
wordt afgesloten. Beter gezegd - want in dit geval is het misschien niet 
helemaal logisch van een precontractuele periode te spreken - er is 
nog de vraag welke juridische betekenis het kan hebben dat twee perso
nen met elkaar in contact zijn gekomen met bedoeling om een overeen
komst te sluiten, althans om na te gaan of zij niet tot het sluiten van een 
contract kunnen komen, ook als er uiteindelijk geen contract tot stand 
komt. Dit preadvies zal vooral aan deze vraag en wat daarmee verband 
houdt, zijn gewijd. 

1 H.R. 4-12-1925, N.J. 1926, 97. 
2 H.R. 11-1-1957, N.J. 1959, 37 en H.R. 29-5-1964, N.J. 1965, 104. 
3 H.R. 15-11-1957, N.J. 1958, 67 en H.R. 21-1-1966, N.J. 1966, 183. 
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2. Terwijl in verschillende andere landen van Europa veel of vrij veel 
over de laatste vraag is geschreven 1

, bestaat er in Nederland bijna geen 
andere literatuur over dan het nog altijd waardevolle artikel van B. M. 
TELDERS van 1937 (W.P.N.R. 3536/37) en het helaas nooit gepubliceerde 
Leidse diescollege van L. D. PELS RIJeKEN van 1958, dat zijn aanleiding 
vond in het eerder genoemde Baris/Riezenkamp-arrest van 1957 (over 
de verschoonbare dwaling 2

). Daarnaast dan nog een paar bladzijden in 
het proefschrift van L. B. A. M. JANSSENS over "Het aanbod" (Amster
da:ffi 1926; pp. 64-70), in A. WüLFSBERGEN, Onrechtmatige daad (1946), 
pp. 212/214, in het Preadvies voor de N.J.V. van W. J. SLAGTER (1963) 
pp. 163 e.v., in mijn artikel in W.P.N.R. 4829 en in "Onrechtmatige 
Daad", VI (MARTENS) no. 35. . 

Ook gepubliceerde rechtspraak is er nauwelijks. Ik vond de volgende 
uitspraken, maar ongetwijfeld zijn verschillende mij ontgaan. Men zou 
de jurisprudentie systematisch moeten uitkammen, om een werkelijk 
volledig beeld te krijgen. 

Ktg. Appingedam 3-5-1893, P. v.J. 1894, 27 (vrij volledig geciteerd 
door JANSSENS, p. 65). 

Hof's-Hertogenbosch 13-2-1940, N.J. 1940, 669. 
Ktg. Breda 29-5-1957, N.J. 1958, 166. 
Hof Arnhem 16-1-1962, N.J. 1962, 451. 
Menkan daar dan nog aan toevoegen: H.R. 22-11-1963, N.J. 1964, 

128 (onderhandelingen over de verlenging van een beëindigde overeen
komst) en Rb. 12-6-1953, N.J. 1954, 627 (betrof Duits recht). 

In scherp contrast met deze armoede is de rijkdom aan literatuur en 
- zij het minder - rechtspraak over de betekenis van het aanbod. 

3. Men kan zeggen dat de precontractuele periode begint vanaf 
het moment dat een van de partijen zich tot de ander of tot het pub1iek 
richt met het oog op de eventuele afsluiting van een contract. Zij eindigt 
met het afsluiten van het contract, al kan ook dit zich nog weer over enige 
tijd uitstrekken. 

Het begin kan al dadelijk een formeel aanbod zijn, maar veelal zal 
het nog niet meer zijn dan een uitnodiging tot het doen van een aanbod, 
of zelfs een uitnodiging tot besprekingen die tot een eerste aanbod kunnen 
leiden 3

• Het kan zijn dat hèt nooit tot een aanbod komt, hetzij dat de 
besprekingert daarvóór ai worden afgebroken, hetzij dat de overeen
komst tot stand komt zonder een formele uitwisseling van aanbod en 
acceptatie. Die laatste situatie doet zich heel duidelijk voor, wanneer de 
onderhandelende partijen aan een derde (bijv. een jurist) verzoeken, op 

1 Zie de literatuur vermeld door mijn medepreadviseur. 
2 De Heer PELS RIJeKEN was zo vriendelijk mij de tekst van zijn college ter lezing toe te 

vertrouwen. Nadat dit preadvies gezet was, verscheen L. HARDENBERG, De onderhandeling, 
in W.P.N.R. 4969/71. 

3 G. FAGGELLA heeft in zijn studie over de "Periodi precontrattuali" in de Studi giuridici 
in onore di Carlo Fadda (Napoli, 1906) 111, 269 e.v. bijzondere aandacht gegeven aan de 
"verdeling van de precontractuele perioden". Zijn driedeling, waarbij het aanbod de cae
suur legt tussen de 2e en 3e periode is terecht bekritiseerd door A. CoHERIER (Des ob/igations 
naissant des pourparlers préalables à la formation des contrats, Thèse Paris 1939, pp. 28 e.v.), 
voorzover die indeling als eert algemeert geldige wordt gepresenteerd. 
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basis van die besprekingen een ontwerp-contract op te stellen, waarmee 
beide part~jen zich dan akkoord verklaren. 

Maar in vele gevallen zal er aan het sluiten van de overeenkomst 
wèl een aanbod vooraf zijn gegaan. Op de juridische gevolgen van deze 
gebeurtenis in de precontractuele ontwikkeling is, ook in Nederland, 
bijna alle aandacht van de schrijvers geconcentreerd gebleven. 

4. De precontractuele periode eindigt met het afsluiten van het con
tract of met het afbreken der onderhandelingen. Zoals al even opgemerkt, 
zal het "afsluiten van het contract" niet altijd op één moment plaats be
hoeven te vinden. Het kan zijn dat partijen het eens zijn geworden. over de 
hoofdzaken, maar nog niet over alle bijkomstige bedingen: wat men in 
Duitsland en ook we] daarbuiten met "Punktation" pleegt aan te duiden. 
Of er in zo een geval al bij het eens worden over de hoofdzaken een 
overeenkomst tot stand is gekomen zal van de bedoeling van partijen 
afhangen, zoals ·deze met· inachtneming van alle omstandigheden mag 
worden aangenomen 1

• Neemt men aan dat dit inderdaad het geval was, 
dan zal de toevoeging van de bijkomstige bedingen niet als een novatie 
mogen worden gezien, dus als de totstandkoming van een nieuw contract ter 
vervanging van het oude. Dat zal zelfs niet het geval hoeven te zijn, als 
later bijkomstige bedingen zijn toegevoegd, zonder dat dit reeds bij het 
afsluiten van het "hoofdcontract" in de bedoeling lag. Men zie H.R. 
19-6-1964, N.J. 1964, 479 (later toegevoegde garantie). Vloeit uit de 
consensus over de hoofdpunten nog niet de bedoeling van een contrac
tuele gebondenheid voort, dan zal de precontractuele periode voort
duren totdat men het over de hele inhoud van het contract eens is gewor
den. Maar door de eerdere consensus is de precontractuele verhouding 
dan wel in een nieuwe fase gekomen, waarin de bewegingsvrijheid van 
partijen verder is ingeperkt. 

Vaak zal het uiteenliggen van de momenten waarop men het eens is 
geworden over de hoofdbedingen en die waarop overeenstemming over 
de bijkomstige bedingen tot stand komt; samenvallen met de mondelinge 
overeenstemming en het daarna tekenen van het schriftelijke contract. 
Maar dit hoeft niet. Ook hier kan weer de vraag rijzen, op welk moment 
de overeenkomst tot stand komt. Het komt me voor dat de gewone man 
aan het tekenen van het contract veelal groter betekenis hecht, dan de 
jurist, opgevoed in de moderne leer van de vormloosheid van de overeen
komst, pleegt te doen 2

• Het Ontwerp Kernper volgde deze gedachte voor 
de koop (art. 2423), maar niet voor de overeenkomst in het algemeen 
(art. 2346). Het nieuwe B.W. bevat hierover geen bepalingen. 

5. Aanbod en "principiële" overeenstemming over de hoofdpunten 
zijn natuurlijk niet de enige juridisch relevante momenten in de ontwik
kelingsperiade vóór het sluiten van een contract. Aan het aanbod kan 

1 Vgl. het wettelijk vermoeden in die zin in 2, lid 2 O.R. (Zwitserland) en daartegenover 
§ 154 B.G.B. (idem art. 195 Grieks B.W.). 

2 Vgl. Rb. Zutphen 8-1-1958, N.J. 1958, 41. 
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na de eerste oriënterende besprekingen een duidelijke uitnodiging tot 
het doen van een offerte zijn voorafgegaan, die voor het onderwerp van 
dit preadvies van even groot belang kan zijn. Wel kan men (met BALLER

STEDT) zeggen dat het het typisch voor de precontractuele verhouding 
is, dat deze zich juridisch steeds meer verdicht, terwijl na het sluiten 
van het contract juist alles wat partijen doen- althans bij andere dan 
duurovereenkomsten-op een beëindiging van de contractsverhouding 
is gericht 1

• 

6. Zoals al eerder werd opgemerkt, zal dit preadvies zich beperken 
tot de juridische vragen die kunnen rijzen als er tussen twee partijen 
contact tot stand is gekomen of is gezocht met het oog op het afsluiten 
van een contract en partijen het uiteindelijk nièt eens worden. Niet be
sproken zullen dus worden: 

1. de vragen van de mogelijke invloed van precontractuele gedragin
gen op de· ( on)geldigheid of vernietigbaarbeid van een overeenkomst. 

2. de vragen van de invloed van de precontractuele gedragingen op de 
inhoud van de verplichtingen uit een tot stand gekomen geldige overeen
komst. 

De wenselijkheid van een dergelijke inperking van het onderwerp 
behoeft nauwelijks toelichting. Door de onder 1 genoemde vragen binnen 
de discussie te betrekken zou men in feite de hele problematiek van de 
wilsgebreken en de nietigheden binnenhalen. Een zelfde overweging 
leidt ertoe, ook de aansprakelijkheid van de onbevoegde vertegenwoor
diger buiten deze discussie te houden. 

De geschillen waarvoor de rechter zich gesteld kan zien, als partijen 
met elkaar in onderhandeling zijn getreden maar uiteindelijk geen con
tract afsluiten, kunnen op verschillende manieren gegroepeerd worden: 

a. Naar de aard van de misdraging die aan gedaagde wordt verweten. 
Men komt dan tot ongeveer de volgende verdeling: 

1. gedaagde heeft de onderhandelingen om onbehoorlijke redenen 
afgebroken; 

2. gedaagde heeft eiser ten onrechte in de waan gebracht en/ of gelaten 
dat hij in principe bereid was tot het afsluiten van een contract met ge
daagde; 

3. gedaagde heeft van de op niets uitgelopen onderhandelingen mis
bruik gemaakt door gebruik te gaan maken van hem daarbij met het 
oog op de afsluiting van een contract verschafte waardevolle gegevens, 
inlichtingen of tekeningen. 

b. Naar de aard van de schade welke eiser vergoed wil krijgen: 
1. de schade die hij lijdt doordat er geen contract tot stand komt; 
2. de kosten die hij heeft gemaakt i.v.m. de onderhandelingen, reizen, 

onderzoekingen, berekeningen, enz. ; 
3. de schade die hij lijdt doordat hij (de mogelijkheid op) andere con

tracten heeft laten schieten; 
1 K. BALLERSTEDT, Zur Haftung für culpa in.contrahendo bei Geschäftsabschlusz durch 

Stellvertreter. A.c.P. 151 (1951), p. 501 ad 504. 



4. de schade die hij lijdt, resp. het onrechtmatig voordeel dat de ander 
geniet, doordat deze laatste gebruik maakt van de gegevens, inlichtingen, 
tekeningen enz. die hem in het kader van de onderhandelingen door zijn 
wederpartij zijn verschaft. 

Ongetwijfeld bestaat er een parallelie tussen de groeperingen onder 
a en b, en wel in die zin dat de eerste en Jaatste groepen van a en b min 
of meer samenvallen, terwijl de schadeposten sub 2 en 3 ter sprake zullen 
komen bij de vordering van a-2. 

8. Verreweg de belangrijkste rechterlijke uitspraak die ik op dit gebied 
heb kunnen vinden is die vanhet Gerechtshof Arnhem van 17 januari 1962. 
Helaas werd zij zeer onvolledig in de Nederlandse Jurisprudentie ge
publiceerd (N.J. 1962, 451). In deze procedure kwamen bijna alle vragen 
ter sprake die voor de problematiek van de precontractuele verhouding 
karakteristiek zijn. Om deze reden, en i.v.m. de onvolledige publikatie 
in de N.J., lijkt het me dan ook gerechtvaardigd er uitvoerige aandacht 
aan te geven. 

Tussen het Gemeentelijk Gasbedrijfvan Zwolle en de aannemer Gorter 
waren vanaf juli 1954 uitgebreide onderhandelingen gevoerd over het 
ontwerpen en construeren van een lage-gasdruk aardgasstation. In het 
kader van deze besprekingen was er in oktober 1954 een voorbestelling 
gedaan die werd uitgevoerd en door de Gemeente betaald. Daarna 
volgde een verdere opdracht van de onderdirecteur van het Gasbedrijf 
voor een eerste onderdeel van het werk, waarvoor de prijs was geraamd 
op 35.000,-. Volgens Gorter moest deze prijs worden gezien als een voor
betaling die in mindering zou komen op de prijs van het hele werk. 
Volgens de Gemeente ging het hier om een zelfstandige opdracht. Daarna 
vindt er enige stagnatie plaats, omdat gewacht moet worden op goed
keuring van Gedeputeerde Staten voor de opdracht van het hele werk. 
Twee jaar later beslist het gemeentelijk gasbedrijf over te gaan op een 
ander kraaksysteem en vraagt aan Gorter daarvoor tekeningen en be
rekeningen te maken. In juli 1958 doet Gorter aan de directeur van het 
gasbedrijf een nieuwe gespecificeerde aanbieding, aangepast aan de ver
schillende wijzigingen in het uit te voeren werk en aan de prijsstijgingen. 
In augustus 1958 merkt Gorter, dat de Gemeente aan concurrenten offerte 
heeft gevraagd en in oktober 1958 deelt de directeur van het gasbedrijf 
hem mee dat het werk tenslotte aan een andere aannemer is gegund, 
daar deze een veellagere prijs vroeg. 

Gorter stelt nu: 
1. dat er al een overeenkomst met hem tot stand was gekomen; 
2. als zulks niet het geval was, dat de Gemeente in strijd zou hebben 

gehandeld met de goede trouw, ook in acht te nemen bij de voorbereiding 
van het tot stand komen van overeenkomsten, door na 4 jaren durende 
onderhandelingen en na Gorter voortdurend in de waan te hebben 
gelaten, o.m. door hem gedeelten van de opdracht te doen uitvoeren, 
dat hij de afbouw zou kunnen verrichten, plotseling zonder nader overleg 
met een ander in zee te gaan; 
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3. dat het gebruik bij het voeren van onderhandelingen als deze mee
brengt, dat, tenzij zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen, de 
hele opdracht van het werk wordt verstrekt aan degeen die alle voor
bereidende werkzaamheden heeft verricht, en dat dit ook een stilzwijgend 
beding is; 

4. dat de Gemeente misbruik van haar recht heeft gemaakt; 
5. dat de Gemeente met haar voormelde optreden onrechtmatig heeft 

gehandeld; 
6. dat de Gemeente bovendien onrechtmatig heeft gehandeld door 

Gorter's aanbiedingen bekend te maken aan een concurrerende firma 
die aldus een goedkopere aanbieding kan doen ten gevolge van de 
besparing van voorbereidingskosten. 

Daaraan voegde Gorter dan nog een andere basis voor zijn vordering 
toe die, hoewel principieel belangrijk 1

, voor ons onderwerp niet interes
sant is. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de eerst genoemde vordering 
van Gorter, gebaseerd op een geldige overeenkomst tussen hem en de 
Gemeente. Deze vordering moest falen op grond van het feit dat niet vol
daan was aan de door de Gemeentewet voor het tot stand komen van 
onderhandse aanbestedingen gestelde eisen (228 lid 1 sub goud). 

Wat de schadeposten betreft vordert Gorter, voorzover hier van belang, 
vergoeding van de door hem gemaakte voorbereidingskasten en van de 
door hem door het niet doorgaan van het contract gederfde winst. 

Het Hof wiist Gorter's vordering uiteindelijk toe, doch alleen voor wat 
betreft de vergoeding van de voorbereidingskosten, en wel op grond van 
een door het Hof uit de feiten gedistilleerde stilzwijgende overeenkomst 
tot het maken van de nodige berekeningen en tekeningen tegen vergoeding 
van de daaraan verbonden kosten. Hierover zou alleen niets uitdrukkelijk 
overeen zijn gekomen "omdat beide partijen verwachtten, dat Gorter 
de opdracht voor het werk zou verkrijgen en dan die kosten hem als 
onderdeel van de in rekening te brengen prijs ten goede zouden komen". 

9. Tot een zelfde conclusie, maar veel algemener- te algemeen! -
geformuleerd, was de Kantonrechter van Breda gekomen in een vonnis 
van 29 mei 1957 (N.J. 1958, 166). Hier had gedaagde aan een aannemer 
"vrijblijvend" offerte gevraagd voor herstelwerkzaamheden aan zijn 
woning. De offerte werd niet aanvaard, waarop de aannemer vergoeding 
van de aan de offerte verbonden kosten ad f 35.50 vordert. Volgens de 
kantonrechter moet een aannemer die ingaat op een verzoek om offerte 
geacht worden die offerte in opdracht van de opdrachtgever te doen. 
Het is billijk, aldus deze rechter, dat de opdrachtgever de moeite en/of 

1 Te weten de vragen of een werkgever van iemand (in casu de gasdirecteur), die de schijn 
heeft gewekt bevoegd te zijn namens zijn werkgever (in casu de gemeente) te kunnen con
tracteren, uit 1403 lid 3 B.W. aansprakelijk kan worden gesteld voor de door zijn onder
geschikte onrechtmatig gewekte schijn. De vraag werd door het Hof ontkennend beant
woord: "nu door deze aktie langs een omweg hetzelfde beoogd wordt als [enz.], door de 
Gemeente aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van het niet voldoen aan toezeggingen, 
gedaan, en verwachtingen, opgewekt door personen, die de Gemeente niet kunnen binden" 
enz. Vgl. Rb. Almelo 5-2-1930, N.J. 1930, 701. Zie ook in dezelfde zin in een vergelijkbare 
casus het standaardarrest BGHZ 6, 330 (1952). 
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kosten die een aannemer heeft moeten maken, aan deze vergoedt. Zou 
dit in zijn· algemeenheid waar zijn, dan zou iedere behoefte aan opzet
overeenkomsten tussen meerdere inschrijvende aannemers zijn komen te 
vervallen! 

Op vergoeding van gemaakte kosten had ook betrekking het aardige 
vonnis van de Kantonrechter van Appingedam van 3 mei 1893 (P.v.J. 
1848, 27) dat door lANSSENS (p. 65) uitvoerig wordt geciteerd. Hier had 
gedaagde de enige paardenslachter uit de buurt gewaarschuwd dat zijn 
paard geslacht moest worden omdat het een been had gebroken. De 
slachter komt van twee uur ver gelopen om te horen dat de boer het paard 
al aan een ander heeft verkocht en geleverd. De slachter krijgt vergoeding 
voor het tijdverlies en de kosten gemoeid met de nutteloze tocht die de 
boer had uitgelokt. Niet voor de gederfde winst. 

"Niemand kan ontkennen" - aldus deze kantonrechter met een lichte 
onderschatting van wat mensen kunnen ontkennen - "dat, wanneer aan 
iemand als eischer, den eenigen hier in den omtrek als paardenslachter 
gevestigde, door een landbouwer per bode wordt bericht, dat hij een 
paard heeft met gebroken poot, hierin implicite een uitnodiging ligt 
om over te komen en het dier voor de slachtbank te koopen en dat, wan
neer de alzoo geroepene daaraan gevolg geeft en wel zonder verwijl, er 
een verbintenis ontstaat; 

"dat die alzoo geschapen verbintenis zeer zeker is van beperkte aard, 
zoodat ged. van zijn zijde vrij bleef aan eischer het paard al of niet te 
gunnen voor den door dezen te bieden prijs, doch dat ged. niet meer vrij 
was [ ... ] aan eischer [ .... ] zelfs de kans niet te gunnen om een bod 
te doen en ged. de door die onrechtmatige daad gepleegde schade behoort 
te vergoeden" (volgt de toe te wijzen schadevergoeding). 

Te voren had de kantonrechter nog overwogen dat "alle overeen
komsten naar luid van art. 1375 B.W. niet alleen verbinden tot datgene, 
wat uitdrukkelijk bij dezelfde is bepaald" enz. Helemaal duidelijk is deze 
overweging niet t, maar in verband met wat er op volgt, schijnt ook hier 
(net als door het Arnhemse Hof in 1962) de vergoeding van de gemaakte 
kosten gebaseerd te zijn op een stilzwijgende daarop afgestemde over
eenkomst. 

10. In de kortgedingprocedure waarop het arrest van het gerechtshof 
van 's-Hertogenbosch van 13 februari 1940 (N.J. 1940, 669) betrekking 
had, werd aan een schoenfabrikant verweten, dat hij misbruik gemaakt 
had van een idee over een nieuwe op de markt te brengen schoen. Het 
idee was hem door eiser verschaft tijdens onderhandelingen over de 
fabrikage van die schoen, welke onderhandelingen door eiser zelf waren 
beëindigd, omdat hij elders beter terecht kon. De President had de vorde
ring toegewezen op grond van de overweging "dat het vragen van een 
offerte als voormeld door een handelaar aan een fabrikant noodwendig 
met zich bracht, dat de fabrikant ervan op de hoogte raakt, dat dehande-

1 Vgl. L.B. A.M. JANSSENS, Het aanbod. Prft. Amsterdam, 1926, p. 65. 

,-
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laar voornemens is om het betrokken artikel zoo [ ..... ] op de markt te 
brengen en dat dus in dit opzicht de fabrikant door den handelaar in 
vertrouwen wordt genomen". Het handelsfats oen, aldus de President, 
eiste dat het aldus in de fabrikant gestelde vertrouwen door deze niet 
wordt geschonden of misbruikt. Dat laatste had de fabrikant nu wel 
gedaan, door de betreffende schoen zelf op de markt te brengen. Het Hof 
vernietigt deze beslissing, maar o.g.v. de overweging dat het idee van 
de schoen helemaal niet nieuw zou zijn. Eiser werd toegelaten tot het 
bewijs van de door hem gestelde overeenkomst met de fabrikant dat deze 
de schoen niet zelf zou gaan fabriceren. 

11. Tenslotte dan nog de procedure tussen Garage Korst en . Pon, 
eindigend met Hoge Raad 22-11-1963, N.J. 1964; 128. Hier klaagde eiser 
over de onverhoedse afbreking van onderhandelingen over de verlenging 
van een beëindigd agentschapscontract. Een zuiver geval van een pre
contractuele verhouding hebben we hier niet, te minder waar door de 
rechter was aangenomen dat voor de duur van de onderhandelingen 
een stilzwijgende - en mèt de onderhandelingen eindigende - beperkte 
overeenkomst moest worden aangenomen, op grond waarvan de agent 
nog auto-onderdelen van de principaal kon blijven betrekken. Interessant 
is hier dat de Hoge Raad het nodig vindt in het midden te laten vf in het 
gegeven geval "het recht van partijen om de onderhandelingen te beëin
digen door de eiser van de billijkheid en goede trouw werd beperkt". 
Dat kon in het· midden blijven omdat onder de door de feitelijke rechter 
aangenomen omstandigheden de beëindiging niet met de eisen van billijk
heid en goede trouw in strijd was. Onder die omstandigheden releveert de 
Hoge Raad o.a. dat "partijen die jegens elkander geen enkele verplich
ting tot onderhandelen hadden, op het plotseling eindigen van [ ... ] de 
onderhandelingen te allen tijde verdacht moesten zijn". 

12. Zo schaars als de Nederlandse rechtspraak over het onderwerp is, 
zijn toch in de hier beschreven beslissingen bijna alle thema's die karak
teristiek zijn voor de problematiek van de precontractuele verhouding 
wel ter sprake gekomen, en dat zowel wat betreft de mogelijke inhoud 
van de verschillende vorderingen, waaraan te denken valt, als wat betreft 
de mogelijke juridische constructies hiervoor. De laatste wil ik nu nog 
wat nader onderzoeken. 

Over welk instrumentarium kan de Nederlandse jurist beschikken ter 
bescherming van de belangen die gemoeid zijn bij een behoorlijk gedrag 
van partijen in het precontractuele stadium, als geen contract tot stand 
komt? Sinds VoN JHERING met zijn befaamde studie van 1861 de con
structie van de culpa in contrahen do heeft gelanceerd 1

, is de grote 
tweedeling er een tussen constructies gebaseerd op onrechtmatige daad 
en die gebaseerd op een (semi-)contractuele verhouding . 
. De behoefte aan de constructie van een contractuele aansprakelijk-

1 Jahrbücher für Dogmatik 1861, pp. 1 e.v. 
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heidin Duitsland vloeit -er is al vaak op gewezen- voor een belang
rijk deel voort uit het ontbreken van een algemene aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad voor ieder onbehoorlijk handelen zoals die bij 
ons is neergelegd in art. 1401 B.W. (sedert hetarrest van 1919), en van een 
risico-aansprakelijkheid van de werkgever voor de onrechtmatige daden 
van zijn ondergeschikten. Daarnaast leidt daar ook de vrij consequent 
doorgevoerde wilsleer met betrekking tot de totstandkoming van con
tracten tot een behoefte aan aansprakelijkheid ten laste van degeen wiens 
wil niet overeen blijkt te stemmen met de door hem gewekte schijn. In 
het Nederlandse recht, dat althans voor de overeenkomsten onder be
zwarende titel van de vertrouwensgedachte uitgaat, biedt deze aan degeen 
die op de gewekte schijn afgaat een verdergaande en efficiëntere bescher
ming dan door welke aanvullende aansprakelijkheid ook wordt bereikt, 
zelfs als die op een (semi-) contractuele grondslag wordt gebaseerd. 

Toch is het ook voor het Nederlandse recht niet onverschillig of men 
de grondslag van de vordering zoekt in een contractuele of quasi contrac
tuele verhouding, dan wel in een onrechtmatige daad. Het kan met name 
van belang zijn voor: 

1. de invloed van handelingsonbekwaamheid van gedaagde; 
2. de toepassing van de vertegenwoordigingsbeginselen; 
3. de aansprakelijkheid voor fouten van niet-ondergeschikte personen, 

wier diensten gedaagde had ingeschakeld; 
4. de berekening van de schadevergoeding; 
5. de werking van de goede trouw, voorzover deze méér is dan een 

bron van verplichtingen. 
De lijst is zeker niet uitputtend. Zo kan men, om nog enkele voor

beelden te noemen, ook nog denken aan 162 B.W. (mede-aansprakelijk
heid voor huishoudelijke schulden door de echtgenoot aangegaan), aan 
mogelijke verschillen t.a.v. het huwelijksgoederenrecht (bij een beperkte 
gemeenschap), aan de Pauliana, enz. 

13. Van de 5 bovengenoemde verschilpunten is dat betreffende de 
handelingsonbekwaamheid ongetwijfeld het minst belangrijk. In de eerste 
plaats natuurlijk omdat de handelingsonbekwaamheid in de praktijk 
van het contractenrecht een uiterst bescheiden rol speelt. Maar ook omdat, 
al is de handelingsonbekwaamheid geen verweer tegen een op onrecht
matige daad gebaseerde aansprakelijkheid, het feit van de handelings
onbekwaamheid en de rechtsgevolgen daarvan voor het contract (te 
weten vernietigbaarheid) er toe leiden dat de wederpartij geen schade 
ondervindt van het uitblijven van het contract 1

• 

Deze redenering gaat intussen niet zonder meer op voor de vordering 
gericht op vergoeding van onderhandelingskasten (het "negatief belang"). 
Baseert men deze vordering op een stilzwijgend contract, dan zou ook 
daartegen een beroep op handelingsonbekwaamheid kunnen worden 
gedaan. Baseert men de vordering op een wèl door het contractenrecht 

1 Aldus WoLFSBERGEN, Onrechtmatige daad (1946) p. 213, MAZEAUD·TUNC, Traité de la 
responsabilité civile I, no. 121 en SAVATIER, Traité de la responsabilité civile I, no. 115. 

',1 
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beheerste inaar niet door een contract in het leven geroepen rechtsver
houding, dan zal een beroep op handelingsonbekwaamheid evenmin 
opgaan als tegen een vordering uit onrechtmatige daad 1

• 

In 1935 besliste de Hoge Raad, dat de gehuwde vrouw die haar weder
partij in de waan heeft gebracht dat zij ongehuwd is, daarmee niet haar 
beroep op haar (toenmalige) handelingsonbekwaamheid verspeelt 2

• 

Hetzelfde zal a fortiori voor minderjarigen moeten worden aangenomen3
• 

Daarmee is de mogelijkheid van aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad nog niet uitgesloten. Maar zonder bedriegelijke handelingen van de 
minderjarige zal de rechtspraak een dergelijke aansprakelijkheid niet 
gauw aannemen, omdat zij anders praktisch met de ene hand zou weg
nemen wat zij met de ander had gegeven. Met een dergelijke "uitstra
ling" van de bescherming der handelingsoubekwamen moet men ook 
rekening houden, als zij op grond van precontractuele gedragingen uit 
1401 B.W. aansprakelijk zouden worden gesteld zonder dat het tot de 
afsluiting van een contract was gekomen. 

14. Wat betreft de toepassing van de vertegenwoordigingsbeginselen 
op de precontractuele verhouding is van belang dat de Hoge Raad 
enige malen de vertegenwoordigingsgedachte verworpen heeft voor de 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 4

• Baseert men de precon
tractuele gebondenheid op een stilzwijgend contract, dan zijn hierop de 
regels van vertegenwoordiging natuurlijk wel toepasselijk 5

• Voorzover 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid met betrekking tot het af te sluiten 
contract bij wet, statuten of volmacht aan beperkingen is onderworpen, 
zal het een kwestie van interpretatie van deze beperkende bepalingen zijn, 
of zij ook toepasselijk moeten worden geacht op eventuele voorcontrac
ten betreffende de onderhandelingsperiode. Dit zal zeker niet zonder meer 
mogen· worden aangenomen. Het werd dan ook niet gedaan door het 
Arnhemse Hof in zijn beslissing van 1962 betreffende het stilzwijgende 
contract over de vergoeding van voorbereidingskosten. 

Anderzijds werd in hetzelfde arrest wèl aangenomen, dat het aansprake
lijkstellen van de Gemeente uit 1403 lid 3 voor de ten onrechte door de 
Directeur van het Gasbedrijf gewekte schijn dat Gorter het contract zou 
krijgen, in feite neer zou komen op een omzeilen van de wettelijke eisen 
voor de totstandkoming van dit soort contracten met een Gemeente. 
Inderdaad had Gorter niet duidelijk gesteld dat zijn subsidiaire vordering. 
gebaseerd op ar . 1403 lid 3 B.W., op iets anders (te weten: het "negatief 
belang") was gericht dan zijn vordering uit het doorhem primair gestelde 

1 Aangenomen dat men mèt de heersende opvatting (waartegen P. ScHOLTEN in W.P.N.R. 
2197 e.v.) de onbekwaamheid beperkt tot gebondenheid door rechtshandelingen, zoals 
duidelijk in art. 1.13.1.2 nieuw B.W. is neergelegd. 

2 H.R. 1-3-1935, N.J. 1935, 833 m.o. P.S. 
3 F. STEGEMAN, Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen. Prft. Utrecht, 1957, p. 193. 
4 H.R. 10-6-1955, N.J. 1955,552 en H.R. 1-5-1964, N.J. 1965, 339. Contra SCHOLTEN in 

Asser-Scholten, Rechtspersoon en vertegenwoordiging, ze dr. (1954), pp. 58 e.v. 
5 Aldus dan ook Hof Arnhem 17-1-1962, N.J. 1962,451, al zou in dit geval de Gemeente 

ook uit 1403 lid 3 voor de onrechtmatige daden van de directeur van het Gasbedrijf aan-
sprakelijk zijn geweest. · 
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aannemingscontract. Het zou interessant zijn geweest te zien hoe het Hof 
zou hebben geoordeeld, als hij dit wèl had gedaan. Art. 1403 lid 3 stelt 
nu eenmaal niet de eis, dat de ondergeschikte binnen de kring van zijn 
bevoegdheid heeft gehandeld. 

Iets anders is, dat degene die met een onbevoegde heeft onderhandeld, 
het aan zich zelf kan hebben te wijten dat hij niet met die onbevoegdheid 
heeft rekening gehouden, wanneer hij deze uit de wet had kunnen kennen 1 • 

Dàt was dan ook de overweging, op grond waarvan de Rb. Almelo" 
5-2-1930, N.J. 1930, 701 een vordering uit onrechtmatige daad tegen een 
Gemeente wier wethouderzonder raadsbesluit een onroerend goed aan 
eiser had verkocht, afwees: "hij die schade heeft ten gevolge van onregel
matig contracteren, waaraan hij zelf niet zonder schuld is, kan dit niet 
doen gelden als een onrechtmatige daad, terzake waarvan zijn wederpartij 
jegens hem aansprakelijk zoude zijn". De rechtbank ziet hier dus de 
eigen schuld van eiser als een omstandigheid die het onrechtmatige van 
gedaagdes optreden tegenover eiser wegneemt, niet als een factor die 
tot vermindering van aansprakelijkheid leidt 2

• Een dergelijke "negatieve'" 
relativering van de onrechtmatigheid ten nadele van degeen die zelf een 
zelfde fout maakt, heeft de Hoge Raad inderdaad in enkele - zij het 
totaal verschillende - situaties aangenomen 3

• Meer vergelijkbaar is het 
verwerpen van de vordering ex 1403 lid 3 van een "lifter", die letsel op
loopt bij een botsing van de auto waarin hij meerijdt, tegen de werkgever 
van de chauffeur, wanneer de lifter door een waarschuwingsbord in de 
cabine wist dat de chauffeur geen lifters mee mocht nemen 4

• 

In hoever zullen de vertegenwoordigingsbeginselen ook van toepassing 
zijn, als men de precontractuele verhouding door de goede trouw be
heerst acht, zonder daarvoor een rechtshandeling ( voorcontract of aan
bod) te eisen? Het antwoord op deze vraagt hangt voor een belangrijk deel 
ervan af, hoe sterk men de vertegenwoordigingsmogelijkheid wil beper
ken tot rechtshandelingen. Waar de vertegenwoordiging in ieder geval 
niet alleen een rol speelt voor de vraag tussen wie een contractuele recht
verhouding tot stand komt, maar ook voor het bepalen van de inhoud 
van die rechtsverhouding en haar aantastbaarheid op grond van eventuele 
wilsgebreken, juist wanneer dit gebeurt aan de hand van de beginselen 
van de goede trouw, lijkt me er alles voor te zeggen, de vertegenwoordi
gingsgedachte door te laten werken op een door de goede trouw beheerste 
precontractuele verhouding, ook als daaraan geen voorafgaande rechts-

1 Op deze grond verwierp het Arnhemse Hof in zijn beslissing van 1962 een beroep van 
Gorter op "misbruik" van het recht van de Gemeente om zich te beroepen op de onbevoegd
heid van de directeur van het Gasbedrijf. Ook de eigen aansprakelijkheid van de onbevoegde 
vertegenwoordiger zal in dit geval vervallen. Vgl. Hof Amsterdam 14-10-1937, N.J. 1937~ 
1104. 

2 Het vonnis laat uitdrukkelijk in het midden of de wethouder gezegd kon worden te 
hebben gehandeld binnen de formele kring van zijn bevoegdheid. 

3 H.R. 24-1-1936, N.J. 1936, 427 m.o. E.M.M. Vgl. H.R. 4-1-1963, N.J. 1964, 434 m.o. 
G.J.S., waar de Hoge Raad het stemmen via stromannen alleen onrechtmatig achtte tegen
over degenen die daardoor in hun rechtmatige belangen werden getroffen (en dus niet jegens 
wie zijn belang alleen kon baseren op het feit dat hij ook zelf stromannen gebruikte). 

4 Rb. Tiel 4-12-1931, N.J. 1932, 777. Zie verder over dit geval mijn preadvies voor de 
N.J. V. 1957, p. 201. 

I 
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handeling ten grondslag ligt. Aldus ook Hof Arnhem in zijn beslissing 
van 17 januri 1962 1

• 

15. Als derde voor ons onderwerp belangrijke verschilpunt tussen de 
delictuele en de contractuele constructie noemde ik de aansprakelijkheid 
voor fouten van niet-ondergeschikte personen, wier diensten gedaagde 
bij de onderhandelingen had ingeschakeld. Dit verschilpunt houdt in zó 
ver verband met het vorige, dat ook de vertegenwoordiger geen onder
geschikte hoeft te zijn. 

Zoals al eerder werd opgemerkt, is de sterke uitbreiding die de Duitse 
rechtspraak heeft gegeven aan de betekenis van de precontractuele 
verhouding voor een deel te verklaren uit de onbevredigende regeling 
in het B.G.B. (§ 831) van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 
voor ondergeschikten. Anders dan bij de contractuele aansprakelijkheid 
( § 278), kan de werkgever zich krachtens § 831 disculperen t.a.v. door zijn 
ondergeschikte begane onrechtmatige daden. 

Deze ratio geldt in Nederland natuurlijk evenmin als in België. Maar 
dan blijft toch nog altijd over, dat zowel in Nederland als in België de 
aansprakelijkheid uit 1403 lid 3, (resp. 1384, lid 3) beperkt is tot fouten 
van ondergeschikten, terwijl voor aansprakelijkheid uit contract met be
trekking tot de fouten van alle personen, die voor de uitvoering van het 
contract worden gebruikt, wordt aangenomen dat deze fouten geen over
macht of "vreemde oorzaak" opleveren, die de debiteur van aansprake
lijkheid zou ontslaan. 

Stel dat A aan B (een reparateur van antieke klokken) vraagt om eens 
te kijken of zijn klok nog gemaakt kan worden en hoe duur dat zou 
kosten. Stel verder dat B zegt dat hij de klok wel zal komen halen om in 
zijn atelier na te gaan hoe duur het zal moeten kosten. In plaats van de 
klok zelf.te halen vraagt B aan een bevriende relatie C, die toch met zijn 
auto in de buurt van A moet zijn, om de klok mee te nemen. C doet dat, 
maar heeft onderweg door eigen schuld een ongeluk, waarbij de klok 
beschadigd wordt. B kan nu niet uit art. 1403lid 3 voor C's fout aanspra
kelijk worden gesteld, maar wel als de vordering contractueel wordt ge
construeerd. Om tot dit resultaat te komen, zouden ook de principiële 
voorstanders van de onrechtmatige-daadsconstructie hier dan ook wel 
hun toevlucht nemen tot een bewaargeving, d.w.z. tot een contractuele 
constructie. Het zou eenvoudig zijn om, analoog aan de situatie van het 
veel bekritiseerde "linoleum-arrest van het Reichsgericht 2

, een praktijk
geval te bedenken van letsel geleden door een van de onderhandelende 
partijen ten gevolge van een fout "aan dekant van" de wederpartij, doch 

1 "Ook indien zou moeteil worden aangenomen, dat in omstandigheden de houding van 
een der partijen bij onderhandelingen een contractuele gebondenheid zou kunnen teweeg
brengen ook zonder dat bepaaldelijk in het aangaan van een overeenkomst is toegestemd, die 
houding dit gevolg toch slechts zou kunnen hebben, indien zij is aangenomen door iemand 
die tot het aangaan der overeenkomst bevoegd is; hetwelk blijkens het boven overwogene 
niet het geval is" (ongepubliceerde overweging). 

2 RGZ 78, 239, betrof het geval van een klant, die in een warenhuis werd gelaedeerd door 
een omvallende linoleumroL Zie ook de verdediging van dit arrest door K. LARENZ in 
M. R. 1954, 515 e.v. 
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zonder dat daarbij een ondergeschikte van die wederpartij is betrokken. 
Zelfs als wij al een bepaling als die van arL 6.3.10 nieuw B.W. in ons 

recht zouden hebben t, waarbij de aansprakelijkheid van "ondernemingen 
voor de fouten van het personeel wordt uitgebreid tot de fouten van niet
ondergeschikte "opdrachtnemers", zou die behoefte aan de ruimere 
.contractuele aansprakelijkheidsbasis niet vervallen, omdat art. 6.3.10, 
_zoals het luidt, voor deze uitgebreide aansprakelijkheid dezelfde discul 
patiemogelijkheid aan de onderneming geeft als § 831 B.G.B. dat doet 
voor de aansprakelijkheid van de werkgever voor zijn ondergeschikten. 

Of een risico-aansprakelijkheid voor "Hilfspersonen" die in het stelsel 
van ons recht voortvloeit uit het resultaatskarakter van vele verbintenissen 
uit contract in verband met de wettelijke rege1ing van de overmacht, ook 
_gedistil1eerd zou kunnen worden uit de goede trouw waardoor niet op 
een contract gebaseerde precontractue1e rechtsverhoudingen worden 
beheerst, lijkt me intussen twijfelachtig. 

16. Het vierde door mij genoemde verschilpunt tussen de contracts
·Constructie en de onrechtmatigedaadsconstructie betrof de berekening 
van de schadevergoeding. Ik doel daarbij op de bekende tegenstelling 
- waarvan de Duitse oorsprong doork1inkt in de terminologie -tussen 
"positief" en "negatief belang". Bij het positief belang gaat het er om de 
_gelaedeerde zoveel mogelijk in de vermogenspositie te brengen ·waarin 
hij zou zijn geweest, als de contractuele toezeggingen waren nagekomen. 
Bij het negatief belang berekent men de schade die hij heeft geleden 
.doordat de wederpartij contractuele toezeggingen had gedaan (zonder 
die waar te maken). In het eerste geval krijgt men de waarde van de toe
gezegde prestatie, in het tweede geval vergoeding voor de kosten die 
men heeft gemaakt en voor de mogelijke kansen die men heeft laten 
.schieten tengevolge van de door de andere gewekte verwachtingen. 

V oor het onderscheid tussen de delictuele en de contractuele fundering 
van de aansprakelijkheid ter zake van beschaamd vertrouwen - waar 
het bij de verbintenissen uit precontractuele verhoudingen om gaat -
lijkt me dit verschil in schadeberekening nog het meest essentiële ken
merk 2

• Essentieel, omdat men bij de ene berekening de wederpartij houdt 
aan zijn toezegging, terwijl men hem bij de andere berekening diens toe
_zegging, en het laten voortbestaan van de verwachtingen die er door ge
wekt worden, als fout verwijt 3

• Het feit dat die verschillende berekeningen 

1 "1. Indien een onderneming werkzaamheden ter uitoefening van haar bedrijf doet ver
richten door een haar niet ondergeschikte opdrachtnemer en deze jegens een derde aansprake
-lijk is wegens bij die werkzaamheden toegebrachte schade, is ook de onderneming jegens de 
-derde aansprakelijk, onverminderd het verhaal tegen de opdrachtnemer. 

"2. Deze aansprakelijkheid vervalt indien bij de keuze van de opdrachtnemer en bij de 
uitoefening van toezicht, voor zover dit vereist was, de nodige zorgvuldigheid is betracht of 
indien ook bij de nodige zorgvuldigheid de schade zou zijn toegebracht". 

2 Al heeft V oN JHERING in zijn baanbrekende studie over de culpa in contrabende juist 
het verschil tussen positief en negatief contractsbelang gelanceerd om bij de culpa in contra
nende tot een schadeberekening op basis van het negatief belang te komen. 

3 De rechtspraak houdt zich - misschien terecht - niet altijd consequent aan de impli
·Caties van het onderscheid. Zo heeft zij in een geval van vernietiging wegens dwaling eenmaal 
-vergoeding van het "positief belang" toegekend (H.R. 28-3-1940, N.J. 1940, 681). Anderzijds 
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soms op eenzelfde resultaat kunnen uitkomen 1 doet áan het wezenlijke 
onderscheid in uitgangspunt niet af. 

Dit verschil in uitgangspunt. is juist bij de discussie van de rechtsge
volgen van precontractuele verhoudingen niet altijd scherp in het oog 
gehouden. Zo bijvoorbeeld niet- ik wees er al op -in het arrest van 
het Arnhemse Hofvan 1962, waar de aansprakelijkheid van de Gemeente 
uit 1403 lid 3 van de door haar ondergeschikte directeur gewekte schijn 
dat er een contract tot stand was gekomen of zou komen, werd verworpen 
met het argument dat aldus langs een omweg hetzelfde zou worden be
oogd als door de bepalingen van de Gemeentewet zou zijn uitgesloten. 

Neemt men als inhoud van de contractuele toezegging het vergoeden 
van de op grond van de verwachtingen gemaakte kosten 2

, dan valt de 
contractuele gebondenheid samen met de inhoud van de aansprakelijk
heid uit 1401 B.W. voor de gevolgen van de onrechtmatig gewekte ver
wachtingen, voorzover deze gevolgen zich beperken tot het maken van 
die kosten. Dezelfde mogelijkheid doet zich voor met betrekking tot het 
gebruikmaken van door (afgebroken) onderhandelingen verkregen gege
vens en know-how 3

• 

17. Tenslotte het vijfde verschilpunt: de werking van de goede trouw, 
voorzover deze méér is dan een bron van verplichtingen. In zijn bekende 
arrest van 15 november 1957, N.J. 1958, 67 (Baris/Riezenkamp) over
woog de Hoge Raad dat "partijen, door in onderhandeling te treden 
over het sluiten van een overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een 
bijzondere, door de goede trouw beheerste rechtsverhouding, mede
brengende, dat zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door de ge
rechtvaardigde belangen van de wederpartij". De Hoge Raad deed dit 
om in het gegeven geval te bereiken, nièt dat de partij die de ongeschreven 
normen van zo een verhouding zou hebben geschonden daarvoor aanspra
kelijk zou kunnen worden gesteld, maar dat hij daardoor zijn beroep 
op dwaling zou kunnen verspelen. 

In een later arrest heeft de Hoge Raad voor het bereiken van hetzelfde 
doel niet meer gesproken van een bijzondere door de goede trouw be
heerste rechtsverhouding, maar overwogen "dat voor degeen die overweegt 
een overeenkomst aan te gaan, tegenover de wederpartij een gehouden
heid bestaat om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen om te 

sluit de Hoge Raad bij ontbinding wegens wanprestatie de mogelijkheid van vergoeding van 
nutteloos gemaakte kosten (die ook gemaakt zouden zijn als de overeenkomst deugdelijk was 
nagekomen) niet uit: H.R. 31-1-1958, N.J. 1958, 97 m.o. L.E.H.R. Maar misschien 
moet men deze mogelijkheid zien als een doortrekking van de gedachte van de ontbin
ding, die op zichzelf genomen immers ook alleen het negatief contractsbelang van de gelae-
deerde partij beschermt. · 

1 Bijv. als de marktprijs van een op de open markt te verkrijgen goed nà het moment, 
waarvoor de prestatie was toegezegd, is gestegen. 

2 Zoals het Arnhemse Hof had gedaan, toen het de vordering tot vergoeding van de voor
bereidingskasten o.g.v. een stilzwijgende daartoe strekkende overeenkomst toewees. 

3 Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 13-2-1940, N.J. 1940, 669 (besproken in § 10), waarbij eisers 
op 1401 gebaseerde vordering werd afgewezen, maar waar hij werd toegelaten tot het bewijs 
van een overeenkomst, op grond waarvan gedaagde het betreffende produkt niet zou fabri
ceren. 
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voorkomen dat hij onder de invloed van onjuiste veronderstellingen zijn 
toestemming geeft, in dier voege dat bij het achterwege laten van zodanige 
maatregelen de regels van de goede trouw kunnen meebrengen dat hij 
zich niet met vrucht op dwaling kan beroepen" 1

• Het lijkt niet onwaar
:schijnlijk dat de Hoge Raad tot deze wat gewijzigde formule is gekomen 
omdat het voor de betekenis van de goede trouw voor het beroep op dwa
ling moeilijk van doorslaggevend belang kan zijn of er wel of niet aan het 
:sluiten van het contract onderhandelingen zijn vooraf gegaan. Daarmee 
js de Hoge Raad intussen niet van zijn opvatting teruggekomen, dat 
wanneer er wèl sprake is van onderhandelingen, door die onderhande
lingen een rechtsverhouding ontstaat die door de goede trouw wordt 
beheerst, ook al weet ik niet van latere arresten waar de Hoge Raad· van 
zo een rechtsverhouding heeft gesproken. 

18. De goede trouw, waarmee krachtens art. 1374 lid 3 overeenkom
sten moeten worden uitgevoerd, kan bron zijn van ongeschreven aanvul
Jende verplichtingen. Onze rechtspraak bevat hier tal van voorbeelden 
van. Extrapoleert men deze werking van de goede trouw naar gevallen 
waar er geen contract bestaat, dan rijst de vraag hoe deze ongeschreven 
·verplichtingen zich verhouden tot de ongeschreven zorgvuldigheids
normen, welker schending een onrechtmatige daad oplevert. 

Dat twee personen met elkaars belangen rekening moeten houden, 
kan moeilijk als kriterium gelden. Daarvoor is immers niet nodig, dat 
·er een rechtsverhouding tussen partijen bestaat, of men zou het begrip 
"rechtsverhouding" zó ruim moeten interpreteren, dat het alle gevallen 
.omvat, waarin personen met elkaars belangen rekening moeten houden. 
Maar dan zouden er rechtsverhoudingen bestaan tussen mij en al mijn 
buurtgenoten die ik niet moet hinderen met lawaai of stank, en rechts
·verhoudingen tussen alle verkeersdeelnemers, telkens wanneer zij· in 
.elkaars nabijheid komen. Natuurlijk kan het met elkaar in onderhande
ling treden zijn eigen ongeschreven normen meebrengen, zo goed als er 
·voor het elkaar op straat passeren eigen normen gelden 2

• Maar op een 
eigen karakter van de verplichtingen uit goede trouw, voorzover deze 
niet bepaald worden door een contract - dat "partijen tot wet strekt" ·
wijst dit niet. 

We kunnen er niet onder uit, dat de ongeschreven normen van de goede 
trouw buiten een werkelijke contractuele verhouding niet te onderschei
den zijn van de ongeschreven zorgvuldigheidsnormen, waaraan art. 1401 
-sedert het arrest van 1919 geacht wordt te refereren. En dat des te minder, 
waar onze rechtspraak ook deze normen in hun relatie ziet tot de persoon 
·die zich door de schending ervan gelaedeerd acht (de "Schutznorm"
_gedachte). Voor de normen van de goede trouw hangt die "relativiteit" 
samen met het feit dat deze normen een gegeven rechtsverhouding tussen 
twee of meer personen nader bepalen. Wat dus voor het Belgische recht 

t H.R. 21-l-1966, N.J. 1966, 183. 
·2 Aldus terecht PELS RIJeKEN in zijn voordracht van 1958. 

~i 
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nog een onderscheidend kenmerk voor de verplichtingen uit de goede 
trouw zou kunnen zijn, is het dat niet voor het Nederlandse recht. 

19. Tot zover sprak ik over verplichtingen in eigenlijke zin, verplich
tingen waarvan nakoming gevorderd kan worden, en wier schending tot 
aansprakelijkheid leidt. Niet over wat men in Duitsland "Obliegenheiten" 
pleegt te noemen. "Van Obliegenheiten spreken wij", aldus NIPPERDEY, 
"als de rechtsorde aan een bepaald optreden van de belaste partij voor 
hem een juridisch nadeel verbindt, dat noch in een vordering tot nako-· 
ming, noch in een tot schadevergoeding bestaat" 1

• 

Voor het Nederlandse recht nu, is het beginsel van de goede trouw 
van art. 1374 lid 3 de typische bron van de ongeschreven "Obliegen-· 
heiten", niet art. 1401. Met behulp van art. 1401 zou men nooit een beroep· 
op dwaling kunnen ontzeggen aan degeen die zijn dwaling bij groter 
voorzichtigheid had kunnen voorkomen. We kunnen hier ook de ge-· 
vallen van rechtsverwerking onder brengen. Maar ook waar los van een 
verwijtbaar gedrag de uitoefening van een recht of bevoegdheid in een 
bepaalde situatie onredelijk zou zijn, is de goede trouw als instrument 
tot het bereiken van dit resultaat voor ons recht veel meer geëigend dan 
art. 1401. Misbruik van een recht of bevoegdheid kan ook buiten de· 
goede trouw om tot een overeenkomstige inperking van rechtsuitoefening 
leiden, maar dat kan dan toch niet op art. 1401 worden gebaseerd. 

Slechts een enkele maal heeft de Hoge Raad met gebruik van de zorg
vuldigheidsformule, die hij in art. 1401 leest, een onbehoorlijke rechts
handeling nietig verklaard, maar in principe leidt toepassing van art. 
1401 - daargelaten het rechterlijk bevel of verbod - tot schadever
goeding, zij het dan dat deze ook in de vorm van feitelijk herstel kan ge-· 
schieden. Een schadevergoeding op basis van art. 1401 in de vorm van 
een nietigverklaring van een rechtshandeling, of, omgekeerd, van het 
onthouden van een vernietigingsrecht, past eigenlijk slecht bij de ge-· 
bruiksmogelijkheden van dit wetsartikel. Het zou zijn of men een nijp-· 
tang gebruikt voor het .inslaan van een spijker. 

Het lijkt me dan ook dat voor wat de precontractuele verhoudingen 
betreft hier de hoofdfunctie ligt van het beginsel van de goede trouw. 
Maar die functie speelt dan vooral een rol als het erom gaat, of er al of 
niet een onaantastbaar contract tot stand is gekomen. Zo kan men zich 
voorstellen dat in een bepaald geval de herroeping van een aanbod 
(aangenomen dat dit in principe herroepelijk was) in strijd met de goede· 
trouw zou zijn. Daarvan is dan het gevolg, dat degeen die die herroeping: 
doet zich hierop niet kan beroepen 2 tegenover zijn wederpartij, die· 

1 ENNECCERUS-NIPPERDEY, Al/gemeines Teil des bürgerlichen Rechts. 1. neubearb. Autl. 
Tübingen, 1959, I § 74 sub IV. 

2 Vgl. art. 5 lid 2 van de "Loi uniforme sur la formation des cantrats de ven te internatio-· 
nale des objets mobiliers corporels" behorend bij de betreffende Haagse Conventie van 1964: 
"Après être parvenue au destinataire, elle (l'offre) est révocable, sauf si la révocation n'est 
pas faite de bonne foi etc." Blijkens de daarop volgende toevoegingen ("ou à la loyauté: 
commerciale" etc) is hier het begrip "bonne foi" blijkbaar wat enger genomen dan het door 
onze rechtspraak wordt gehanteerd. 
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.desondanks aanvaardt. Ziet men de herroeping als een onrechtmatige 
daad, dan kan men slechts vergoeding van de door die herroeping ge
leden schade vorderen. 

Zoals de herroeping van een aanbod in strijd met de goede trouw kan 
zijn, zo kan dat ook de aanvaarding zijn. Maar hier zal de oplossing 
meestal gezocht kunnen worden langs de weg van de dwaling, waarmee 
het door J. C. van Oven gelegde verband tussen de dwalingsregeling 
.en de goede trouw wordt ondersteund. Dat zal met name het geval zijn 
als de strijd met de goede trouw dáárin lag dat de acceptant wist of moest 
begrijpen dat de aanbieder zijn aanbod nooit gedaan of gehandhaafd 
zou hebben als hij bepaalde feiten of omstandigheden had gekend, zelfs 
niet als die feiten zich na het doen van het aanbod zouden hebben voor
gedaan. Van toekomstverwachtingen (m.b.t. feiten na het tot stand komen 
van de overeenkomst) is dan immers geen sprake. 

Bij een onherroepelijk aanbod wordt het twijfelachtiger of degeen die 
het aanbod heeft gedaan zich op dwaling zou kunnen beroepen, als zich 
tussen aanbod en acceptatie feiten of omstandigheden hadden voorge
daan, van dien aard dat hij (zoals de aanvaarder had moeten begrijpen) 
het aanbod nooit gedaan zou hebben als hij die feiten had voorzien. Het 
onherroepelijk aanbod mag dan op zichzelf nog geen overeenkomst 
tot stand doen komen, de reden waarom de rechtspraak de teleurgestelde 
toekomstverwachtingen buiten de bescherming van 1358 B.W. heeft 
_gehouden, geldt hier toch ook. Bovendien is de grenslijn tussen het zui
vere onherroepelijke aanbod en dat wat - volgens de meeste schrijvers -
belichaamd is in een optiecontract, een vrij vage. Men kan zich wèl af
vragen of een ingrijpende wijziging van de omstandigheden het aanvaar
den van een onherroepelijk aanbod niet in strijd met de goede trouw kan 
maken. Ook al heeft de Hoge Raad een dergelijke werking van de goede 
trouw na het tot stand komen van een overeenkomst tot nu toe verwor
pen, dan lijkt het toch niet onredelijk in de precontractuele fase, waar 
alleen de aanbieder nog maar "gebonden" is, eerder rekening te houden 
met gewijzigde omstandigheden in verband met de goede trouw die ook 
in deze fase reeds in acht moet worden genomen 1

• 

Vragen van goede trouw bij de aanvaarding kunnen ook een rol spelen 
in gevallen, dat het aanbod was gedaan door een vertegenwoordiger. 
Ook hier za] de oplossing veelal gevonden kunnen worden langs de weg 
van art. 1358 B.W. Het is dan de vertegenwoordiger die over een voor 
zijn opdrachtgever essentieel feit in kenbare dwaling (aangenomen de 
kwade trouw van de acceptant) verkeerde 2

• Maar wanneer de vertegen
woordiger ook zelf te kwader trouw zou zijn, wordt het moeilijker aan de 
gedupeerde een beroep op dwaling toe te kennen. Het lijkt me dan het 
meest bevredigend hem met het beginsel van de goede trouw te bescher
men. De aanvaarder handelt in strijd met de goede trouw door zijn weder-

1 Zie over de invloed van veranderde omstandigheden op een onherroepelijk aanbod 
J. GouDEKET, Afspraken tot het sluiten van overeenkomsten. Prft. Amsterdam, 1906, pp. 
146 e.v. 

2 Vgl. de overigens hoogst aanvechtbare beslissing van Pres. Assen, 12-3-1957, N.J. 1957, 
206. 

r=-
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partij te willen houden aan het door diens vertegenwoordiger gedane· 
aanbod waarvan hij wist dat het tegen de wensen van de opdrachtgever 
inging. De oplossing te zoeken langs de weg van een stilzwijgende be-· 
perking van de volmacht lijkt me gekunsteld, en onaanvaardbaar voor 
het geval de redenen, waarom de opdrachtgever de overeenkomst nooit 
gewild zou hebben (bijv. ruzie met de wederpartij), pas na het verlenen 
van de volmacht zouden zijn opgekomen. 

Door deze ruimere mogelijkheden van de goede trouw op het stuk van 
de rechtsgevolgen, is het te begrijpen, dat ons recht het gebruik van dit 
instrument slechts kent, wanneer er sprake is van rechtsverhoudingen of 
althans van rechtsverhoudingen in wording. Juist daar immers hebben 
we te maken met rechten en bevoegdheden, waarvan het gewenst kan zijn 
de uitoefening aan de hand van ongeschreven regels van behoorlijkheid 
in te per ken. 

20. Ik heb hiermee de voor ons onderwerp belangrijkste implicaties. 
van de keuze tussen het contractuele en het delictuele instrumentarium 
besproken. Daarbij is al telkens binnen het contractueel instrumentarium 
het verschil tussen de constructie van de stilzwijgende voor- of neven
overeenkomst en van de door de goede trouw beheerste precontractuele 
rechtsverhouding ter sprake gekomen. Binnen het gebied van de aan
sprakelijkheid uit onrechtmatige daad wil ik nog wijzen op de moge
lijkheid van een keuze tussen enerzijds de normale aansprakelijkheid 
voor de schade veroorzaakt door het onbehoorlijk onderhandelingsge-· 
drag van de ene partij, en anderzijds de indertijd door mijn broer in 
ander verband verdedigde constructie 1 van een uit twee elementen 
samengestelde onrechtmatige daad, waarvan het tweede element dan 
bestaat uit het niet vergoeden van de door de voorafgaande gedraging 
(het eerste element) veroorzaakte schade. 

Hoewel ik mèt de meeste schrijvers van mening ben dat de Hoge Raad 
in het 7e Voorste Stroom arrest 2 niet deze constructie heeft gevolgd, 
maar de door BREGSTEIN verdedigde . constructie van een uit twee ele
menten opgebouwde rechtvaardigingsgrond voor het optreden van de 
Gemeente Tilburg, wil dit niet zeggen dat de Hoge Raad de andere 
constructie, waar géén rechtvaardiging (door behartiging van een alge
meen belang) in het geding is, als mogelijkheid zou hebben laten vallen 3

• 

Het lijkt me dat hij haar niet zal willen laten schieten als mogelijke 
oplossing voor de gevallen, waar de schadeveroorzakende gedraging 
op zichzelf genomen nog niet onbehoorlijk is, mits. de pleger ervan 
maar bereid is de schadelijke gevolgen ervan voor zijn rekening te 
nemen. 

Die situatie kan zich ook in de gevallen van afgebroken onderhande
lingen voordoen. Noch het wekken van verwachtingen door het voeren 

1 W.P.N.R. 3992 e.v. 
2 H.R. 19-12-1952, N.J. 1953, 642 m.o. Ph.A.N.H. 
3 Zie H.R. 28-6-1957, N.J. 1957, 514. Verdere rechtspraak en literatuur in Onrechtmatige 

Daad I (JANSEN), nos. 229 e.v. 
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van onderhandelingen, noch het teleurstellen van die verwachtingen door 
het afbreken van de onderhandelingen hoeft op zichzelf beschouwd onbe
hoorlijk te zijn, maar kan het onder omstandigheden wel worden als men 
niet bereid is de veroorzaakte kosten te vergoeden. Het bezwaar van deze 
constructie is - en dat verklaart de aarzeling waarmee de meesten er 
tegenover staan - dat zij de rechter volledig de vrije hand laat in het 
al of niet toewijzen van een vordering tot schadevergoeding. Maar bij 
de constructie van een gefingeerde wilsovereenstemming tot kostenver
goeding, is die vrijheid in wezen niet veel kleiner. 

21. Een juridisch instrument dat in de Nederlandse rechtspraak niet 
ter sprake is gekomen, is dat van de zaakwaarneming 1

• Het bezwaar 
dat eoHERIER tegen deze constructie aanvoert, dat zaakwaarneming on
bekendheid bij de "gestus" veronderstelt, gaat voor Nederland niet op 2

• 

Het geval van de onderhoudskosten die de koper van een zieke hit ge
maakt had, nadat hij ter zake van deze koop de actio redhibitoria had 
ingesteld, een geval waar de Hoge Raad een vergoeding van de gemaakte 
kosten op basis van behoorlijke zaakwaarneming toewees 3

, komt trou
wens dicht bij de situaties, waar het ons hier om gaat. Het feit dat de 
onderhandelende partij de voorbereidingskasten mede in zijn eigen 
belang maakt, is geen beletsel voor toewijzing van de actio contraria, 
zoals de Hoge Raad o.m. in het juist genoemde arrest van de dampige 
hit besliste. Als maar tevens het belang van de andere partij was behartigd. 
Dat is niet zo makkelijk te verdedigen, wanneer het gaat om nutteloos 
gemaakte reiskosten, zoals in het geval van de paardenslachter van het 
Appingedamse vonnis. Nog minder biedt de actio contraria uitkomst voor 
de schade tengevolge van de door de onderhandelingen gemiste kansen 
elders. Dat doet zij ook niet wat betreft de vergoeding voor misbruikte 
gegevens of know-how. 

Maar voor de kosten die zijn gaan zitten in het maken van tekeningen 
en berekeningen voor een uit te voeren werk lijkt me de zaakwaarnemings
constructie meer aandacht te verdienen dan zij in Nederland heeft ge
had. Zij verdient de voorkeur boven de fictie van een stilzwijgend con
tract, zovaak dit inderdaad niet meer dan een fictie is. 

De keuze tussen beide constructies heeft overigens niet slechts dog
matisch belang. De zaakwaarnemingsconstructie sluit iedere beloning 
uit (1394 B.W.), terwijl de aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de 
berekeningen en tekeningen op basis van een contract anders zalliggen 
dan op basis van zaakwaarneming. Ingevolge art. 1390 lid 3 ( = 1372 
e.c.) juncto art. 1838lid 2 ( = 1992 e.c.) wordt bij zaakwaarneming "de 
verantwoordelijkheid wegens verzuimen minder streng toegepast". 
Bovendien is de rechter krachtens art. 1392lid 2 (1374lid 2 e.c.) bevoegd 
de schadevergoeding voor gemaakte fouten te matigen. Op basis van een 

1 In Duitsland verdedigd door A. THON voor de vergoeding in geval van herroeping van 
een aanbod, in A.c.P. 80 (1893) 63 e.v. 

2 H.R. 10-12-1948, N.J. 1949, 122. 
3 H.R. 20-11-1924, N.l. 1925, 153. 

l 
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gefingeerde overeenkomst zouden deze gevolgen slechts bereikt kunnen 
worden door een nog verder "oprekken" van de fictie. 

22. Na deze wapenschouw van de juridische instrumenten die het 
Nederlandse recht biedt voor het oplossen van de problemen die kunnen 
rijzen, wanneer onderhandelingen niet tot wilsovereenstemming hebben 
geleid, lijkt het goed de vragen te groeperen op basis van de verschillende 
belangen waarin men in verband met de afbreking van onderhandelingen 
gelaedeerd kan worden. 

In de eerste plaats dan de klacht dat men in strijd met de gewekte 
verwachting geen contract heeft gekregen: voor deze vordering is natuur
lijk van essentieel belang of de onderhandelingen al tot het formuleren 
van een aanbod hadden geleid, en of dit wel of niet als herroepelijk moest 
worden gezien. Was er noggeen geldig aanbod gedaan, dan is men het er 
i.h.a. wel over eens dat de vordering zal moeten stranden. Het lijkt me 
niet waarschijnlijk dat een Nederlands rechter het afbreken van de onder
handelingen gauw als misbruik van recht zou zien, ook niet als het motief 
voor het afbreken · niets te maken heeft met enig belang dat verband 
houdt met het contract. Zelfs zou ik denken dat men niet verplicht kan 
worden zijn motief voor het afbreken mee te delen. TELDERS noemt onder 
de factoren, die het doen van een aanbod en het terugtrekken ervan 
onrechtmatig kunnen maken, het ontbreken van redelijke gronden voor 
het terugtrekken, maar even verder werkt hij dat in diè zin uit, dat de 
aanwezigheid van redelijke gronden tot vermindering van schuld kan 
leiden (W.P.N.R. 3536, pp. 454/455). Bovendien spreekt hij hier van de 
aansprakelijkheid voor het herroepen van het aanbod, niet van de ongel
digheid van de herroeping. Hij spreekt dan ook van een "tijdige herroe
ping". Wel laat hij, wat de aansprakelijkheid betreft, de mogelijkheid 
open, dat deze zich uitstrekt tot gedorven winst. 

Er laten zich omstandigheden denken waaronder de weigering om te 
contracteren onrechtmatig is. Als die onrechtmatigheid voortvloeit uit 
een wettelijke contracteerplicht, zal het van de interpretatie van de be
treffende wetsvoorschriften afhangen, wat de sanctie op de contracteer
plicht is: het tot stand komen van een overeenkomst tegen de wil van de 
verplichte partij, of een aansprakelijkheid tot schadevergoeding, of ten
slotte: uitsluitend een publiekrechte1ijke sanctie (straf of intrekking van 
concessie of vergunning). Als er geen afwijkende bedoeling van de 
wetgever blijkt, zal de voorkeur van de rechter waarschijnlijk uitgaan 
naar de sancties van 1401 B.W.: schadevergoedingof-belangrijker
een rechterlijk bevel om te contracteren (versterkt met dwangsom) 1

• 

Los van deze uitzonderlijke gevallen van contracteerdwang kan men 
voor het Nederlandse recht waarschijnlijk stellen dat, zolang er geen 
aanbod is gedaan, geen van beide partijen rechtens aanspraak kunnen 
maken op realisering van een door de onderhandelingen gewekte ver
wachting dat een contract tot stand zal komen. Het aanbod- dat overi-

1Vgl. Hof Amsterdam 24-5-1957, N.J. 1958, 111. 



gens natuurlijk niet door onderhandelingen behoeft te zijn voorafgegaan 
- verandert de juridische situatie op zijn minst aldus, dat degeen die het 
aanbod deed er aan gehouden mag worden, als hij het niet vóór de aan
vaarding heeft herroepen, aangenomen dat de aanvaarding tijdig ge
schiedde. 

23. Over de vraag àf en wanneer een aanbod kan worden herroepen 
is ook in Nederland veel geschreven. Terwijl een deel van de schrijvers 
uitgaat van de onherroepelijkheid 1 van het aanbod, gaat de rechtspraak 
en de praktijk eerder in de richting van herroepelijkheid. Daaraan hebben 
de ontwerpers van Boek 6 van het nieuwe B.W. zich geconformeerd: 
"Tenzij uit overeenkomst of gewoonte of uit het aanbod zelf iets anders 
voortvloeit, kan een aanbod worden herroepen zolang het niet is aan
vaard" enz. (art. 6.5.2.2., lid 1). Zoals reeds eerder bleek, heeft ook de 
Haagse Conferentie van 1964 in het verdrag over het tot stand komen van 
internationale koopcontracten het principe van de herroepelijkheid aan
vaard, zij het met een wat ruimer geredigeerde uitzonderingsformule: 
"sauf si la révocation n'est pasfaitede bonne foi ou conformément à la 
loyauté commerciale, ou si l'offre contenait un délai d'acceptation ou 
indiquait qu'elle était ferme ou irrévocable". Daar omgekeerd ook de 
verdedigers van het principe van onherroepelijkheid daarop uitzonde
ringen toelaten, gebaseerd op de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling 
van het aanbod of op bestaande gebruiken, liggen, zoals vaak, de stand
punten de facto minder ver uiteen dan de formulering doet vermoeden. 

Over de betekenis van de onherroepelijkheid zijn de meeste schrijvers 
en rechtspraak het eens, dat zij een eventuele herroeping in strijd ermee 
van haar kracht berooft. Een uitzonderingspositie neemt RUTTEN in 
met zijn ook in Frankrijk door sommige schrijvers verdedigde standpunt 
dat de onherroepelijkheid slechts een verbintenis om niet te herroepen 
in het leven roept, waarvan de niet nakoming de gewone rechtsgevolgen 
van de niet nakoming van een verbintenis heeft: men kan alsnog nako
ming vorderen, of schadevergoeding 2

• Deze constructie heeft het be
zwaar dat zij in de praktijk minder eenvoudig werkt (immers een vorde:
ring tot nakoming vereist). Daartegenover is aangevoerd 3 dat de heer
sende opvatting tot onbevredigende resultaten komt, als de aanvaarder 
van het aanbod zich bij de herroeping zou neerleggen en de aanbieder 
dan juist weer op zijn herroeping terugkomt. In de "verbintenisleer" 
zou dat laatste niet mogelijk zijn, in de heersende leer wél. Het lijkt me 
echter dat men dan uit het oog verliest dat een herroeping, die door de 
acceptant wordt aanvaard nadat de overeenkomst tot stand was gekomen, 
moet worden gezien als een gezamenlijke herroeping van het contract. 

De juridische fundering van het onherroepelijk aanbod heeft de juris
ten gelegenheid gegeven tot veel geleerde betogen. Hoe kan iemand 

1 Zie de schrijvers bij SUIJLING I (1948) no. 227, p. 368 noot 2 en HoFMANN-VAN ÜPSTALL I 
(1959), p. 313. 

2 AssER-RUTTEN, III, 2(1961), p, 107 e.v. Gevolgd door Rb. Zwolle 24-2-1954,N.J.1954, 523. 
3 PLANIOL-RIPERT-ESMEIN, Traité prat. VI (2e éd. 1952) no. 132. 
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rechten ontlenen aan de eenzijdige rechtshandeling van een ander? Een 
aantrekkelijke verklaring geeft VAN ÜPSTALL: door zijn aanbod onher
roepelijk te maken doet de aanbieder bij voorbaat afstand van zijn 
recht om te herroepen 1 • En de afstand van recht wordt traditioneel als een 
eenzijdige rechtshandeling gezien. Deze constructie is zeker een stuk 
eleganter dan die van een stilzwijgend (fictief) nevencontract, dat vroeger 
nog wel werd aangenomen. 

Het zou te ver voeren in dit preadvies in te gaan op de variatie van 
het vrijblijvend aanbod 2

• Ik wil me beperken tot het uitspreken van mijn 
eigen voorkeur, die in het vrijblijvend aanbod een uitnodiging tot het 
doen van een aanbod ziet, met dit bijzondere dat een daarop volgend 
aanbod geacht mag worden stilzwijgend te zijn aanvaard, als het niet 
dadelijk na ontvangst is geweigerd 3

• 

24. Wat betreft de vergoeding van de kosten in verband met de af
gebroken onderhandelingen gemaakt, kan ik na het voorafgaande be
trekkelijk kort zijn. In de schaarse rechtspraak die hierover bestaat werd, 
voorzover ik kon nagaan, deze vergoeding steeds toegewezen op grond 
van een stilzwijgende overeenkomst. Aldus het Arnhemse Hof in zijn 
arrest van 1962 (zie § 8 slot) en de kantonrechters van Appingedam in 
1893 (enigszins onduidelijk) en van Breda in 1957 (zie § 9). 

Van een fundering van een dergelijke vordering op art. 1401 heb ik 
geen voorbeeld kunnen vinden. Dit is in verschillende opzichten merk
waardig. In de eerste plaats past het weinig bij de algemene tendentie van 
de rechtspraak om aan de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad een 
steeds groter terrein toe te kennen. Voorts wordt algemeen aangenomen, 
dat art. 1489 (voor de enigszins vergelijkbare situatie van overeenkomsten 
die wegens wilsgebreken of onbekwaamheid worden vernietigd), verwijst 
naar de aansprakelijkheid uit 1401, wanneer het de partij die de vernieti
ging vordert tevens recht op schadevergoeding toekent "indien daartoe 
gronden zijn'' 4

• 

Er is ook geen reden waarom het op onverantwoorde wijze mensen er 
toe bewegen nutteloze kosten te maken naar Nederlands recht geen 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad zou kunnen meebrengen. 
TELDERS stelt hiervoor de volgende eisen: (1) dat de wederpartij in de 
hoop op het tot stand komen ener overeenkomst extra moeite heeft 
gedaan en/ of kosten heeft gemaakt; (2) dat men dit wist of redelijkerwijs 
had moeten begrijpen, en (3) dat men niettemin niet heeft gewaarschuwd, 
toen eigen wens om met die wederpartij overeen te komen niet meer 
bestond (of nimmer ernstig had bestaan) 5

• 

1 HOFMANN-VAN ÜPSTALL, I (1959), p. 314. 
2 Zie M. N. S. TROELSTRA, Het vrijblijvend aanbod. Prft. Leiden, 1925. 
3 Aldus AssER-VAN GoUDOEVER, Verbintenissenrecht 2e druk (1913/1921), p. 269. SUIJLING 

(I, no. 229) en MEIJERS (W.P.N.R. 2676) zien in het vrijblijvend aanbod een echt aanbod, dat 
echter nog dadelijk na ontvangst van de aanvaarding herroepen kan worden. In die zin ook 
Hof 's-Hertogenbosch 2-10-1952, N.J. 1953, 272. 

4 Vgl. H.R. 25-4-1947, N.J. 1947, 270 en de noot van MEIJERS, alsmede HoFMANN-WIERS
MA, II (1959) p. 413 en AssER (RuTTEN) III, 2 (1961), p. 382 met verdere rechtspraak. 

s W.P.N.R. 3537, p. 462. 



PELS RIJeKEN formuleerde in zijn diesrede van 1958 de volgende 
elementen van deze onrechtmatige daad: (1) dat tijdens de onderhande
lingen een zekere verwachting is gewekt, dat een overeenkomst tot stand 
zou komen; (2) dat een der partijen in dit vertrouwen kosten heeft ge
maakt of een mogelijkheid om met een derde te contracteren heeft laten 
voorbijgaan; (3) dat dit aan de andere partij bekend was (althans had 
behoren te zijn); (4) dat deze andere partij uiteindelijk heeft geweigerd 
een overeenkomst aan te gaan op een motief, dat zij zich eerder had be
horen te bedenken en dat haar dan had moeten bewegen de onderhande
lingen niet te beginnen of eerder af te breken, waardoor zij haar onder
handelingspartner kosten of ander verlies had bespaard 1

• Volgens 
PELS RIJeKEN zijn de door hem genoemde omstandigheden "zozeer 
typisch voor de gevallen, waarin men aansprakelijkheid op grond van 
een weigering tot contracteren kan aanvaarden, dat men ze als criteria 
voor die aansprakelijkheid zou kunnen beschouwen". Is dit juist, en 
er lijkt veel voor te :zeggen 2

, dan betekent dit, dat op deze basis geen 
schadevergoeding uit onrechtmatige daad zal kunnen worden gevorderd, 
wanneer aan gedaagde niet kan worden verweten, dat hij zich zijn motief 
voor het afbreken van de onderhandelingen eerder had moeten bedenken. 
Dat zou dan kunnen verklaren dat in geen van de drie door mij genoemde 
rechterlijke uitspraken de fundering van de vordering tot vergoeding 
van gemaakte kosten in een onrechtmatige daad is gezocht. 

Zoekt men de onrechtmatigheid echter in het niet voor zijn rekening 
nemen van de te voorziene gevolgen van de gewekte verwachtingen 
(constructie J. DRION), dan za] ook in deze gevallen de vordering op 
1401 kunnen worden gebaseerd. Het voordeel van deze constructie is, dat 
zij aan de gedupeerde partij niet het alternatief biedt, in plaats van ver
goeding van de gemaakte kosten een verbod te vragen van het - in 
PELS RucKENS constructie noodzakelijk onrechtmatige - afbreken der 
onderhandelingen op grond van het betreffende motief (resp. een bevel 
tot het aangaan van de overeenkomst). 

25. Het is natuurlijk vooral bij de aanneming van belangrijke werken 
dat de voorbereidingskasten van de aannemer, aan wie het werk uiteinde
lijk niet wordt vergund, een belangrijke schadepost kunnen vormen. Bij 
inschrijving door een aantal aannemers (hetzij dat de inschrijving voor 
alle gegadigden openstond, hetzij zij beperkt was door degeen die het 
werk wil aanbesteden) zal alleen de aannemer die het werk .gegund krijgt 
zijn voorbereidingskasten door middel van de aanneemsom vergoed 
kunnen krijgen. Hoe een eventuele vergoeding van de kosten van de andere 
aannemers geregeld moet worden is een moeilijk probleem 3

• De aan-
1 Aldus ook ongeveer HOFMANN-VAN ÜPSTALL, I (1959), p. 315. 
2 Wanneer men het onder 4 genoemde element zo leest, dat het ook omvat het geval .dat 

men zich het motief voor het afbreken wel tijdig heeft gerealiseerd, maar in gebreke is ge
bleven de wederpartij tijdig van zijn besluit om op grond daarvan niet te contracteren in 
kennis te stellen. 

3 Zie hierover het "Rapport inzake het aanbestedingsstelsel, uitgebracht door de Afdeling 
Bouwkundig Ingenieurs van de Vereniging van Delftse Ingenieurs", 1952, pp. 14 e.v. met 
interessant buitenlands materiaal (pp. 29 e.v.). 
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nemers hebben de oplossing gezocht in de bekende opzetcontracten, 
waarvan de geldigheid door de rechtspraak wordt aangenomen, zovaak 
het doel van het opzetcontract is een redelijke vergoeding te verkrijgen 
voor de kosten gemaakt door de aannemers die het werk niet kregen 1 • 

De overheid als aanbesteder pleegt het opzetcontract in de inschrijvings
voorwaarden uit te sluiten, maar met beperkt effect 2

• 

26. De derde in § 7 genoemde schadepost, te weten: de schade die men 
lijdt doordat men (de mogelijkheid op) andere contracten heeft laten 
schieten, ligt in wezen zo dicht bij die van de onnodig gemaakte kosten 
(zij zijn beide vormen van het "negatief belang"), dat ik er weinig over 
hoef te zeggen. Toch zijn er nog wel enkele verschillen aan te wijzen: 

1 e. de constructie van de stilzwijgende overeenkomst zal hier in de 
meeste gevallen wel héél gekunsteld worden. 

2e. deze schadepost zal in meer gevallen onvoorzienbaar zijn, waardoor 
het vereiste causale verband tussen schade en onrechtmatige daad kan 
wegvallen. Baseert men de vordering (ondanks het onder 1 opgemerkte) 
op een stilzwijgende overeenkomst, dan zal de vordering nog eerder kun
nen stranden op gebrek aan voorzienbaarheid, omdat de schade dan 
immers reeds bij het tot standkomen van de stilzwijgende nevenover
eenkomst te voorzien moet zijn geweest (1283 B.W.). 

27. Tenslotte dan nog de vergoeding voor de schade die men lijdt
of voor het onrechtmatig voordeel dat de ander geniet - doordat deze 
laatste gebruik maakt van de gegevens, inlichtingen, tekeningen enz. die 
hem in het kader van de onderhandelingen door zijn wederpartij zijn 
verschaft ( § 7 sub b-4). Op een dergelijke vordering had het arrest van 
Hof 's-Hertogenbosch 13-2-1940, N.J. 1940, 669 (zie § 10) betrekking. 
De president had in het gebruiken van het idee van de onderhandelings
partner een handeling in strijd met het handelsfatsoen gezien, bestaande 
in een misbruik aan vertrouwen. Dit vonnis werd door het Hof vernie
tigd omdat het gebruikte idee volgens dit college niet nieuw was, dus niet 
omdat het gebruiken van het idee dat men door onderhandelingen op
doet niet onrechtmatig zou kunnen zijn. 

In dit geval speelde het gebruiken van het bij onderhandelingen op
gedane "idee" een rol in het verband van_ de concurrentie. Er lijkt inder
daad geen twijfel aan te bestaan dat misbruik van vertrouwen een factor 
kan zijn, waardoor concurrentiehandelingen onbehoorlijk worden, ook 

1 Vgl. H.R. 22-11-1918, N.J. 1919, 42, W.P.N.R. 2565 m.o. E.M.M. en H.R. 4-11-1927, 
N.J. 1928, 254 m.o. E.M.M. Daarentegen is in H.R. 8-1-1923, N.J. 1923, 1031 wel een onge
oorloofde oorzaak van het opzetcontract aangenomen, omdat in dit geval de strekking van 
de overeenkomst was "zich zonder behoorlijke tegenprestatie een voordeel ten koste van de 
aanbesteder trachten te verschaffen". Zie verdere rechtspraak bij K. GROEN in S.E. W. 
1952/53, pp. 235 e.v. en 262 e.v., alsmede N. CaRTLEVER in N. V. XXXV pp. 109 e.v. Wanneer 
het opzetcontract een ongeoorloofde oorzaak heeft, kan het tevens jegens de aanbesteder 
een onrechtmatige daad opleveren (H.R. 13-1-1927, N.J. 1927, 279 m.o. E.M.M.). 

2 Verg. de merkwaardige procedure eindigend met H.R. 20-3-1959, N.J. 1959, 602 (cass. 
verworpen tegen het Hof 's-Hertogenbosch 13-5-1958, N.J. 1958, 643), waarover W.P.N.R. 
4610 (overzicht rechtspraak). 
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als het gaat om het wederzijds vertrouwen bij onderhandelingen 1
• 

Een enkele maal zal er zelfs sprake kunnen zijn van inbreuk op enig 
wettelijk beschermd recht van industriële eigendom. 

28. Het Arnhemse Hof had in zijn beslissing van 1962 een op een 
dergelijke schade gerichte vordering afgewezen op grond van een voor 
ons onderwerp wel interessante overweging. Het aanvaarden van een 
stilzwijgende opdracht tot het maken van een ontwerp en een offerte 
tegen vergoeding van de daarmee gemoeide kosten impliceerde, aldus 
het Hof, dat de opdrachtgever dat ontwerp en die offerte dan ook voor 
eigen doeleinden mocht gebruiken. Met een dergelijke stilzwijgende over
eenkomst zou volgens het Hof "niet verenigbaar [zijn], dat de Gemeente 
over het resultaat van de door haar betaalde werkzaamheden niet vrij 
zou kunnen beschikken." 

Deze beslissing lijkt me in haar algemeenheid te ver gaan. Onge
twijfeld zal een opdracht tot het ontwerpen van een plan veelal implice
ren, dat de opdrachtgever daar vrij over kan beschikken, met name wan
neer de opdracht juist met het oog daarop wordt gegeven en aangenomen. 
Maar als een aannemer tekeningen maakt en een offerte opstelt, doet hij 
dat toch zeker in de verwachting dat hij het werk zal krijgen. Hij doet 
het in het kader van de onderhande1ingen over het sluiten van een 
aannemingscontract. Het lijkt me dat het Hof de "stilzwijgende opdracht" 
tot het maken van een uitgewerkte offerte te veel van de onderhandelingen 
heeft los gemaakt. 

29. In de vorige paragrafen zijn achtereenvolgens ter sprake gekomen de 
verschillende constructies, met behulp waarvan de juridische problemen 
op het gebied van afgebroken onderhandelingen kunn~n .. wofden op
gelost, en de toepassing daarvan op de verschillende vormen van schade, 
die in dit verband kunnen ontstaan. Als ik deze laatste paragraaf de 
verschillende vormen van herstel zal bespreken, zal dat grotendeels een 
samenvatting kunnen zijn van het voorafgaande, zij het in een wat andere 
groepering. 

De verstgaande vormen van herstel, bestaande hetzij in het aannemen 
van een geldige overeenkomst ondanks het ontbreken van wilsovereen
stemming (bijv. bij herroeping in strijd met de goede trouw van een ge
daan aanbod), hetzij in de nietigheid of vernietiging van een overeen
komst die door onbehoorlijk gedrag ("undue influence, resp. bedrog, 
verzwijging, enz.) van een der partijen tot stand is gekomen, zijn buiten 
het eigenlijke onderwerp van de discussie gehouden. Bij de laatste vorm 
van herstel sluit nauw aan het geval dat de aanvaarding van een aanbod 
in strijd met de goede trouw is geschied, als op grond daarvan wordt 
aangenomen dat zij geen overeenkomst tot stand heeft doen komen. 

1 Zie Onrechtmatige Daad, Hfd. VI, (MARTENS), n°. 35. In het geval van H.R. 9-6-1961, 
N.J. 1961, 436 speelde het feit dat een vertrouwelijke brief, waarvan misbruik was gemaakt 
bij de concurrentie, geschreven was in wat men een precontractuele verhouding zou kunnen 
noemen, geen rol bU het vaststellen van de onrechtmatigheid van deze handelingen. 



Anders dan in het· Franse recht zal de Nederlandse rechter dergelijke 
vormen van herstel niet licht langs de weg van art. 1401 toekennen. 

Het normale herstel in de vorm van· een geldelijke schadevergoeding 
kan zowel een contractuele als een delictuele basis hebben. Meestal zal 
het hierbij gaan om vergoeding van in verband met de onderhandelingen 
gemaakte kosten, soms ook om vergoeding voor kansen die men door de 
gewekte verwachtingen heeft laten schieten. De mogelijkheid van ver
goeding van winst die men door het onbehoorlijk afbreken der onder
handelingen zou hebben gedorven wordt door TELDERS niet uitgesloten, 
maar lijkt mij voor ons recht vrijwel te verwaarlozen. Waar een dergelijke 
oplossing billijk is, zal het aannemen van een tot stand gekomen contract 
ondanks de afbreking van de onderhandelingen bijna altijd de voorkeur 
verdienen. Dit komt ook tot uitdrukking in de opvatting van de recht
spraak en de grote meerderheid van de schrijvers over de rechtsgevolgen 
van de herroeping van een onherroepelijk aanbod: zij leidt niet tot een 
aansprakelijkheid voor geleden schade, maar de overeenkomst wordt 
geacht ondanks de herroeping tot stand te zijn gekomen (vgl. § 23). 

Tenslotte het geval dat een der partijen gegevens of ideeën of know
how, die hij tijdens en door de onderhandelingen van de ander heeft 
opgedaan, na afbreking der onderhandelingen voor eigen doeleinden gaat 
gebruiken. Hier zal naast de mogelijkheid van schadevergoeding (waarbij 
de ·schade soms ex aequo ·et bono zal moeten worden vastgesteld) het 
rechterlijk verbod veelal· een bevredigender vorm van bescherming van 
de gelaedeerde partij bieden; een vorm van bescherming·die met de in
voering van de dwangsom en de ontwikkeling van het kort geding een 
steeds belangrijker tol in ons aansprakelijkheidsrecht is gaan spelen. 

augustus 1967 




