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1 Inleiding

Een onverwachte valutawinst stelt de BV A in staat om eindelijk de lang verbeide
automatisering van de bedrijfsadministratie ter hand te nemen. Voor het leveren
van een geschikte computer en de bijbehorende programmatuur neemt de BV de
Nederlandse dochter van een Amerikaans computerbedrijf in de arm. Helaas loopt
de automatisering minder vlot dan verwacht.' De BV A stelt dat het computerbedrijf
gedane toezeggingen niet gestand doet. Het computerbedrijf ontkent de toezeggin-
gen niet, maar beroept zich op de 'entire agreement' clausule in zijn algemene
voorwaarden. Deze clausule, in de Verenigde Staten ook wel 'merger clause' en
in ons land wel `vierhoekenbeding' genoemd, houdt in dat het uiteindelijke contract
in de plaats treedt van alle voorgaande mondelinge en schriftelijke afspraken.

In dit artikel wil ik aandacht besteden aan de ontvangst van de 'entire agreement'
clausule in het Nederlandse recht. De clausule was hier niet geheel onbekend, maar
opgang heeft zij pas in de laatste jaren gemaakt door de introductie van Amerikaanse
computercontracten. Eerst wil ik de Amerikaanse achtergrond van de clausule
schetsen en in het bijzonder de 'parol evidence rule', waaruit zij is voortgekomen.
Vervolgens wil ik enkele problemen bespreken, die de introductie van de 'entire
agreement' clausule in het Nederlandse recht teweeg brengt. Hieraan wil ik enige
voorzichtige conclusies verbinden met betrekking tot een verschil tussen de Ame-
rikaanse en de Europees-continentale rechtscultuur.

1 Teleurgestelde verwachtingen bij de aanschaf van computers en computerprogrammatuur zijn geen
zeldzaam verschijnsel. Volgens N.J. Rinkel, Een europese modelbvereenkomst voor aankoop van
computerhardware, Computerrecht 1984/1, p. 3, gaat zowel in de Verenigde Staten als in Europa
den op de drie automatiseringsprojecten met problemen van enige omvang gepaard. J.M. Conley
en R.M. Bryan, Software escrow in bankruptcy: an international perspective, 10 North Carolina
Journal of International Law and Commercial Regulation (1985), p. 579 maken melding van enige
hoge schadeclaims als gevolg van mislukte automatiseringsprojecten, die door de Amerikaanse
rechter werden toegewezen: Glovatorium v. NCR, 684 Fzd 658 (93 Circuit 1982) ($ 275 000 schade-
vergoeding en ruim $ 2 miljoen 'punitive damages') en Computer Systems Engineering v. Qantel,
740 Fzd 59 (le Circuit 1984) (bijna $ 5 miljoen).
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2 De parol evidence rule
De 'entire agreement' clausule kan worden gezien als een uitvloeisel van de 'parol
evidence rule'. Deze regel houdt het volgende in. Wanneer partijen hun overeen-
komst neerleggen in een schriftelijk stuk, doen zij dit om een deugdelijk bewijsstuk
van het overeengekomene te hebben en om geschillen over hetgeen in de precon-
tractuele fase is gebeurd te vermijden. Doet een partij nu toch een beroep op een
toezegging die de wederpartij in de precontractuele fase heeft gedaan, dan zal die
wederpartij naar Amerikaans recht een beroep op de 'parol evidence rule' kunnen
doen: de enige toezeggingen die gelden zijn die welke te vinden zijn binnen 'the
four corners of the writing'. Deze uitdrukking verklaart de term 'vierhoekenbeding'
die men wel in de Belgische literatuur over deze clausule tegenkomt.2

De 'parol evidence rule' vindt haar oorsprong in de Engelse common law. Haar
grootste verspreiding heeft zij echter gekregen in de Verenigde Staten, waar zij
ook is gecodificeerd in de Uniform Commercial Code. Paragraaf 2-202 luidt:

'Final Written Expression: Parol or Extrinsic Evidence

Terms with respect to which the confirmatory memoranda of the parties agree or which are
otherwise set forth in a writing intended by the parties as a final expression of their agreement
with respect to such terms as are included therein may not be contradicted by evidence of
any prior agreement or of a contemporaneous oral agreement but may be explained or
supplemented (a) by course of dealing or usage of trade (Section 1-205) or by course of
performance (Section 2-208); and (b) by evidence of consistent additional terms unless the
court finds the writing to have been intended also as a complete and exclusive statement of
the terms of the agreement.'

In zijn gezaghebbende handboek over Amerikaans contractenrecht stelt Farnsworth
dat deze regel 'is universally recognized'.3 Dat universele zal hier wel dezelfde
betekenis hebben als het begrip wereld in de 'World Series', waarmee de Amerika-
nen hun nationale honkbalkampioenschappen mee bedoelen.

Het is met de 'parol evidence rule' net als met ons 'koop breekt geen huur'.
Van het geheel gaat een grote suggestieve kracht uit, maar van de samenstellende
onderdelen klopt er geen enkel. In de eerste plaats is de term 'parol' niet correct.
De regel keert zich niet slechts tegen een beroep op eerdere mondelinge toezeggin-
gen, maar ook tegen het aanvoeren van schriftelijke stukken, zoals correspondentie,
telegrammen, telexen, ontwerp-contracten, memoranda, enzovoort.

Nog minder juist is de term 'evidence'. Evident is dat de 'parol evidence rule'
een bewijsrechtelijke achtergrond heeft. In 1604 waarschuwde een Engelse rechter

2 H. Gevaert, Aankoop computer, een juridische va/kuil,-Informatie 1979, pp. 719, 720; Y. Poullet,
Computerrecht 1985/6, p. 59; G. Vandenherghe, Partijenaansprakelijkheid bij softwarecontracten,
Antwerpen/Deventer 1984, p. 91. In navolging van deze Belgische auteurs zijn ook Nederlandse
schrijvers dit anglicisme of liever: amerikanisme gaan gebruiken: J.J. Borking, Contractuele
hescherming van programmatuur, Informatie 1984/7, pp. 565, 572; Rinke], loc.cit. (noot 1), p. 5.

3 E.A. Farnsworth, Contracts, Boston/Toronto, 1982, p. 447. In deze zin reeds S. Williston, Contracts,
derde druk door W.H.E. Jaeger, Mount Kisco NJ, 1961, vol. 4, p. 956.
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al dat 'it would be inconvenient, that matters in writing made by advice and on
consideration, and which finally import the certain truth of the agreement of the
parties should be controlled by averment of the parties to be proved by the uncertain
testimony of slippery memory'.4

Ten slotte kan nauwelijks meer van een 'rule' worden gesproken. Wat houdt
deze regel dan in? De huidige betekenis van de 'parol evidence rule' wordt als volgt
omschreven:

'Any contract, however made or evidenced, can be discharged or modified by subsequent
agreement of the parties. (...) If the foregoing is true of antecedent contracts that were once
legally operative and enforceable, it is equally true of preliminary negotiations that were
not themselves mutually agreed upon or enforceable at law. The new agreement is not a
discharging contract, since there were no legal relations to be discharged; but the legal
relations of the parties are now governed by the terms of the new agreement.'

Als zo vaak in het Amerikaanse recht is de grondslag van de 'parol evidence rule'
de veronderstelde partijwil. Dit brengt mee dat partijen mogen aantonen dat hun
wil er niet op gericht was om eerdere wilsuitingen uit te sluiten. Over de vraag hoe
dit dient te geschieden, bestaat in de Amerikaanse doctrine een klassieke strijd
tussen de twee grote commentatoren van het contractenrecht van de eerste helft
van deze eeuw, Corbin en Williston. In navolging van Williston' nam de rechtspraak
vroeger veelal aan dat tegenbewijs tegen de 'parol evidence rule' niet is toegelaten
zodra maar sprake is van een document dat er als een 'final agreement' uitziet.
Tegenwoordig wordt deze bevoegdheid op gezag van Corbin' gewoonlijk wel aan-
genomen. Deze ontwikkeling is bevestigd in paragraaf 213 van de Restatement
Second.

Maar reeds voordat het zover was, had de Amerikaanse rechter uitwegen gevon-
den. Zo kon hij bijvoorbeeld beslissen dat partijen de bedoeling hadden om hun
overeenkomst slechts ten dele finaal vast te leggen. Voor het overige waren de
toezeggingen en documenten uit de precontractuele fase dan wel relevant. Dit gold
echter alleen voor zover de stukken niet in strijd waren met het 'final agreement'.
De vraag of die strijd aanwezig was, leidde gelijk valt te begrijpen tot vele
geschillen.8 Ernstiger was dat ook de vraag of partijen nu hun gehele rechtsbetrek-
king hadden willen regelen dan wel slechts een deel daarvan tot vele meningsverschil-
len leidde. Ook met betrekking tot deze kwestie nam de rechtspraak aanvankelijk

4 Countess of Rutland's Case, 5 Coke's Reports 25b, 26a-b, 77 English Reports 89, 90 (K.B. 1604),
geciteerd door Farnsworth, op.cit. (noot 3) p. 449.

5 A.L. Corbin, Contracts, St. Paul Minn, 1960, vol. 3, par. 574, pp. 371-378. Zie hieromtrent ook
Farnsworth, op.cit. (noot 3), p. 451.

6 Williston-Jaeger, op.cit. (noot 3), vol. 4, par. 633, pp. 976, 978.
7 Corbin, op.cit. (noot 5), par. 582, pp. 444-464. Zie voor een analyse van de verschilpunten tussen

de visies van Williston en Corbin: J.D. Calamari en J.M. Peri llo, The law of contracts, tweede druk,
St. Paul Minn, 1977, pp. 103-111.

8 Vergelijk de strijd te onzent over de vraag of sprake is van beperkende dan wel van aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid.
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aan dat een eerste blik op het contract toereikend was om de vraag te beantwoorden.9
Maar ook in deze kwestie lijken de opvattingen van Corbin tehebben gezegevierd.

Afgezien van deze onduidelijkheden, kent de 'parol evidence rule' vanouds
verscheidene beperkingen. In de eerste plaats vallen buiten de regel de 'collateral
agreements', nevenovereenkomsten. Voorts veronderstelt de 'parol evidence rule'
een rechtsgeldige overeenkomst. Om aan te tonen dat een overeenkomst niet rechts-
geldig is, mogen partijen zich wel beroepen op de precontractuele onderhandelingen.
In de derde plaats heeft de regel alleen betrekking op de vaststelling van de inhoud
en niet op de uitleg daarvan. Ook voor de uitleg van de overeenkomst mag op de
precontractuele fase een beroep worden gedaan. Ten slotte heeft de 'parol evidence
rule' alleen betrekking op eerder gedane toezeggingen en gebezigde documenten;
later gevoerde onderhandelingen vallen buiten haar bereik.'"

3 De 'entire agreement clause'
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn geworden dat de 'parol evidence rule' de
zo gewenste zekerheid slechts ten dele verschaft. Vooral de vraag of partijen nu al
dan niet de bedoeling hadden om hun rechtsbetrekking volledig te regelen, heeft
tot veel jurisprudentie geleid. Het is daarom te begrijpen dat partijen zich voor alle
zekerheid van een einde aan de onzekerheid over de zekerheid hebben willen
verzekeren. Omdat de grondslag voor de 'parol evidence rule' de veronderstelde
partijwil is, staat het partijen vrij om deze wil vast te leggen of om daarvan af te
wijken.

Gebruikelijk zijn clausules als:
'This writing contains the entire agreement of the parties and there are no promises, under-
standings, or agreements of any kind pertaining to this contract other than stated herein.'"

Behalve als 'entire agreement clause' wordt deze clausule ook wel als 'merger
clause' aangeduid: in de ogen van de Amerikaanse jurist integreert de clausule
eerdere onderhandelingen in het contractsdocument.

Nu de 'entire agreement clause' kan worden beschouwd als een contractuele
vastlegging van een common law regel, staat de Amerikaanse rechter er welwillend
tegenover. Ook wanneer de clausule is opgenomen in algemene voorwaarden, wordt
er in het algemeen niets onoirbaars in gezien.'

Eenmaal goed bevonden voor binnenlands gebruik, werd de 'entire agreement

9 Vergelijk de opvatting te onzent dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van
partijen is geregeld op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de contractsbepalingen
zou kunnen worden beantwoord HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (C.J.H.B.) inzake Ermes/Haviltex
(in afwijzende zin).

10 Zie hieromtrent Farnsworth, op.cit. (noot 3), pp. 460-474. Zie voorts W.S.M. Schut, Letters of
intent, Zwolle, 1986, p. 35, met verdere verwijzingen naar Nederlandse literatuur.

11 Farnsworth, op.cit. (noot 3), p. 458.
12 Idem.
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clause' spoedig ook voor de export gebruikt. Amerikaanse dochterbedrijven gingen
de clausule ook bezigen in het binnenlands verkeer in hun land van vestiging. Het
belangrijkste voorbeeld van een contractstype waarbij dit gebruik kan worden ge-
signaleerd, is het computercontract.

Onder computercontracten begrijp ik hier de overeenkomsten gericht op over-
dracht, ontwikkeling of onderhoud van allerhande reken- en opslagtuig en de bijbe-
horende programmatuur. Men maakt gewoonlijk onderscheid tussen contracten
inzake hardware (de machine) en software (de programmatuur). Daar tussenin
bevindt zich de firmware (programma in de vorm van hardware)."

Allerhande computercontracten die in het Nederlandse taalgebied in omloop
zijn, blijken een 'entire agreement' clausule te bevatten. Zo lezen we in een Neder-
lands onderhouds-garantiecontract:

'Deze voorwaarden en de overeenkomst waarvan zij deel uitmaken treden in de plaats van
alle voorgaande mondelinge en schriftelijk gemaakte afspraken over hetzelfde onderwerp.'"

Duidelijker nog is de door Borking geciteerde clausule:

'Deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen bevatten alle rechten en verplichtingen
van beide partijen jegens elkander en treden in de plaats van alle voorafgaande handelingen,
toezeggingen, voorstellen en correspondentie betreffende het in deze overeenkomst bepaal-

Helemaal niets aan de verbeelding laat de navolgende clausule over:

'De klant erkent kennis genomen te hebben van dit contract en van de bijlage erbij in al
zijn geschreven en gedrukte bepalingen en verklaart de voorwaarden te aanvaarden. Hij
erkent bovendien dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen
beide partijen en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of verbintenissen
vervangen en vernietigen evenals elke andere mededeling tussen de partijen met betrek king
tot de inhoud van dit contract.

De onderhavige overeenkomst en de Bijlage die op dezelfde dag ondertekend zijn omvat-
ten al de verbintenissen van de ene partij tegenover de andere. Er wordt uitdrukkelijk
overeengekomen dat de briefwisseling, de aanvragen om offertes te bekomen of de vroegere
voorstellen in verband met dezelfde machine als onbestaande zullen beschouwd worden.'

In de nog schaarse literatuur over computercontracten wordt de 'entire agreement'
clausule veelal negatief beoordeeld. Gevaert' en Rinkel" achten deze clausule
uiterst gevaarlijk voor de klant. Positief is slechts Borking.' Vandenberghe neemt

13 Zie J.J. Borking, Third party protection of software and firmware, Amsterdam, 1985, p. 66.
14 Onderhouds-garantie-overeenkomst van LCI Computer Import BV te Heeswijk-Dinther.
15 Borking, loc.cit. (noot 2), p. 572.
16 Koopovereenkomst van Honeywell-Bull Belgie, geciteerd door G. Vandenberghe, Partijenaanspra-

kelijkheid hij softwarecontracten, Antwerpen/Deventer, 1984, p. 91, noot 130.
17 H. Gevaert, loc.cit. (noot 2), pp. 719-720.
18 Rinkel, loc.cit. (noot 1), p. 5.
19 Borking, loc.cit. (noot 2).
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een tussenstandpunt in: 'In principe kan de strekking van dit beding niet worden
afgekeurd. Maar het valt moeilijk te vereenzelvigen met de aard van het standaard-
contract dat bijna per definitie niet de volledige overeenkomst bevat.''

In een modelcontract opgesteld door een werkgroep van de Confederation of
European Computer User's Associations zijn de klanten in de tegenaanval gegaan.
Op het titelblad van het modelcontract treffen we de navolgende omschrijving van
de overeenkomst aan:

Overeenkomst" betekent: het contract aangegaan tussen Klant en Leverancier, voor uitvoe-
ring van de Werken. Zij omvat alle technische, commerciele en andere documenten en
briefwisseling waarnaar gerefercerd kan worden om de rechten en verplichtingen van de
partijen vast te stellen.'

Uit de toelichting blijkt dat de opstellers op deze wijze met de 'entire agreement
clause' hebben willen afrekenen.'

4 Nederlands recht

Hoe moet de 'entire agreement' clausule naar Nederlands recht worden beoordeeld?
Voorop dient te worden gesteld dat de clausule in onze landstreek niet geheel nieuw
is. Er bestaat zelfs enige rechtspraak over. Alvorens hieraan aandacht te besteden,
wil ik echter nagaan of ons recht ook zoiets als de 'parol evidence rule' kent. Zou
dat niet het geval zijn, dan ontvalt immers de voedingsbodem aan de clausule die
deze regel beoogt vast te leggen.

Het Nederlandse recht kent niet de algemene regel dat in geval van een schriftelijk
contract een beroep op eerder gedane mondelinge of schriftelijke toezeggingen niet
vrijstaat. Het Burgerlijk Wetboek kent wel een uitlegregel, waarvan de toepassing
tot soortgelijke resultaten leidt. Artikel 1378 BW bepaalt: 'Indien de bewoordingen
eener overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken.'
Door aan te nemen dat de bewoordingen van een clausule volkomen duidelijk zijn,
wist de rechter in vroeger tijden eerdere correspondentie en toezeggingen buiten
te sluitcn.22 Inmiddels is dit verleden tijd. Artikel 1378 BW zal in het Nieuw Bur-
gerlijk Wetboek niet terugkeren en de uitleg van het tussen partijen overeengeko-
mene is in Ermes/Havilteehelemaal opengegooid. In dit arrest kreeg de Hoge
Raad te oordelen over de 'vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van
partijen is geregeld en of dat contract een leemte laat die moet worden aangevuld.'
`Voor de beantwoording van die vraag', aldus de Hoge Raad, `komt het aan op de

20 Vandenberghe, op.cit. (noot 16), p. 91.
21 Kinkel. loc.cit. (noot 1), p. 5.
22 Een enkel voorbeeld Rb. Amsterdam 30 juni 1905, W 8289: Nu de woorden van de concurrentie-

clausule volkomen duidelijk zijn, kan een verwijzing daarin naar vroegere correspondentie, volgens
welke de schuldenaar zich tot minder verbond, de overigens geheel klare zin van de woorden waarin
de verbintenis is neergelegd niet onduidelijk maken.

23 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (C.J.H.B.).
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zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze
bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van
elkaar mochten verwachten.'

Men kan tegenwerpen dat de vraag of een precontractuele toezegging deel uit-
maakt van de overeenkomst net iets anders ligt dan de kwestie waar het in het
Haviltex arrest om ging. Het terrein van de 'parol evidence rule' kan echter worden
gesitueerd precies tussen de Haviltex casus en de totstandkoming van de overeen-
komst. Welnu, ook bij de totstandkoming van de overeenkomst hanteert de Hoge
Raad een formule als die in het Haviltex arrest. In Bunde/Erckens' overweegt de
Hoge Raad dat 'het antwoord op de vraag of al of niet een overeenkomst tot stand
is gekomen, in beginsel afhangt van wat beide partijen over en weer hebben ver-
klaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij
daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben
afgeleid.'

Indien de Hoge Raad voor zowel de totstandkoming als de uitleg van de overeen-
komst gelijksoortige formules bezigt, mag worden aangenomen dat een dergelijke
formule ook geldt voor de vraag welke uitingen van partijen tot de contractsinhoud
dienen te worden gerekend.

Deze formule staat op gespannen voet met de 'parol evidence rule'. Er is in de
Verenigde Staten en Nederland sprake van twee verschillende hermeneutische cir-
kels. De Amerikaanse cirkel is door de rechtspraak in beperkte mate opengebroken;
partijen pogen hem via de 'entire agreement' clausule weer te sluiten. De Neder-
landse rechtspraak staat een open uitleg voor. Daarmee is nog niet gezegd dat het
partijen niet ook naar Nederlands recht zou vrij staan de cirkel te sluiten. Een van
de uitvloeisels van de ook bij ons geldende contractsvrijheid is dat partijen de
bevoegdheid hebben om het eerder overeengekomene te wijzigen.' Indien partijen
deze vrijheid hebben, mogen zij ook het mindere: de eerder over en weer gedane
toezeggingen van de contractsinhoud uitsluiten. Hier houdt de overeenstemming
tussen beide stelsels halt. TerwijI in het Amerikaanse recht wordt aangenomen dat
partijen de inhoud van de overeenkomst hebben willen beperken tot het geschreven
contract, is dit naar Nederlands recht juist niet het geval.

Het verschil uit zich hierin, dat naar Amerikaans recht een geritualiseerde han-
deling voldoende zal zijn om de oorspronkelijke common law regel in alle gestreng-
heid vast te leggen, terwijI naar Nederlands recht een veel duidelijker uitsluiting
nodig zal zijn om de beoogde radicale breuk met ons stelsel van contractsvinding
te realiseren.

De rechtspraak bevestigt deze analyse. Wanneer partijen met open vizier strijden,
verzet niets zich tegen een 'entire agreement' clausule. Zo overwoog het Haagse
Hof in 1973

'dat een overeenkomst wel eens meer kan omvatten dan een vastlegging per brief inhoudt;
dat in casu echter de vastlegging per brief, geredigeerd door VVC, gericht aan Hirsch,

24 HR 17 december 1976, NJ 1977, 241 (G.J.S.).
25 Vergelijk HR 19 juni 1964, NJ 1964, 479 inzake Hanlemar c. Vaillantkwartier.
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medegetekend door de garant Zwolsman en bestemd om bij een notaris te worden gedepo-
neerd, niet anders kan worden uitgelegd dan als de eindredactie van hetgeen na besprekingen
en onderhandelingen uiteindelijk was overeengekomen; dat het aan Hirsch ter tekening
voorleggen van deze brief niet slechts een bewijsrechtelijke functie had, doch er tevens toe
strekte om bij Hirsch alle twijfel weg te nemen omtrent omvang en inhoud van het overeen-
gekomen; dat dan ook Hirsch er op mocht vertrouwen dat de aan hem gerichte brief inhield
al hetgeen van hem werd verwacht%a

Een tegen deze overweging gericht cassatiemiddel strandde op de feitelijke grond
van de beslissing.' Niet alleen verzet zich niets tegen deze handelwijze, het kan
onder omstandigheden zelfs heel goed zijn als partijen eventueel te vrezen menings-
verschillen voorkomen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Geheel anders is de situatie wanneer een contractspartij haar zin via de kleine
letter van de overeenkomst probeert door te drijven. Er zijn gevallen waarin de
rechter deze poging geslaagd achtte, maar veel vaker komt het voor of liever:
kwam het voor, want deze zaken speelden vooral in de jaren dertig dat een
beroep op de clausule wordt afgewezen. Tal van constructies werden daarbij te
baat genomen. Het duidelijkst komt de heersende attitude van de rechter tot uiting
in een vonnis van de kantonrechter te Amsterdam. Het door gedaagde ondertekende
briefje 'Ondergeteekende weet, dat U niet aansprakelijk is voor toezeggingen of
mededeelingen, welke in dit verzoek niet zijn vermeld' achtte de kantonrechter
niet van belang, omdat deze zinsnede niets anders zou behelzen dan een juridische
oordeelvelling van gedaagde, die echter niet juist is: toezeggingen of mededelingen
hebben immers wel degelijk betekenis, ook al staan ze niet in het schriftelijke
contract vermeld.'

Een beroep op clausules als de hier bedoelde werd voorts verworpen door een
strikte uitleg van het beding,' op grond van een wilsgebrek,' wegens onbekendheid
met het beding,' wegens minder juist strijd met artikel 1374, lid 1 BW,'
wegens strijd met de goede trouw' of op grond van feitelijke omstandigheden.'

26 Hof 's-Gravenhage 21 maart 1973, te kennen uit HR 19 april 1974. NJ 1974, 826, inzake Verenigde
Vorstenlandsche Cultuur Mij. c. Hirsch.

27 Zie vorige noot.
28 Meestal gaat het daarbij om een variant van de 'entire agreement' clausule, te weten het beding dat

toezeggingen van een vertegenwoordiger die niet in het contract zijn vermeld niet binden: Hof
's-Gravenhage 8 maart 1962, NJ 1963, 115; Ktg. Haarlem 10 oktober 1963, Praktijkgids nr. 109;
Ktg. Assen 31 juli 1972, Praktijkgids nr. 805.

29 Ktg. Amsterdam 18 mei 1927, W 11 870.
30 Rb. Utrecht 21 april 1926, NJ 1927, 232; Rb. Amsterdam 30 maart 1928, NJ 1928, 1123; Rb.

Amsterdam 3 maart 1932, NJ 1934, 229; Rh. Amsterdam 12 mei 1933. NJ 1934, 166; Hof Leeuwarden
22 november 1933, NJ 1934, 1438.

31 Ktg. Den Helder 16 oktober 1963, Praktijkgids nr. 109 (G. van Muiden); Ktg. Den Helder 30
december 1963 en 8 april 1964, Praktijkgids nr. 84 (Th.J. van der Heijden) (bedrog); Ktg. Amsterdam
8 maart 1932, NJ 1933, 929 (misbruik van omstandigheden).

32 Ktg. Amsterdam 13 maart 1929, NJ 1929, 1537; Ktg. Leiden 24 september 1958, Rechtskundige

Adviseur nr. 807.
33 Ktg. 's-Gravenhage 3 mei 1933, NJ 1933, 1288.
34 Ktg. Alphen aan den Rijn 1 augustus 1967. Praktijkgids nr. 416; RvA metaalnijverheid en -handel

7 maart 1977. NJ 1978, 61 (P.Z,).
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Naar Nieuw BW, dat in deze voor anticiperende interpretatie in aanmerking komt,'
kan de 'entire agreement' clausule als onredelijk bezwarend in de zin van artikel
6.5.2A.2a worden aangemerkt. Een van de argumenten hiervoor kan worden geput
uit artikel 7.1.2.7: een zaak die niet de eigenschappen bezit, die de koper, gelet
op alle omstandigheden van het geval, mocht verwachten beantwoordt niet aan de
overeenkomst. Van deze bepaling mag blijkens artikel 7.1.1.4a bij consumenten-
transacties niet worden afgeweken, maar rechtstreeks geldt zij alleen voor koopover-
eenkomsten. Onder omstandigheden zal voorts een beroep kunnen worden gedaan
op artikel 6.5.2A.4a of op een van de onderdelen van de artikelen 6.5.2A.3 en 4.
Geen van laatstbedoelde onderdelen ziet rechtstreeks op de 'entire agreement'
clausule, die kennelijk nog te sporadisch voorkwam om al een plaats in de zwarte
of grijze lijst te verdienen. Ook artikel 6.5.2A.3 onder (k) zal veelal niet van
toepassing zijn, nu het immers niet om een bewijskwestie maar om een vaststellings-
beding gaat.

Indien we met een commercidle transactie te maken hebben, ligt de zaak al niet
anders. Naar geldend recht kunnen we reeds in het voetspoor van Holleman/De
Klerk' op het ongebruikelijke van de 'entire agreement' clausule wijzen. Heel
duidelijk vinden we het belang van de qualificatie ongebruikelijk in combinatie met
onevenwichtig verwoord in een arbitrate uitspraak:

'Een wederpartij, die in goed vertrouwen geen bezwaar maakt tegen het op zichzelf niet
ongebruikelijke toepasselijk verklaren van voorwaarden, mag er redelijkerwijs op vertrou-
wen, dat die voorwaarden althans enigszins passend en gebruikelijk zijn en niet uitsluitend,
en dan nog wel op een onredelijke wijze, rekening houden met de belangen van degene,
die deze voorwaarden hanteert.'

Aileen wanneer een ondernemer een contractsdocument ondertekent, zal men niet''
spoedig tot onverbindendheid van de mede-ondertekende algemene voorwaarden
besluiten."

Bij onze conclusie dat een 'entire agreement' clausule naar Nederlands recht
met grote terughoudendheid tegemoet dient te worden getreden passen enige rela-
tiverende kanttekeningen.

In de eerste plaats: evenmin als de 'parol evidence rule' in de common law een
onwrikbaar beginsel is gebleken, is dat met onze Haviltex-formule het geval. Die
formule bergt zelf al in zich dat een bepaalde branche of bevolkingsgroep een
andere rechtscultuur kan scheppen of meenemen. Volgens de Hoge Raad mochten
bij de beantwoording van de vraag wat partijen over en weer uit elkaars verklaringen

35 Ktg. 's-Gravenhage 30 juli 1930, NJ 1930, 1096 (vertegenwoordiger had in gedaagdes contractsexem-
plaar bij het beding aangetekend: 'deze artikelen vervallen').

36 Zie mijn bijdrage in de Kroniek van het privaatrecht 1985. RMTh 1986.
37 HR 20 november 1981, NJ 1982. 517 (C.J.H.B.). Zie voorts naar Duits recht H. Bard. Hardware,

Software und Allgemeine Geschiiftsbedingungen, Computer und Recht 1985, pp. 13-22; P. Gorny,
W. Kilian, Computer-software und Sachmeingelhaftung. Stuttgart, 1985; M. zu Lowenstein, AG B-Pro-
bleme beim Ein- und Verkauf von Computersoftware, Betriebs-Berater 1985, pp. 1696-1700.

38 RvA Bouwbedrijven 19 juli 1985, BR 1985, p. 878.
39 Contractenrecht VII, nr. 15.
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en gedragingen mochten afleiden, in een geval waarin beide partijen Chinezen
waren, gangbare Chinese maatstaven een rol spelen.' Evenzeer zal bij de vraag
welke uitingen van partijen tot de contractsinhoud mogen worden gerekend, het
feit dat beiden tot de Amerikaanse rechtscultuur behoren van belang zijn. Tegen
deze achtergrond kan immers een 'entire agreement' clausule niet !anger als een
ongebruikelijk beding worden gezien en daarmee wordt het eenvoudiger om de
toepasselijkheid aan te nemen.

Ten tweede: het hier besprokene geldt alleen voor uitingen van partijen die aan
de vastlegging van het contract voorafgaan. Of het partijen vrijstaat om hun vrijheid
ten aanzien van het reeds overeengekomene aan beperkingen te onderwerpen,
bijvoorbeeld aan die van een eis van geschrift, is een geheel andere kwestie.'

5 Conclusie
De Amerikaanse invloed op het Europees-continentale recht is tot dusver beperkt,
maar niet onbelangrijk geweest. De beInvloeding geschiedt langs andere kanalen
dan bij het Franse en Duitse recht het geval is. Frans en Duits recht hebben vaak
een directe invloed op de Nederlandse doctrine, rechtspraak en wetgeving uitgeoe-
fend. Vroeger was het vooral de Franse doctrine die een voorbeeldfunctie had
rechtshistorische argumenten prevaleerden daarbij. Tegenwoordig zijn het in het
bijzonder de Duitse rechtspraak en wetgeving, die ons hoogste rechtscollege en de
wetgever, op rechtsvergelijkende basis, inspireren.

De Anglo-Amerikaanse invloed uit zich minder direct. Leerstukken of rechtsfi-
guren als anticipatory breach, concern, independent contractor, trust en undue in-
fluence hebben dan wel rechtstreeks onze wetgeving beinvloed. Maar vakerverloopt
het contact via verdragen (fundamental breach, human rights), via de doctrine
(diversion) of via contracten (factoring, franchise, lease, time-sharing). Langs deze
laatste weg is ook de 'entire agreement' clausule het Europees continentale recht
binnengedrongen. Dit is een typisch Amerikaanse invloed. In Engeland wordt de
clausule ook wel gehanteerd,' maar het crediet van haar grondslag de 'parol
evidence rule' is er ernstig aangetast.'

Er bestaat in diverse sectoren van onze maatschappij een belangrijke neiging

40 HR 18 november 1983, NJ 1984, 345 inzake Shu c. Lam.
41 De artikelen 6.5.2A.3 onder (1) en 6.5.2A.4 onder (m).
42 Zie M. Edwards, Understanding computer contracts, Londen, 1983, p. 15, die voor deze clausule

waarschuwt, en M.T. Michele Rennie, Computer contracts handbook, Londen, 1985, p. 49, die
daarentegen in artikel 2(c) van een model Sales agreement een voorbeeld van een 'entire agreement'
clausule geeft.

43 G.H. Treitel, The law of contract, zesde druk, Londen, 1983, pp. 151, 158 komt tot de conclusie
dat de uitzonderingen de regel volledig hebben ondermijnd. De Law Commission heeft in Working
Paper nr. 70 (1976) op afschaffing aangedrongen. Ten aanzien van de uitleg van uiterste wilsbeschik-
kingen waarvoor het leerstuk vermoedelijk het eerst gold: P.S. Atiyah, The rise and fall of freedom
of contract, Oxford, 1979, p. 459 is dit voor sommige gevallen inmiddels geschied in section 21
van de Administration of Justice Act 1982.
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om de uit te leggen materie in omvang te beperken. Fundamentalisten zien de
Schrift, of de geschriften van Rudolf Steiner, als het laatste woord. In de letteren
bestaat een sterke stroming, die zich verzet tegen de uitleg van literaire meesterwer-
ken uit de persoonlijke lotgevallen van de schrijver, zoals George Painter dat bijvoor-
beeld met het leven van Marcel Proust heeft gedaan. Op juridisch gebied hebben
de grote codificatoren steeds gestreefd naar vermindering van het grote aantal
rechtsbronnen.

In Engeland en tegenwoordig vooral de Verenigde Staten kan weliswaar van
een alomvattende codificatie niet worden gesproken, maar die wetten die er zijn
hebben een grotere pretentie als usurpatoren van rechtsbronnen dan de continentale
codificaties. Het verschil treedt met name in het licht bij de waarde die aan toelich-
tende stukken en parlementaire geschiedenis wordt gehecht. In een land als het
onze is deze waarde groot, in Engeland en de Verenigde Staten in het geheel niet.
lets soortgelijks zien we in de contractuele sfeer. Datgene wat partijen zijn overeen-
gekomen moet liefst in édn contractsdocument zijn neergelegd. Over de vraag of
dit een wenselijke doctrine is, valt te twisten. Een groot nadeel is in mijn ogen dat
de practische uitwerking meebrengt dat ondernemers bij het afsluiten van contracten
steeds juristen in de arm zullen moeten nemen.

Een illustratie van wat er kan gebeuren als aan een kant wel batterijen juristen
worden ingezet en aan de andere kant niet, is de verovering van Europa door de
'entire agreement' clausule. In een Amerikaanse handleiding voor internationale
commercidle transacties waarschuwt de auteur zijn lezers:

'While legally trained persons in some countries (e.g., the Soviet Union) share, with United
States lawyers, an affinity for written contracts which set out the full extent of every right
and duty of each party, the practice in other countries tends toward more generally worded
agreements that leave it to the parties (e.g., in Japan) or to the courts (e.g., in Germany)
to supply any necessary details.'

En hij vervolgt:

'An assumption that lawyers "on the other side will balance things out" may be displaced
because lawyers in many countries play a different, and far less powerful, role than United
States lawyers play in shaping an international business transaction:'

Nu een eerste afweerlinie in ons land bleek te ontbreken, zal in de tweede linie de
rechtspraak, gesteund door wetgever en doctrine, de import van klein geletterde
'entire agreement' clausules dienen te bestrijden. Voor een transplantatie van dit
stukje Amerikaanse rechtscultuur naar het Europese continent, ontbreken hier
vooralsnog de noodzakelijke voorwaarden.'

44 D.T. Wilson, International business transactions in a nutshell, tweede druk, St. Paul Minn, 1984, p.
434.

45 Ibidem, p. 435.
46 Vergelijk B. Grossfeld, Mack und Ohnmacht der Rechtsvergleichung, Tubingen, 1984, p. 88.
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