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Voorwoord 
 
Toen mijn promotor, Prof. mr. I. Giesen, mij bijna tweeënhalf jaar geleden voorstelde om een 
proefschrift te schrijven over het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen, heb ik niet heel 
lang hoeven na te denken. Ik had er, daartoe aangemoedigd door prof. mr. H.L.E. Verhagen, al 
een Monografie Privaatrecht over geschreven en daarnaast is het een erg boeiend leerstuk dat 
vele verschillende verbintenisrechtelijke aspecten kent. En mijn hart ligt nu eenmaal bij het 
verbintenissenrecht. Daarnaast sluimerde de gedachte om ooit een proefschrift te schrijven 
eigenlijk al heel lang, maar op de een of andere wijze was het er nooit van gekomen en bleef het 
bij enkele wetenschappelijke artikelen. Nu dus een proefschrift, aan het schrijven waarvan ik 
buitengewoon veel plezier heb beleefd! 
 
Als voorwaarde voor het schrijven van een proefschrift heb ik voor mezelf van meet af aan 
gesteld dat het een praktisch boek zou moeten worden in dier voege dat ik hoop dat het de 
rechtspraktijk (studenten, advocaten, bedrijfsjuristen, rechters) het nodige houvast kan bieden bij 
de beantwoording van rechtsvragen die verband houden met het besproken leerstuk. Daarnaast 
hoopte ik natuurlijk dat ik nog iets nieuws aan de rechtsontwikkeling zou kunnen toevoegen. Een 
poging daartoe heb ik met name kunnen ondernemen op het punt van (het in kaart brengen van) 
de juridische kwalificatie van voorbehouden en op het punt van de eventuele vergoedingsplicht 
van – kort gezegd – onderhandelingskosten bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen. Ik 
ben benieuwd hoe het recht zich op deze punten verder gaat ontwikkelen en zal dit met veel 
(wetenschappelijke) belangstelling blijven volgen. Überhaupt hoop ik dat ik ook in de toekomst 
het beoefenen van de rechtspraktijk als advocaat zal kunnen blijven combineren met 
wetenschappelijke werkzaamheden. 
 
Nu het proefschrift gereed is gekomen, wil ik graag een aantal mensen meer in het bijzonder 
bedanken. Allereerst mijn promotor. Zoals aangegeven, is hij degene geweest die mij het laatste 
zetje heeft gegeven om daadwerkelijk de handschoen op te pakken en aan het schrijven te gaan. 
Verder heeft hij mij, gedurende het promotietraject, met raad en daad terzijde gestaan, hoofdstuk 
voor hoofdstuk met een kritische blik bekeken en mij op een hele prettige wijze door het 
promotietraject geloodst. Wij hebben, althans naar mijn mening, uiterst efficiënt met elkaar 
samengewerkt (wellicht hadden we best eens samen gewoon een biertje kunnen gaan drinken in 
plaats van louter strak geplande lunchbesprekingen te arrangeren die ons beiden weinig 
declarabele tijd kostten, maar dat is wellicht een goed voornemen voor na de promotie). Voor dit 
alles ben ik hem veel dank verschuldigd. Dat zelfde geldt ook voor de leden van de 
leescommissie (prof. mr. A.L.M. Keirse, prof. mr. K.R.S.D. Boele-Woelki, prof. mr. S.E. 
Bartels, prof. mr. R.P.J.L. Tjittes en prof. mr. F.W. Grosheide). Hen dank ik voor het nemen van 
zitting in de leescommissie en voor hun waardevolle commentaren die zeker hebben geleid tot 
een kwalitatieve verbetering van het boek. 
 
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan een aantal mensen dat zich meer in het bijzonder met 
(bepaalde delen van) de inhoud en met de vormgeving van het proefschrift heeft bezig gehouden. 
Daarbij denk ik dan in de eerste plaats aan Ella van den Brink op wie ik één dag per week als 
werkstudent een beroep mocht doen. Ella en ik hebben heel veel met elkaar gediscussieerd over 
allerlei aspecten van het leerstuk. Voor een deel hebben deze discussies uiteindelijk een zeer 
wezenlijke bijdrage geleverd aan een aantal gedachten dat in dit proefschrift naar voren komen, 
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met name met betrekking tot de kwalificatie van voorbehouden. Daarnaast heeft Ella veel 
jurisprudentie en literatuur verzameld en geanalyseerd en mij daarbij veel werk uit handen 
genomen.  
 
Dat laatste geldt ook voor Wilma Dedecker en, sinds haar vertrek bij mijn kantoor, met name 
voor Elly van den Berg. Elly is verantwoordelijk voor de gehele uniformering en opmaak van de 
tekst van het manuscript en voor veel van de grafische weergaven in het proefschrift. Ik ben haar, 
voor haar enorme toewijding op dit vlak, veel dank verschuldigd. Evenals overigens aan de 
dames van de bibliotheek van mijn kantoor, Saskia Wilmes en Sylvia Braun. Zij hebben mij 
week in, week uit, voorzien van alles wat op het gebied van literatuur en jurisprudentie, direct 
dan wel indirect, ook maar enigszins verband hield met de leerstukken die onderwerp vormen 
van dit proefschrift. 
 
Dank ook aan de kantoorgenoten die zo vriendelijke waren om ieder een hoofdstuk van het 
manuscript voor zijn of haar rekening te nemen om daar nog eens heel kritisch naar te kijken; dit 
heeft wederom bijgedragen tot een kwalitatieve verbetering. Dank verder meer in het bijzonder 
aan mijn vennoten die het mij mogelijk gemaakt hebben om, naast mijn kantoorwerkzaamheden, 
aan mijn promotieonderzoek te werken. Speciale dank in dit verband ook aan Johan Koggink, 
mijn kantoordirecteur, die mij, naast op vele andere professionele vlakken, ook op het vlak van 
het promotieonderzoek, altijd heeft gestimuleerd en ondersteund. 
 
Dat laatste geldt eveneens voor Manfred Hunziker, die mij op onze vele bergtoeren in de Alpen 
het nodige aan doorzettingsvermogen en concentratie heeft bijgebracht en met wie ik op grote 
hoogte heel wat boeiende rechtsvergelijkende discussies (naar Nederlands en Zwitsers recht) heb 
gevoerd! Ik hoop er nog vele te voeren. Manfred, zelf ook gepromoveerd, is ongetwijfeld mede 
debet geweest aan mijn wens om te promoveren en de uiteindelijke realisatie daarvan. 
 
Mijn paranimfen Marcel Noordhuis en Henk-Peter Vos dank ik voorts voor hun vriendschap en 
hun bereidheid om mij bij de verdediging van mijn proefschrift te assisteren. 
 
Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, gaat mijn dank uit naar mijn allerliefste vrouwen: 
Christine en mijn dochter Victoria. Zij hebben het waarschijnlijk van een ieder die hier is 
genoemd, verreweg het zwaarste gehad. Het schrijven van een proefschrift naast mijn werk heeft 
helaas een zware wissel getrokken op ons privéleven. Desalniettemin heeft Christine mij altijd 
onvoorwaardelijk ondersteund en van tijd tot tijd weer met beide benen op de grond gezet 
(“Hoeveel mensen gaan dat proefschrift van jou nu eigenlijk lezen?”). Ik hoop de komende 

periode weer meer met ons drieën te kunnen ondernemen en wellicht is het een schrale troost 
voor al die uren dat jullie er alleen op uit moesten terwijl ik aan het schrijven was, maar: ik draag 
dit proefschrift aan jullie op. 
 
Marcel Ruygvoorn 
 
Soest, 20 april 2009 
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1 Inleiding 
 
1.1 Inleiding  

 
Onderhandelen gebeurt al sinds mensenheugenis. Of het nu gaat over de tegenwaarde in kralen van 
een tweetal vuurstenen, de prijs van een nieuwe auto, onze arbeidsvoorwaarden of – in de familiaire 
sfeer – de eerstvolgende vakantiebestemming, bij het onderhandelen is ons streven er doorgaans op 
gericht om onze eigen behoeften zo goed mogelijk te bevredigen en onze uitgangspunten 
gerealiseerd te krijgen. Dit impliceert allereerst dat wij zullen proberen om zoveel mogelijk vrijheid 
voor onszelf te creëren om zoveel en zolang mogelijk alternatieven die onze behoeften even zozeer 
of beter zouden kunnen bevredigen, tegen elkaar af te kunnen wegen. Op zichzelf is daar helemaal 
niets mis mee; het is een van de uitvloeisels van het beginsel van de contractsvrijheid dat ons 
Nederlandse recht beheerst. Zoals nagenoeg elk recht, kent echter ook het recht om eenmaal 
begonnen onderhandelingen te beëindigen, om vervolgens bijv. met een ander in zee te gaan, zijn 
beperkingen. Namelijk, daar waar de belangen van de onderhandelingspartner op enig moment 
zwaarder gaan wegen en rechtens bescherming behoeven. Of, anders gezegd: wie over de 
totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt, mag, net zo min als in de contractuele fase, de 
belangen van zijn wederpartij uit het oog verliezen en zal zijn handelwijze mede door die belangen 
moeten laten leiden. Onder omstandigheden kan dit conflicteren met het hiervoor genoemde 
rechtsbeginsel van de contractsvrijheid in die zin dat dit beginsel dient te wijken voor het 
gerechtvaardigd belang van de onderhandelingspartner dat getracht wordt om de onderhandelingen 
tot een goed einde te brengen, resulterend in een verbod om de onderhandelingen af te breken of in 
schadevergoeding.  
 
1.2 De onderzoeksvragen en het doel van deze studie 

 
Het hier bedoelde spanningsveld vormt de kern van dit proefschrift en de centrale 
onderzoeksvragen zijn daaraan direct gerelateerd:  
 
a) Wanneer is het, naar Nederlands recht, een partij niet langer toegestaan om eenzijdig 
onderhandelingen af te breken, bezien verband met het beginsel van de contractsvrijheid? 
 
b) Op welke wijze kan een situatie waarin het eenzijdig afbreken van onderhandelingen niet 
(langer) geoorloofd is, worden voorkomen en welke rol kan het gebruik van (contractuele) 
voorbehouden daarin spelen? en 
 
c) Wat zijn de rechtsgevolgen indien een partij rechtens gelegitimeerd dan wel ongelegitimeerd 
onderhandelingen afbreekt? 
 
Het doel van dit proefschrift is daarmee om een praktijkgeorienteerde juridische analyse te 
presenteren van het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen. Daarbij wordt de status quo van 
het leerstuk becommentarieerd en worden suggesties aangedragen daar waar de het recht zich met 
betrekking tot dit leerstuk m.i. in een andere richting zou dienen te ontwikkelen en daar waar wordt 
gestuit op situaties waarover nog weinig eenduidigheid bestaat, zoals bijv. op het punt van de 
vergoeding van onderhandelingskosten en enkele aspecten van internationaal privaatrecht.  
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Zoals aangegeven, beoogt dit proefschrift in belangrijke mate praktijkgeorienteerd te zijn, hetgeen 
mede een reden vormde om diezelfde praktijk door middel van een enquête te bevragen naar de 
daarbinnen levende bevindingen en wensen ten aanzien van dit leerstuk, en om het voor de praktijk 
zeer relevante internationaal privaatrecht in de analyse mee te nemen. 
 
1.3 Centraal thema: De verhouding tussen het leerstuk van de precontractuele redelijkheid 

en billijkheid en het leerstuk van de contractsvrijheid 

 
Door met elkaar in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeenkomst, komen partijen 
tot elkaar te staan in een bijzondere, door de redelijkheid en billijkheid1 beheerste rechtsverhouding, 
die mee brengt dat partijen hun gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde 
belangen van de wederpartij.2 Aldus overwoog de Hoge Raad in 1957. Met deze uitspraak kreeg het 
leerstuk van de precontractuele redelijkheid en billijkheid in Nederland vaste voet in aarde. Het 
heeft tot 1982 geduurd3 voordat de Hoge Raad voor de eerste keer de gelegenheid kreeg om aan 
deze normstelling nadere invulling te geven voor wat betreft het afbreken van onderhandelingen in 
de precontractuele fase.4 Sedertdien is een aantal arresten door de Hoge Raad gewezen en is de 
nodige lagere jurisprudentie verschenen, waarmee een steeds verdergaande verfijning is 
aangebracht op de door de Hoge Raad in zijn arrest uit 1982 geformuleerde uitgangspunten. In 
hfdst. 3 zal deze jurisprudentie uitgebreid aan bod komen. Uitgangspunt van de Hoge Raad is 
daarbij dat de regel dat onderhandelende partijen hun gedrag mede moeten laten bepalen door 
elkaars gerechtvaardigde belangen, onder omstandigheden met zich kan brengen dat het (één van) 
partijen niet meer vrij staat om de onderhandelingen (eenzijdig) af te breken. Doet hij dit onder die 
omstandigheden toch, dan kan de afbrekende partij tot schadevergoeding (gederfde winst daaronder 
mede begrepen) worden veroordeeld of zelfs verplicht worden om door te onderhandelen. 
 
In dit verband rijst de hiervoor in paragraaf 1 al kort aangeduide vraag op welke wijze zich het 
leerstuk van de precontractuele redelijkheid en billijkheid (dat onder omstandigheden dus 
verstrekkende verplichtingen als die tot dooronderhandelen of tot vergoeding van geleden verlies en 
gederfde winst kan inhouden) verhoudt tot het in het Nederlandse recht algemeen aanvaarde 
beginsel van de contractsvrijheid. Eén van de gevolgen van het beginsel van de contractsvrijheid is 
immers dat – kort gezegd – een ieder vrij is om al dan niet tot het sluiten van een overeenkomst 
over te gaan. Hierin wordt geen wijziging gebracht door over de totstandkoming van de beoogde 
overeenkomst in onderhandeling te treden. De onderhandelingsfase dient immers doorgaans juist 
om de mogelijkheden om tot een overeenkomst te komen, af te tasten en dit impliceert het hebben 
van de mogelijkheid om zich uit de onderhandelingen te kunnen terugtrekken. 
 
De hier bedoelde discrepantie tussen het beginsel van de contractsvrijheid en het leerstuk van de 
afgebroken onderhandelingen dat, zoals wij zullen zien, in belangrijke mate is gebaseerd op de 
wens om vertrouwen dat door toedoen van de onderhandelingspartner heeft kunnen ontstaan, te 
honoreren, komt met name in de hoofdstukken 2, 3 en 4 aan de orde. 

                         
1 In het voor 1 januari 1992 geldende recht wordt gesproken over “goede trouw”. Nu onder het huidige recht aan dit 
begrip (als hier bedoeld) invulling wordt gegeven door de term “redelijkheid en billijkheid” (vgl. bijvoorbeeld art. 3:12 

BW) zal, behoudens bij rechtspraakcitaten, telkens met dit begrip worden gewerkt. 
2 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp). Zie ook HR 21 januari 1966, NJ 1966, 183 (Booy/Wisman). 
3 HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (Plas/Valburg). 
4 Voor een nadere invulling van het begrip “precontractuele fase”, zie hfdst. 2. 
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Nu is in het Nederlandse verbintenissenrecht het honoreren van vertrouwen dat door het toedoen 
van de wederpartij is ontstaan bepaald niet onbekend, maar volgens het traditionele uitgangspunt 
van de zogenaamde “théorie aléatoire des négotiations”, ook wel kanstheorie genoemd, dient de 
contractsvrijheid te allen tijde te prevaleren. De kanstheorie komt erop neer dat het een partij te 
allen tijde vrij staat om onderhandelingen af te breken.5 Zolang er maar niet sprake is van een 
aanbod dat door de wederpartij aanvaard is, is er geen contractuele gebondenheid en daarmee geen 
aansprakelijkheid voor het (eenzijdig) staken van de onderhandelingen. Het kanselement bestaat 
hierin dat, indien een partij kosten maakt tijdens onderhandelingen in verband met door hem 
gekoesterde winstverwachtingen, de kans bestaat dat deze niet worden gerealiseerd. Aldus neemt 
hij, bij het maken van kosten, het risico dat hij deze kosten niet kan voldoen uit de winst van het 
verwachte contract. Contractuele verbintenissen, of – meer algemeen – verbintenissen tot 
vergoeding van de gederfde winst, ontstaan slechts nadat als gevolg van het mechanisme van 
aanbod en aanvaarding een overeenkomst tot stand is gekomen. Voor die tijd is elke partij 
gerechtigd de onderhandelingen af te breken, en draagt elke partij zelf het risico van het afbreken.  
 
Dit wordt ook als juist aanvaard: de vrijheid om te contracteren brengt met zich de vrijheid de 
onderhandelingen af te breken, zonder dat men daarbij het risico loopt aansprakelijk gesteld te 
worden.6 In principe is deze kanstheorie in de rechtsstelsels van de meeste Europese landen 
(waaronder Duitsland7, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk8) nog steeds in belangrijke mate 
bepalend en dat zelfde geldt voor het Amerikaanse recht. Het is wel zo dat soms aansprakelijkheid 
wordt aangenomen, echter dit geschiedt slechts in situaties waarin de afbrekende partij verwijtbaar 
onbetamelijk heeft gehandeld, en bovendien wordt nergens zover gegaan als in Nederland, waar 
onder omstandigheden zelfs de winst die de wederpartij van de ongeoorloofd afbrekende partij derft 
omdat geen overeenkomst tot stand komt, voor vergoeding in aanmerking kan komen (zie nader 
hfdst. 9). Anders gezegd: ook in andere jurisdicties loopt men aan tegen het hiervoor gesignaleerde 
spanningsveld tussen de contractsvrijheid en de wens om in concrete situaties recht te doen aan de 
belangen van een onderhandelende partij wanneer deze bescherming behoeven, maar in het 
Nederlandse recht lijkt de spreekwoordelijke lat om een inbreuk op het beginsel van de 
contractsvrijheid te kunnen aanvaarden en dit met verstrekkende rechtsgevolgen, merkelijk lager te 
liggen. 
 
1.4 Een korte, rechtsvergelijkende inventarisatie 

 
Het vorenstaande rechtvaardigt een korte blik over de Nederlandse grenzen. Doel daarvan is om te 
adstrueren dat het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen, zoals dat in dit proefschrift 
centraal staat, niet een typisch Nederlandse aangelegenheid is; ook in andere landen onderkent men 
de aan dit leerstuk ten grondslag liggende problematiek en ook in de jurisdicties van die andere 
landen zijn, net als in het Nederlandse recht, oplossingen gevonden – zij het op deels heel 
verschillende wijze en deels onder toepassing van andere rechtsfiguren dan in het Nederlandse recht 

                         
5 Zie voor een beschrijving van deze theorie: Von Mehren, 1992, nr. 112-128. 
6 Verhagen, 1997. 
7 Zie BGH DStR 2001, 802, 803. 
8 In het Franse recht wordt de aansprakelijkheid voor het afbreken van onderhandelingen als een delictuele gezien, 
waarbij niet snel aansprakelijkheid wordt aangenomen. De schadevergoeding beperkt zich tot vergoeding van het 
negatief belang. Vgl. Malaurie, 1996, nr. 379. Voor het Duitse en het Engelse recht: zie par. 1.4.1 en 1.4.4. 
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– om in concrete gevallen een inbreuk op het beginsel van de contractsvrijheid te kunnen 
rechtvaardigen. Ik heb in het kader van dit proefschrift gekozen voor een korte referte aan het 
Duitse, het Engelse en het Amerikaanse recht. De keuze voor deze rechtsstelsels is vooral 
ingegeven door de deels geheel verschillende grondslagen die daarin voor de hiervoor bedoelde 
rechtvaardiging worden aangevoerd ten opzichte van de grondslag die in het Nederlandse recht 
doorgaans als geldend wordt gezien (onrechtmatige daad) en, voor wat betreft de common law, het 
ontbreken van een algemeen leidend beginsel als dat van de redelijkheid en billijkheid. Daarbij 
beperk ik mij telkens tot een korte schets van enkele m.i. relevante aspecten, zonder overigens in 
enigerlei opzicht rechtsvergelijkende volledigheid en een qua methode strikt uitgevoerde aanpak te 
willen of kunnen pretenderen; een uitvoerige rechtsvergelijking met betrekking tot dit leerstuk, hoe 
interessant dit op zichzelf ook zijn moge, valt buiten de doelstelling van dit proefschrift.9  
 
1.4.1 Het Duitse recht 
 
Allereerst het Duitse recht. Naar Duits recht geldt dat, als uitvloeisel van het in het Duitse recht 
algemeen aanvaarde beginsel van de contractsvrijheid10, het onderhandelende partijen in principe 
vrij staat om de onderhandelingen op elk moment af te breken zolang nog geen sprake is van een 
aanbod van de afbrekende partij dat niet kan worden herroepen casu quo van wilsovereenstemming 
(“Bindungswille”), ook al staat vast dat één van de partijen in het kader van de reeds gevoerde 

onderhandelingen kosten heeft gemaakt waarvoor hij niet wordt gecompenseerd in de vorm van een 
tot stand gekomen overeenkomst of anderszins.11 Dit geldt in beginsel zelfs – en daar ligt een 
belangrijk verschil met het Nederlandse recht – indien de kosten zijn gemaakt in de 
gerechtvaardigde veronderstelling dat het tot een overeenkomst zou komen. Dit uitgangspunt wordt 
gestoeld op § 154 lid 1 juncto § 145 BGB.12 
 
Toch is het Duitse recht minder rigide dan het op het eerste gezicht lijkt. In eerste instantie geldt 
ook in het Duitse recht, evenals in het Nederlandse recht, het uitgangspunt dat een aanbod niet 
noodzakelijkerwijs uitputtend hoeft te zijn ten aanzien van al hetgeen partijen wellicht aanvankelijk 
beoogd hebben te regelen, mits het maar voldoende bepaalbaar is; indien er wilsovereenstemming 
bestaat over de zogenaamde essentialia negotii, wordt wilsovereenstemming en daarmee het 
bestaan van een overeenkomst aangenomen.13 Wat dient te worden beschouwd als de essentialia 
negotii dient zoveel mogelijk naar objectieve maatstaven te worden vastgesteld. Niet zozeer is, m.i. 
anders dan in het Nederlandse recht, bepalend wat een partij heeft begrepen omtrent de perceptie 
van zijn onderhandelingspartner met betrekking tot hetgeen deze als relevant beschouwde, als wel 
wat naar objectieve maatstaven, gegeven onder meer de aard van de overeenkomst waarover werd 
onderhandeld, redelijkerwijs mocht worden aangenomen dat voor de onderhandelingspartner 
belangrijk was.14 Daarbij is het voldoende indien de essentialia negotii kunnen worden afgeleid uit 
                         
9 Voor een uitvoerige rechtsvergelijking die mede betrekking heeft op de precontractuele fase en, meer in het 
bijzonder, het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen, zie Hesselink 1999. 
10 Zie § 311 lid 1 BGB. 
11 Kösters 1999, par. 623. Friedrich Kösters, Letter of Intent – Erscheinungsformen und Gestaltungshinweise, NZG 
1999. 
12 Vgl. MüKo-Emmerich, commentaar voorafgaand aan par. 275, nr. 146 en BGH NJW 1967, 2199, BGH NJW 75, 
43, BGH NJW 96, 1885 en BGH DStR 2001, 802. 
13 Larenz 1983, p. 517. 
14 Vgl. OLG Koblenz, NJW-RR 2002, 890 en 891 alsmede BGH, NJW 1997, p. 2671(f) alsmede MüKo, par. 154, Rdn. 
6. 
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de omstandigheden; zij hoeven dus niet noodzakelijkerwijs expliciet vast te staan.15 Daarnaast volgt 
uit de jurisprudentie,16 dat indien een partij opzettelijk verhindert dat aan toepasselijke 
vormvereisten voldaan wordt teneinde de mogelijkheid open te houden alsnog onder het contract 
uit te kunnen komen, de goede trouw (“Treu und Glauben”) verhindert dat een beroep op de 

vormgebreken gedaan wordt.17 
 
1.4.2 Codificatie in het Duitse recht; culpa in contrahendo 

 
Verder geldt dat, ook wanneer partijen nog geen wilsovereenstemming hebben bereikt, het hun toch 
niet onder alle omstandigheden ongeclausuleerd vrij staat om de onderhandelingen te beëindigen, 
namelijk in die gevallen waarin sprake is van culpa in contrahendo, hetgeen voor precontractuele 
verhoudingen sinds 1 januari 2002 in de Duitse wet verankerd ligt in § 311 lid 2 juncto 311a BGB. 
§ 311 BGB luidt als volgt: 
 
1. Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines 
Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes 
vorschreibt. 
 
2. Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach par. 241 Abs. 2 entsteht auch durch 
a. die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, 
b. die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche 
Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen gewährt 
oder ihm diese anvertraut, oder 
c. ähnliche geschäftliche Kontakte. 
 
3. Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach par 241 Abs. 2 kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst 
Vertragspartei werden sollen. Ein solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere, wenn der Dritte in besonderem Maße 
Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich 
beeinflusst. 

 
Lid 2 van het artikel ziet (mede) op aansprakelijkheid die ontstaat in de periode die vooraf gaat aan 
de totstandkoming van een overeenkomst.18 Toegepast op de casus van afgebroken 
onderhandelingen betekent dit dat indien, zonder dat daar een naar objectieve maatstaven vast te 
stellen rechtens te respecteren belang aan ten grondslag ligt, de onderhandelingen worden beëindigd 
terwijl de onderhandelingspartner in de (geobjectiveerde) veronderstelling verkeerde dat bij de 
wederpartij de wil bestond om te contracteren en hij – kort gezegd – in de gerechtvaardigde 
veronderstelling verkeerde dat die wil ook aan de zijde van de afbrekende partij aanwezig was, de 
afbrekende partij in beginsel schadeplichtig is.19 Zulks met dien verstande dat in voorkomend geval 

                         
15 BGH NJW 1997, p. 2671.  
16 BGH 29 maart 1996, JZ 1997,467. 
17 Vgl. Kaiser 1997, p. 451-452. Zie verder met name Hondius 1991, met daarin bijdragen over o.a. het Duitse (W. 
Lorenz), het Franse (J. Schmidt-Szalewski), het Engelse (D.K. Allen) en het Nederlandse (J.M. van Dunné) recht. 
18 Vgl. F. Theisen 2006, p. 3102-3104. 
19 BGH DStR 2001, par. 802 en OLG Stuttgart DB 1989, par. 1817. Zie voorts voor zaken die niet direct op rechtens 
relevant totstandkomingsvertrouwen waren gebaseerd: BAG NJW 1963, p. 1843 (waarbij sprake was van een 
ontoereikende volmacht), BGH LM par. 276, nr. 4 (waarbij sprake was van een gemaakt voorbehoud), BGHZ 71, p. 
397 e.v. (waarbij sprake was van een verkeerde voorstelling ter zake van de mogelijkheden om uitvoering te geven 
aan het onderwerp van de onderhandelingen) en BAG NJW 1975, p. 44 e.v. (waarin sprake was van een kennelijke 
ontbrekende wil om te contracteren). Vgl. verder Mertens 2004, p. 67 e.v. 
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– anders dan in het Nederlandse recht – uitsluitend het negatief contractsbelang voor vergoeding in 
aanmerking komt. Dit lijkt dus een zwaardere toets te impliceren dan vereist is naar Nederlands 
recht, waar immers, zoals in hfdst. 3 wordt uitgewerkt, het vertrouwen in de totstandkoming van 
enigerlei contract (in plaats van vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst waarover in 
concreto werd onderhandeld) in beginsel al voldoende is om beschermd te worden, zij het dat aan 
het aannemen van voormeld rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen in het Nederlandse recht 
sinds het arrest van de Hoge Raad van 12 augustus 2005 (JPO/CBB)20 wel hogere eisen worden 
gesteld.21 
 
De ratio waarom ervoor gekozen is om culpa in contrahendo ook voor precontractuele 
verhoudingen te codificeren in § 311 lid 2 BGB is met name gelegen in het enge Duitse 
onrechtmatigedaadsbegrip (§ 823 BGB beperkt vorderingen die zijn gebaseerd op een 
onrechtmatige daad (“unerlaubte Handlung”) in beginsel tot inbreuken op een absoluut recht zoals 
bijvoorbeeld eigendom.22 Op zichzelf zou ook § 826 BGB nog een rechtsgrond kunnen zijn, maar 
deze bepaling, die een recht op schadevergoeding toekent in geval van – kort gezegd – het 
opzettelijk toebrengen van schade, brengt een in de praktijk bijzonder lastige bewijslast met zich; 
niet alleen zal opzettelijk handelen moeten worden bewezen ter zake van de toegebrachte schade,23 
maar bovendien bewustheid van de overtreden norm.24 Ongerechtvaardigde verrijking, hoewel dit 
begrip ook in het Duitse recht bekend is, zal slechts in zeer bijzondere gevallen een grondslag voor 
schadevergoeding kunnen bieden, daar doorgaans het element van de verrijking bij een vordering 
wegens afgebroken onderhandelingen zal ontbreken.25 
 
1.4.3 Rechtsgevolgen van ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen in het Duitse recht 

 
Anders dan in het Nederlandse recht, kent het Duitse recht, wanneer het aankomt op de sancties in 
verband met ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen, niet de mogelijkheid om de ten 
onrechte afbrekende partij te dwingen om door te onderhandelen. Een vordering uit 
ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen vertaalt zich nagenoeg altijd in schadevergoeding. 
Slechts indien er sprake is van een weigering om bijvoorbeeld aan een bepaalde, overeengekomen 
of wettelijke vorm te voldoen of indien er sprake is van een toezegging om tot de eigenlijke 
contractsluiting over te gaan, kan dit anders liggen.26 Gehrlein27 merkt op dat een vordering tot het 
sluiten van de overeenkomst over de totstandkoming waarvan werd onderhandeld of compensatie 
voor het niet tot stand komen daarvan in beginsel slechts mogelijk is indien a) een verplichting tot 
het sluiten van een dergelijke overeenkomst uit de feiten valt te destilleren waarvan b) de inhoud in 
voldoende mate bepaalbaar is (zij het af te leiden uit de inhoud van de onderhandelingen die 
partijen met elkaar hebben gevoerd of door middel van rechterlijke aanvulling op basis van de wet, 
de gewoonte of de goede trouw). 
 
                         
20 HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467. 
21 Vgl. BGH NJW 1963, 1843, NJW 1970, 1840, NJW 1975, 1774, en BAG NJW 1963, 1843. 
22 Zie voor een meer omvattende omschrijving van § 311 BGB en verdere literatuurverwijzingen voor wat betreft de 
toepassing op afgebroken onderhandelingen Cauffman 2005, p. 210 e.v. 
23 BGH WM 1995, 882. 
24 Palandt-Heinrichs 2004, Rdn. 826. 
25 Palandt-Heinrichs 2004, Rdn. 812. 
26 BGH MDR 63, p. 837 en Palandt-Heinrichs 2004, Rdn. 145. 
27 Gehrlein 1997, p. 928. 
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Indien sprake is van schadevergoeding naar Duits recht op grond van ongelegitimeerd afgebroken 
onderhandelingen, beperkt zich de schadevergoedingsverplichting in beginsel tot vergoeding van de 
zogenaamde “Vertrauensschaden”.

28 Dit komt overeen met vergoeding van het negatief 
contractsbelang,29 waarbij de teleurgestelde partij in de positie moet worden gebracht waarin hij 
zou zijn komen te verkeren indien de onderhandelingen niet zouden hebben plaatsgevonden.30 Dat 
betekent dat in beginsel alle kosten die in het kader van de onderhandelingen zijn gemaakt en die 
geen toegevoegde waarde (meer) hebben, voor vergoeding in aanmerking komen.31 Naar ik meen is 
hier sprake van een ruimer schadebegrip (bij vorderingen uit afgebroken onderhandelingen) dan 
onder het Nederlandse recht. In hfdst. 4 betoog ik, dat naar Nederlands recht slechts die kosten voor 
vergoeding in aanmerking komen die uitstijgen boven de kosten die naar verkeersopvatting als 
redelijkerwijs te verwachten acquisitiekosten kunnen worden beschouwd, zodat een deel van de in 
het kader van de onderhandelingen gemaakte kosten wel haast per definitie voor eigen rekening 
dienen te blijven (uitzonderingen bij opzettelijke schadetoebrenging daargelaten). 
 
1.4.4 Het Engelse recht 

 
Zondermeer heerst de kanstheorie in het Engelse recht.32 Een eerste indicatie voor het bestaan van 
de kanstheorie in het Engelse recht is gelegen in het volgende. Waar in de meeste continentaal-
Europese rechtsstelsels het onherroepelijk aanbod een belangrijke uitzondering vormt op de regel 
dat, totdat een aanbod aanvaard is, een partij zich kan terugtrekken, is in het Engelse recht het 
aanbod steeds herroepelijk, zelfs indien degene die het aanbod doet uitdrukkelijk verklaard heeft 
dat het onherroepelijk is. Ook bij de behandeling van de aansprakelijkheid voor afgebroken 
onderhandelingen blijkt dat de kanstheorie heersend is. In het Engelse recht wordt een gebod om 
overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid te onderhandelen in beginsel niet 
aanvaard.33 
 
1.4.5 De standaard in het Engelse recht; Walford v. Miles 

 
In een uitspraak uit 1992 laat het House of Lords hier geen misverstanden over bestaan. In Walford 

v. Miles
34 komt Lord Ackner tot het volgende oordeel, waarbij de overige Law Lords zich 

aansluiten.35 Lord Ackner stelt dat het concept van een verplichting om te goeder trouw te 
onderhandelen onmogelijk te hanteren is in de praktijk en strijdig is met de positie van 
tegenstanders die de onderhandelende partijen jegens elkaar innemen (“the concept of a duty to 

carry on negotiations in good faith is inherently repugnant to the adversarial position of the parties 
when involved in negotiations”). Elke partij is gerechtigd om haar eigen belangen te behartigen, 

zolang maar geen misleidende verklaringen (“misrepresentations”) gedaan worden. Ter behartiging 

                         
28 BGHZ 114, p. 94 en Palandt-Heinrichs 2004, Rdn. 249. 
29 BGH NJW-RR 1990, p. 30. Zie voorts: OLG Dresden, ZIP 2001, p. 604 en Gehrlein 1997, p. 928. 
30 Soergel-Wiedemann 1990, par. 275 (oud).  
31 BGH NJW-RR 1988, p. 288, BGH DStR 2001, p. 802 en 803. Zie ook Soergel-Wiedemann 1990, 275. 
32 Vgl. Cohen 1995, p. 25. 
33 Vgl. Echter Veenstra 2009, p. 60 en p. 62 e.v., waaruit naar voren komt dat het Engelse recht zich, zij het 
voorzichtig, lijkt te ontwikkelen in de richting waarin meer dan voorheen (bijvoorbeeld bij contractsuitleg) ook 
gekeken wordt naar een contextuele benadering en waarin reasonableness een toenemende rol lijkt te spelen. 
34 (1992) 2 AC 128, HL. 
35 Vgl. voor een nadere analyse van Walford v. Miles, mede afgezet tegen het Nederlandse recht: Bollen 2005, p. 
386 e.v. 
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van deze belangen moet het een partij vrijstaan om te dreigen met terugtrekking uit de 
onderhandelingen, of om dit werkelijk te doen, in de hoop dat de wederpartij met een beter voorstel 
komt. Lord Ackner komt dan ook tot de conclusie dat tijdens het onderhandelingsproces beide 
partijen te allen tijde vrij zijn om zich uit de onderhandelingen terug te trekken, op elk moment en 
voor wat voor reden dan ook. Er is, zo concludeert Verhagen, geen verbintenis om door te 
onderhandelen zolang er een “goede reden” is om zich terug te trekken.36 Lord Ackner formuleert 
het als volgt: 
 
“Each party to the negotionations is entitled to pursue his (or her) own interest, so long as he avoids making 

misrepresentations. To advance that interest he must be entitled, if he thinks it appropriate, to threaten to withdraw from 
further negotiations or to withdraw in fact in the hope that the opposite party may seek to reopen the negotiations by 
offering him improved terms. (Walford) accepts that the agreement upon which he relies does not contain a duty to 
complete the negotiations. But that still leaves the vital question: how is a vendor ever to know that he is entitled to 
withdraw from further negotiations? How is the court to police such an ‘agreement’? A duty to negotiate in good faith is 
as unworkable in practice as it is inherently inconsistent with the position of the negotiating party. It is here that the 
uncertainty lies. In my judgment, while negotiations are in existence either party is entitled to withdraw from these 
negotiations, at any time and for any reason. There can be thus no obligation to continue to negotiate until there is a 
‘proper reason’ to withdraw. Accordingly, a bare agreement to negotiate has no legal content.” 
 

Men dient zich door deze stellige uitspraken niet te laten misleiden omtrent de positie van de 
wederpartij van de afbrekende partij. Afgezien van de door Lord Ackner genoemde 
“misrepresentation”, leidende tot een delictuele aansprakelijkheid, zijn er wel degelijk middelen 

beschikbaar in het Engelse recht om de afbrekende partij aansprakelijk te houden.37 In Interfoto 

Picture Library Ltd. v. Stiletto Visual Programmes Ltd.38 overweegt Lord Justice Bingham: 
 
“In many civil law systems, and perhaps in most legal systems outside the common law world, the law of obligations 
recognises and enforces an overriding principle that in making and carrying out contracts parties should act in good 
faith. This does not simply mean that they should not deceive each other, a principle which any legal system must 
recognise; its effect is perhaps most aptly conveyed by such metaphorical colloquialisms as “playing fair”, “coming 

clean”, or “putting one's cards face upwards on the table.” It is in essence a principle of fair and open dealing (). English 
law has, characteristically, committed itself to no such overriding principle but has developed piecemeal solutions in 
response to demonstrated problems of unfairness.” 
 

Het Engelse recht kent niet een allesoverheersend beginsel van goede trouw dat de 
onderhandelingen beheerst, maar het heeft wel individuele oplossingen (“piecemeal solutions”) 

ontwikkeld voor situaties waarin gebleken is dat het aannemen van aansprakelijkheid op zijn plaats 
was. 
 
Dit is inderdaad, Bingham L.J. geeft het al aan (“characteristically”), typerend voor de common 
law. Men is veelal afkerig van dogmatische benaderingen en van brede concepten zoals de 
redelijkheid en billijkheid.39 Men geeft er dikwijls de voorkeur aan om van geval tot geval het recht 
te ontwikkelen (ius in causa positum), zonder al te veel te veralgemeniseren.40 Maar, zoals Bollen 41 

                         
36 Verhagen 1997. 
37 Vgl. Bollen 2005, p. 388 e.v.  
38 (1989) QB 433. 
39 Verhagen 1997. 
40 Vgl. met betrekking tot schrijvers die het aannemen van een algemene regel bepleiten met als uitgangspunt de 
verplichting om naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid casu quo betamelijk te onderhandelen (“a duty to 

negotatiate with care”): Collins 1997, p. 168-205; Cohen 1995, p. 202-205. 
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het formuleert: 
 
“Walford v Miles is een Europese klassieker die op het eerste gezicht een duidelijk illustratie lijkt van de kloof tussen 
het Engelse en de continentale rechtsstelsels. Wat deze zaak bij een nadere beschouwing laat zien, is dat het toch  veelal 
zo is dat in alle rechtsstelsels eenzelfde gedrag als niet acceptabel wordt beschouwd. Er zijn weliswaar duidelijk 
verschillen in de manier waarop dit gedrag wordt aangepakt – de grond voor aansprakelijkheid kan verschillen, mogelijk 
zal zelfs de ‘uitkost’ van het geschil niet overal precies hetzelfde zijn -, in hoofdlijnen kent ieder stelsel zijn eigen 
instrumenten om het gedrag op redelijk identieke wijze te sanctioneren.” 

 
De “piecemeal solutions” waar het in het Engelse recht om gaat, zijn onder andere: onrechtmatige 
daad (“tort”), ongerechtvaardigde verrijking (“unjust enrichment”) en het zogenaamde “promissory 
estoppel”.

42 Indien een partij tijdens de onderhandelingen een toezegging doet, bijvoorbeeld dat hij 
verder zal onderhandelen, die hij niet van plan is na te komen, komt op deze partij een delictuele 
aansprakelijkheid te rusten op grond van “misrepresentation”.

43 
 
In Walford v. Miles vorderde de teleurgestelde partij een bedrag van £ 1 000 000, zijnde het 
voordeel dat uit het betreffende contract zou zijn voortgevloeid (onderhandeld werd over de 
overname van een onderneming voor een koopprijs van £ 2 000 000, terwijl de onderneming 
volgens eisers £ 3 000 000 waard was). Deze vordering werd afgewezen. Wel werd een vordering 
van £ 700 toegewezen, als vergoeding van de door deze partij tijdens de onderhandeling gemaakte 
kosten. De grondslag van deze vordering was “misrepresentation”, die er in bestond dat de 

wederpartij in strijd met de waarheid had verklaard dat er niet met derden onderhandeld werd. 
Indien tijdens de onderhandelingen de afbrekende partij bepaalde voordelen heeft ontvangen, is het 
mogelijk dat deze worden teruggevorderd op grond van ongerechtvaardigde verrijking.44 In British 

Steel Corporation v. Cleveland Bridge & Engineering Co. Ltd.45 waren in de onderhandelingsfase 
goederen gefabriceerd en geleverd. Partijen hadden een “letter of intent” getekend, die echter niet 

uitmondde in een geldig contract, omdat partijen toen nog in onderhandeling waren over 
voorwaarden waarover uiteindelijk geen overeenstemming bereikt kon worden. De teleurgestelde 
partij had weliswaar geen contractuele vordering, maar wel een vordering tot vergoeding van de 
waarde van de geleverde goederen, gebaseerd op ongerechtvaardigde verrijking. Een fundament 
voor precontractuele aansprakelijkheid dat in Engeland (nog) niet volledig wordt erkend, maar wel 
in andere common law landen, is “promissory estoppel”. Section 90 van de Amerikaanse 
Restatement on Contracts, Second bepaalt: 
 
“A promise which the promisor should reasonable expect to induce action or forbearance on the part of the promisee or 

a third person and which does induce such action or forbearance is binding if injustice can be avoided only by 
enforcement of the promise. The remedy granted for breach may be limited as justice requires.” 

 

                                                                               
41 Bollen 2005, p. 392. 
42 Vgl. Atiyah 2003, p. 101-107; Collins 1997, p. 168-205; Cohen 1995, op.cit., p. 29-31. Voor het Amerikaans recht, 
zie Farnsworth 1987, p. 217. Vgl. ook, meer in algemene zin, Atiyah 1979. 
43 Walford v. Miles. Vgl. Farnsworth 1987, p. 230-236. Vgl. voor het Engelse recht ook Atiyah 2003, p. 103-107, die 
buiten “misrepresentation” het bestaan van andere “duties of care”, de schending waarvan een delictuele 

aansprakelijkheid oplevert, aanneemt. 
44 Vgl. Cohen 1995, p. 29-30; Farnsworth 1987, p. 229-233. Volgens Farnsworth gaat het hier misschien wel om de 
meest fundamentele grond voor precontractuele aansprakelijkheid. “The duty to make restitution of benefits received 

during negotiations is perhaps the most fundamental ground for precontractual liability.”, Farnsworth, 1987, p. 229. 
45 (1984) 1 All ER 504. 
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Een toezegging waarvan degene die deze toezegging doet redelijkerwijs kan verwachten dat 
daarvan een handelen of een nalaten door een ander het gevolg is, kan, ook al resulteert de 
toezegging niet in een contract, bindend zijn.46 
 
In de beroemde Amerikaanse zaak Hoffman v. Red Owl Stores

47 werd degene die tijdens de 
onderhandelingen een bepaalde toezegging deed (betreffende de kosten van participatie in het 
project waarover onderhandeld werd) aansprakelijk geacht voor de financiële gevolgen van het 
handelen van de wederpartij die vertrouwde op de toezegging (de wederpartij had, vertrouwende op 
de toezegging, zijn huidige onderneming verkocht, was reeds verhuisd etc.). Hoffman v. Red Owl 

Stores bevestigt dat een specifieke toezegging, die niet een aanbod inhoudt, kan leiden tot 
precontractuele aansprakelijkheid. Overigens ging het in deze zaak niet om de aansprakelijkheid 
van de afbrekende partij. Hoffman brak de onderhandelingen af, toen bleek dat Red Owl Stores de 
gedane toezegging niet kon waarmaken. In Engeland heeft de promissory estoppel doctrine (nog) 
slechts een beperkte betekenis. Het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst anders zal zijn.48 
Tenslotte, ondanks Walford v. Miles, waar de geldigheid van een contract om te onderhandelen 
(“contract to negotiate”) werd afgewezen, wordt het toch mogelijk geacht dat onder 

omstandigheden een rechtsgeldige voorovereenkomst tussen de onderhandelende partijen kan 
bestaan.49 
 
1.4.6 Het Amerikaanse recht 

 
Wat het Amerikaanse recht betreft, dat met betrekking tot het leerstuk van de aansprakelijkheid 
wegens afgebroken onderhandelingen op veel punten gelijkenis vertoont met het Engelse recht, 
merk ik op dat het niet noodzakelijk is om daadwerkelijk wilsovereenstemming te hebben (naast de 
vereiste “consideration”

50) over alle punten die men in het kader van de voorgenomen 
overeenkomst wenst te regelen. Vereist is wél de intentie van partijen om gebonden te willen zijn, 
zelfs indien zij het niet eens zouden zijn over de invulling van de nog openstaande punten.51 Klein 
en Bachechi52 merken op dat uit hun onderzoek naar voren komt, dat Amerikaanse rechters nogal 
verschillend omgaan met deze nog openstaande punten, afhankelijk van waarop wordt gelet voor 
wat betreft de door de rechter vast te stellen intentie van partijen tijdens de onderhandelingen ter 
zake van de wil om al dan niet gebonden te zijn. In een uitspraak uit 198753 volgt dat “although the 

existence of open terms may always be a factor that suggests an intention not to be bound, it is by 
no means conclusive.” Het feit dat de rechter een duidelijke intentie bij partijen vaststelde om een 
“bindende overeenkomst” te sluiten, was voldoende om vast te stellen dat, ondanks de in deze zaak 

– zeker voor Amerikaanse begrippen – nog bestaande substantiële lacunes, partijen niet onder de 
“deal” uit konden. Farnsworth54 merkt op dat ingeval van een overeenkomst waarbij nog sprake is 
van openstaande punten, veelal wordt onderscheiden tussen “deal-breakers” en “open terms of 
                         
46 Vgl. ook art. 1:103 van de draft Common Frame of Reference: “A valid unilateral promise or undertaking is 

binding on the person giving it if it is intended to be legally binding without acceptance.” 
47 26 Wis. 2d 683, 133 N.W. 2d 267 (1967). 
48 Verhagen 1997. 
49 Vgl. Beatson 1995, p. 128 en p. 132. 
50 Farnsworth 1987, p. 113. 
51 Farnsworth 1987, p. 253. 
52 Klein en Bachechi 1995, p. 12.  
53 Teachers Ins. and Annuity v. Tribune Co., 670 F. Supp. 491, 502 (S.D.N.Y. 1987). 
54 Farnsworth 1987, p. 129. 
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little consequence”. Interessant is in dit verband op te merken dat in een andere zaak uit 1987 

volgt dat het niet kunnen verkrijgen van “board approval” door een partij een indicatie is dat de 

betreffende partij niet de intentie had om contractueel gebonden te zijn.55 Dat gaat m.i. ver en 
betekent dat men in de praktijk niet snel tot het vaststellen van een dergelijke wil zal kunnen 
komen.56 
 
Ook in het Amerikaanse recht is overigens het leerstuk van de precontractuele aansprakelijkheid in 
verband met afgebroken onderhandelingen bepaald niet onbekend,57 zij het dat het leerstuk van de 
precontractuele redelijkheid en billijkheid als grondslag voor precontractuele aansprakelijkheid, 
zoals zich dat in het Nederlandse recht heeft ontwikkeld, in het Amerikaanse recht niet als zodanig 
(althans niet in de afwezigheid van contractuele gebondenheid) wordt erkend. In dit verband 
beargumenteert Nedzel58 overigens dat de facto juist wel degelijk sprake is van een “good Faith 

principle” in de Amerikaansrechtelijke benadering van het leerstuk van de afgebroken 
onderhandelingen doordat, via het leerstuk van de “promissory estoppel”, een verplichting wordt 

gelegd op onderhandelende partijen om niet niet te goeder trouw (of, zo men wil: om niet te 
kwader trouw) te onderhandelen, hetgeen zijn pendant zou vinden in de verplichting om te 
goeder trouw te onderhandelen. Nedzel lijkt in die benadering echter weinig navolging te krijgen. 
Wel zien sommige rechters in intentieverklaringen een verplichting om te goeder trouw te 
onderhandelen, maar die verplichting wordt dan geacht een contractuele grondslag te hebben.59 
Echter, ook de aanname van een dergelijke verplichting betekent natuurlijk geen contractsdwang; 
ook bij een contractuele verplichting tot te goeder trouw onderhandelen geldt dat 
 
“this obligation does not guarantee that the final contract will be concluded if both parties comport with their 

obligation, as good faith differences in the negotiation of the open issues may prevent a reaching of final contract.”
60 

 
In dit verband verwijs ik nogmaals naar de al ter sprake gekomen uitspraak van het Seventh 
Circuit uit 198761, waarin ook werd overwogen: 
 
“One cannot characterize self-interest as bad faith. No particular demand in negotiations could be termed dishonest, 
even if it seemed outrageous to the other party. The proper recourse is to walk away from the bargaining table, not to 
sue for ‘bad faith’ in negotiations.”

62  
                         
55 A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpreaparater v. I.M.C. Chemical Group, Inc., 873 F.2d 155, 158 (7 th 
Cir. 1989). 
56 In gelijke zin: Budget Marketing v. Centronics Corp. 927 F.2d 421, 425 (8th Cir. 1991) waarin werd 
geconcludeerd dat het feit dat in een intentieverklaring die in het kader van de onderhandelingen was gesloten stond 
vermeld dat deze “could not be construed as a binding agreement between any parties on any of the contractual 

provisions except for the confidentiality obligations”, de facto betekende dat iedere “open term” een “deal-braeker” 

was. Zie ook Klein en Bachechi 1995, p. 13. 
57 Zie Schwarz en Scot 2007, p. 668-676. 
58 Nedzel, 1997, p. 14. N.E. Nedzel, A Comparative Study of Good Faith, Fair Dealing, and Precontractual Liability, 
12 Tul. Eur. & Civ. L.F. 97, 157 (1997). 
59 Zie bijvoorbeeld Reprosystem, B.V. v. SCM Corp., 727 F.2d 257, 264 (2d Cir. 1984 (waarin de term “good faith” 

wordt gebruikt als uitgangspunt voor de te voeren onderhandelingen) en Pinnacle Books, Inc. v. Harlequin Enters., 
519 F. Supp. 118, 121-22 & n. 2 (S.D.N.Y) waarin een “best effort clause” in een intentieverklaring voor wat betreft 

de te voeren onderhandelingen niet werd uitgelegd als een verplichting om deze te goeder trouw te voeren. 
60 Budget Marketing v. Centronics Corp. 927 F.2d 421 (8th Cir. 1991). 
61 A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpreaparater v. I.M.C. Chemical Group, Inc., 873 F.2d 155, 158 (7 th 
Cir. 1989). 
62 In deze zaak was overigens in de intentieverklaring niet alleen een verplichting opgenomen “to negotiate in good 
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Daarmee is de hoofdregel in het Amerikaanse recht dat, zolang er geen contractuele verplichting 
bestaat om te onderhandelen (al dan niet met de toevoeging dat dit te goeder trouw moet 
gebeuren), in beginsel te allen tijde de onderhandelingen afgebroken mogen worden, voor welke 
reden dan ook (en zelfs zonder een reden te noemen), zonder vervolgens enige aansprakelijkheid 
te hoeven aanvaarden. 
 
Mocht de rechter toch anders oordelen, dan merkt Farnsworth op, voor het Amerikaanse recht, dat 
geen van de drie mogelijke in het Amerikaanse recht te vinden gronden voor precontractuele 
aansprakelijkheid (onrechtmatige daad (“misrepresentation”), ongerechtvaardigde verrijking 

(“unjust enrichment”) en, het meest succesvol toegepast
63

, “promissory estoppel”), leidt tot 

vergoeding van het positief belang (“expectation interest”).
64 Een vordering tot dooronderhandelen, 

zoals wij die in het Nederlandse recht kennen, kent het Amerikaanse recht niet; uitgangspunt is dat 
indien “damages would be adequate to protect the expectation interest of the injured party”, de 

Amerikaanse rechter geen verplichting tot dooronderhandelen zal opleggen.65  
 
Welke schade-elementen uiteindelijk (binnen het negatief contractsbelang) voor vergoeding in 
aanmerking komen, is in belangrijke mate afhankelijk van de grondslag voor de toewijzing daarvan. 
Wordt die grondslag gevormd door ongerechtvaardigde verrijking (“unjust enrichment”), dan is de 

vergoeding beperkt tot de zogenaamde “restitution interest”.
66 Dit komt er, kort gezegd, op neer dat 

slechts recht op vergoeding bestaat van de waarde van de verrijking die de andere partij 
daadwerkelijk heeft ondergaan.  
 
“Misrepresentation” als grondslag biedt daarentegen de mogelijkheid tot vergoeding van de 

zogenaamde “reliance interest”, waaronder ook “lost opportunity costs” kunnen vallen. In een zaak 

uit 1969, waarin sprake was van – kort gezegd – een door de verhuurder voorgespiegelde 
huurverlenging terwijl de verhuurder ondertussen het betreffende pand al aan een derde had 
verkocht en aldus wist dat hij de toegezegde huurverlenging nimmer zou kunnen effectueren, werd 
de teleurgestelde huurder ook vergoeding toegewezen van de winstderving als gevolg van het 
verlies van klanten doordat het uiteindelijk niet tot een huurverlenging kwam en hij zijn bedrijf niet 
op de zelfde plek kon voortzetten.67 
 
“Promissory estoppel” als grondslag tot slot biedt de meest ruime mogelijkheid tot vergoeding van 
schade, zulks bij wijze van discretionaire bevoegdheid van de rechter. Nedzel formuleert het als 

                                                                               

faith”, maar ook de bepaling dat het onderhandelingsresultaat was “subject to our concluding [the final contract] 

which shall be acceptable to the Board of Directors of our respective corporations”. De partij die uiteindelijk de 
onderhandelingen afbrak, werd verweten dat hij niet had getracht om (ook) het groene licht te krijgen van de 
voorzitter van de directie van de moedermaatschappij, zonder wiens toestemming ook de in de intentieverklaring 
genoemde Board of Directors geen toestemming kon geven. De rechtbank overwoog dat een verplichting om te 
goeder trouw te onderhandelen, niet inhoudt een verplichting (voor de directie) om het onderhandelingsresultaat 
goed te keuren en “nor does the obligation to negotiate in good faith encompass any duty on the negotiator’s part to 

advocate the deal to the ultimate decision maker.” 
63 Farnsworth 1987, p. 235. 
64 Farnsworth 1987, p. 223. 
65 Nedzel 1997, p. 147. 
66 Farnsworth 1987, p. 230. 
67 Markov v. ABC Transfer & Storage Co., 457 P.2d 535 (Wash. 1969). 
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volgt: Amerikaanse rechters zijn vrij 
 
“to award the full range of benefits based on specific performance, restitution, expectation, reliance, exemplary damages, 
or some other relief appropriate to the solution”

68 

 
met dien verstande dat in een geval van aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen 
gebaseerd op “promissory estoppel”, “reliance damages” eerder voor toewijzing in aanmerking 
zullen komen dan “expectation damages”.

69 “Out of pocket expenses” en soortelijke kosten die 

samenhangen met de voorbereiding, de aanpassing en zelf de voorgenomen uitvoering van de 
overeenkomst waarover werd onderhandeld, worden geacht onder de “reliance damages” te 

vallen.70 
 
Hoewel, deze korte schets van het Amerikaanse recht met betrekking tot het leerstuk van de 
aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen overziend, het partijen dus in beginsel vrij 
staat om onderhandelingen af te breken totdat de contractuele fase is ingetreden, is de mogelijkheid 
van een succesvolle vordering uit afgebroken onderhandelingen geenszins uitgesloten. Een 
dergelijke vordering kan worden gebaseerd op “misrepresentation”, “unjust enrichment” of 

“promissory estoppel”. Teneinde alle mogelijke onzekerheid met betrekking tot het antwoord op de 

vraag of onderhandelingen op enig moment nog niet-schadeplichtig kunnen worden afgebroken, 
zoveel mogelijk uit te sluiten, merken Kling en Nugent, bij wijze van suggestie aan de praktijk, 
desalniettemin op: 
 
“Determine your client’s wishes with respect to the binding nature of preliminary negotiations, express that intention in 

any written documents which are prepared and in any discussion with the parties and their counsel, and advise your 
client to act in a manner consistent with this approach.”

71 

 
Ofwel: de sleutel ligt in een heldere, consistente communicatie. Treffender had ik het ook naar 
Nederlands recht niet kunnen formuleren. 
 
1.5 De contractsvrijheid als uitgangspunt 

 
Wat nu te denken van de hier besproken kanstheorie? Zij is ontegenzeggelijk in essentie gebaseerd 
op het fundamentele beginsel van de contractsvrijheid. Maar: moet dit niet als verouderd worden 
beschouwd zodat het derhalve niet als deugdelijk fundament kan dienen voor een leerstuk van 
precontractuele aansprakelijkheid? Verhagen72 vraagt zich af of het beginsel van de 
contractsvrijheid niet een typisch product is van de negentiende-eeuwse laissez faire ideologie, dat 
nog maar een beperkte rol dient te vervullen in de moderne maatschappij en beantwoordt deze 
vraag, m.i. terecht, ontkennend. Met Verhagen ben ik van mening dat het beginsel van de 
contractsvrijheid, dat mede inhoudt dat men mag contracteren wanneer en met wie men maar wil, 

                         
68 Nedzel, 1997, p. 148. 
69 Arcadian Phosphates, Inc. v. Arcadian Corp. 884 F.2d 69 (2d Cir. 1989). Zie echter voor een geval waarbij ook 
“lost profits” werden toegewezen “in order to do complete justice”: Walters v. Marathon Oil Company, 642 F.2d 

1098, 1101 (7th Cir. 1981). 
70 Cyberchron Corp. V. Calldata Systems Development, Inc. 47 F.3d 39, 46 (2d Cir. 1995). 
71 Kling en Nugent 2003, par. 6.03 (1).  
72 Verhagen 1997. 
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nog steeds als een fundamenteel beginsel van ons contractenrecht kan worden beschouwd.73 Dit wil 
vanzelfsprekend niet zeggen dat de contractsvrijheid onbeperkt is: net zoals bij ieder rechtsbeginsel 
zijn uitzonderingen mogelijk. Deze behoeven echter wel een bijzondere rechtvaardiging. 
 
De vrijheid van een persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) om te contracteren wanneer 
men wil, met wie men wil en over welk onderwerp men wil74, dient uitgangspunt te zijn bij de 
benadering van het probleem van de aansprakelijkheid voor het afbreken van onderhandelingen.75 
Deze vrijheid mag niet gecorrumpeerd worden door het al te snel aannemen van een verplichting tot 
schadevergoeding in de precontractuele fase. Het is een “zeer gezonde hoofdregel”

76 dat voordat 
een overeenkomst tot stand gekomen is, het een partij vrij staat de onderhandelingen af te breken en 
dat ieder der partijen zijn eigen tijdens de onderhandelingen gemaakte kosten draagt. 
Contractsvrijheid impliceert inderdaad de vrijheid om onderhandelingen af te breken wanneer men 
dat wenst. Met Verhagen77 ben ik van mening dat de effectiviteit van het contract als instrument 
van zelfregulering ondermijnd zou worden, indien partijen niet in beginsel vrij zijn om zonder 
aansprakelijkheid onderhandelingen af te breken; het in ruime mate aannemen van de mogelijkheid 
van precontractuele aansprakelijkheid kan een verkillend effect hebben op het voeren van 
onderhandelingen. Het kan partijen doen besluiten maar niet te snel onderhandelingen te beginnen 
of het kan partijen ertoe brengen te snel tot contractssluiting te komen.78 Nieuwenhuis wijst terecht 
op de parallel die er bestaat tussen de ratio van de herroepelijkheid van het aanbod en de ratio van 
de vrijheid om onderhandelingen af te breken. De wetgever motiveert de herroepelijkheid van het 
aanbod (tenzij de aanbieder zelf het aanbod onherroepelijk heeft gemaakt) met het belang dat de 
aanbieder erbij heeft dat de overeenkomst niet meer tot stand kan worden gebracht op het moment 
dat deze niet meer aantrekkelijk voor hem is.79 Ook bij vergevorderde onderhandelingen kunnen 
zich allerlei omstandigheden voordoen waardoor de overeenkomst niet meer aantrekkelijk is voor 
één der onderhandelende partijen. In zo'n geval dient er in beginsel de vrijheid te zijn om de 
onderhandelingen af te breken, zonder dat de afbrekende partij hierdoor aansprakelijk wordt. 
 

1.6 Europese initiatieven en grondslagen 

 
Ook bij de vele initiatieven die zijn ondernomen in een poging om te komen tot internationale 
(Europese) uniformering van het privaatrecht wordt aandacht besteed aan de precontractuele fase 
en, in enkele gevallen, zelfs meer in het bijzonder aan (codificatie van) het leerstuk van de 
afgebroken onderhandelingen. Hieronder volgt een korte omschrijving van enkele initiatieven 
waarbij dit het geval is en van de keuzes die, voor wat betreft de codificatie van het leerstuk, 
worden gemaakt.  

                         
73 Vgl. ook de draft Common Frame of Reference, dat in art. 3:301, eerste lid, de contractsvrijheid tot uitgangspunt 
neemt: “A person is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement”. 
74 De iure wordt de vrijheid ten aanzien van het onderwerp van onderhandeling uitsluitend beperkt door art. 3:40 
BW, dat bepaalt dat een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare 
orde, nietig is. Dit uitgangspunt impliceert immers dat ook onderhandelingen over het totstandbrengen van een 
dergelijke rechtshandeling, tot niets zullen (mogen) leiden.  
75 Zeer terughoudend ten aanzien van de betekenis van de contractsvrijheid voor het onderhavige probleem is 
Schoordijk 1984, p. 64. 
76 Nieuwenhuis 1988, p. 113. 
77 Verhagen 1997. 
78 Zie ook Farnsworth 1987, p. 243. 
79 Parl. Gesch. Boek 6, p. 881 en Verhagen 1997. 
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Allereerst de Lando Commissie die zich heeft bezig gehouden met de opzet van de Principles of 
European Contract Law (PECL).80 De Principles of European Contract Law, die inmiddels een 
deel zijn geworden van de hierna te bespreken Draft Common Frame of Reference (DCFR), 
bevatten in afd. 3 van hfdst. 2 twee artikelen over de aansprakelijkheid wegens afgebroken 
onderhandelingen. Voor wat betreft de problematiek die in dit proefschrift centraal staat, is 
vooral het voorgestelde art. 1:201 (Pre Contractual Information) van belang.81 Dit artikel luidt als 
volgt: 
 
“(1) A reasonable time before the contract is concluded each party must provide the other with adequate information.  

(2) Adequate information means information which is sufficient to enable the other party to decide on a reasonably 
informed basis whether or not to enter into a contract of the type and on the terms under consideration.  

(3) If a party’s non-compliance with paragraph 1 leads the other party to conclude a contract when the first party 
knew or could reasonable expected to have know that the other party, had it been provided with adequate and timely 
information, would not have entered into the contract, or would have entered the contract only on fundamentally 
different terms, the other party may avoid the contract for mistake (Article 4:103 PECL).  

(4) Parties may not derogate from this provision.”. 
 

Het artikel lijkt vooral uit te gaan van een informatieplicht aan de zijde van de beide 
onderhandelende partijen, waarbij ook hier de contractsvrijheid tot uitgangspunt wordt genomen. 
Met dit laatste staat lid 4 (dat in de kern bepaalt dat dit artikel van dwingend recht is) overigens op 
gespannen voet. Daarnaast komt lid 4 m.i. ook niet tegemoet aan de wens van veel partijen in de 
praktijk om hun aansprakelijkheid voor hun handelen in de precontractuele fase (waaronder, niet in 
de laatste plaats: het afbreken van de onderhandelingen), bijv. in een intentieverklaring te 
exonereren. Hoewel ik mij in de uitgangspunten van de eerste twee leden goed kan vinden, heb ik 
dus nogal moeite met (de consequenties van) lid 4. 
 
De opvolger van de Lando Commissie, de Study Group on an European Civil Code (SGECC), 
heeft zich, samen met de zogenaamde Acquis Group82, eveneens met de precontractuele 
problematiek bezig gehouden door een gedeelte van de PECL over te nemen in de Draft Common 
Frame of Reference. 
 
De Europese Commissie omschrijft op haar website het doel van de beoogde Common Frame of 

Reference als volgt: 
 
“De Common Frame of Reference (CFR) is a long-term project which aims at providing the European Legislators 
(Commission Council and European Parliament) with a ‘toolbox’ or a handbook to be used for the revision of existing 

                         

80
 Ole Lando, Hugh Baele, Principles of European Contract Law I and II, Den Haag, Kluwer, 2000 en Principles of 

European Contract Law III, Den Haag, Kluwer, 2003.  
81 Het tweede artikel van deze sectie (art. 2:302) ziet op schending van geheimhouding in de onderhandelingsfase en 
luidt als volgt: “If confidential information is given by one party in the course of negotiations, the other party is 
under a duty not to disclose that information or use it for its own purposes whether or not a contract is subsequently 
concluded. The remedy for breach of this duty may include compensation for loss suffered and restitution of the 
benefit received by the other party.” 
82
 De European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group) is in 2002 opgericht met het doel om 

reeds bestaande beginselen op het gebied van Europees contractenrecht te inventariseren. Daarmee heeft de Acquis 
Group een benadering die fundamenteel afwijkt van de overige initiatieven die ik hier kort bespreek en die juist gericht 
zijn op het inventariseren van de beginselen in de verschillende nationale rechtstelsels. 
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and preparation of new legislation in the area of contract law. This toolbox could contain fundamental Principles of 
contract law, definitions of key concepts and model provisions.” 

 
In 2008 verscheen in dit verband de Draft Common Frame of Reference.83

 Over precontractuele 
verhoudingen valt daarin (art. 9:102) het volgende te lezen: 
 
Certain pre-contractual statements regarded as contracted terms. 
 
(1) A statement made by one party before a contract is concluded is regarded as a term of the 
contract if the other party reasonably understood it as being made on the basis that it would form 
part of the contract terms if a contract were concluded. In assessing whether the other party was 
reasonable in understanding the statement in that way account may be taken of:  
a) the apparent importance of the statement to the other party; 
b) whether the party was making the statement in the course of business; and 
c) the relative expertise of the parties.  
 
(2) If one of the parties to a contract is a business and before the contract is concluded makes a 
statement, either to the other party or publicly, about the specific characteristics of what is to be 
supplied by that business under the contract, the statement is regarded as a term of the contract 
unless:  
a) the other party was aware when the contract was concluded, or could reasonably be expected 
to have been so aware, that the statement was incorrect or could not otherwise be relied on as 
such a term; or 
b) the other party’s decision to conclude the contract was not influenced by the statement.  
 
(3) For the purpose of paragraph (2), a statement made by a person engaged in advertising or 
marketing on behalf of the business is treated as being made by the business 
 
(4) Where the other party is a consumer then, for the purpose of paragraph (2), a public statement 
made by or on behalf of a producer or other person in earlier links of the business chain between 
the producer and the consumer is treated as being made by the business unless the business, at 
the time of conclusion of the contract, did not know and could not reasonably be expected to 
have known of it.  
 
(5) In the circumstances covered by paragraph (4) a business which at the time of conclusion of 
the contract did not know and could not reasonably be expected to have known that the statement 
was incorrect has a right to be indemnified by the person making the statement for any liability 
incurred as a result of that paragraph. 
 
Het artikel gaat niet direct over afgebroken onderhandelingen, maar de relevantie van deze 
conceptbepaling in het licht van dit leerstuk lijkt vooral gelegen in het kunnen bepalen van datgene 
waaromtrent reeds overeenstemming geacht moet worden te hebben bestaan casu quo ter zake van 
datgene wat partijen geacht moet worden voor ogen te hebben gestaan met betrekking tot de 

                         

83
 Von Bar, Clive, Schulte-Nölke et al. (eds.), Principles Definitions and Model Rules of European Privat Law-

Draft Common Frame of Reference (DCFR), 2008. Deze draft is inmiddels naar de Commissie gestuurd die daar een 
zogenaamd White Paper over in voorbereiding heeft. 
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omvang van hetgeen dat zij hebben willen regelen. De relevantie van dit gegeven sluit vooral aan 
bij hetgeen ik in het kader van de hfdst. 2 en 3 bespreek met betrekking tot respectievelijk de 
overgang tussen de precontractuele fase en de contractuele fase en het afbreken van 
onderhandelingen in de precontractuele fase. 
 
Voor wat betreft het voeren van onderhandelingen in de precontractuele fase is in de DCFR84 met 
name art. 3:301 relevant, luidend: 
 
“Section 3: 

 
Negotiation and confidentiality duties 
 
II. – 3:301: Negotiations contrary to good faith and fair dealing 
 
(1) A person is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement. 
(2) A person who is engaged in negotiations has a duty to negotiate in accordance with good faith and fair dealing. 
This duty may not be excluded or limited by contract. 
(3) A person who has negotiated or broken off negotiations contrary to good faith and fair dealing is liable for any 
loss caused to the other party to the negotiations. 
(4) It is contrary to good faith and fair dealing, in particular, for a person to enter into or continue negotiations with 
no real intention of reaching an agreement with the other party.” 
 
Voor een kritische beschouwing van de draft CFR verwijs ik naar Eidenmüller.85 Eidenmüller en 
zijn medeauteurs wijzen onder meer op het veelvuldige gebruik van termen als “good faith”,  
”fair dealing” (zoals bijvoorbeeld in voormeld art. 3:301) en “reasonable” casu quo “fair and 

reasonable” en de rechtsonzekerheid die in hun visie het gevolg is van het gebruik van dergelijke in 
de kern weinig eenduidige begrippen, hetgeen vooral klemt bij de toepassing van deze begrippen in 
common law jurisdicties.86 
 
Naast de hierboven genoemde initiatieven zijn er nog tal van andere (Europese en mondiale) 
initiatieven die mede gedachten of zelfs bepalingen hebben geformuleerd over het leerstuk van de 
afgebroken onderhandelingen.87 Een uitvoerige omschrijving van al deze initiatieven op het gebied 
                         
84 Interim Outline Edition 1 januari 2008. 
85 Eidenmüller 2008, p. 529-584. 
86 Eidenmüller 2008, p. 536. 
87 Ik noem verder het International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Unidroit is een 
onafhankelijke intergouvernementele organisatie die overigens niet alleen leden heeft uit Europa maar in de hele wereld. 
De organisatie bestaat al sinds 1926 met als doel “to study needs and methods for modernizing, harmonizing and co-
ordinating private and, in particular, commercial law as between States and Groups.” In de versie uit 2004 van de 
Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC) wordt in hfdst. 2.1 nader ingegaan over (vormen 
van) precontractuele aansprakelijkheid (zie meer specifiek de artt. 1.7, 2.1.13, 2.1.15 en 2.1.16). De Unidroit Principles 
of International Commercial Contracts gaat in art. 1.7 uit van “good faith and fair dealing” door te bepalen: 
(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade. 
(2) The parties may not exclude or limit this duty. 
Interessant in de Unidroit Principles is naar mijn oordeel met name het bepaalde in art. 2.1.13 waarin wordt 
gerefereerd aan overeengekomen vormvereisten. Het artikel bepaalt: “Where in the course of negotiations one of the 

parties insists that the contracts is not concluded until there is agreement on pacific matters or in a particular form, no 
contract is concluded before agreement is reached on those matters or in that form.”. Art. 2.1.15 luidt vervolgens, in 
geval van het voeren van onderhandelingen niet te goeder trouw: 
(1) A party is free to negotiate and is not liable for fealure to reach an agreement. 
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van uniformering van verbintenissenrecht valt evenwel buiten het bestek van dit proefschrift. In de 
genoemde initiatieven staat het beginsel van de contractsvrijheid centraal, wordt algemeen tot 
uitgangspunt genomen dat onderhandelingen te goeder trouw gevoerd dienen te worden en is het 
recht om onderhandelingen af te breken regel en – voor zover de betreffende regeling zich daar 
überhaupt over uitlaat – het niet meer mogen afbreken daarvan uitzondering. Geen van de Europese 
initiatieven gaat in zijn gevolgen zo ver als het Nederlandse recht. 
 
1.7 Concluderend ten aanzien van de rechtsvergelijkende inventarisatie en Europese 

initiatieven 

 
De vrijheid om in onderhandeling te treden met wie men wil en over welk onderwerp men maar wil 
en om die onderhandelingen vervolgens te kunnen afbreken, wordt weliswaar algemeen aanvaard 
als één van de grondslagen van ons verbintenissenrecht, maar die vrijheid is niet onbeperkt. Net zo 
min als men volledig vrij is het contract over de totstandkoming waarover men onderhandelt die 
inhoud te geven die men maar wenst, staat het de onderhandelende partijen vrij om de 
onderhandelingen op ieder door hen gewenst moment te beëindigen. De opvatting van Lord Ackner 
in Walford v. Miles, dat de vrijheid om onderhandelingen te allen tijde af te breken voort vloeit uit 
de positie van tegenstanders die partijen in het onderhandelingsproces jegens elkaar in nemen is te 
simplistisch. Onderhandelingspartners worden weliswaar gedreven door hun eigen belangen, maar 
hun belangen convergeren in het beoogde doel: de overeenkomst over de totstandkoming waarover 
wordt onderhandeld. Dit is nu juist waardoor zij een geheel andere positie jegens elkaar in nemen 
dan die van tegenstanders. Zij willen samen iets tot stand brengen. Daarmee verschillen zij 
bijvoorbeeld wezenlijk van procespartijen.88 Een beperkte inventarisatie van het Duitse, het Engelse 
en het Amerikaanse recht leert dat in deze rechtsstelsels op verschillende wijze met het leerstuk van 
de precontractuele verhoudingen wordt omgegaan, waarbij de uitkomsten in evident onredelijke 
situaties echter tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn. De achtergrond hiervan hangt samen met de 
afbakening van de verschillende leerstukken binnen de verschillende jurisdicties. Zo hangt 
bijvoorbeeld de benadering van het Duitse recht samen met een, ten opzichte van het Nederlandse 
recht, eng onrechtmatigedaadsbegrip, terwijl in de common law landen, waarin het concept van de 
redelijkheid en billijkheid zoals wij dat in het Nederlandse recht kennen, niet als algemeen 
uitgangspunt wordt aanvaard, zijn toevlucht vooral zoekt in individuele oplossingen gebaseerd op 
de leerstukken van de “misrepresentation”, de “unjust enrichment” en de “promissory estoppel”. 
 
Voor wat het betreft de verschillende initiatieven die zijn ondernomen in een streven om te komen 
tot een uniform Europees privaatrecht kan worden geconcludeerd dat ook daarin het beginsel van 
de contractsvrijheid tot uitgangspunt wordt genomen; de vrijheid om onderhandelingen af te 
kunnen breken is een alom gehanteerd uitgangspunt maar onderhandelen te goeder trouw is 
maatstaf en wanneer die maatstaf wordt geschonden, is er onder omstandigheden plaats voor 
sancties, die echter in geen van de hier besproken initiatieven zover lijken te gaan als in het 
                                                                               

(2) However, a party who negotiates or breaks of negotiations in bad faith is liable for the losses cost to the other party. 
(3) It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations when intending not to reach an 
agreement with the other party. 
Tot slot wijs ik volledigheidshalve nog op het Common Core Trento Project, waarbinnen door de deelnemers wordt 
gezocht naar een “Common Core” in de verschillende Europese jurisdicties op het gebied van het privaatrecht en de 
Society of European Contract Law (SECOLA). Zie in verband met het onderwerp van de precontractuele 
aansprakelijkheid, als onderdeel van de SECOLA publicaties, Grundman/Schauer 2006, p. 25-29. 
88 Zie Asser, 1997, p. 513 e.v. 
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Nederlandse recht. 
 
1.8 De opzet van dit proefschrift 

 
In het vorenstaande is de paradox tussen het beginsel van de contractsvrijheid en het in het kader 
van het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen aangenomen verbod om onderhandelingen 
onder omstandigheden af te breken reeds meermaals de revue gepasseerd. Het staat centraal in de 
precontractuele fase. Alvorens specifiek op deze fase in te gaan, dient zij eerst te worden 
afgebakend ten opzichte van haar pendant, de contractuele fase. Dit thema vormt dan ook 
onderwerp van hfdst. 2. Hoewel de thematiek van de precontractuele fase en de contractuele fase in 
zekere zin (ook) in het verlengde van elkaar ligt, is zij op veel punten dogmatisch en in de 
rechtspraktijk van alle dag toch duidelijk van elkaar te onderscheiden, zodat er voor gekozen is om 
de hier bedoelde “overgangsproblematiek” in een separaat hoofdstuk op te nemen. In dat kader 

worden achtereenvolgens de diligentieovereenkomst, de voorovereenkomst en de 
rompovereenkomst behandeld. In de kern is daarmee de vraag aan de orde of op enig moment, al 
dan niet onder toepassing van de wilsvertrouwenstheorie van art. 3:35 BW, een in voldoende mate 
bepaalbaar aanbod uit het geheel dat partijen in het kader van de onderhandelingen met elkaar 
hebben besproken, valt te destilleren en een aanvaarding daarvan. Valt een rompovereenkomst (dat 
wil zeggen: een overeenkomst die nog niet alle punten die partijen bij het aangaan van de 
onderhandelingen beoogd hebben te regelen, “dekt”) te construeren en bevat deze aldus nog 

lacunes, dan dienen deze door de wet, de gewoonte of de redelijkheid en billijkheid te worden 
ingevuld of, wanneer dat niet tot een oplossing leidt, door voortgezette onderhandelingen tussen de 
contractspartijen. De verplichting tot dooronderhandelen in de contractuele fase vloeit dan voort uit 
de reeds bereikte overeenstemming. Aangezien de weigering om in voorkomend geval door te 
onderhandelen over de nog niet geregelde punten van de rompovereenkomst aan het onderwerp van 
dit proefschrift gelieerd is, wordt ook op deze problematiek in de contractuele fase in hfdst. 2 nader 
ingegaan. 
 
Nadat in hfdst. 2 de overgang is omschreven tussen de precontractuele fase en de contractuele fase, 
komt in hfdst. 3 de focus (vooral) te liggen op de precontractuele fase. Met het arrest van de Hoge 
Raad van 15 november 1957 (Basis/Riezenkamp)89 heeft de Hoge Raad de basis gelegd voor het 
leerstuk van de afgebroken onderhandelingen. In dit arrest is bepaald dat partijen, door met elkaar 
in onderhandeling te treden, ten opzichte van elkaar komen te staan in een bijzondere, door de 
redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding die onder meer met zich brengt dat 
onderhandelende partijen zich niet alleen maar door louter eigen belang mogen laten leiden, maar 
zich in hun handelen mede moeten laten leiden door de gerechtvaardigde belangen van de 
onderhandelingspartner. Op dit uitgangspunt voortbordurend, bepaalde de Hoge Raad in het 
standaardarrest van 18 juni 1982 (Plas/Valburg)90 dat er – kort gezegd – zich in de precontractuele 
fase een situatie voor kan doen waarin het partijen niet meer vrijstaat om eenzijdig de 
onderhandelingen af te breken. Doet een partij dit toch, dan kan die partij onder omstandigheden 
niet alleen worden veroordeeld om de onderhandelingen voort te zetten maar bovendien, of beter 
gezegd: in plaats daarvan, onder omstandigheden ook tot voldoening van het positief 
contractsbelang. Deze uitspraak is in een groot aantal arresten en, niet in de laatste plaats, in de 
lagere jurisprudentie, aangevuld en verfijnd tot wat het leerstuk van de afgebroken 
                         
89 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp). 
90 HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (Plas/Valburg). 
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onderhandelingen nu is. 
 
In hfdst. 3 wordt vanzelfsprekend allereerst de stand van zaken van het leerstuk beschreven. Daarbij 
komt duidelijk de hiervoor al aangeduide paradox naar voren tussen enerzijds het beginsel van de 
contractsvrijheid als een van de leidende beginsels van ons Nederlandse verbintenissenrecht en 
anderzijds het ontnemen van de op dit beginsel gestoelde vrijheid om de onderhandelingen, totdat 
de contractuele fase is ingetreden, eenzijdig te beëindigen. Dit laatste in die gevallen waarin het 
honoreren van de belangen van een van de onderhandelingspartners voor zover (die zijn gebaseerd 
op rechtens relevant vertrouwen dan wel op andere (bijzondere) omstandigheden), klaarblijkelijk 
dient te prevaleren boven de m.i. gelegitimeerde wens om de grootst mogelijke terughoudendheid te 
betrachten bij het maken van inbreuk op fundamentele rechtsbeginselen als dat van de 
contractsvrijheid en, in zekere zin in het verlengde daarvan, de rechtszekerheid. 
 
Daarmee rijst dan logischerwijs de vraag wanneer een dergelijke inbreuk desalniettemin 
gerechtvaardigd moet worden geacht. Deze vraag komt in hfdst. 3 zeer uitvoerig aan bod. Wij 
zullen zien dat, naast bijzondere, in de rechtspraak nog niet of nauwelijks uitgewerkte 
omstandigheden, vooral rechtens relevant vertrouwen in – kort gezegd – het welslagen van de 
onderhandelingen in dat kader van belang is. In hfdst. 3 wordt dan ook uitvoerig stil gestaan bij het 
antwoord op de vraag wanneer vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen nu precies 
rechtens relevant wordt, welke omstandigheden in dat kader van belang worden geacht en, meer in 
het bijzonder, in hoeverre bijv. de persoonlijke perceptie van de onderhandelende partijen relevant 
is. 
 
Vanzelfsprekend zal aandacht worden besteed aan het arrest van de Hoge Raad van 12 augustus 
2005 (JPO/CBB)91 waarin de Hoge Raad, zakelijk weergegeven, oordeelde dat bij het aannemen 
van voormeld rechtens relevant vertrouwen een “strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf 

moet worden aangelegd”. Maar: hoe streng is streng? En hoe terughoudend moet de rechter zijn? 
En is het niet eerder vanzelfsprekend dat bij het maken van inbreuk op een fundamenteel 
rechtsbeginsel als dat van de contractsvrijheid terughoudendheid troef is? In hfdst. 3 is een 
uitvoerige analyse opgenomen van met name lagere jurisprudentie die is gewezen na het arrest 
JPO/CBB en waaruit blijkt dat, althans in mijn analyse, de rechtspraak bepaald niet eenduidig is 
wanneer het aankomt op het antwoord op de vraag of vertrouwen in, zakelijk weergegeven, het 
welslagen van de onderhandelingen, rechtens relevant moet worden geacht. Of, anders gezegd: niet 
iedere rechter is even terughoudend en even streng bij het toepassen van de maatstaf die de Hoge 
Raad in het arrest JPO/CBB voor ogen stond. Dit sluit aan bij enkele van de uitkomsten van het in 
hfdst. 7 te behandelen praktijkonderzoek. 
 
Wordt in hfdst. 3 op basis van het arrest Plas/Valburg ingegaan op het antwoord op de vraag 
wanneer onderhandelingen in de precontractuele fase niet meer eenzijdig niet-schadeplichtig mogen 
worden afgebroken, in hfdst. 4 staat een andere door de Hoge Raad al in het arrest Plas/Valburg 
opgeworpen vraag centraal, namelijk of en, zo ja, wanneer er sprake kan zijn van een situatie 
waarin het onderhandelende partijen weliswaar over en weer nog vrijstaat om de onderhandelingen 
eenzijdig niet-schadeplichtig af te breken, maar waarin de partij die afbreekt wel de verplichting 
heeft om wat ik kortheidshalve zou willen aanduiden met de “onderhandelingskosten” van de 

                         
91 HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (JPO/CBB). 
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andere partij te vergoeden. De Hoge Raad heeft in het arrest Plas/Valburg deze mogelijkheid met 
zoveel woorden genoemd, maar in de meest recente jurisprudentie van de Hoge Raad (anders dan in 
veel lagere jurisprudentie overigens) ontbreekt deze verwijzing. Dit heeft in de literatuur tot de 
nodige discussie aanleiding gegeven, waarop in hfdst. 4 uiteraard nader wordt ingegaan. Daarbij 
ontwikkel ik een eigen visie met betrekking tot primair het antwoord op de vraag of er plaats dient 
te zijn voor een situatie waarin sprake is van een verplichting tot vergoeding van 
onderhandelingskosten ondanks dat het partijen nog vrijstaat de onderhandelingen eenzijdig niet-
schadeplichtig af te breken en, zo ja, onder welke omstandigheden en op basis van welke juridische 
grondslag een dergelijke verplichting dan zou moeten worden aangenomen en om vergoeding van 
welke kosten het daarbij dan zou moeten gaan. Vanzelfsprekend komt hierbij – naast de visie in de 
literatuur ook de jurisprudentie aan bod, die helaas m.i. ook op dit punt maar een beperkt houvast 
biedt, maar waarin mijn visie naar ik meen uitstekend zou kunnen worden ingepast. 
 
Dat het hier gaat om complexe materie moge inmiddels duidelijk zijn. Dit hangt samen met het 
hoge casuïstische gehalte van dit leerstuk, maar ook met het eigenlijke onderwerp daarvan: het 
onderhandelingsproces zelf. Wie regelmatig betrokken is bij het voeren van commerciële 
(contracts)onderhandelingen zal kunnen beamen dat weinig processen zich zo lastig laten sturen als 
dergelijke onderhandelingsprocessen. Vaak beginnen partijen vol goede moed met elkaar aan 
onderhandelingen zonder dat u nog noodzakelijkerwijs precies voor ogen staat (of behoeft te staan) 
welk eindresultaat zij nu precies beogen. Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat dat de 
respectieve onderhandelingspartners voor zichzelf beogen, wordt vaak pas gevormd tijdens het 
onderhandelingsproces, waarbij het heel goed zo kan zijn dat, zelfs indien partijen het 
gelegitimeerde vertrouwen hebben dat de onderhandelingen succesvol zullen kunnen worden 
afgesloten, er op enig moment toch nog een punt wordt opgebracht waarover partijen toch geen 
overeenstemming blijken te kunnen bereiken en dat zodanig wezenlijk voor hen of voor een van 
hen is dat van het hiervoor bedoelde gelegitimeerde totstandkomingsvertrouwen geen sprake meer 
kan zijn. Daarnaast kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen die maken dat, ondanks dat 
totstandkomingsvertrouwen moet worden aangenomen, de onderhandelingen desalniettemin niet-
schadeplichtig eenzijdig kunnen worden afgebroken. Kortom: onderhandelen is niet een statisch 
proces waarin de onderhandelende partijen noodzakelijkerwijs een aantal vaste stadia doorlopen, 
maar een juridisch dynamisch proces waarin het bijv. heel goed mogelijk is dat het rechtens 
relevant totstandkomingsvertrouwen aanwezig is en vervolgens weer wegebt. Dit gegeven wordt in 
hfdst. 5 nader uitgewerkt en besproken. 
 
Dé manier om ervoor te zorgen dat rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen niet kan 
postvatten is door de rechtspraktijk al lang geleden ontdekt: het “inbouwen” van een voorbehoud in 
het onderhandelingsproces. Zoals uit het in hfdst. 7 besproken praktijkonderzoek naar voren komt, 
vindt de rechtspraktijk het niet alleen erg belangrijk om voorbehouden in te kunnen bouwen in het 
onderhandelingsproces, maar maakt de rechtspraktijk daarvan ook overvloedig gebruik, waarmee 
de relevantie van dit onderwerp voor de praktijk gegeven is. Daarbij toont enige recente 
jurisprudentie aan dat het gebruik van voorbehouden bepaald niet zonder risico is, reden waarom in 
dit proefschrift aan het gebruik en de “juridische houdbaarheid” van voorbehouden veel aandacht 

wordt besteed en het hoofdstuk over voorbehouden een centrale plaats inneemt.  
 
Allereerst zal in dat kader de juridische werking van voorbehouden de revue passeren. Vervolgens 
zal ik de verschillende voorbehouden die men in de praktijk zoals tegenkomt, zoals bijv. het 
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voorbehoud van schriftelijke vastlegging van het overeengekomene (“subject to contract”), het 

voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen of het voorbehoud dat een 
overeenkomst pas tot stand komt indien eerst met een derde kan worden gecontracteerd, op m.i. 
sluitende wijze categoriseren in drie categorieën. In de eerste categorie gaat het daarbij om 
voorbehouden waarvan het intreden afhankelijk is van de wil van (één van) partijen. In de tweede 
categorie gaat het om voorbehouden waarvan het intreden, kort gezegd, afhankelijk is van de wil 
van een derde en in de derde categorie gaat het om voorbehouden waarvan het intreden 
onafhankelijk is van de wil van (één van) partijen of van de wil van een derde. Vervolgens zal ik 
per categorie aangeven welke juridische kwalificaties een voorbehoud dat in die categorie valt, zou 
kunnen hebben. In dat kader onderken ik de mogelijkheid dat een voorbehoud juridisch kwalificeert 
als een vormvoorschrift, als een opschortende voorwaarde, als een voorovereenkomst of als een 
beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hoe een voorbehoud juridisch kwalificeert, is 
van groot belang omdat de verschillende juridische kwalificaties grote verschillen in rechtsgevolg 
met zich kunnen brengen. Ook deze verschillen worden vanzelfsprekend belicht. 
 
Na voormelde rubricering en juridische duiding bespreek ik in hfdst. 6 ook per categorie van 
voorbehouden een aantal (deels zeer praktische) problemen dat bij het gebruik van de respectieve 
voorbehouden kan rijzen. Zo ga ik bijv. uitvoerig in op een bedongen voorbehoud als potestatieve 
voorwaarde, de vraag in hoeverre consensuele overeenstemming eraan in de weg staat dat een 
beroep wordt gedaan op het feit dat aan een overeengekomen vorm (bijv. het 
schriftelijkheidsvereiste) niet is voldaan, de vraag in hoeverre de partij ten behoeve van wie een 
goedkeuringsvoorbehoud is bedongen, zich ook dient in te spannen om deze goedkeuring te 
verkrijgen, de vraag in hoeverre de derde die bij een goedkeuringsvoorbehoud het in zijn macht 
heeft goedkeuring te onthouden, volledig vrij is in zijn wilsbepaling ter zake daarvan en de vraag of 
het wellicht nog verschil maakt wat de positie is van de derde wiens goedkeuring men behoeft (bijv. 
de raad van commissarissen, de aandeelhouder of een publiek orgaan als de gemeenteraad). Waar 
dit mij opportuun voorkwam, heb ik aansluiting gezocht bij, casu quo naar analogieën gezocht met 
andere leerstukken zoals bijv. het hier reeds ter sprake gekomen leerstuk van de potestatieve 
voorwaarde, maar ook bijv. bij de rechtspraak en de literatuur die zich heeft ontwikkeld naar 
aanleiding van het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW bij de koop van een woning door een 
consument. Hoewel het daar een wettelijk vormvereiste betreft (in tegenstelling tot de in dit 
proefschrift vooral beoogde tussen partijen vrijwillig overeengekomen vormvoorschriften) speelt 
ook daar immers de vraag in hoeverre consensuele overeenstemming eraan in de weg staat dat de 
onderhandelingspartner ertoe veroordeeld zou kunnen worden om aan de voorgeschreven vorm te 
voldoen. Ook hier formuleer ik een aantal eigen inzichten die m.i. evenwel zeer goed inpasbaar 
zouden zijn in de vigerende jurisprudentie. 
 
In hfdst. 1 tot en met 6 van dit proefschrift wordt een beschrijving gegeven van de stand van zaken 
van het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen en de juridische houdbaarheid van 
voorbehouden en wordt een aantal hypothesen opgeworpen en suggesties aangedragen met 
betrekking tot de richting waarin zich het leerstuk op onderdelen m.i. bij voorkeur zou dienen of 
zou kunnen ontwikkelen. Ik voelde evenwel de behoefte om voormelde stand van zaken en deze 
hypothesen en gedachtegangen te toetsen aan – kort gezegd – de beleving en de wensen van de 
rechtspraktijk. In dat kader heeft in de periode januari 2007 tot medio maart 2007 een onderzoek 
plaatsgevonden onder 534 ervaren advocaten en bedrijfsjuristen. Doel van het onderzoek was 
tweeledig. In eerste instantie was de doelstelling om te onderzoeken wat de wensen zijn van de 
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praktijk met betrekking tot de rechtsontwikkeling van het leerstuk van de afgebroken 
onderhandelingen en de werkzaamheid van voorbehouden en, in het verlengde daarvan, om te 
onderzoeken of de vigerende jurisprudentie daarbij aansluit. In tweede instantie was het de 
doelstelling om in kaart te brengen op welke wijze de praktijk omgaat met het zelf invulling geven 
aan deze leerstukken. De focus lag, voor wat betreft dit laatste aspect, vooral op het gebruik van 
voorbehouden en het gebruik maken van de mogelijkheid om de (rechts)gevolgen van een 
eventueel afbreken van onderhandelingen contractueel vooraf te regelen. 
 
Zo is onder meer onderzocht of de vigerende jurisprudentie de rechtspraktijk voldoende 
aanknopingspunten biedt om vast te kunnen stellen of onderhandelingen al in een stadium zijn 
komen te verkeren waarin het (een van) partijen niet langer vrijstaat deze eenzijdig niet-
schadeplichtig af te kunnen breken. Daarnaast is onderzocht wanneer de rechtspraktijk het liefste 
zou zien dat vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld, 
rechtens relevant en daarmee gehonoreerd zou moeten worden en is bijv. de vraag gesteld of en, zo 
ja, welke mate van vrijheid een goedkeurende derde in geval van een goedkeuringsvoorbehoud zou 
moeten hebben om goedkeuring te onthouden. De resultaten van het onderzoek zijn op 
deelgebieden, waar opportuun, telkens verwerkt in de voorafgaande hoofdstukken en zijn op een 
aantal punten zeker opzienbarend te noemen. 
 
In hfdst. 7 wordt allereerst (de opzet van) het onderzoek nader verantwoord en vervolgens worden 
de uitkomsten geanalyseerd. De enquêteformulieren die door de respondenten zijn ingevuld en de 
uitkomsten per doelgroep (advocaten en bedrijfsjuristen) alsmede de geconsolideerde uitkomsten 
van de beide doelgroepen (zoals deze rechtstreeks zijn verzameld en vormgegeven door i-link2 te 
Amsterdam, de organisatie die mij bij de uitvoering van het onderzoek heeft ondersteund) zijn terug 
te vinden in de bijlagen bij dit proefschrift. Ik heb ervoor gekozen om hfdst. 7 te plaatsen na de 
inhoudelijke hoofdstukken met als belangrijkste reden dat het voor een goede inschatting van de 
relevantie van de vragen die in het kader van het praktijkonderzoek aan de geënquêteerden zijn 
voorgelegd en de daarop gegeven antwoorden, wenselijk is dat de lezer een goed begrip heeft 
gekregen van de aan die vragen ten grondslag liggende theorieën. Ik geef echter direct toe dat een 
andere keuze (bijv. de plaatsing van hfdst. 7 aan het begin van dit proefschrift) ook zondermeer 
verdedigbaar zou zijn geweest. 
 
Stond in de voorafgaande hoofdstukken vooral de vraag centraal wanneer onderhandelingen niet 
meer gelegitimeerd mogen worden afgebroken, in hfdst. 8 en 9 gaat het over respectievelijk de 
juridische grondslag van een vordering geënt op het ongelegitimeerd afbreken van 
onderhandelingen en de gevolgen van een dergelijke vordering, casu quo de remedies die de 
teleurgestelde onderhandelingspartner heeft, gebaseerd op de eventuele grondslagen die in hfdst. 8 
worden behandeld. 
 
In hfdst. 8 wordt, na een korte, algemene inleiding, ingegaan op de redelijkheid en billijkheid als 
mogelijk zelfstandige bron van verbintenissen waarop een vordering uit afgebroken 
onderhandelingen zou kunnen worden gestoeld, en op de onrechtmatige en rechtmatige daad 
(ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling en zaakwaarneming). 
 
Hfdst. 9 sluit daarop aan met een beschrijving van de verschillende juridische remedies die de 
teleurgestelde onderhandelingspartner heeft, uitgaande van de respectieve mogelijke grondslagen 



24  Inleiding 

die in hfdst. 8 zijn behandeld. Centraal staan daarin de vordering tot doorhandelen en de vordering 
tot schadevergoeding. Bij de vordering tot dooronderhandelen komen vragen aan bod als: is een 
dergelijke vordering toewijsbaar indien onderhandelen, gezien de houding van de 
onderhandelingspartner, zinloos lijkt, is een dergelijke vordering toewijsbaar indien inmiddels door 
de onderhandelingspartner reeds met een derde is gecontracteerd, en hoe bepaalbaar dient een 
vordering tot dooronderhandelen in het petitum van de dagvaarding te worden geformuleerd? Met 
betrekking tot een vordering tot schadevergoeding ligt de focus vooral op de mogelijkheid van 
toewijzing van het positief contractsbelang en de verhouding met het negatief contractsbelang. 
 
De in hfdst. 8 en 9 geschetste problematiek wordt als het ware in hfdst. 10 geconsolideerd voor wat 
betreft de daaraan gelieerde internationaal privaatrechtelijke aspecten. Nemen wij bijv. aan dat een 
Nederlander en een Fransman met elkaar in verschillende Europese hoofdsteden met elkaar hebben 
vergaderd over de deelneming in een Spaanse vennootschap. En nemen wij vervolgens aan dat de 
Nederlander de Fransman per e-mail laat weten de onderhandelingen af te breken, terwijl de 
Fransman kennis van die mededeling neemt tijdens zijn verblijf in New York. Naar welk recht 
dient nu beoordeeld te worden of het de Nederlander nog vrij stond de onderhandelingen af te 
breken? En welke rechter is vervolgens, al dan niet alternatief, bevoegd om van een eventuele 
vordering van de Fransman wegens afgebroken onderhandelingen kennis te nemen? Deze en 
aanverwante vragen worden behandeld in hfdst. 10 waarbij vanzelfsprekend ruim aandacht wordt 
gegeven aan de Europese Verordeningen Rome I en Rome II als “opvolgers” van de Wet 

Conflictenrecht Onrechtmatige Daad en het Europees Overeenkomstenverdrag. 
 
In hfdst. 11 tot slot volgt een samenvatting van de meest relevante aspecten die in de respectieve 
hoofdstukken worden behandeld en wordt een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
 
1.9 Aanpak 

 

Als aanpak bij het schrijven van dit proefschrift is gehanteerd een analyse en vergelijking van de 
relevante literatuur, jurisprudentie en wetgeving (in combinatie met een beknopte vergelijking 
tussen het Nederlandse, het Duitse, het Engelse en het Amerikaanse recht). Daarnaast is de stand 
van zaken met betrekking tot het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen getoetst aan de 
bevindingen en wensen van (een deel van) de rechtspraktijk door middel van een enquête via 
internet onder een aantal ervaren advocaten en bedrijfsjuristen. De geënquêteerden is een aantal 
vragen voorgelegd die betrekking hebben op het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen. 
Daarbij is hun niet alleen gevraagd naar hun mening over de status quo van het leerstuk in de 
literatuur en jurisprudentie, maar ook naar de richting waarin enkele aspecten van dit leerstuk zich 
bij voorkeur zouden dienen te ontwikkelen. De uitkomsten van het praktijkonderzoek, die als 
bijlagen aan dit proefschrift zijn toegevoegd en die in hfdst. 7 zijn geanalyseerd, zijn – waar 
relevant – telkens betrokken bij de bespreking van de verschillende aspecten van het leerstuk van de 
afgebroken onderhandelingen in de voorafgaande hoofdstukken, waarbij de bevindingen en wensen 
van de praktijk zijn afgezet tegen de uitkomsten in de literatuur en jurisprudentie. 
 



2 De precontractuele versus de contractuele fase 
 

2.1 Het intreden van de contractuele fase; de rompovereenkomst 

 

2.1.1 Belang van het onderscheid 

 

Zoals uit hfdst. 1 is gebleken, is het beginsel van de contractsvrijheid niet onbeperkt. Niet alleen de 

inhoud van een overeenkomst kent beperkingen (vgl. art. 3:40 en 6:248 BW), maar ook tijdens de 

onderhandelingsfase kan de vrijheid om te contracteren onder druk komen te staan, waarbij de door 

de Hoge Raad aan onderhandelende partijen opgelegde beperkingen toenemen naar mate het 

moment waarop de overeenkomst waarover wordt onderhandeld tot stand komt, nadert. De rol van 

de contractsvrijheid is echter geheel uitgespeeld wanneer geconcludeerd moet worden dat een 

overeenkomst tot stand gekomen is.  

 

De verbintenissen die over en weer uit de overeenkomst voortvloeien, leggen verplichtingen op de 

contractanten en wie die verplichtingen niet nakomt, kan in beginsel op grond van art. 3:296 BW 

tot nakoming worden veroordeeld of, op grond van art. 6:74 BW, tot betaling van 

schadevergoeding. De verplichting tot betaling van schadevergoeding door degene die met zijn 

contractpartner breekt en de uit de overeenkomst voor hem voortvloeiende verbintenissen niet 

nakomt, vloeit dan dus rechtstreeks voort uit de wet. Zijn wederpartij behoeft slechts te stellen en, 

bij tegenspraak, te bewijzen dat er een overeenkomst is gesloten, welke de daaruit voortvloeiende 

verbintenissen zijn en dat een of meer van die verbintenissen door zijn wederpartij (toerekenbaar) 

niet is of zijn nagekomen.
1
 Moet daarentegen worden aangenomen dat een overeenkomst over de 

totstandkoming waarvan werd onderhandeld nog niet gesloten is, terwijl op enig moment de 

onderhandelingen werden afgebroken, dan is, zoals zal blijken, afhankelijk van het moment waarop 

de onderhandelingen worden afgebroken, de bewijspositie van de partij die schadevergoeding 

wenst een geheel andere, evenals de grondslag voor de aansprakelijkheid die dan geen contractuele 

maar een delictuele is of een rechtmatige daad. 

 

2.1.2 Het ontstaansmoment van overeenkomsten 

 

Daarmee is het belang naar het ontstaansmoment van overeenkomsten gegeven, ofwel: wanneer 

eindigt de precontractuele fase en begint de contractuele fase? Dit is vaak ook de primaire inzet van 

een juridische procedure: primair wordt gesteld dat er reeds een overeenkomst tot stand is gekomen 

en subsidiair dat, voor zover rechtens mocht komen vast te staan dat dit (nog) niet het geval is, de 

onderhandelingen (in de alsdan aan te nemen precontractuele fase) ongelegitimeerd zijn 

afgebroken. Bovendien geldt, zoals aangegeven, dat ook als de contractuele fase eenmaal is 

ingetreden, er (nog steeds) sprake zijn van een vordering wegens afgebroken onderhandelingen, 

namelijk dan wanneer er nog uit te onderhandelen punten resteren die niet met behulp van de wet, 

gewoonte en redelijkheid en billijkheid kunnen worden ingevuld. Alleen vindt een daarmee 

samenhangende vordering dan zijn grondslag in de reeds bereikte overeenstemming (de tot stand 
                     
1
 Anders: Haas 2009, p. 52-53. Haas verdedigt dat de schuldeiser niet behoeft te stellen dat er sprake is van een 

tekortkoming. Hij is van mening dat, met een beroep op de plaats van het recht op nakoming in het Nederlandse 

recht, de schuldeiser deze stelplicht niet heeft omdat het recht op nakoming gezien zou moeten worden als een recht 

dat rechtstreeks voortvloeit uit de verbintenis uit overeenkomst. Het recht op nakoming ontstaat niet na en als gevolg 

van een storing in de nakoming, maar gaat daaraan, aldus Haas, vooraf. 
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gekomen overeenkomst) en is geen sprake meer van, zo men wil, precontractuele 

aansprakelijkheid. In de opvolgende hoofdstukken wordt nagenoeg uitsluitend aandacht besteed aan 

de precontractuele fase. In dit hoofdstuk staat het ontstaansmoment van de contractuele fase 

centraal en daarmee het einde van de precontractuele fase centraal.  

 

Uitgangspunt is dat overeenkomsten tot stand komen door het bereiken van wilsovereenstemming 

over het ontstaan van een of meer verbintenissen, of, anders gezegd: door een aanbod waarin deze 

verbintenissen genoegzaam zijn vervat en de aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW). Het begrip 

“aanbod” is in de wet niet gedefinieerd, maar algemeen wordt aangenomen dat, wil een aanbod 

kwalificeren als een aanbod in juridische zin als bedoeld in art. 6:217 BW, het tenminste aan de 

volgende drie eisen dient te voldoen: 

 

1. Het voorstel (een eenzijdige gerichte rechtshandeling) dient op rechtsgevolg gericht te zijn (in 

casu: het tot stand brengen van een overeenkomst); 

 

Voor het antwoord op de vraag of een aanbod op rechtsgevolg gericht is, is uiteraard in eerste 

instantie bepalend de wil van degene die het aanbod doet (art. 3:33 BW). Een correctie kan echter 

volgen via de weg van art. 3:35 BW (wils-/vertrouwenstheorie). 

 

2. Het voorstel dient gericht te zijn tot één of meer bepaalde personen (die door aanvaarding van het 

aanbod de overeenkomst tot stand kan of kunnen brengen); 

 

Dit element ziet op de gerichtheid van het aanbod. Het kan gericht zijn aan een enkele persoon, aan 

meerdere geadresseerden of zelfs aan het gehele publiek (openbaar aanbod)
2
, maar zonder een of 

meerdere aangezochte personen, kan een zelfstandig aanbod niet bestaan.
3
 

 

3. Het aanbod dient voldoende bepaalbaar te zijn. Met andere woorden: het aanbod moet zodanig 

zijn geformuleerd dat de enkele acceptatie daarvan een overeenkomst tot stand doet komen. Dit 

veronderstelt dat de inhoud van de overeenkomst uit het aanbod in voldoende mate moet kunnen 

blijken.
4
 

 

Voor het onderwerp van de precontractuele verhoudingen is met name dit laatste punt (de 

bepaalbaarheid van het aanbod) van belang om nader te onderzoeken. Art. 6:227 BW bepaalt in dit 

verband dat de verbintenissen die partijen op zich nemen, bepaalbaar moeten zijn. Zij moeten, 

anders gezegd, de punten bevatten die degene die het aanbod doet, geregeld wil zien en die bij 

aanvaarding tot een – al dan niet benoemde – overeenkomst leiden. Vereist is echter niet dat het 

aanbod alle punten die partijen normaal gesproken in de tot stand te brengen overeenkomst zouden 

willen of zelfs moeten regelen, ook werkelijk dekt. 

 

Dit blijkt niet alleen uit art. 6:227, maar volgt ook uit art. 6:225 (lid 1 en 2 in onderling verband) en 

                     
2
 Vgl. Grosheide 1998, p. 274 en 275. 

3
 Men kan zich echter afvragen wat de meerwaarde is van de algemeen tot uitgangspunt genomen voorwaarde dat 

een aanbod zich tot een of meer bepaalde personen dient te richten indien men tevens, met mij, zou willen aannemen 

dat ook een openbaar aanbod (dat zich niet richt tot een of meerdere bepaalde personen maar juist tot een ieder) 

juridisch als een aanbod dient te worden gekwalificeerd. 
4
 Vgl. Blei Weissmann, III, aant. 62 en de daar aangehaalde literatuur. 
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6:248 BW. Volgens dit laatste artikel heeft een overeenkomst immers niet alleen de rechtsgevolgen 

die partijen zijn overeengekomen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de 

wet, gewoonte of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Daarnaast blijkt uit tal 

van verspreide wetsbepalingen dat de wetgever ervan uit gaat dat partijen niet altijd hun 

verplichtingen uitputtend dienen te regelen voordat een overeenkomst kan worden aangenomen. 

Gewezen kan bij voorbeeld worden op art. 7:4, 405 lid 2, 601 lid 2 en 618 BW; artikelen van 

regelend recht die nadere invulling geven aan de overeenkomst die partijen gesloten hebben voor 

zover partijen daarin zelf niet hebben voorzien. Daarbij gaat het om op het eerste gezicht toch niet 

onbelangrijke onderdelen van een overeenkomst zoals de koopprijs (bij de koopovereenkomst) en 

het loon (bij de overeenkomst van opdracht). In de literatuur wordt de koopprijs, evenals het object 

van de koop, echter doorgaans wel gezien als de minimaal noodzakelijke essentialia voor het 

aannemen van een koopovereenkomst. Volgens Asser-Hijma wordt in de praktijk met betrekking 

tot de bepaalbaarheidseis een zeer ruim standpunt ingenomen. Slechts zelden acht een rechter de 

zaak onvoldoende bepaalbaar.
5
 Dit uitgangspunt is in overeenstemming met bijv. het bepaalde in 

art. 55 CISG, waarin gekozen is voor de constructie van een vermoede, stilzwijgende verwijzing 

naar de gebruikelijke prijs.
6
 Een strengere maatstaf zou overigens ook op gespannen voet met de 

hierna te bespreken jurisprudentie (onder andere het arrest Regiopolitie/Hovax). 

 

Wel wordt in de literatuur algemeen de eis gesteld dat het aanbod in elk geval, wil het als een 

aanbod in juridische zin (art. 6:217 BW) kunnen worden gekwalificeerd, de hoofdzaken 

(essentialia, waaronder de kern van de prestatie die moet worden verricht) van de overeenkomst die 

beoogd wordt, dient te bevatten. Als de aanvaarding vervolgens, anders dan op ondergeschikte 

punten (vgl. art. 6:225 BW), met het aanbod overeenstemt, komt de overeenkomst tot stand. Deze 

overeenkomst bevat dan weliswaar nog lacunes, maar dat doet aan haar bestaan niet af. 

 

2.1.3 De”essentialia” van een overeenkomst 

 

Een antwoord op de vraag wat als de essentialia van een overeenkomst moeten worden beschouwd, 

is in het algemeen niet te geven. De aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval 

zijn daarbij doorslaggevend. Zo zal bij een koopovereenkomst met betrekking tot aandelen, de 

koopprijs zeker tot de essentialia van de koopovereenkomst gerekend moeten worden, terwijl bijv. 

uit art. 7:405 lid 2 BW volgt dat een overeenkomst van opdracht kan worden aangenomen zonder 

dat partijen geregeld hebben hoeveel loon de opdrachtnemer voor zijn diensten ontvangt.
7
 Gedacht 

moet bij essentialia van een overeenkomst in elk geval worden aan afspraken die de kern van de 

prestatie raken en zonder welke een overeenkomst niet bestaanbaar is, zoals – in deze twee 

voorbeelden – de omschrijving van de aandelen (welke aandelen en hoeveel worden er verkocht?) 

en de opdrachtomschrijving (welke diensten dient de opdrachtnemer te verrichten?). De lacunes die 

zijn overgebleven (Blei Weissmann
8
 spreekt van “witte plekken”) dienen vervolgens door 

rechtshandelingen van partijen (die over de invulling van de lacunes met elkaar verder 

onderhandelen), de wet, gewoonte en redelijkheid en billijkheid verder te worden ingevuld. Om te 

                     
5
 Asser-Hijma 5-I, p. 209 en de daar aangehaalde jurisprudentie. 

6
 Asser-Hijma 5-I, p. 222. 

7
 In de literatuur wordt algemeen aangenomen dat een aanbod zonder prijsvermelding doorgaans niet zal kwalificeren 

als een aanbod in juridische zin dat, na aanvaarding, tot een overeenkomst leidt. Zie ook Blei Weissmann, III, aant. 71, 

p. 416-426. 
8
 Blei Weissmann, III, aant. 62, p. 381. 
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bepalen welke onderwerpen een aanbod beoogt te regelen (en daarmee om de reikwijdte van het 

aanbod vast te stellen) dient aansluiting te worden gezocht bij art. 3:35 BW. Tal van 

omstandigheden kunnen in dat verband een rol spelen, waaronder bijv. eerdere contractuele relaties, 

voorbereidende of eerdere onderhandelingen, gebruik of gewoonte en verstrekte gegevens.
9
 In feite 

betreft het hier evenwel een voorvraag die eerst onderzocht en beantwoord dient te worden alvorens 

kan worden vastgesteld of een aanbod voldoende bepaalbaar is en daarmee kwalificeert als een 

aanbod in juridische zin dat bij aanvaarding leidt tot een overeenkomst. 

 

Ik verwijs in dit verband onder meer ook naar de Unidroit Principals of International Commercial 

Contracts van het International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit). Art. 2.1.14 

van de Unidroit Principals luidt als volgt: 

 

“(1) If the parties intend to conclude a contract, the fact that they intentionally leave a term to be 

agreed upon in further negotiations or to be determined by a third person does not prevent a contract 

from coming into existence. 

 

(2) The existence of the contract is not affected by the fact that subsequently 

(a) the parties reach no agreement on the term; or 

(b) the third person does not determine the term, 

provided that there is an alternative means of rendering the term definite that is reasonable in the 

circumstances, having regard to the intension of the parties.” 

 

Een aan de vraag naar de bepaalbaarheid van een aanbod gelieerd probleem is dat in een 

onderhandelingsproces lang niet altijd een eenduidig aanbod valt te herkennen. Partijen 

onderhandelen vaak geruime tijd over de totstandkoming van een overeenkomst en bereiken 

gaandeweg op steeds meer punten die zij willen regelen, overeenstemming. Aldus zal er naar mijn 

mening vaak sprake zijn van een (groot) aantal voorstellen, waarbij ieder voorstel op zichzelf nog 

niet kwalificeert als een voorstel in juridische zin, omdat zij nog niet voldoende bepaalbaar zijn om 

bij aanvaarding tot een overeenkomst te leiden. Op enig moment echter zal moeten worden 

aangenomen dat een volgend aanbod op een deelgebied, dat tezamen met de eerdere (dan reeds 

aanvaarde) voorstellen, alle essentialia van de overeenkomst die partijen beogen te sluiten, “dekt”, 

als een voldoende bepaalbaar aanbod kan worden gezien. Dat wil zeggen (en dat als extra 

complicerende factor): indien de onderhandelingspartner dit aanbod dan ook als een tot hem 

gerichte verklaring van die strekking heeft mogen opvatten. Dit laatste hoeft lang niet altijd het 

geval te zijn, ook al is het aanbod op zich voldoende bepaalbaar. Te denken valt bijv. aan de situatie 

dat voor de onderhandelingspartner van degene die uiteindelijk het in voldoende mate bepaalbare 

aanbod heeft gedaan, redelijkerwijs duidelijk moet zijn, dat diegene eerst ook over nog enkele (in 

relatie tot het geheel van afspraken ondergeschikte) deelonderwerpen overeenstemming wenst te 

bereiken, alvorens zich te willen binden. 

 

                     
9
 Zie ook Ktg. Wageningen 18 oktober 1995, KG 1995, 426, HR 18 november 1983, RvdW 1983 (Van den 

Berg/Brouwer), 197 en Vznr. Rb. Middelburg 18 augustus 1978, NJ 1979, 591. 
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2.1.4 Vormvereisten; wilsovereenstemming alléén onvoldoende 

 

Soms is wilsovereenstemming alléén niet voldoende om een overeenkomst te laten ontstaan, 

namelijk daar waar voor het intreden van de overeenkomst nog een handeling nodig is, zoals 

bijvoorbeeld de schriftelijke vastlegging van de consensueel tot stand gekomen 

wilsovereenstemming (bij een wettelijk of overeengekomen vormvoorschrift) of het alsnog 

daadwerkelijk sluiten van een nadere overeenkomst (bijvoorbeeld bij een voorovereenkomst die 

ertoe strekt om, onder bepaalde voorwaarden, een nieuwe overeenkomst te sluiten). Deze 

problematiek wordt uitvoerig besproken in hfdst. 6, handelend over voorbehouden in de 

precontractuele fase. Ik volsta ermee hier kort in te gaan op het vormvereiste. Vormvereisten 

kunnen wettelijk voorgeschreven zijn (zoals bijv. het geval is bij de koop van een woning die 

bestemd is tot particuliere bewoning; vide art. 7:2 BW) maar ook van contractuele aard (zoals bijv. 

in het geval waarin partijen in de precontractuele fase met elkaar afspreken dat een overeenkomst 

tussen hen pas dient te worden aangenomen indien de gemaakte afspraken op schrift staan; het 

zogenaamde “subject to contract”-voorbehoud).  

 

Een voor de praktijk belangrijke vraag die in dat verband rijst, betreft het rechtsgevolg van 

consensuele overeenstemming. Is deze afdwingbaar ook indien aan de wettelijk voorgeschreven of 

vooraf tussen partijen afgesproken vorm nog niet is voldaan? Of moet de conclusie zijn dat in dat 

geval sprake is van nietigheid (of, zo men wil, van non-existentie)? Zoals aangegeven, wordt in 

hfdst. 6 op ondermeer deze vragen uitvoerig ingegaan. Ten aanzien van wettelijke vormvereisten 

concludeer ik dat, zolang daaraan niet is voldaan, deze in beginsel leiden tot nietigheid van de in 

een andere vorm (bijv. mondeling) gemaakte afspraken onder toepassing van art. 3:39 BW. Ten 

aanzien van contractueel bedongen vormvereisten meen ik dat deze ofwel tot vernietigbaarheid 

moeten leiden van de consensueel tot stand gekomen afspraken (indien de vorm evident alleen in 

het belang van één van partijen is overeengekomen), ofwel, maar dan afhankelijk van hun ratio, 

moeten leiden tot nietigheid (onder analoge toepassing van art. 3:39 BW) van de gemaakte 

afspraken of juist tot afdwingbaarheid daarvan. In het laatste geval is consensueel bereikte 

wilsovereenstemming derhalve voldoende om een overeenkomst aan te kunnen nemen.  

 

2.1.5 Het intreden van de contractuele fase in de jurisprudentie 

 

Zoals uit het vorenstaande (met name uit de paragrafen 2.1.2 en 2.1.3) kan worden afgeleid, is de 

problematiek met betrekking tot het intreden van de contractuele fase in hoge mate casuïstisch. De 

vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen heeft dan ook tot veel rechtspraak geleid. Deze 

procedures spelen zich vaak af in het schemergebied van art. 6:217, 6:227 en 3:35 BW. Doorgaans 

is er op onderdelen van het totale pakket waarover partijen het eens trachten te worden, al dan niet 

“gefaseerd”, al overeenstemming bereikt, maar zijn er nog open punten en nadat één van partijen 

zich terugtrekt, meent de onderhandelingspartner dat er reeds gebondenheid moet worden 

aangenomen. 

 

Illustratief in dit verband zijn de standaardarresten van de Hoge Raad van 17 december 1976 

(Bunde/Erckens (Misverstand))
10

, 14 juni 1968 (Polak/Zwolsman)
11

, 6 november 1992 (De 

                     
10

 HR 17 december 1976, NJ 1977, 241 (Bunde/Erckens). 
11

 HR 14 juni 1968, NJ 1968, 331 (Polak/Zwolsman). 
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Velde/De Wilt)
12

 en 26 september 2003 (Regiopolitie/Hovax)
 13

. 

 

In het arrest Bunde/Erckens sloten partijen een overeenkomst ter beëindiging van een 

onteigeningsgeschil in de veronderstelling dat zij het ook eens waren over de door gemeente Bunde 

te vergoeden belastingschade. Toen uiteindelijk bleek dat op dit punt geen overeenstemming 

bestond, oordeelde het hof dat aangenomen moest worden dat Erckens de desbetreffende 

overeenkomst niet zou hebben gesloten indien bij de ondertekening van de overeenkomst voor 

Erckens duidelijk zou zijn geweest, dat tussen partijen op het punt van de te vergoeden 

belastingschade geen overeenstemming was bereikt en dat aldus in het geheel geen overeenkomst 

tot stand is gekomen. De Hoge Raad sanctioneerde deze zienswijze van het hof. Zijn partijen het 

dus over een belangrijk deel van de verbintenissen die zij over en weer willen aangaan, niet eens, 

dan kan niet tot een overeenkomst worden geconcludeerd, ook al is niet ondenkbaar dat over deze 

nog openstaande punten alsnog overeenstemming zou kunnen worden bereikt. Dat in casu op een 

belangrijk onderdeel nog geen overeenstemming bestond, werd door het hof tot uitdrukking 

gebracht met de vaststelling dat Erckens, ware duidelijk geweest dat op dit punt nog geen 

overeenstemming bestond, de overeenkomst niet zou hebben gesloten. 

 

Genuanceerder lag het in de casus die de basis vormde voor het arrest van de Hoge Raad van 14 

juni 1968 (Polak/Zwolsman). Hier onderhandelden partijen over de totstandkoming van een 

arbeidsovereenkomst, waarbij partijen het weliswaar eens waren over de aard en omvang van de 

werkzaamheden en het salaris, maar er, zoals door de rechtbank werd vastgesteld, nog geen 

overeenstemming bestond over de pensioenbijdrage die Zwolsman ten behoeve van Polak zou 

dienen te betalen, of en in hoeverre er huur betaald moest worden voor een ter beschikking te 

stellen woning en wie als contractuele wederpartij van Polak zou optreden (door de rechtbank 

aangeduid als “een vraag van niet slechts formele betekenis”). Ten aanzien van de pensioenpremie 

merkt de rechtbank op dat het verschil dat te dien aanzien tussen partijen is blijven bestaan, een niet 

te verwaarlozen bedrag betreft en in het geheel dat tussen partijen geregeld moest worden, een 

leemte liet welke niet door de toepassing van de beginselen van goede trouw kon worden 

aangevuld. Interessant is overigens, dat de rechtbank bij de beantwoording van de vraag of een 

overeenkomst tussen partijen is tot stand gekomen, ook waarde hecht aan de omstandigheid dat 

tussen partijen nog geen overeenkomst, zelfs niet in concept, tussen partijen was opgemaakt; de 

brieven van Polak, houdende een bevestiging van de gesprekken met Zwolsman, konden daarvoor 

niet in de plaats treden. Deze overwegingen van de rechtbank waren in cassatie, als overwegingen 

van feitelijke aard, onaantastbaar. 

 

In cassatie oordeelde de Hoge Raad dat, indien bij het tot stand komen van een overeenkomst een 

aantal samenhangende verbintenissen moet worden geregeld, niet in het algemeen de stelling kan 

worden aanvaard dat een overeenkomst reeds is tot stand gekomen, wanneer tussen partijen 

overeenstemming omtrent enige verbintenis is bereikt. De vraag of partiële overeenstemming bij 

dergelijke contracten reeds een overeenkomst doet ontstaan, is afhankelijk van de bedoeling van 

partijen, zoals deze moet worden aangenomen op grond van de betekenis van hetgeen wél en niet 

geregeld is, het al dan niet bestaan van het voornemen tot verder onderhandelen en de verdere 

omstandigheden van het geval. Voorts is in ieder geval nodig dat ten aanzien van de aanwezige 
                     
12

 HR 6 november 1992, NJ 1993, 27 (De Velde/De Wilt). Zie ook de verzamelde lagere jurisprudentie in Blei 

Weissmann, II, aant. 7, p. 122-203. 
13

 HR 26 september 2003, NJ 2004, 460 (Regiopolitie/Hovax). 
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leemten kan worden vastgesteld, waarin de verbintenissen bestaan aan de hand van de bedoeling 

van partijen en de wet.
14

 In casu werd geoordeeld dat tussen partijen geen overeenkomst tot stand 

was gekomen. 

 

In het arrest van 6 november 1992 (De Velde/De Wilt) werd wel een overeenkomst aangenomen, 

ook al waren partijen het nog niet over alle punten eens. In de casus die tot dit arrest leidde was in 

eerste instantie een koopovereenkomst gesloten tussen De Velde en De Wilt met betrekking tot de 

levering door De Wilt van een drukpers. Vervolgens werd tussen De Velde, een financier en De 

Wilt een financieringsovereenkomst gesloten met betrekking tot de door De Velde aan De Wilt te 

betalen koopprijs voor de drukpers. Toen bleek dat de drukpers niet overeenkwam met hetgeen De 

Wilt op grond van de overeenkomst had behoren te leveren, is de overeenkomst tussen De Velde en 

De Wilt ontbonden. Vervolgens vorderde De Velde schadevergoeding van De Wilt. De Wilt 

verweerde zich tegen deze vordering, waarbij De Wilt zich onder meer beriep op een in de 

financieringsovereenkomst opgenomen exoneratieclausule. Het hof overwoog in dit verband (r.o. 

5.2):  

 
“(...) dat tussen De Velde en De Wilt op basis van de bestelling van De Velde van de drukpers overeenkomstig het 

orderformulier d.d. 27 mei 1981 naar de offerte d.d. 21 mei 1981 van de kant van De Wilt, en de aflevering door De 

Wilt als omschreven in r.o. 1a van het vonnis van de rechtbank (...) een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Deze 

had echter enige belangrijke punten nog niet geregeld. Dit blijkt uit de vermelding op het orderformulier dat de 

financiering zou moeten lopen via Mundus in Zwolle. Deze leaseovereenkomst van partijen is derhalve te beschouwen 

als een (...) uitwerking en aanvulling van de koopovereenkomst tussen partijen inzake onder andere betaling van de 

koopprijs en eigendomsoverdracht.” 

 

Het hof neemt dus het bestaan van een (huur)koopovereenkomst aan, ondanks het feit dat op 

onderdelen daarvan kennelijk nog geen wilsovereenstemming bestond. De Hoge Raad 

sanctioneerde het oordeel van het hof. 

 

2.1.6 De rompovereenkomst 

 

De (huur)koopovereenkomst in het arrest De Velde/De Wilt is naar mijn oordeel een goed 

voorbeeld van wat in de literatuur wordt aangeduid met het begrip “rompovereenkomst”.
15

 Het 

betreft een overeenkomst die rechtens nog niet “perfect” is, die nog lacunes bevat, die nog moeten 

worden ingevuld. 

 

Overigens is het begrip “rompovereenkomst” geen wettelijk begrip en heeft het ook volgens de 

rechtspraak geen vastomlijnde betekenis.
16

 Naast de benaming rompovereenkomst vindt men in de 

praktijk nog tal van andere aanduidingen, zoals: principeovereenkomst, beginselakkoord, 

deelovereenkomst of zelfs conceptovereenkomst, maar ook deze begrippen hebben geen 

vastomlijnde betekenis en het gebruik hiervan vormt in de praktijk dan ook vaak aanleiding tot 

geschillen. Ik beperk mij in dit proefschrift tot de aanduiding “rompovereenkomst”. 

 

                     
14

 Zie ook HR 6 mei 1960, NJ 1961, 366 (Van ’t Hoft/Stuurenbroek), HR 6 november 1992, NJ 1993, 27 (De Velde/De 

Wilt), HR 18 maart 1994, NJ 1995, 744 (Linguamatics/Polyglot) en HR 17 december 1999, NJ 2000, 184 (Groeneveld 

Transport Efficiency/Hadegro). 
15

 Blei Weissmann, III, aant. 61. 
16

 Vgl. HR 18 maart 1994, NJ 1995, 744 (Linguamatics/Polyglot). 
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Dat het hiervoor bedoelde onderscheid zeer casuïstisch is en dat de scheidslijn in de praktijk vaak 

moeilijk te trekken valt, blijkt onder meer uit het arrest Mooijman/Netjes.
17

 In de zaak die tot dit 

arrest leidde was de casus als volgt. Bouwbedrijf Netjes B.V. (“Netjes”) had omstreeks 1990 de 

realisatie van 44 luxe villa's in Amstelveen in uitvoering. Tijdens de bouw vond in oktober 1990 op 

het kantoor van Netjes tussen haar en Mooijman Interieur B.V. (“Mooijman”) een bespreking plaats 

over een alternatieve aanbieding voor de kopers van voormelde villa's, bestaande uit een door 

Mooijman te leveren en aan te brengen serre op het terras van de woningen. Deze bespreking 

resulteerde er onder meer in dat: 

- Netjes brochures voor de serres van Mooijman ten behoeve van de kopers in haar showroom had 

neergelegd;  

- Mooijman de voor de serres benodigde bouwvergunningen had aangevraagd en verkregen op 

basis van een bestaande doch door haar aangepaste tekening van Netjes;  

- Mooijman 10 serres rechtstreeks aan kopers van de woningen had verkocht;  

- Netjes bij deze woningen ten behoeve van de serres de navolgende bouwkundige aanpassingen 

had uitgevoerd;  

a. de tuinmuur aan de zijkant van de serre was verlengd van 3 meter tot 3,30 meter;  

b. deze was als spouwmuur uitgevoerd; 

c. de terrasvloer was op isolatie gestort; en 

d. in de achtergevel waren loodslabben aangebracht. 

 

Mooijman had bij 10 woningen serres aangebracht nadat deze woningen door Netjes aan de kopers 

waren opgeleverd. Tussen Mooijman en Netjes gold dat Netjes de bijkomende bouwkundige 

aanpassingen zou verrichten voor eigen rekening. 

 

De door Netjes uit te voeren aanpassingen schoten evenwel te kort. Mooijman achtte zich tegenover 

de kopers van de serres verplicht de ontstane euvels, (zoals vochtvorming) voor eigen rekening te 

verhelpen en vorderde de in dat verband door haar gelede schade van Netjes. Primair legde 

Mooijman een overeenkomst tussen haar en Netjes aan haar vorderingen ten grondslag en 

subsidiair een door Netjes gepleegde onrechtmatige daad. Tussen Mooijman en Netjes was, aldus 

Mooijman sprake van een samenwerkingsovereenkomst, ondanks dat geen verrekeningen of 

beloningen waren overeengekomen. 

 

Het hof, in navolging van de rechtbank, kwam tot de conclusie dat tussen Mooijman en Netjes geen 

overeenkomst was tot stand gekomen. Het hof overwoog daartoe dat het enkele feit dat Netjes zich 

bereid getoond had om brochures van Mooijman in haar showroom neer te leggen om aldus de 

aspirant-kopers van de villa's op de mogelijkheid van de aanbouw van een serre te attenderen, niet 

betekende dat zij met Mooijman een samenwerkingsverband was aangegaan waarbij zij zich jegens 

Mooijman had verplicht om ervoor te zorgen dat de bouwkundige voorzieningen zodanig waren dat 

die serres probleemloos geplaatst konden worden. Dat Netjes bij het aanbrengen van een deel van 

de specifieke voorzieningen die nodig waren om de serres te kunnen plaatsen, gebruik had gemaakt 

van een door Mooijman verschafte tekening maakte dit aldus het hof niet anders. Mooijman had 

geen andere feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit volgens het hof zou kunnen blijken dat 

Netjes zich niet alleen jegens de kopers, maar ook tegenover Mooijman had verplicht om bepaalde 

bouwkundige voorzieningen te treffen aan de villa's. 

                     
17

 HR 29 mei 1998, NJ 1999, 98 (Mooijman/Netjes). 
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In cassatie overwoog de Hoge Raad dat vooropgesteld moet worden dat 

 
“de vraag in hoeverre twee partijen die met het oog op hun overeenkomsten met derden ter zake van door hen te bouwen 

voorzieningen zich feitelijk in een zekere mate van samenwerking begeven, geacht moeten worden om ook onderling 

een overeenkomst te hebben gesloten, slechts kan worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het 

geval, waarvan de waardering in belangrijke mate feitelijk van aard is. Het oordeel van het hof komt hierop neer dat de 

stellingen van Mooijman te dezer zaken onvoldoende zijn voor het aannemen van een dergelijke overeenkomst. Het hof 

heeft daarbij de belangrijkste door Mooijman aangevoerde omstandigheden uitdrukkelijk vermeld, maar heeft kennelijk 

geoordeeld dat alle door haar ingeroepen feiten en omstandigheden, ook in onderling verband beschouwd, nog niet tot 

de conclusie leiden dat een overeenkomst als door Mooijman gesteld, is tot stand gekomen.” 

 

Wel was de Hoge Raad, anders dan het hof, van mening dat er in casu sprake was van een zodanige 

feitelijke samenwerking dat Netjes niet alleen jegens haar contractuele wederpartijen – de kopers 

van de woningen – maar ook op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, jegens 

Mooijman gehouden was om de bouwkundige aanpassingen deugdelijk uit te voeren, waaruit 

voortvloeide dat zij in geval van niet-nakoming van deze verplichtingen de door Mooijman 

dientengevolge gelede schade diende te vergoeden. 

 

Schoordijk
18

 heeft zich, m.i. terecht, de vraag gesteld of de uitkomst van deze casus voor hetzelfde 

geld niet ook heel anders had kunnen zijn in dier voege dat wel een overeenkomst had kunnen 

worden aangenomen. Daarbij wijst Schoordijk erop dat het feit dat Netjes zich richtte tot de kopers, 

toch een gevolg is van de obligatoire afspraken tussen Mooijman en Netjes waarbij werkplannen 

met tijdschema's een indice vormen voor samenwerking en er sprake is van diverse afspraken “op 

de werkvloer”. Voorts wijst Schoordijk er op dat partijen gelijk gerichte belangen hadden. 

Mooijman kreeg op deze wijze voeten aan de grond in de bouwmarkt en Netjes heeft betoogd dat 

het op deze manier voor haar eenvoudiger was om de villa's aan de man te brengen. 

 

Stel nu, getransponeerd naar de problematiek die onderwerp vormt van dit proefschrift, dat Netjes, 

nadat de kopers van de villa's de serres bij Mooijman hadden besteld, geweigerd zou hebben om de 

bouwkundige aanpassingen, nodig voor het kunnen installeren van de serres, uit te voeren, stellende 

dat zij daartoe niet contractueel gehouden was, om vervolgens ieder contact met Mooijman af te 

breken. Het hof heeft aangenomen dat er tussen partijen geen (samenwerkings)overeenkomst tot 

stand is gekomen, maar zouden de feiten zoals die aan deze casus ten grondslag lagen dan wellicht 

wel de conclusie hebben kunnen wettigen dat Mooijman Netjes had kunnen dwingen om door te 

onderhandelen op de grondslag dat bij haar het rechtens relevante vertrouwen had postgevat dat een 

vorm van samenwerkingsovereenkomst uit de gevoerde besprekingen zou resulteren? De 

gedachtegang van het hof volgend, moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Het hof 

concludeert immers dat er, kort gezegd, sprake was van een enkele feitelijke samenwerking, maar 

dat partijen kennelijk niet de wil hebben gehad om daartoe een samenwerkingsovereenkomst aan te 

gaan, zodat – die redenering doorzettend – ook nimmer op enig moment een gerechtvaardigd 

vertrouwen bij Mooijman heeft kunnen postvatten dat aannemelijk was dat enigerlei vorm van 

samenwerkingsovereenkomst uit de besprekingen met Netjes zou resulteren. Geheel bevredigend 

lijkt de redenering van het hof dan ook niet. Dit temeer niet in het licht van hetgeen de Hoge Raad 

heeft overwogen in het arrest Vogelaar/Skil (zie hfdst. 3, par. 3.3.3) en dat erop neerkomt dat 

                     
18

 Schoordijk 1998, p. 427-431. 
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rechtens relevant vertrouwen als hiervoor bedoeld ook voort kan vloeien uit de situatie dat partijen 

anders dan door contractonderhandelingen betrokken zijn bij het maken van afspraken, zelfs, zo 

meen ik, indien die afspraken bestaan uit feitelijk op elkaar afgestemde gedragingen, zoals in casu 

toch evident het geval was. 

 

2.1.7 Regiopolitie/Hovax en enige andere, recente jurisprudentie over de rompovereenkomst 

 

In het hiervoor al kort genoemde arrest Regiopolitie/Hovax geeft de Hoge Raad, in navolging van 

een overweging van de rechtbank, aan wat bij het sluiten van de overeenkomst die partijen 

beoogden aan te gaan zoal geacht moet worden in elk geval niet tot de essentialia te behoren. 

 

In deze zaak onderhandelden partijen over de totstandkoming van een complexe 

huurovereenkomst. Na twee concepthuurovereenkomsten te hebben doorgesproken, zond de 

verhuurder, Hovax, een definitieve versie ter ondertekening. De huurder liet daarop weten niet tot 

ondertekening over te willen gaan omdat de Rijksgebouwendienst een aantal ontoelaatbare 

technische tekortkomingen aan het beoogde pand zou hebben geconstateerd. Hovax stelde zich 

vervolgens op het standpunt dat partijen al definitieve overeenstemming hadden bereikt over de 

tekst van voormelde definitieve versie van de huurovereenkomst en dat de huurder daaraan 

derhalve gebonden is. Na op een aantal interessante aspecten van het vertegenwoordigingsrecht 

ingegaan te zijn, komt de Hoge Raad toe aan de beoordeling door de rechtbank dat tussen partijen 

overeenstemming is bereikt over de essentialia van de te sluiten huurovereenkomst en dat deze 

mitsdien tussen partijen is tot stand gekomen. Voor zover er toen nog punten waren waarover 

moest worden gesproken, waren deze van ondergeschikte betekenis. De nadien door de 

Regiopolitie naar voren gebrachte bezwaren omtrent de (bouw)technische toestand van het pand 

waren, aldus de rechtbank, te laat ingebracht. De Hoge Raad oordeelt dat de rechtbank juist heeft 

beslist door te overwegen dat: 

- uit het feit dat de huurder ermee heeft ingestemd dat de verhuurder een definitieve versie van de 

huurovereenkomst op zou sturen, volgt dat partijen toen dus kennelijk niet (meer) voornemens 

waren om nog verder te onderhandelen; en 

- de volgende punten, waarover partijen nog geen overeenstemming hadden bereikt, niet horen tot 

de essentialia van de overeenkomst waarover partijen onderhandelden: 

(a) of een contractuele boete diende te worden vastgesteld op een eventueel te late betaling van de 

verschuldigde huur, 

(b) voor wiens rekening een eventueel hogere dan normale brandverzekeringspremie zou komen, 

zulks in verband met het door de Regiopolitie beoogde gebruik van het pand, en 

(c) voor wiens risico de mogelijkheid zou komen dat het pand niet tijdig beschikbaar zou zijn. 

 

Voor wat betreft enige sprekende, recente, lagere uitspraken verwijs ik naar de volgende 

jurisprudentie. Deze is in overeenstemming met het hiervoor besproken arrest Regiopolitie/Hovax, 

maar geeft een goed beeld van de concrete invulling die in de lagere rechtspraak wordt gegeven aan 

de door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunten. 
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Vznr. Rb. ’s-Gravenhage 23 april 2008
19

  

 

Twee professionele partijen onderhandelden over de overname van het bedrijf van eisers door 

gedaagde. Partijen sloten een intentieverklaring waarin uitdrukkelijk was vastgelegd dat de 

besprekingen een basis boden om verder te onderhandelen, waarbij gedaagde de intentie had de 

activiteiten van eisers over te nemen. Voorts werden in de intentieverklaring de activiteiten welke 

onderwerp van de overname waren, de voorlopige koopsom en het nog uit te voeren due 

diligenceonderzoek vastgelegd. Na het sluiten van deze intentieverklaring is het due 

diligenceonderzoek aangevangen en werden de eerste resultaten daarvan besproken door partijen. 

Op de datum van die bespreking was er volgens de voorzieningenrechter ook overeenstemming 

over de hoofdpunten van de overeenkomst, waaronder de over te dragen activa en de datum van 

overdracht. Eiser 1 en de vertegenwoordiger van gedaagde hebben, tijdens die bespreking, elkaar 

onder vier ogen gesproken en, daarna, in het bijzijn van de aanwezigen, elkaar de hand geschud. 

Vervolgens hebben zij een stuk getekend waarin de koopprijs, datum van overdracht en een aantal 

nog openstaande punten zijn vermeld. De voorzieningenrechter oordeelde dat over de essentialia 

van de overeenkomst overeenstemming bestond en dat de nog openstaande punten als 

ondergeschikte punten moesten worden gekarakteriseerd. Er werd geconcludeerd dat een perfecte 

overeenkomst tot stand is gekomen. 

 

Vznr. RB. Arnhem, 29 juni 2007
20

 

 

Hoedemakers en Ballast Nedam onderhandelden met elkaar over de koop van een perceel 

bouwgrond met bijbehorende bouwvergunningen. Partijen discussieerden nog over verschillende 

punten en Ballast Nedam brak op een zeker moment de onderhandelingen af. Hoedemakers 

vorderde nakoming van de volgens hem gesloten koopovereenkomst. De rechtbank overwoog het 

volgende: 

 
“De enkele omstandigheid dat partijen over één of meer opengebleven punten nog onderhandelen, staat er niet aan in de 

weg dat kan worden aangenomen dat de precontractuele fase is geëindigd en dat tussen hen een rompovereenkomst tot 

stand is gekomen, waarvan nakoming kan worden gevorderd. Of daarvan sprake is, is afhankelijk van de vraag of de 

onderwerpen ten aanzien waarvan wel overeenstemming bestaat de essentialia van de overeenkomst bevatten en dat 

zodanig aan de bepaalbaarheidseis van art. 6:227 BW is voldaan dat de leemten die de overeenkomt op details vertoon, 

kunnen worden opgevuld met behulp van de wet, de gewoonte en de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 6:248 

BW. Daarvoor is nodig dat in de gegeven omstandigheden partijen elkaars verklaringen en gedragingen over en weer 

zodanig mochten begrijpen dat zij aan het tot dan toe bereikte onderhandelingsresultaat, waaronder in casu de 

verplichting tot levering en afname, inderdaad reeds gebonden zouden zijn.” (r.o. 4.3) 

 

Rb. Dordrecht 27 juni 2007
21

  

 

Exclusive Yachts International N.V. (EYI), X België en X Nederland onderhandelden over 

samenwerking bij de vervaardiging en verkoop van polyester jachten. De samenwerking kwam toch 

niet van de grond en EYI stelde primair dat er een overeenkomst is en dat X deze moest nakomen.  
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 Vznr. Rb. ’s-Gravenhage, 23 april 2008, NJF 2008, 261. 
20

 Vznr. Rb. Arnhem, 29 juni 2007, PRG 2007, 115. 
21

 Rb. Dordrecht 27 juni 2007, LJN: BB0178. 
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De rechtbank overwoog als volgt: 

 
“Bij een beroep op het tot stand komen van een rompovereenkomst doet zich de vraag voor of ten aanzien van een 

overeenkomst, waarin een aantal onderling samenhangende verbintenissen moet worden geregeld, overeenstemming 

omtrent één of meer onderdelen een rompovereenkomst doet ontstaan, zolang omtrent andere onderdelen nog geen 

overeenstemming bestaat. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de bedoeling van partijen, zoals deze moet 

worden aangenomen op grond van: (i) de betekenis van hetgeen wel en niet geregeld is, (ii) het al dan niet bestaan van 

het voornemen tot verder onderhandelen en (iii) de verdere omstandigheden van het geval. Nu [X] c.s. enige 

wilsovereenstemming tussen partijen betwist, wordt eerst onderzocht of partijen één of meer van de door EYI c.s. 

gestelde onderwerpen wilsovereenstemming hebben bereikt. Dit hangt af van hetgeen partijen over en weer hebben 

verklaard en uit elkaars verklaringen hebben afgeleid en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten 

afleiden.” (r.o. 4.4) 

 

Om wilsovereenstemming te kunnen aannemen, diende EYI er redelijkerwijs op te mogen 

vertrouwen dat X Nederland toestemming zou geven. Hiervoor was vereist dat uit enige gedraging 

of verklaring van X Nederland viel af te leiden dat een toereikende volmacht aan de 

gesprekspartner was gegeven. Daar was in casu geen sprake van (r.o. 4.6 en 4.7). EYI beriep zich 

op het mondeling tot stand zijn gekomen van wilsovereenstemming. De rechtbank overwoog 

hieromtrent het volgende: 

 
“Hoewel niet vereist, zal een dergelijke veelomvattende overeenkomst in de regel door middel van een schriftelijk 

contract worden gesloten. Indien dit niet het geval is zal een dergelijke overeenkomst op zijn minst worden voorbereid 

door op enig moment tijdens de onderhandelingen op schrift te stellen wat de belangrijkste punten van de overeen te 

komen samenwerking zijn.” (r.o. 4.8) 

 

Daar was in dit geval geen sprake van.  

 

Uit de voormelde jurisprudentie blijkt heel duidelijk hoe casuïstisch de rechtspraak is op het punt 

van de vaststelling van wat tot de essentialia van een overeenkomst behoort. Is de omvang van de 

pensioenbijdrage (zoals in het arrest Polak/Zwolsman) “een vraag van niet slechts formele 

betekenis” die aan het bestaan van een overeenkomst in de weg staat, nog niet bereikte 

overeenstemming over de vraag voor wiens risico de situatie komt waarbij een gehuurd pand niet 

tijdig voor de verhuur beschikbaar komt (zoals in het arrest Regiopolitie/Hovax) staat blijkbaar niet 

in de weg aan het bereiken van een wilsovereenstemming. Dit terwijl toch de gevolgen van het niet 

tijdig beschikbaar komen van een gehuurd pand voor met name de huurder zeer verregaande 

consequenties kan hebben die menig huurder niet zonder meer zal willen accepteren bij het sluiten 

van een huurovereenkomst. Als algemene regel uit voormelde jurisprudentie kan wel worden 

gedestilleerd dat hoe gedetailleerder een aanbod is en hoe groter de mate van overeenstemming in 

relatie tot hetgeen partijen (uiteindelijk) beogen te regelen, des te sneller een overeenkomst zal 

worden aangenomen.
22

 Voorts meen ik dat niet alleen in objectieve zin gekeken zal moeten worden 

of de “witte plekken” ten opzichte van het geheel van afspraken dat al is gemaakt als ongeregelde 

punten van betekenis moeten worden gekwalificeerd, maar dat daarbij ook gekeken moet worden 

naar de over en weer kenbare perceptie van partijen. Wat partijen (of één van hen op voor de 

onderhandelingspartner kenbare wijze) relevant of, zo men wil, essentieel vinden in het kader van 

de afspraken die zij willen regelen, hoeft dat naar verkeersopvattingen nog niet te zijn.
23
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 Vgl. lagere rechtspraak onder meer: Rb. Tiel 8 november 1918, WPNR 2604, Vznr. Rb. Leeuwarden 28 juni 1994, 

KG 1994, 275 en Hof Amsterdam 12 augustus 1999, KG 1999, 231. 
23

 Vgl. hetgeen in hfdst. 3, par.3. 3.3 is opgemerkt over de relevantie van de (voor de onderhandelingspartner 
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2.2 De rompovereenkomst versus de diligentie- en de voorovereenkomst 

 

2.2.1 De diligentieovereenkomst 

 

De rompovereenkomst moet worden onderscheiden van de voorovereenkomst en de door Von 

Jhering
24

 geïntroduceerde zogenaamde diligentieovereenkomst. Bij een diligentieovereenkomst is 

de gedachte dat partijen, door met elkaar in onderhandeling te treden, stilzwijgend een 

overeenkomst sluiten (diligentieovereenkomst), die voor beide onderhandelingspartners de 

verplichting tot onderwerp heeft om naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met elkaar 

(verder) te onderhandelen over de totstandkoming van de overeenkomst die zij beogen te sluiten. 

Volgt men deze theorie, dan levert het afbreken van onderhandelingen of het aannemen van een 

contraproductieve houding daarin (voor zover deze al niet feitelijk resulteert in het eenzijdig 

afbreken van onderhandelingen) een tekortkoming op in de nakoming van de 

diligentieovereenkomst (culpa in contrahendo). 

 

Tegen de theorie van de diligentieovereenkomst zijn tal van bezwaren in te brengen. Allereerst doet 

de theorie gekunsteld aan. Kennelijk veronderstelt zij immers telkenmale bij het aangaan van 

onderhandelingen wilsovereenstemming tussen de (aanstaande) onderhandelingspartners over het 

aangaan van verplichtingen voorafgaand aan de overeenkomst over het sluiten waarvan zij willen 

gaan onderhandelen, hetgeen m.i. berust op een fictie en in elk geval niet aansluit bij de 

handelspraktijk, maar bovendien geen recht doet aan het beginsel van de contractsvrijheid. Voorts 

is de theorie van de diligentieovereenkomst overbodig bij een ruim onrechtmatigedaadsbegrip. In 

het algemeen wordt de theorie van de diligentieovereenkomst dan ook verworpen. 

 

Verhagen wijst in dit verband nog op het door Smits ingenomen standpunt.
25

 In zijn dissertatie 

betoogt Smits dat de wil, de verklaring en het vertrouwen niet als deugdelijke grondslagen kunnen 

dienen voor contractuele gebondenheid. De enig deugdelijke grondslag is volgens Smits de causa 

van de overeenkomst. Het causavereiste houdt – in Smits visie – in dat daar waar sprake is van een 

“wederkerige samenhang” van de prestaties, men contractuele gebondenheid dient aan te nemen. 

De wederkerigheid van de prestaties die verricht zijn tijdens de onderhandelingsfase kan ertoe 

leiden dat er sprake is van contractuele gebondenheid, nog voor er sprake is van formele 

wilsovereenstemming.
26

 Ik kan mij daarin niet vinden; begrijp ik Smits visie goed, dan kan 

(contractuele) gebondenheid al bestaan door het uiten van het voornemen om in onderhandeling te 

treden en daaraan uitvoering te geven, maar zonder dat de wil aanwezig is (of op grond van art. 

3:35 BW zou kunnen worden gefingeerd) om op enigerlei wijze in enig opzicht jegens de 

onderhandelingspartner gebonden te zijn. Dat uitgangspunt is m.i. niet alleen dogmatisch 

buitengewoon lastig in te passen in het wettelijk systeem dat er op is gebaseerd dat contractuele 

gebondenheid het gevolg is van één of meer rechtshandelingen en rechtshandelingen nu eenmaal 

een op rechtsgevolg gerichte wil vereisen (naast de verklaring waardoor deze wil tot uiting komt), 

maar leidt m.i. bovendien in de praktijk tot grote (en – zeker wanneer het aankomt op het 

                                                                  

kenbare) perceptie van een partij voor wat betreft het antwoord op de vraag of rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen ter zake van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld, dient te worden 

aangenomen. 
24

 Von Jhering 1861, p. 1 e.v. 
25

 Verhagen 1997. 
26

 Smits 1995, p. 286-293. 
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totstandkomingsmoment van overeenkomsten – hoogst onwenselijke) rechtsonzekerheid; wanneer 

leidt “wederkerige samenhang” van gedragingen tijdens de onderhandelingsfase wel of niet tot 

contractuele gebondenheid en welke door Smits aangeduide prestaties zijn in dat kader van belang? 

 

2.2.2 De voorovereenkomst 

 

Bij een voorovereenkomst verplichten partijen zich om, bijv. vóór een bepaalde datum, 

overeenstemming te bereiken over bepaalde, nader omschreven punten. De wil van partijen is 

daarmee gericht op het in de toekomst tot stand brengen van een meer omvattende overeenkomst. 

Hoewel dat in de praktijk wel vaak het geval zal zijn, is daarbij niet noodzakelijk dat al over één of 

meer punten van die meer omvattende overeenkomst (definitieve) overeenstemming bestaat. Bij 

een rompovereenkomst is er, evenals bij een voorovereenkomst, ook sprake van een (rechtens 

afdwingbare) overeenkomst, maar de wil van partijen is bij de totstandkoming van een 

voorovereenkomst gericht op het sluiten van de nadere overeenkomst waarover zij nog moeten 

gaan onderhandelen. Bij de rompovereenkomst daarentegen bestaat al overeenstemming over 

vrijwel het gehele spectrum van de (definitieve) verbintenissen die partijen over en weer in het 

leven hebben willen roepen, waaronder tenminste die welke de kern van de prestatie onder de 

overeenkomst raken, zij het dat overigens aan ondergeschikte punten nog nadere invulling moet 

worden gegeven. 

 

Wat de beide overeenkomsten (rompovereenkomst en voorovereenkomst) met elkaar gemeen 

hebben, is de verplichting om, overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid, met elkaar 

verder te onderhandelen met als doel om een rechtens “perfecte” overeenkomst te sluiten, waarin 

alle punten die partijen nog verdeeld houden of die nog niet aan de orde zijn geweest maar die wel 

onderdeel uitmaken van het geheel van verbintenissen dat partijen willen doen ontstaan, alsnog 

worden geregeld. In het geval van een voorovereenkomst vloeit deze verplichting rechtstreeks voort 

uit de partijafspraak die daaromtrent is gemaakt en daarmee uit de wil van partijen die op het in de 

toekomst sluiten van een rechtens “perfecte” overeenkomst was gericht.
27

 In het geval van de 

rompovereenkomst, waarbij dus al wilsovereenstemming bestaat over de overeenkomst over de 

totstandkoming waarvan werd onderhandeld, wordt aangenomen dat deze een pactum de 

contrahendo inhoudt met betrekking tot de nog te regelen punten, ofwel een in de reeds bereikte 

overeenstemming stilzwijgend belichaamde verplichting om naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid te trachten in onderhandeling nog overeenstemming te bereiken over de nog openstaande 

punten.
28

 Van belang is in elk geval om te constateren dat in beide gevallen de verplichting tot 

dooronderhandelen primair een contractuele is (met als gevolg dat daarvan nakoming gevorderd 

kan worden of schadevergoeding kan worden gevorderd nu het aldus, minst genomen, een 

inspanningsverplichting betreft om naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te trachten aan 

de nog te regelen punten invullen te geven die niet wordt nagekomen), hetgeen overigens geenszins 

uitsluit, dat de weigering om door te onderhandelen onder omstandigheden tevens een 

onrechtmatige daad inhoudt.
29

 

 

                     
27

 Zie ook Blei Weissmann, III, aant. 14, p. 264-280. 
28

 Vgl. Van Brakel 1948, par. 387. 
29

 Vgl. HR 11 maart 1983, NJ 1983, 585 (Huurdersvereniging Koot/Koot) en HR 15 mei 1981, NJ 1982, 85 (Stuyvers’ 

Beheer B.V./Eugster). Voor een geval waarin de verplichting tot (door) onderhandelen niet uit een reeds tot stand 

gekomen overeenkomst werd afgeleid: HR 22 november 1963, NJ 1964, 128 (Garage Kost/Pon’s automobielhandel). 
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2.2.3 Romp- en voorovereenkomst versus de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid 

 

Art. 6:248 BW, dat een uitwerking vormt van art. 6:2 BW, bepaalt dat een overeenkomst niet alleen 

de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke, naar de aard van de 

overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. 

Daarmee rijst de vraag hoe zich dit artikel verhoudt tot de hiervoor behandelde overeenkomsten. 

 

Bij de beantwoording van deze vraag dient vooropgesteld te worden dat het artikel onder meer 

beoogt lacunes die zijn ontstaan doordat partijen hierin zelf niet hebben voorzien, in te vullen en 

onredelijke gevolgen van hetgeen partijen zijn overeengekomen te mitigeren. In het kader van de 

aansprakelijkheid wegens het (ongeoorloofd) afbreken van onderhandelingen is vooral de 

eerstgenoemde ratio van belang. Uiteindelijk zou de aanvullende werking van art. 6:248 BW een 

oplossing kunnen bieden voor de invulling van de “witte plekken” ingeval van een 

rompovereenkomst. Toch is er een belangrijk dogmatisch verschil tussen de invulling daarvan op 

grond van voormeld artikel en op grond van de rompovereenkomst. Zoals hiervoor immers al ter 

sprake is gekomen, bevat de rompovereenkomst een “pactum de contrahendo”, ofwel een in de 

reeds bereikte overeenstemming belichaamde contractuele verplichting om de onderhandelingen 

voort te zetten met als inzet het bereiken van overeenstemming over de nog niet geregelde punten 

in het geheel van afspraken dat partijen beogen te maken. Pas als partijen daarin niet slagen, komt 

op vordering van (een van) partijen invulling van de nog niet geregelde punten aan de orde op 

grond van de wet, gewoonte of redelijkheid en billijkheid wanneer zulks noodzakelijk mocht 

blijken in het kader van hun rechtsverhouding. Het is dan de rechter die de “witte plekken” invult 

en niet partijen, gevolg gevend aan hun daartoe bestaande contractuele verplichting, met als 

wettelijke basis art. 6:248 BW. Uiteraard neemt dit dogmatische verschil niet weg, dat de 

uiteindelijke norm waaraan wordt getoetst (de redelijkheid en billijkheid) dezelfde is; partijen 

worden ingeval van een rompovereenkomst immers primair geacht zelf door middel van het naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid voortzetten van de onderhandeling invulling te geven aan 

de nog bestaande lacunes en bij het invullen daarvan door de rechter zal deze diezelfde maatstaf 

toepassen. 

 

In feite geldt hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot de rompovereenkomst eveneens 

voor de voorovereenkomst; ook de voorovereenkomst schept immers een contractuele verplichting 

tot verder onderhandelen met dien verstande dat aan deze contractuele verplichting een 

uitdrukkelijke wilsovereenstemming ten grondslag ligt. Dat maakt de verhouding tussen de 

voorovereenkomst en de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 BW 

echter niet anders. 

 

2.3 Conclusie 

 

Hoewel dogmatisch de overgang van de precontractuele fase in de contractuele redelijk goed valt af 

te bakenen, is het onderscheid in de praktijk erg casuïstisch en daardoor lang niet altijd eenduidig. 

Voor het ontstaan van een rompovereenkomst is in elk geval een voldoende bepaalbaar aanbod 

vereist dat zich richt tot de onderhandelingspartner en rechtsgevolg beoogt. Niet noodzakelijk is dat 

daarin het gehele samenstelsel van verbintenissen die partijen over en weer willen doen ontstaan, 

ook uitputtend vastgelegd is; het aanbod dat aan de rompovereenkomst ten grondslag ligt mag 

lacunes bevatten, mits deze niet aan de bepaalbaarheid van het aanbod in de weg staan. Dit betekent 
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in elk geval dat het aanbod geen voor de te sluiten overeenkomst (gezien de aard en het onderwerp 

daarvan) wezenlijke verbintenissen (zonder overeenstemming waarover een overeenkomst niet kan 

bestaan) onbenoemd laat en dat er evenmin punten ongeregeld zijn gebleven waarvan aan beide 

partijen kenbaar is dat die, hoewel wellicht niet direct objectief bezien behorend tot voormelde 

essentialia, voor een van partijen van essentiële betekenis zijn. 



3 De precontractuele fase 
 

3.1 Inleiding 

 

3.1.1 Het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen 

 

In hfdst. 2 is de overgang besproken tussen de precontractuele fase en de contractuele fase. In hfdst. 

3 wordt specifiek ingegaan op de precontractuele fase en de gevolgen van het afbreken van 

onderhandelingen in die fase. Daarbij wordt de rechtsontwikkeling geschetst vanaf het arrest van de 

Hoge Raad van 15 november 1957 (Baris/Riezenkamp) tot aan de meest recente jurisprudentie 

voorafgaand aan de sluitingsdatum van de tekst van dit boek (1 januari 2009). Deze tijdspanne laat 

prachtige rechtsvorming zien met betrekking tot het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen, 

waarbij uit een aantal, door de Hoge Raad initieel algemeen geformuleerde rechtsregels een 

fijnmazig “systeem” is geëvolueerd dat echter tot op de dag van vandaag in beweging is en, 

gelukkig voor de wetenschap, nog voldoende vragen onbeantwoord laat en ruimte geeft voor 

discussie. Een aantal van deze vragen en discussiepunten wordt in dit hoofdstuk nader belicht en 

getracht wordt om voor knelpunten oplossingen aan te dragen die zoveel mogelijk recht doen aan 

de rechtsverhouding waarin onderhandelende partijen jegens elkaar verkeren: een rechtsverhouding 

die wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid en die is ingebed in het in hfdst. 1 besproken 

beginsel van de contractsvrijheid. 

 

3.1.2 De basis; het arrest Baris/Riezenkamp 

 

Vóór het hierna te bespreken arrest van 18 juni 1982 (Plas/Valburg)
1
 gold in het Nederlandse recht 

de regel dat partijen te allen tijde vrij zijn onderhandelingen af te breken, zonder dat de afbrekende 

partij hierdoor schadeplichtig wordt. In de lagere jurisprudentie werd soms het bestaan van een 

stilzwijgend, gefingeerd contract aangenomen, terwijl onder (bepaalde) andere omstandigheden wel 

eens tot een onrechtmatige daad werd gekomen,
2
 maar vanaf 1982 heeft de Hoge Raad in een reeks 

van arresten de “doctrine van de afgebroken onderhandelingen” geformuleerd. Als fundament van 

deze reeks moet het arrest van de Hoge Raad van 15 november 1957 beschouwd worden 

(Baris/Riezenkamp).
3
 In dit arrest ging het weliswaar niet om het afbreken van onderhandelingen

4
, 

maar de Hoge Raad oordeelde wel dat in de onderhandelingsfase partijen tot elkaar komen te staan 

“in een bijzondere door de goede trouw beheerste rechtsverhouding”. Deze rechtsverhouding brengt 

volgens de Hoge Raad met zich dat partijen hun gedrag mede dienen te laten bepalen door de 

gerechtvaardigde belangen van hun wederpartij. Deze door de Hoge Raad nog onder het oude recht 

geformuleerde regel leidde de Hoge Raad tot de conclusie dat de goede trouw (naar huidig recht: 

redelijkheid en billijkheid) met zich brengt dat op de dwalende partij een onderzoeksplicht kan 

rusten (vgl. naar huidig recht art. 6:228 lid 2 BW) in de precontractuele fase. Belangrijk is echter 

dat de Hoge Raad de relatie van de onderhandelende partijen sindsdien aanduidt als een 

rechtsverhouding, die door de redelijkheid en billijkheid wordt beheerst. 

 

                         
1
 HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (Plas/Valburg). 

2
 Vgl. Drion 1982, p. 231. 

3
 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp). 

4
 In dit arrest ging het om een geval van dwaling: op de precontractuele fase was derhalve de contractuele fase gevolgd, 

waarin echter een geschil speelde waarvan het ontstaan in de precontractuele fase gezocht moest worden. 
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3.1.3 Het arrest Plas/Valburg 

 

In één van de meest fundamentele arresten met betrekking tot de aansprakelijkheid voor het 

afbreken van onderhandelingen van 18 juni 1982 (Plas/Valburg)
5
, lijkt de Hoge Raad de zienswijze 

zoals die is terug te vinden in het arrest Baris/Riezenkamp te continueren en daarop voort te 

bouwen. 

 

In dit – voor die tijd – opzienbarende arrest was de casus als volgt. Aannemer Plas 

Bouwonderneming B.V. (“Plas”) had op verzoek van de secretaris van de gemeente Valburg een 

offerte gemaakt voor de bouw van een overdekt zwembad. Een commissie van de gemeenteraad 

besloot vervolgens de offerte van Plas, evenals die van drie andere aannemers te onderzoeken. Op 

verzoek van de gemeente won Plas daarna adviezen in van externe deskundigen (architect, 

adviseurs inzake verwarming, elektriciteit, geluid). De kosten hiervoor kwamen voor rekening van 

Plas (¦ 60 000). Daarop verzocht de zogenaamde “kleine zwembadcommissie” (bestaande uit een 

wethouder, een raadslid, de gemeentesecretaris en de directeur gemeentewerken) zowel Plas als één 

van de overige aannemers om hun offerte op bepaalde punten aan te passen en een prijsopgave te 

doen. De prijsopgave die Plas vervolgens deed, bleek de laagste te zijn. Om deze reden besloot het 

college van Burgemeester en Wethouders te kiezen voor Plas. Door de burgemeester werd aan Plas 

medegedeeld dat de bouw van het zwembad aan haar gegund werd, op voorwaarde van 

goedkeuring door de gemeenteraad en behoudens enige aanpassingen van details. Uiteindelijk werd 

de overeenkomst echter gegund aan een aannemer die met een lagere offerte kwam dan die van 

Plas. Deze aannemer was bij de oorspronkelijke offertes helemaal niet betrokken geweest en had 

zich pas na de herziene offerte van Plas bij de gemeente gemeld. Plas vorderde van de gemeente 

een schadevergoeding van ¦ 130 000 (¦ 60 000 voor gemaakte kosten en ¦ 70 000 voor gederfde 

winst) op grond van onrechtmatig handelen c.q. van een toerekenbare tekortkoming. 

 

De Rb. Arnhem veroordeelde daarop de gemeente Valburg tot betaling van ¦ 130 000. Door de 

bouw niet aan Plas te gunnen, handelde de gemeente in strijd met de goede trouw, die de 

verhouding van partijen in de precontractuele fase beheerst. In hoger beroep bij het Hof Arnhem 

voerde de gemeente (onder meer) aan dat de schadevergoedingsplicht als gevolg van een gedraging 

in strijd met de goede trouw in een precontractuele verhouding niet mede de vergoeding van 

gederfde winst kan omvatten. Deze grief achtte het hof gegrond: de genoemde schadevergoedings-

plicht gaat niet verder dan gemaakte kosten en schade die Plas niet geleden zou hebben ware de 

precontractuele verhouding niet ontstaan. Naar huidige opvattingen kwam dit dus neer op 

vergoeding van louter het negatief contractsbelang. 

 

De Hoge Raad oordeelde dat 

 
“niet uitgesloten is dat onderhandelingen over een overeenkomst in een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken 

zelf van die onderhandelingen onder de gegeven omstandigheden als in strijd met de goede trouw moet worden geacht, 

omdat partijen over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou 

resulteren. In zo een situatie kan (cursivering MR) er ook plaats zijn voor een verplichting tot vergoeding van gederfde 

winst”. 

 

                         
5
 HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (Plas/Valburg). 
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Bovendien overwoog de Hoge Raad dat een verplichting tot vergoeding van in het kader van de 

voorafgaande onderhandelingen gemaakte kosten zelfs zou kunnen bestaan: 

 
“als de onderhandelingen nog niet in een zodanig stadium zouden zijn geraakt dat de gemeente te goeder trouw die 

onderhandelingen niet meer had mogen afbreken, maar reeds wel in een stadium dat zulk afbreken haar in de 

gegeven omstandigheden niet meer zou hebben vrijgestaan zonder de door Plas gemaakte kosten geheel of 

gedeeltelijk voor haar rekening te nemen.” 

 

Het gaat hier om een opmerkelijke beslissing, zeker wanneer we deze uitspraak in 

rechtsvergelijkend perspectief bezien. Niet bijzonder is dat het afbreken van onderhandelingen in de 

precontractuele fase onder bepaalde omstandigheden tot aansprakelijkheid van de afbrekende partij 

leidt. Een dergelijke regel gold, zij het soms op verschillende grondslagen, ook in het Duitse en 

Franse recht, in het recht van andere continentaal-Europese landen (België, Italië, Spanje, Portugal, 

Griekenland, Zwitserland, Oostenrijk, Scandinavische landen) en in zekere mate ook in de common 

law-jurisdicties. Dat deze aansprakelijkheid kan leiden tot een verplichting tot schadevergoeding, 

die, zoals vaak wordt betoogd (en, naar inmiddels moet worden aangenomen, door de Hoge Raad in 

het arrest Plas/Valburg ook is bedoeld), mede de gederfde winst omvat uit het (niet tot stand 

gekomen) contract waarover onderhandeld werd, is wel opmerkelijk.
6
 In het Franse recht kan het te 

kwader trouw afbreken van onderhandelingen louter leiden tot een delictuele aansprakelijkheid, die 

zich beperkt tot de schade die zou zijn uitgebleven indien partijen nooit in onderhandeling zouden 

zijn getreden. Soortgelijke regelingen gelden ook in het Engelse en het Duitse recht. De Duitse 

jurist Von Bar concludeert zelfs dat het “iure communi europeo” is dat schadevergoeding ter zake 

van het te kwader trouw afbreken van onderhandelingen, beperkt is tot het negatief 

contractsbelang.
7
 

 

3.1.4 Rechtsvragen naar aanleiding van Plas/Valburg 

 

Zoals ik hierna nader zal toelichten en zoals uit de rechtsontwikkeling na het arrest Plas/Valburg 

ook genoegzaam blijkt, is de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Plas/Valburg bepaald niet 

eenduidig en roept deze tal van vragen op. Wat allereerst opvalt, is dat de Hoge Raad in dit arrest 

wel een criterium geeft voor het intreden van de situatie waarin het partijen niet meer vrij staat om 

de onderhandelingen af te breken (kort gezegd: het postvatten van het gerechtvaardigd vertrouwen 

dat het tot een overeenkomst gaat komen), maar dat in het midden wordt gelaten wanneer dan van 

gerechtvaardigd vertrouwen sprake is. Onduidelijk is verder wanneer de situatie zich voordoet 

waarin weliswaar de onderhandelingen nog zouden mogen worden afgebroken, maar wel een 

vergoedingsplicht voor in die fase gemaakte kosten bestaat. Daarnaast valt op, dat de Hoge Raad in 

beide bedoelde situaties spreekt over “kosten”, respectievelijk “gederfde winst”, maar daarbij in het 

midden laat of die kosten en gederfde winst mede het positieve contractsbelang omvatten. Een 

partij maakt immers ook kosten (casu quo derft winst) indien hij zijn onderhandelingen voorbereidt 

en een ander lucratief contract laat schieten in de hoop dat hij het contract zal verwerven over de 

totstandkoming waarvan hij onderhandelt. Dient deze partij, indien de onderhandelingen in strijd 
                         
6
 Hesselink 1996, p. 880-881, constateert dat de mogelijkheid van vergoeding van gederfde winst wegens het 

afbreken van onderhandelingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid alleen in het Nederlandse recht bekend is 

en in geen enkele andere jurisdictie wordt aanvaard. 
7
 Zie ook Von Bar 1996, p. 474. In de uitvoerige verwijzing naar de nationale rechtsstelsels, ten einde deze bewering te 

staven, ontbreekt overigens een verwijzing naar het Nederlands recht. 
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met de redelijkheid en billijkheid in een van de hier bedoelde situaties worden afgebroken en de 

wederpartij schadeplichtig is, nu te worden gebracht in de situatie waarin hij zou hebben verkeerd 

indien de onderhandelingen niet zouden hebben plaatsgevonden en hij het contract zou hebben 

uitgevoerd dat hij met een derde had kunnen sluiten (vergoeding van negatief contractsbelang)? Of 

moet hij in de situatie worden gebracht waarin hij zou zijn komen te verkeren indien het contract 

waarover onderhandeld werd tot stand zou zijn gekomen (vergoeding van positief contractsbelang)? 

Het begrip “gederfde winst” en, zo men wil, ook het begrip “kosten”, kunnen zowel onderdeel 

vormen van het negatief contractsbelang als van het positief contractsbelang. Inmiddels is duidelijk, 

zoals hierna zal worden toegelicht, dat de Hoge Raad wel degelijk het oog heeft gehad op 

vergoeding van het positief contractsbelang en in de daaraan voorafgaande fase slechts op 

vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten (negatief contractsbelang). 

 

3.2 De “driefasenleer” 

 

Op grond van het door de Hoge Raad gemaakte onderscheid tussen de situatie waarin slechts een 

verplichting tot betaling van kosten bestaat, maar de onderhandelingen kennelijk nog niet-

schadeplichtig zouden kunnen worden afgebroken, en de situatie waarin het een partij niet meer vrij 

staat om de onderhandelingen eenzijdig niet-schadeplichtig af te breken, is in de literatuur de 

zogenaamde driefasenleer ontstaan. Deze driefasenleer was (en in veel gevallen: is) ingeburgerd 

geraakt en vele generaties juristen zijn er mee opgegroeid. Inmiddels, zoals ik hierna nader zal 

toelichten, meen ik dat de driefasenleer (aangenomen dat deze daadwerkelijk de gedachte van de 

Hoge Raad weerspiegelde) door de Hoge Raad is verlaten, nog los van het feit dat de driefasenleer 

van meet af aan ten onrechte de indruk heeft gewekt dat sprake zou zijn van fasen in de tijd die 

elkaar noodzakelijkerwijs en mogelijk zelfs onomkeerbaar op zouden moeten volgen, hetgeen naar 

mijn oordeel al nimmer een juiste aanname is geweest.
8
 Alvorens een en ander nader toe te lichten 

zal ik eerst kort ingaan op de hiervoor genoemde driefasenleer.  

 

3.2.1 Onderverdeling in fasen in de literatuur naar aanleiding van Plas/Valburg 

 

De gedachte was de volgende. In de eerste fase zou het beide partijen vrij staan om de 

onderhandelingen op ieder gewenst moment af te breken zonder tot vergoeding van de door de 

ander in het kader van de onderhandeling gemaakte kosten te kunnen worden gehouden.
9
 Anders is 

dit na het intreden van de tweede fase. In de tweede fase, zo was de gedachte, zou het partijen 

weliswaar nog vrij staan om de onderhandelingen eenzijdig af te breken, maar leidt dit wel tot 

schadeplichtigheid van de afbrekende partij ter zake van de door de wederpartij in het kader van de 

onderhandelingen gemaakte kosten. Tot dooronderhandelen of tot vergoeding van gederfde winst of 

geleden verlies (anders dan bestaande uit de hiervoor bedoelde kosten) kon de afbrekende partij in 

de tweede fase in beginsel niet worden veroordeeld. In de derde fase zou het partijen niet meer vrij 
                         
8
 Zie evenwel recent nog Van Hooijdonk en Tjittes, 2008, p. 52, waarin zij in zekere zin nog lijken uit te gaan van 

het bestaan van de driefasenleer en waarbij zij ten aanzien van de daarvan onderdeel uitmakende tweede fase 

opmerken: “Het betreft een soort rechtmatige daadsconstructie: het afbreken is rechtmatig mits – kort gezegd – de 

kosten van de wederpartij worden vergoed. Hier wordt wel gesproken van de tweede fase. In de praktijk is het uiterst 

onduidelijk wanneer partijen in deze fase zijn beland. In de rechtspraak worden niet of nauwelijks maatstaven 

genoemd wanneer de tweede fase is bereikt. De rechtspraak is hier een beetje een tombola. De lange duur van de 

onderhandelingen wordt in ieder geval relevant geacht.” 
9
 Vgl. ook art. 3:301 van de Draft Common Frame of Reference, eerste lid, luidend: “A person is free to negotiate 

and is not liable for failure to reach an agreement.”. 
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staan om de onderhandelingen eenzijdig af te breken. Zou dat laatste toch gebeuren, dan zou, in die 

derde fase, door de wederpartij ofwel dooronderhandelen gevorderd kunnen worden, ofwel zou de 

afbrekende partij kunnen worden veroordeeld om het positief contractbelang te vergoeden. 

Schematisch gaf dit het volgende beeld:  

 

Precontractuele fase Contractuele fase 

Fase I Fase II Fase III (rompovereenkomst) 

Eenzijdig 

afbreken 

geoorloofd 

Eenzijdig 

afbreken 

geoorloofd 

Eenzijdig 

afbreken 

ongeoorloofd 

Eenzijdig afbreken 

ongeoorloofd 

 

- 

Verplichting tot 

vergoeding van 

kosten 

Verplichting tot 

vergoeding van 

kosten/negatief 

contractsbelang 

of positief 

contractsbelang 

Vergoedingsplicht 

negatief of positief 

contractsbelang 

 

3.2.2 De valkuil van de “driefasenleer” 

 

Zoals in de hierna volgende paragrafen en (meer in het bijzonder voor wat betreft de “oude” 

“tweede fase”)  in hfdst. 4 zal worden toegelicht, meen ik dat dit ingeburgerde onderscheid in fasen 

minst genomen verwarrend is. Het is wellicht door de bedenker ervan nooit zo bedoeld, maar wekt 

ten onrechte de indruk dat iedere fase zich noodzakelijkerwijs in een onderhandelingstraject 

voordoet en het wekt vervolgens ten onrechte de indruk dat de betreffende fasen elkaar in alle 

gevallen noodzakelijkerwijs en onomkeerbaar in de tijd opvolgen. In elk geval meen ik dat de 

driefasenleer in de praktijk veelvuldig als zodanig wordt geïnterpreteerd terwijl geen van deze 

indrukken wat mij betreft juist is. In het hierna volgende zal worden betoogd dat zich in de 

precontractuele fase slechts twee situaties kunnen voordoen, te weten: de situatie waarin het beide 

partijen nog vrij staat om, niet-schadeplichtig, de onderhandelingen af te breken en de situatie 

waarin dit (één van) partijen niet langer vrij staat. Daarnaast (en dus niet noodzakelijkerwijs: 

opvolgend) kán (maar dit hoeft niet) zich de situatie voordoen dat er in de precontractuele fase op 

enig moment gedurende de periode dat de onderhandelingen nog eenzijdig, niet-schadeplichtig 

kunnen worden beëindigd, een verplichting ontstaat om kosten die in het kader van de 

onderhandelingen zijn gemaakt, te vergoeden.
10

 Zoals in hfdst. 4 nader zal worden toegelicht, meen 

ik dat een eventuele verplichting tot vergoeding van gemaakte kosten een zelfstandige juridische 

grondslag heeft. Of die grondslag zich voordoet, is afhankelijk van de concrete omstandigheden van 

het geval; ook dit is in hfdst. 4 nader uitgewerkt. 

 

Omdat veel van de verwarring met betrekking tot de driefasenleer m.i. is ontstaan door het gebruik 

van het woord “fase”, zal ik in het navolgende niet meer spreken over “fasen” maar over “stadia” 

                         
10

 Vgl. Hartlief en Tjittes 2005, p. 1605 en 1606 en de overige literatuur die is aangehaald in hfdst. 4, paragraaf 4.2.3. 

Nu in hfdst. 3 de vraag centraal staat wanneer het een partij bij onderhandelingen niet langer vrij staat om deze éénzijdig 

af te breken, beperk ik in dit hoofdstuk de toelichting op mijn bezwaren tegen de “driefasenleer” zoals die doorgaans 

pleegt te worden uitgelegd, en die zich voornamelijk richten op het aannemen van de zogenaamde “tweede fase” – 

waarvan de problematiek in hfdst. 4 centraal staat -, tot een samenvatting van de argumenten die ik in hfdst. 4 nader 

adstrueer. 
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of, wellicht beter nog, over de situatie waarin het eenzijdig afbreken van de onderhandelingen nog 

geoorloofd is en de situatie waarin het dat niet meer is. Daarnaast kán het zich voordoen dat een 

verplichting bestaat tot vergoeding van kosten, hoewel de onderhandelingen nog afgebroken mogen 

worden, maar dat hoeft geenszins het geval te zijn; naar ik zelfs meen (en zoals in hfdst. 4 nader is 

geadstrueerd) zal in verreweg de meeste gevallen waarin onderhandelingen gelegitimeerd worden 

afgebroken, in het geheel geen sprake zijn van een recht op kostencompensatie van de 

teleurgestelde partij. Schematisch geeft dit het volgende beeld:  

 

Precontractuele fase Contractuele fase 

(rompovereenkomst) 

Onderhandelingsstadium 

waarin (eenzijdig) 

afbreken geoorloofd is 

Onderhandelingsstadium 

waarin (eenzijdig) 

afbreken ongeoorloofd is 

Eenzijdig afbreken 

ongeoorloofd 

Mogelijke verplichting 

tot vergoeding van 

kosten casu quo 

vergoedingsplicht 

negatief 

contractsbelang
11

 

Vergoedingsplicht 

positief of negatief 

contractsbelang 

Vergoedingsplicht positief of 

negatief contractsbelang 

 

3.3 Wanneer mogen onderhandelingen niet meer (eenzijdig) worden afgebroken? 

 

3.3.1 Een beschrijving van de rechtsontwikkeling 

 

Onderscheidend zijn de rechtsgevolgen van het afbreken van onderhandelingen in het stadium 

waarin dit geacht wordt de partij die afbreekt niet meer vrij te staan. In deze paragraaf wordt de 

rechtsontwikkeling geschetst vanaf het arrest Plas/Valburg voor wat betreft het antwoord op de 

vraag wanneer dit stadium intreedt en, meer in het bijzonder, welke omstandigheden daarbij 

relevant zijn. 

 

3.3.2 De basis: gerechtvaardigd “totstandkomingsvertrouwen” en “andere omstandigheden” 

 

Voor de rechtspraktijk behoefde de door de Hoge Raad gekozen formulering en de naar aanleiding 

daarvan door de literatuur gemaakte onderverdeling in fasen, nadere uitwerking. In het arrest 

Plas/Valburg bepaalde de Hoge Raad dat het afbreken van de onderhandelingen als in strijd met de 

goede trouw moet worden geacht wanneer partijen: 

 
“over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren.” 

 

                         
11

 Zoals in hfdst. 4 nader wordt toegelicht, meen ik dat vergoeding van het negatief contractsbelang bij gelegitimeerd 

afgebroken onderhandelingen slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk zou behoren te zijn (reden waarom ik hier 

volledigheidshalve naar de mogelijkheid van vergoeding van het negatief contractsbelang verwijs). Uitgangspunt zou 

m.i. dienen te zijn dat hooguit recht op vergoeding bestaat (mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan) van de 

kosten die, in het kader van de onderhandelingen, in redelijkheid zijn gemaakt op verzoek van de 

onderhandelingspartner en die uitstijgen boven hetgeen naar verkeersopvattingen in acquisitief opzicht voor rekening 

van de partij dienen te komen die ze heeft gemaakt. 
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Deze formulering alleen al riep tal van vragen op. Wanneer moet het vertrouwen in – kort gezegd – 

het welslagen van de onderhandelingen worden gehonoreerd? Of, anders gezegd: hoe “sterk” moet 

het vertrouwen zijn om rechtens relevant te worden? En wat bedoelde de Hoge Raad met het begrip 

“enigerlei contract”? Is dit de overeenkomst waarover in concreto werd onderhandeld, of mag het 

vertrouwen ook gericht zijn geweest op het tot stand komen van een variant daarop? En waarom 

zou het betreffende totstandkomingsvertrouwen ook aanwezig moeten zijn bij de partij die de 

onderhandelingen afbreekt? De Hoge Raad spreekt immers over vertrouwen dat “over en weer” 

dient te bestaan.  

 

In 1987 kreeg de Hoge Raad gelegenheid om op de laatste vraag een nuancering aan te brengen in 

het arrest Vaessen-Schoemaker Holding B.V./Shell Nederland Chemie B.V.
12

 De casus die aan dit 

arrest ten grondslag lag was de volgende. Vaessen-Schoemaker Holding B.V. (“VSH”) 

onderhandelde met Shell Nederland Chemie B.V. (“Shell”) over een joint venture, waarbij Shell 

aandelen zou kopen in het vermogen van een volle dochter (hierna aan te duiden als “VSK”) van 

VSH. VSK hield zich onder meer bezig met de ontwikkeling en fabricage van dunwandige 

kunststofverpakkingen, met name ten behoeve van de levensmiddelenindustrie. Een gedeelte van de 

daarbij benodigde grondstoffen betrok VSK van Shell. In beginsel werd overeenstemming bereikt 

over een deelneming van Shell van 60% in VSK voor een bepaalde prijs. Uiteindelijk bleek 

evenwel dat VSH niet over de middelen beschikte om haar deel bij te dragen in de 

financieringsbehoefte van VSK en partijen kwamen gaande de onderhandelingen tot de conclusie 

dat uitsluitend sprake zou kunnen zijn van overname door Shell van het volledige belang in VSK. 

Shell brak hierop de onderhandelingen af, aangezien zij daarvoor niets voelde, althans niet op de 

door VSH gestelde voorwaarden. Daarop begon VSH fusiebesprekingen met een andere fabrikant 

van kunststoffen, Wavin B.V. (“Wavin”), van welke vennootschap Shell een van de twee 

aandeelhouders was. Met Wavin werd uiteindelijk overeenstemming bereikt over de overname van 

alle aandelen in het vermogen van VSK. VSH begon vervolgens een procedure tegen Shell. Daarin 

legde VSH aan haar vordering ten grondslag dat tussen haar en Shell overeenstemming was bereikt 

omtrent de overname door Shell van 60% van het geplaatste aandelenkapitaal van VSK, dat Shell 

zich eenzijdig uit de overeenkomst had teruggetrokken en dat, als gevolg daarvan, VSH in feite 

gedwongen was de fusiebesprekingen voort te zetten met Wavin B.V. die slechts bereid was om de 

aandelen tegen een lagere dan de door Shell geboden prijs over te nemen. Onder meer vorderde 

VSH betaling van het prijsverschil tussen het bedrag dat Shell bereid was voor de aandelen VSH te 

betalen en het bedrag dat daarvoor uiteindelijk door Wavin B.V. is betaald. 

 

Shell verweerde zich tegen de stellingen van VSH onder meer met het argument dat, gelet op de op 

het moment van het afbreken van de onderhandelingen bereikte mate van overeenstemming en het 

gemaakte voorbehoud van goedkeuring van de bestuurders van Shell (“board approval”) het de 

vrijheid had om de onderhandelingen af te breken. De rechtbank overwoog dat: 

 
“in het algemeen gesproken tijdens onderhandelingen als waarvan hier sprake is, een fase kan zijn aangebroken waarin 

het aantal van of de aard van de nog te regelen punten ter bereiking van algehele overeenstemming zo gering is of van zo 

ondergeschikte betekenis in verhouding tot het geheel, dat verdedigbaar is dat de door partijen in acht te nemen regels 

van de goede trouw worden geschonden indien één der partijen zich in die fase terugtrekt zonder bereid te zijn de 

punten, waarover nog geen overeenstemming werd bereikt, in redelijk overleg tot een oplossing te brengen; 

respectievelijk dat de partij die aldus handelt, onzorgvuldig jegens de ander handelt. Dit veronderstelt echter wel, dat bij 
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de (hoofd)zaken, waarover reeds overeenstemming werd bereikt, die overeenstemming niet beperkt is tot de wederzijdse 

onderhandelaars maar zich uitstrekt tot de organen, die bevoegd zijn over het aangaan van de overeenkomst te 

beslissen”. 

 

Die fase was volgens de rechtbank nog niet aangebroken. 

 

Het hof bekrachtigde het vonnis van de rechtbank, onder meer overwegende dat voor een geslaagde 

vordering tot vergoeding van positief contractsbelang tenminste zou moeten komen vast te staan 

dat: 

 
“VSH en Shell een overeenkomst van joint venture zouden hebben gesloten, waarbij Shell 60% van de aandelen VSK 

zou hebben verworven en welke de verdere inhoud van die overeenkomst zou zijn geweest”. 

 

In cassatie mitigeerde de Hoge Raad het oordeel van het hof door te bepalen dat slechts aannemelijk 

behoeft te zijn dat onderhandelingen bij voorzetting zouden hebben geleid tot enige joint venture. 

Daarbij hoefde volgens de Hoge Raad de overeenkomst waarvan aannemelijk is, dat zij zou zijn 

gesloten, inhoudelijk niet precies bepaald te zijn. Voldoende is dat een overeenkomst van de soort 

waarover partijen onderhandelden, tot stand zou zijn gekomen. Volgens de Hoge Raad had het hof 

dit ook bedoeld te zeggen en aldus een juist criterium aangelegd. 

 

De Hoge Raad overwoog verder dat het hof bij de beoordeling van de grondslag voor de vermeende 

aansprakelijkheid van VSH terecht tot uitgangspunt had genomen dat Shell en VSH: 

 
“verplicht waren hun gedrag mede te doen bepalen door elkaars gerechtvaardigde belangen en dat het Shell te allen tijde 

vrij stond de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van VSH in het tot 

stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval (cursivering MR) niet 

gerechtvaardigd – dat wil zeggen onaanvaardbaar – zou zijn.” 

 

Met deze toevoeging heeft de Hoge Raad het potentiële toepassingsgebied van vorderingen uit 

afgebroken onderhandelingen aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van de in het arrest Plas/Valburg 

geformuleerde regel. In eerste instantie gaat het immers niet langer om het vertrouwen dat “over en 

weer” zou dienen te bestaan in het welslagen van de onderhandelingen, maar voldoende is dat dat 

vertrouwen aanwezig is bij de onderhandelingspartner (de Hoge Raad spreekt over “het 

gerechtvaardigd vertrouwen van VSH in het tot stand komen van de overeenkomst” en niet meer 

van vertrouwen “over en weer”). In tweede instantie hoeft het niet alleen te gaan om 

totstandkomingsvertrouwen, maar kunnen ook “andere omstandigheden” maken dat het eenzijdig 

afbreken van de onderhandelingen niet aanvaardbaar moet worden geacht. Daar staat dan echter wel 

direct tegenover dat de Hoge Raad daarmee weer een nieuwe vraag heeft doen rijzen: wanneer is 

sprake van “andere omstandigheden van het geval” die het afbreken van onderhandelingen 

onaanvaardbaar maken? Kennelijk zijn er dus twee grondslagen die maken dat onderhandelingen 

niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken: rechtens gerechtvaardigd 

totstandkomingsvertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen en “andere omstandigheden” 

die maken dat het afbreken van de onderhandelingen naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is. 

 

Waarschijnlijk heeft de Hoge Raad, met deze laatste toevoeging, het oog gehad op art. 6.5.2.8a van 

het ontwerp Nieuw BW. Het betreft hier de nooit in werking getreden bepaling over afgebroken 
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onderhandelingen. De bepaling luidde als volgt: 

 
“Onderhandelende partijen zijn verplicht hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen. 

Ieder van hen is vrij de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de 

wederpartij in het tot stand komen van een overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval 

onaanvaardbaar zou zijn.” 

 

Uit de parlementaire geschiedenis op deze bepaling blijkt dat de wetgever van oordeel was dat 

slechts in zeer bijzondere omstandigheden het afbreken van onderhandelingen onaanvaardbaar 

moet worden geacht. De Minister van Justitie stelt:  

 
“Bij dit alles past de opmerking dat het hier steeds om zeer specifieke uitzonderingsgevallen gaat, die niet afdoen aan de 

terughoudendheid waartoe het artikel in beginsel bij het aanvaarden van dergelijke uitzonderingen op het voetspoor van 

de huidige rechtspraak noopt.” 

 

Als mogelijke “andere omstandigheden” die het afbreken van onderhandelingen onaanvaardbaar 

maken, worden in de parlementaire geschiedenis genoemd: het belang dat met de totstandkoming 

van overeenstemming gemoeid is, zoals bij het voeren van onderhandelingen over collectieve 

arbeidsvoorwaarden onder invloed van een dreigende staking, het belang van de wederpartij in 

verband met het door de overheid te betrachten gelijkheidsbeginsel en verplichtingen tot 

onderhandelen die uit andere rechtsverhoudingen voorvloeien, alsmede bedongen verplichtingen tot 

onderhandelingen.
13

 Mogelijk ook heeft de Hoge Raad, meer in het algemeen, het oog gehad op de 

involvering casu quo op de belangen van derden die bij de onderhandelingen betrokken zijn 

geweest. 

 

Wat verder ook zij van de referte door de Hoge Raad aan “andere omstandigheden” die maken dat 

het eenzijdig afbreken van de onderhandelingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar moet worden geacht, de primaire grondslag voor een vordering uit afgebroken 

onderhandelingen lijkt gerechtvaardigd totstandkomingsvertrouwen te zijn. Dat strookt overigens 

ook met de hierna te behandelen jurisprudentie waarin nagenoeg in alle gevallen het geschil zich 

toespitst op de vraag of rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen 

moet worden aangenomen.
14

 Vereenvoudigd grafisch weergegeven, geeft dit het navolgende beeld, 

dat in het hiernavolgende nog verder zal worden genuanceerd: 
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 Parl. Gesch. Inv. op art. 6.5.2.8a, p. 1440, 1442. 
14

 Met rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen (totstandkomingsvertrouwen) doel ik 

op het vertrouwen dat bestaat dat enigerlei contract uit de onderhandelingen zal resulteren. In par. 3.4 van dit 

hoofdstuk zal, naar aanleiding van de referte door de Hoge Raad in het arrest JPO/CBB aan 

totstandkomingsvertrouwen in de overeenkomst, in plaats van totstandkomingsvertrouwen in enigerlei contract, 

uitvoerig op dit verschil worden ingegaan. In het (opvolgende) arrest X/Shell heeft de Hoge Raad evenwel duidelijk 

gemaakt dat het dient te gaan om rechtens relevant vertrouwen “dat enigerlei contract uit de onderhandelingen zou 

resulteren” (cursivering MR). 
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In deze grafische weergave wordt een verband gelegd tussen enerzijds het vertrouwen in het 

welslagen van de onderhandelingen en anderzijds het tijdsverloop van de onderhandelingen. Ik wijs 

er met enige nadruk op, dat het hier noodzakelijkerwijs een sterk vereenvoudigd model betreft dat 

louter dient ter illustratie van het in de tijd toenemende vertrouwen dat de onderhandelingen 

uiteindelijk succesvol zullen zijn; de complexe juridische werkelijkheid is uiteraard veel te 

weerbarstig om zich in een dergelijke, vereenvoudigde vorm grafisch te laten weergeven. Het 

verband tussen voormeld vertrouwen en het tijdsverloop zal overigens zelden of nooit een lineair 

verband zijn. Wie ervaringen heeft met de onderhandelingen over de koop van een huis zal zich 

realiseren dat het maar al te vaak voorkomt dat het moment waarop het gevoel bestaat dat de 

onderhandelingen de goede kant uitgaan maar al te vaak weer wordt gevolgd door de gedachte dat 

het best wel eens zo zou kunnen zijn dat partijen er niet uit gaan komen, bijv. omdat de verkoper in 

het onderhandelingsproces plotseling laat weten dat hij mogelijk nog merkelijk langer in het huis 

wil blijven wonen dan de termijn die de koper in gedachten had. Weten partijen dit struikelblok 

vervolgens op te lossen, dan krijgt het vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen weer 

een flinke “boost” en zo is het verband tussen het vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen en de tijd die het onderhandelingsproces vergt, er eentje van “ups” en “downs”. 

Op enig moment in de tijd wordt echter het vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen 

zodanig groot, dat sprake is van rechtens relevant vertrouwen dat met zich brengt dat het vanaf dat 

moment de onderhandelingspartner niet meer vrij staat om eenzijdig de onderhandelingen af te 

breken. Uiteindelijk wordt het vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen vervangen 

door de zekerheid dat de overeenkomst tot stand is gekomen; de wilsovereenstemming is een feit en 

daarmee de overgang van de precontractuele fase naar de contractuele fase.  
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Kennelijk is er dus een punt waarop het gerechtvaardigd vertrouwen in – kort gezegd – het 

welslagen van de onderhandelingen zodanig groot is dat het rechtens relevant wordt in dier voege 

dat het bescherming verdient. Vanaf dat punt staat het de onderhandelingspartner niet meer vrij om 

de onderhandelingen eenzijdig af te breken. Dat leidt tot de volgende vereenvoudigde grafische 

weergave, waaruit volgt gedurende welke tijdspanne het de onderhandelingspartner van degene bij 

wie het rechtens relevante vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen heeft postgevat, 

niet meer vrijstaat de onderhandelingen eenzijdig af te breken: 

 

 
 

3.3.3 Verdere nuancering; het arrest Vogelaar/Skil 

 

Verdere nuancering van de door de Hoge Raad in het arrest Plas/Valburg in algemene zin 

geformuleerde regel volgt in het arrest Vogelaar/Skil.
15

 In de zaak die ten grondslag lag aan dit 

arrest tussen Johannes Vogelaar (“Vogelaar”) en Skil Nederland B.V. (“Skil”) was Vogelaar in 

1985 door Skil betrokken bij het opzetten van een door Skil te sponsoren wielerploeg, waarvan 

Vogelaar – volgens Skil – eventueel ploegleider/teammanager zou worden. Vogelaar verrichtte in 

verband met het desbetreffende project diverse activiteiten voor Skil op basis van een 

onkostenvergoeding. Vogelaar contracteerde onder meer wielrenners voor de wielerploeg die Skil 

voornemens was op te zetten en probeerde ook andere bedrijven voor een cosponsorschap te 

interesseren. Daarbij is Vogelaar ook op kosten van Skil naar de Tour de France geweest om 
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renners te contracteren. Uiteindelijk bleek het niet mogelijk om een co-sponsor te vinden en 

evenmin bleek het, aldus Skil, mogelijk om een goede kopman voor de wielerploeg te vinden. 

Aldus zag Skil af van haar voornemen tot het opzetten van een door haar mede te sponsoren 

wielerploeg. 

 

Vogelaar vorderde van Skil vergoeding van de schade die hij stelde te hebben geleden als gevolg 

van de handelwijze van Skil. Primair baseerde Vogelaar deze vordering op een toerekenbare 

tekortkoming van Skil, stellende dat tussen Vogelaar en Skil was overeengekomen dat Vogelaar de 

functie van ploegleider/teammanager zou krijgen in de op te richten wielerploeg. Subsidiair stelde 

Vogelaar dat Skil jegens hem een onrechtmatige daad had gepleegd door hem in de waan te 

brengen, althans hem in het vooruitzicht te stellen, dat Skil met hem een overeenkomst als hiervoor 

bedoeld zou sluiten, maar die overeenkomst niet is aangegaan. 

 

De rechtbank oordeelde dat Skil in zijn precontractuele relatie tot Vogelaar jegens hem niet 

overeenkomstig de goede trouw had gehandeld en derhalve gehouden was tot vergoeding van de 

daardoor aan de zijde van Vogelaar geleden schade. Het hof vernietigde het vonnis van de 

rechtbank en wees de vordering van Vogelaar alsnog af. 

 

In cassatie was in deze zaak vooral van belang de rechtsoverweging van het hof waarin het hof de 

tweede grondslag van de vordering van Vogelaar (gebaseerd op onrechtmatige daad) had 

onderzocht. Het hof overwoog dat Vogelaar niet heeft gesteld dat partijen over en weer erop 

mochten vertrouwen dat uit hun onderhandelingen in ieder geval enigerlei contract zou resulteren. 

Aldus kon er volgens het hof geen sprake van zijn dat Vogelaar vergoeding van zijn positief 

contractsbelang kon vorderen. 

 

De klacht die zich tegen deze overweging van het hof richtte, gaf de Hoge Raad aanleiding tot twee 

belangrijke overwegingen. In de eerste plaats overwoog de Hoge Raad dat bij de beoordeling van 

de onderliggende rechtsvraag in het midden kon blijven of sprake was van eigenlijke 

contractsonderhandelingen. Dit omdat als partijen anders dan door onderhandelingen betrokken zijn 

bij het voorbereiden van een tussen hen te sluiten overeenkomst, in het algemeen dezelfde maatstaf 

voor toepassing in aanmerking dient te komen als ingeval van afgebroken 

contractonderhandelingen moet worden gehanteerd bij de beoordeling van de vraag of het afbreken 

tegenover de wederpartij onaanvaardbaar is. 

 

In de tweede plaats overwoog de Hoge Raad, in zoverre met het cassatiemiddel meegaand en in 

navolging van het arrest VSH/Shell (waarin de Hoge Raad m.i. al van dit standpunt is uitgegaan, zij 

het wellicht niet heel expliciet), dat het in de gegeven omstandigheden vooral aankwam op het al 

dan niet gerechtvaardigde vertrouwen van Vogelaar in het tot stand komen van de 

(aanstellings)overeenkomst en niet, waar het hof vanuit ging, op het gerechtvaardigd vertrouwen 

van beide partijen. De Hoge Raad overwoog voorts dat het bij de beoordeling van de vraag of, 

wanneer één van partijen de op het tot stand brengen van een overeenkomst gerichte 

onderhandelingen afbreekt of de voorbereidingen voor het sluiten van de overeenkomst staakt, dit 

tegenover de wederpartij onaanvaardbaar is, in het algemeen niet van belang is of beide partijen 

mochten vertrouwen dat de overeenkomst tot stand zou komen maar slechts of daarop mocht 

worden vertrouwd door de wederpartij van degene die het tot stand komen van de overeenkomst 

verhindert. 
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Met andere woorden: het stadium waarin het een onderhandelende partij niet meer vrij staat om 

eenzijdig de onderhandelingen af te breken, treedt in op het moment dat bij de wederpartij van 

degene die de onderhandelingen afbreekt, het rechtens relevante vertrouwen heeft postgevat dat bij 

voortzetting van de onderhandelingen aannemelijk is dat een overeenkomst van de soort waarover 

partijen onderhandelden tot stand zou komen. Daarin is zowel een subjectief als een objectief 

element verweven. Het is weliswaar de perceptie van de onderhandelingspartner waarin 

gerechtvaardigd wordt vertrouwd, maar die perceptie is niet alleen doorslaggevend. Zij dient ook, 

rekening houdend met alle omstandigheden van het betreffende geval, geobjectiveerd te kunnen 

worden. Anders gezegd: het vertrouwen dient niet alleen subjectief aanwezig te zijn, maar ook 

objectiveerbaar om daarmee (eerst) rechtens relevant te zijn. Dit zal in de navolgende paragraaf 

nader worden uitgewerkt. 

 

3.3.4 Wanneer wordt totstandkomingsvertrouwen rechtens relevant? 

 

Wordt in het arrest Vogelaar/Skil het stadium waarin onderhandelingen niet meer eenzijdig mogen 

worden afgebroken door de Hoge Raad nader afgebakend, daarmee is nog geen antwoord gegeven 

op de vraag wanneer het hiervoor bedoelde rechtens relevante vertrouwen geacht moet worden te 

hebben postgevat. Omtrent deze vraag kreeg de Hoge Raad de gelegenheid zich uit te spreken in het 

arrest Shell/Van Esta Tjallingii.
16

 

 

In de zaak die onderwerp vormde van dit arrest was sprake van onderhandelingen tussen Shell 

Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (“Shell”) en M.W.G. Schaap (“Schaap”) omtrent de 

voortgezette huur door Shell van alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een door de Staat 

aan Schaap verleende publiek- en privaatrechtelijke vergunning om op een door de Staat aan te 

wijzen terrein te Muiden een benzinestation op te richten en te exploiteren. 

 

De huurovereenkomst was aanvankelijk aangegaan voor een periode van 20 jaar, eindigende op 18 

juli 1983. Shell had het recht verkregen om die overeenkomst met 10 jaren te verlengen, waarvan 

zij ook gebruik heeft gemaakt. De huurovereenkomst eindigde derhalve in 1993. In 1990 

onderhandelden partijen met elkaar over de voortzetting van de litigieuze overeenkomst na 19 juli 

1993. Bij brieven van 23 oktober 1990 had Shell de afspraken vastgelegd die naar haar mening 

tussen partijen in hun bespreking van 27 september 1990 waren gemaakt. Hoewel Shell daarom 

meer malen had verzocht, had Schaap die brieven nimmer voor akkoord willen ondertekenen. 

Omstreeks maart of april 1991 had Shell een door de toenmalige raadsman van Schaap 

vervaardigde conceptovereenkomst omtrent de voortzetting van de huur ontvangen. Shell had 

daarop bij brief van 23 april 1991 gereageerd. In die brief waren een groot aantal voorstellen tot 

wijziging vervat. De raadsman van Schaap had op die brief gereageerd bij brief van 20 juni 1991. 

Daarin werd een aantal voorstellen van Shell afgewezen, een deel aanvaard en werden tevens 

nieuwe voorstellen tot wijziging van de desbetreffende conceptovereenkomst gedaan. Op 12 juli 

1991 vond vervolgens een bespreking plaats tussen Schaap en Shell, waarin Schaap te kennen gaf 

dat zij geen verdere onderhandelingen meer wenste met Shell. Op 24 september 1991 sloot Schaap 

met Mobil Oil een overeenkomst met betrekking tot de verhuur en exploitatie van het op dat 

moment nog door Shell geëxploiteerde tankstation. 
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In eerste aanleg had Schaap onder meer ontruiming van het tankstation gevorderd bij de 

kantonrechter. In reconventie vorderde Shell primair van Schaap nakoming van de volgens Shell tot 

stand gekomen nieuwe overeenkomst met ingang van 19 juli 1993, zoals vastgelegd in de door 

Shell aan Schaap gezonden brieven van 23 oktober 1990, en subsidiair veroordeling van Schaap om 

verder te onderhandelen over de nog onopgeloste geschilpunten in de onderhandelingsrelatie, die 

Schaap volgens Shell onrechtmatig heeft afgebroken. Daarnaast vorderde Shell schadevergoeding 

van Schaap. Dit laatste primair wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Schaap 

van haar verplichtingen onder de overeenkomst en, subsidiair, wegens het onrechtmatig afbreken 

van de onderhandelingen. 

 

Vast stond dat partijen in elk geval nog van mening verschilden omtrent de ingangsdatum van de 

(jaarlijkse) verhoging van de huurprijs en de inspraak van Schaap met betrekking tot de exploitant 

van het litigieuze tankstation en diens opvolger. 

 

De kantonrechter wees zowel de vorderingen in conventie als in reconventie af. In hoger beroep 

worden de vorderingen in conventie (deels) toegewezen en werd het vonnis van de kantonrechter in 

reconventie bekrachtigd. De rechtbank overwoog in reconventie dat gelet op de aldus beschreven 

gang van zaken niet kon worden gezegd dat reeds een stadium in de onderhandelingen was bereikt 

waarin Shell er vanuit mocht gaan dat in elk geval enig contract zou worden gesloten. Derhalve 

was, aldus de rechtbank, aan de zijde van Schaap evenmin een verplichting ontstaan tot vergoeding 

van vertragingsschade, zoals Shell die vorderde. Wel was volgens de rechtbank op het moment dat 

de onderhandelingen stuk liepen een situatie bereikt waarin Schaap, mede gezien de langdurige 

contractuele relatie, deze niet mocht afbreken zonder Shell vergoeding aan te bieden voor de 

inmiddels door haar met medeweten van Schaap met het oog op de voorgenomen modernisering 

van het tankstation gemaakte kosten van ontwerpen en vergunningen. Doordat Shell een 

vergoeding van die kosten echter niet had gevorderd, konden deze door de rechtbank ook niet 

worden toegewezen. 

 

Vast stond dat tussen partijen in elk geval wel overeenstemming was bereikt over een nieuwe 

huurperiode na 18 juli 1993 voor de duur van 10 jaar met 5 optiejaren en tegen een vaste jaarlijkse 

vergoeding van ¦ 830 000 met een nog nader overeen te komen index. Over (de ingangsdatum van) 

de voormelde index waren partijen het echter niet eens geworden en evenmin hadden partijen 

overeenstemming bereikt over de wens van Schaap om inspraak te hebben met betrekking tot de 

persoon van de exploitant van het tankstation en diens opvolger. 

 

In cassatie werd van de zijde van Shell betoogd dat, voor zover de rechtbank terecht had 

aangenomen dat er op grond van de aard en omvang van de punten waarover nog geen 

overeenstemming was bereikt, nog geen overeenkomst moet worden aangenomen, dan toch in elk 

geval door de rechtbank had moeten worden aangenomen dat voor mevrouw Van Esta (de 

rechtsopvolgster van Schaap) de verplichting bestond om bonafide met Shell verder te 

onderhandelen en dus, tenminste, om Shell in de gelegenheid te stellen tot nader overleg over de 

nog overblijvende punten van verschil én in dit overleg een redelijke, constructieve en voldoende 

coöperatieve houding in te nemen. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep en sanctioneerde 

daarmee het oordeel van de rechtbank, waarbij de rechtbank er vanuit ging dat: 

- onder de gegeven omstandigheden niet kon worden gezegd dat de wel reeds bereikte punten van 
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overeenstemming een overeenkomst opleverden, die nog slechts op ondergeschikte punten – 

eventueel aan de hand van de goede trouw – aanvulling behoefde en waarvan dus nakoming kon 

worden verlangd; 

- het stadium waarin de onderhandelingen hadden moeten verkeren om de vorderingen van Shell 

toewijsbaar te achten, aldus volgt impliciet uit de overwegingen van de rechtbank, nog niet was 

ingetreden wanneer partijen het op hoofdpunten eens zijn en hen nog slechts ondergeschikte punten 

verdeeld hielden. 

 

Het oordeel van de rechtbank dat niet gezegd kon worden dat de punten die partijen nog verdeeld 

hielden, ondergeschikte punten betroffen, gaf volgens de Hoge Raad niet blijk van een onjuiste 

rechtsopvatting. 

 

Interessant is nog de in cassatie aan de zijde van Shell naar voren gebrachte klacht die erop neer 

komt dat de rechtbank haar beslissing ten onrechte heeft gegrond op het oordeel dat de punten 

waarover partijen nog geen overeenstemming hadden bereikt, hoewel mogelijk in geobjectiveerde 

zin van verhoudingsgewijs gering belang, in de subjectieve beleving van Schaap wel aanzienlijk 

waren. Daarmee wordt de vraag aan de orde gesteld of de subjectieve beleving van een 

contractspartij, voor zover bij de wederpartij bekend, van belang geacht moet worden bij de 

vaststelling of er sprake is van een (romp)overeenkomst. De Hoge Raad verwerpt deze klacht 

evenwel omdat zij feitelijke grondslag mist. Toch is de door het middel opgeworpen vraag m.i. wel 

van grote relevantie. 

 

Vast staat dat er in elk geval voldoende vertrouwen dient te zijn in het feit dat partijen er – kort 

gezegd – “wel uit gaan komen” op basis van, in beginsel, de reeds tussen partijen bereikte 

overeenstemming omtrent de punten die zij in elk geval beoogd hebben te willen regelen in het 

kader van de rechtsverhouding die hun voor ogen stond, waarbij die overeenstemming dan al zover 

moet zijn bereikt dat partijen heel dicht aan liggen tegen de contractuele fase. Of, zoals de Vznr. 

Rb. Haarlem het m.i. passend formuleerde: 

 
“Van een in beginsel gerechtvaardigd te achten totstandkomingsvertrouwen kan pas worden gesproken indien het 

overleg tenminste heeft geresulteerd in een mate van consensus die het stadium naderde waarin reeds op grondslag van 

de bereikte overeenstemming contractuele gebondenheid kan worden aangenomen”.
17

 

 

Maar: waarover dient dan tenminste consensus te zijn bereikt en wat is nu de verhouding tussen de 

persoonlijke perceptie van een onderhandelende partij omtrent het welslagen van de 

onderhandelingen en de objectieve toets waaraan voldaan moet zijn om dit vertrouwen ook rechtens 

relevant te maken?  

 

3.3.5 Wezenlijke versus ondergeschikte punten; de aard van de beoogde overeenkomst  

 

Om met de eerste vraag te beginnen: wat als ondergeschikt punt moet worden gekwalificeerd valt in 

de praktijk lang niet altijd eenduidig vast te stellen. Veel hangt af van de aard van de overeenkomst 

waarover partijen onderhandelen.
18

 Ik wees in dit verband bij wijze van voorbeeld al op de 
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 Vznr. Rb. Haarlem 25 mei 2005, NJF 2005, 277. 
18

 Vgl. HR 2 februari 2001, NJ 2001, 179. In de casus die aan dit arrest ten grondslag lag onderhandelden partijen over 

de overname van een dierenartsenpraktijk. De in de koop daarvan geïnteresseerde partij brak naar de mening van zijn 
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koopovereenkomst, waarbij art. 7:4 BW een regeling bevat voor de situatie dat partijen de koopprijs 

(nog) niet hebben bepaald en op de overeenkomst van opdracht, waarbij uit het bepaalde in art. 

7:405 lid 2 BW volgt dat een dergelijke overeenkomst kan bestaan zonder dat men het eens is over 

het verschuldigde loon. Hieruit volgt dat de koopprijs en het verschuldigde loon kennelijk niet altijd 

tot de essentialia van een koopovereenkomst en een overeenkomst van opdracht mogen worden 

gerekend. Toch is ook hier weer nuancering op zijn plaats; het is immers moeilijk voorstelbaar dat 

een koopovereenkomst tussen twee particulieren met betrekking tot een individueel bepaalde zaak 

als een woonhuis tot stand komt zonder dat partijen overeenstemming hebben over de prijs. 

Daarnaast kan, bij wijze van voorbeeld, gewezen worden op garantiebepalingen bij de aanschaf van 

eenvoudige industrieel vervaardigde producten als kantoorartikelen enerzijds en de 

garantiebepalingen bij een overeenkomst van koop en verkoop van aandelen anderzijds. De 

laatstgenoemde garantiebepalingen zullen in de onderhandelingen over de koop en verkoop van 

aandelen een veel belangrijkere, zo niet wezenlijke, plaats innemen dan de garantiebepalingen met 

betrekking tot de aanschaf van potloden en linialen, waarover in de praktijk waarschijnlijk in het 

geheel niet zal worden gesproken; hier zal, naar ik aanneem, het bereiken van overeenstemming 

over de laagste prijs weer het belangrijkste aspect zijn. Kortom: de aard en het onderwerp van de 

overeenkomst bepalen beide in belangrijke mate op welke punten minst genomen overeenstemming 

moet zijn bereikt, wil het hiervoor door de Vznr. Rb. Haarlem onder woorden gebrachte stadium 

intreden. Of, nog anders gezegd: wat dient te worden verstaan onder het in verband met het 

onderhavige leerstuk ingeburgerde begrip “essentialia van de overeenkomst” waarover tenminste 

overeenstemming zou moeten worden bereikt, hangt af van het type overeenkomst over de 

totstandkoming waarvan wordt onderhandeld (bijv. een arbeidsovereenkomst versus een 

overeenkomst van opdracht) en het onderwerp daarvan (bij een koopovereenkomst bijv. een 

woonhuis versus kantoorartikelen). 

 

3.3.6 De persoonlijke perceptie van partijen 

 

Dan de tweede vraag: in hoeverre speelt de persoonlijke perceptie van partijen een rol? Hierop had 

één van de klachten betrekking die Shell in het arrest Shell/Van Esta Tjallingii tegen het arrest van 

het hof had gericht. De Hoge Raad kon zich hieromtrent – als gezegd – om cassatietechnische 

redenen niet uitlaten.
19

 Toch meen ik dat de perceptie van partijen met betrekking tot hetgeen van 

belang wordt geacht, wel degelijk een rol kan spelen, mits die perceptie bij de wederpartij bekend 

was of redelijkerwijs bekendheid daarmee aan de kant van de wederpartij kan worden aangenomen. 

Blijkt bijv. tijdens onderhandelingen dat één van partijen in het bijzonder hecht aan het opnemen 

van een mediationclausule in het contract op het punt van de geschillenbeslechting of is zijn 

wederpartij uit eerdere onderhandelingen bekend dat aan het opnemen van een dergelijke clausule 

door zijn wederpartij grote waarde wordt gehecht, dan mag hij er niet zonder meer vanuit gaan dat 

het punt van de geschillenbeslechting, hoewel wellicht in geobjectiveerde zin niet een wezenlijk 

onderdeel van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld, ook in het concrete geval als een 

                                                                               

wederpartij de onderhandelingen af en de teleurgestelde partij vorderde schadevergoeding wegens het onrechtmatige 

afbreken van de onderhandelingen, daarbij impliciet stellende dat partijen een stadium waren aanbeland waarin eenzijdig 

afbreken niet meer vrij stond. De Hoge Raad bepaalde, onder verwijzing naar de door hem geformuleerde regel in het 

arrest Polak/Zwolsman (r.o. 3.3.1), dat “de enkele omstandigheid dat geen overeenkomst over de overname van de 

dierenartsenpraktijk tot stand is gekomen, niet eraan in de weg staat dat wel overeenstemming is bereikt over de 

overnameprijs en de wijze van overname.” 
19

 De Hoge Raad overwoog dat de door Shell tegen het oordeel van het hof gerichte klacht feitelijke grondslag miste. 
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punt van ondergeschikt belang moet worden gekwalificeerd. Of, anders gezegd: de wetenschap dat 

kennelijk voor de onderhandelingspartner overeenstemming over de wijze van geschillen-

beslechting, hoewel wellicht niet objectief behorend tot de essentialia van de te sluiten 

overeenkomst, van groot belang is, staat eraan in de weg dat, zolang over de wijze van 

geschilbeslechting nog geen overeenstemming bestaat, het rechtens relevante vertrouwen in het 

welslagen van de onderhandelingen kan postvatten.  

 

Een schoolvoorbeeld uit de praktijk is te vinden in de redenering van het Gerechtshof 

‘s Hertogenbosch in zijn uitspraak van 31 januari 2006 (Roompot/Efteling).
20

 In de casus die aan 

deze uitspraak ten grondslag lag, onderhandelden Efteling en Roompot over, zakelijk weergegeven, 

het realiseren van een (commerciële) verblijfsaccommodatie grenzend aan het Efteling Park dat de 

naam zou moeten dragen “Efteling Droomrijk”. Op enig moment werden de onderhandelingen 

tussen Efteling en Roompot door Efteling afgebroken omdat Efteling was gebleken dat de aandelen 

in Roompot in andere handen zouden komen waarmee, volgens Efteling, de continuïteit van de 

samenwerking niet langer gewaarborgd zou zijn. De aandelen zouden namelijk in overwegende 

mate in handen van een financieringsmaatschappij komen, wier “core business”, aldus Efteling, 

primair van financiële aard is en niet is gericht op het opzetten, ontwikkelen en exploiteren van 

projecten als Droomrijk, dat het onderwerp vormde van de besprekingen tussen Efteling en 

Roompot. De website van de betreffende investeringsmaatschappij bevestigde, aldus nog steeds 

Efteling, dat beeld, onder meer doordat er op stond aangegeven dat de investeringsmaatschappij 

haar investeringsdoelen binnen twee tot vijf jaar wilde bereiken. Roompot vond dit argument 

onvoldoende valide en stelde dat, zo al geen overeenkomst van opdracht tussen haar en Efteling 

was tot stand gekomen, er in elk geval sprake was van een situatie waarin het Efteling niet meer vrij 

stond de onderhandelingen met Roompot eenzijdig af te breken nu er, aan de zijde van Roompot, 

sprake was van totstandkomingsvertrouwen. Het argument dat de gezagsverhoudingen binnen 

Roompot gewijzigd waren en dat voor Roompot duidelijk had behoren te zijn dat het voor Efteling 

een heel belangrijk punt was dat die gezagsverhoudingen juist niet, althans niet op deze wijze, 

zouden wijzigen, zodat in de gegeven omstandigheden bij Roompot geen totstandkomings-

vertrouwen kon ontstaan, werd door Roompot niet gehonoreerd. Het hof overweegt echter:  

 
“Door de verwerving van de meerderheid van de aandelen in Roompot Holding B.V. (…) door de 

investeringsmaatschappij Nesbic, veranderen de zeggenschapsverhoudingen in de onderneming Roompot, althans 

ontstond de kans op een dergelijke verandering. Roompot had moeten begrijpen dat deze verandering of kans op 

verandering, bedenkingen bij Efteling omtrent de consistentie van het beleid van Roompot zou oproepen. Dat aldus het 

vertrouwen van Efteling in Roompot ernstig is geschaad (…) acht het hof alleszins begrijpelijk.” 

 

Anders gezegd: Roompot had, aldus het hof, moeten beseffen dat het bereiken van definitieve 

wilsovereenstemming over een zogenaamde “change of controlclause”, die de rechten van partijen 

regelt bij wijzigingen in de gezagsverhouding van in dit geval Roompot, voor Efteling een absoluut 

wezenlijk punt was en dat, zonder dat dit punt afdoende zou zijn geregeld, er aan de zijde van 

Roompot geen totstandkomingsvertrouwen zou kunnen bestaan. Dit arrest geeft m.i. treffend aan 

waarop ik doel bij de relevantie van de persoonlijke perceptie van partijen wanneer het gaat om het 

antwoord op de vraag in hoeverre rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen kan postvatten.  

 

                         
20

 Hof ‘s-Hertogenbosch 31 januari 2006, NJF 2006, 308.  
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Het gaat er dus telkens om wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar hebben mogen 

begrijpen ter zake van hetgeen voor de ander belangrijke punten in het onderhandelingsproces zijn 

naast de punten die objectief tot de essentialia van de overeenkomst mogen worden gerekend. M.i. 

kan op dit punt aansluiting worden gezocht bij hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in het arrest 

De Ruijterij/MBO.
21

 De casus die aan dit arrest ten grondslag lag, wordt meer uitvoerig beschreven 

in hfdst. 5. Ik volsta er in dit hoofdstuk mee om te wijzen op een van de klachten die tegen de 

overwegingen van het hof waren aangevoerd en die er, volgens de Hoge Raad, terecht vanuit ging 

dat, in het geval dat bij de wederpartij van degene die de onderhandelingen over een te sluiten 

overeenkomst afbreekt, het gerechtvaardigde vertrouwen bestond dat die overeenkomst tot stand 

zou komen, dit niet onder alle omstandigheden behoeft te leiden tot de slotsom dat het afbreken 

onaanvaardbaar is. Rekening dient ook gehouden te worden met de mate waarin en de wijze waarop 

de partij die de onderhandelingen afbreekt, tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen, 

en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij; hierbij kan ook van belang zijn of zich in de 

loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan. 's Hofs arrest gaf, 

aldus de Hoge Raad, geen grond voor de veronderstelling dat het hof van een andere opvatting zou 

zijn uitgegaan. 

 

Van de eerste door de Hoge Raad aangebracht nuancering (de mate waarin en de wijze waarop de 

partij die de onderhandelingen afbreekt, tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen) 

noem ik als voorbeeld de situatie waarbij één van partijen laat weten bijzonder te hechten aan 

opname van een mediationclausule in het contract als wijze van geschillenbeslechting. Blijkt dit of 

is zijn wederpartij uit eerdere onderhandelingen bekend dat aan het opnemen van een dergelijke 

clausule door zijn wederpartij grote waarde wordt gehecht, dan mag hij er niet zonder meer vanuit 

gaan dat het punt van de geschillenbeslechting, hoewel wellicht in geobjectiveerde zin niet een 

wezenlijk onderdeel van het contract, in het concrete geval als een punt van ondergeschikt belang 

moet worden gekwalificeerd. Bij de tweede nuancering die de Hoge Raad aanbrengt (rekening dient 

ook gehouden te worden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij), zou bijv. gedacht 

kunnen worden aan de situatie waarbij een grote Europese oliemaatschappij onderhandelt over een 

concessie op het continentale plat van een kleine Zuid-Amerikaanse Staat. Ook al blijft dit tussen 

de oliemaatschappij en haar wederpartij onuitgesproken, evident is dat de wijze van 

geschillenbeslechting in dergelijke overeenkomsten een belangrijk punt is, zodat de 

Zuid-Amerikaanse Staat, rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van de 

oliemaatschappij, niet lichtvaardig zal mogen aannemen dat het ontbreken van de overeenstemming 

op dit punt voor de oliemaatschappij geen breekpunt in de onderhandelingen kan zijn. 

 

3.3.7 Geobjectiveerd subjectief totstandkomingsvertrouwen 

 

Aldus kan m.i. gesproken worden van geobjectiveerd subjectivisme met betrekking tot de punten 

zonder overeenstemming waarover rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen niet kan postvatten. Op basis van deze conclusies meen ik dat men er in de 

praktijk, geconfronteerd met een vordering wegens afgebroken onderhandelingen, goed aan doet 

om eerst vast te stellen waaromtrent partijen allemaal beoogd hebben overeenstemming te bereiken. 

Over de totstandkoming van wat voor type overeenkomst waren partijen met elkaar in 

onderhandeling en wat was het concrete voorwerp daarvan? Vervolgens kan dan worden 
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 HR 14 juni 1996, NJ 1997, 481 (De Ruijterij/MBO). 
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vastgesteld wat de essentialia van die beoogde overeenkomst zijn. Staan die vast, dan dient men 

zich m.i. de vraag te stellen of, en zo ja, in hoeverre er wellicht nog punten zijn die weliswaar niet 

tot de hiervoor bedoelde essentialia behoren, maar waarvan de afbrekende partij zich had behoren te 

realiseren dat, zonder overeenstemming over ook deze punten, hij er niet vanuit mocht gaan dat de 

overeenkomst tot stand zou gaan komen. Is men tot deze vaststelling gekomen, dan kan vervolgens 

de vraag beantwoord worden in hoeverre kan worden vastgesteld dat over al die punten ook 

daadwerkelijk overeenstemming is bereikt.
22

  

 

De vraag of rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen inderdaad heeft 

postgevat, blijft in de praktijk – zoveel moge inmiddels duidelijk zijn – een zeer feitelijke vraag, bij 

de beantwoording waarvan alle omstandigheden van het geval een rol spelen en waarbij de rechter 

niet snel totstandkomingsvertrouwen zal mogen aannemen. Zoals uit hfdst. 1 blijkt en ook bijv. uit 

het hiervoor reeds ter sprake gekomen, nooit in werking getreden art. 6.5.2.8a ontwerp nieuw BW, 

geldt dat het recht om onderhandelingen te allen tijde te kunnen beëindigen, regel is en een verbod 

daarop uitzondering. Met de acceptatie van het uitgangspunt dat er omstandigheden kunnen zijn 

waaronder het een partij niet meer vrij staat om onderhandelingen, voordat het stadium van de 

rompovereenkomst is ingetreden, te beëindigen, wordt immers direct inbreuk gepleegd op het 

beginsel van de contractsvrijheid. Een inbreuk die weliswaar zijn rechtvaardiging vindt in het 

honoreren van gerechtvaardigd vertrouwen en daarmee, zo men wil, in het 

rechtszekerheidsbeginsel, maar desalniettemin een inbreuk, en daarmee wordt de vraag aan de orde 

gesteld wanneer die inbreuk is gelegitimeerd. 

 

3.3.8 Rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen; de rechtspraak versus de praktijk 

 

Deze vraag is in het kader van het in hfdst. 7 omschreven praktijkonderzoek uitvoerig aan de orde 

gekomen. Aan de respondenten is de vraag voorgelegd of zij willen aangeven wanneer rechtens 

relevant vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld, 

geacht zou moeten worden post te vatten. Zij hadden daarbij de mogelijkheid om, op een schaal van 

1 tot 9, aan te geven wanneer dit naar hun mening het geval zou moeten zijn, waarbij het verzoek 

was om daarbij niet uit te gaan van de vigerende jurisprudentie, maar van het uitgangspunt 

waarmee de rechtspraktijk volgens hen het meest gediend zou zijn. Uit de beantwoording van deze 

vraag kwam naar voren dat maar liefst 16% van de respondenten aangaf dat dit vertrouwen nooit of 

slechts bij zeer hoge uitzondering aanwezig zou moeten worden geacht (score 1). 64% van de 

respondenten kiest voor score 2 of score 3. Slechts 19% van de respondenten kiest voor score 5, 6, 

7 of 8 (niemand was van mening dat het hier bedoelde vertrouwen “snel” zou moeten worden 

aangenomen). Dit beeld sluit aan bij de beantwoording van de opvolgende vraag van de vragenlijst, 

namelijk: 

 
“Met welk uitgangspunt zou, zonder acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg van het 

afbreken van de onderhandelingen, de praktijk het meest gediend zijn?” 

 

Op deze vraag liet een m.i. verrassend hoog percentage van 18% van de respondenten (16% van de 

ondervraagde advocaten en 20% van de ondervraagde bedrijfsjuristen) weten dat wat hen betreft 
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 Zie Ruygvoorn 2006, waarin ik deze werkwijze heb opgenomen als onderdeel van een stappenplan aan de hand 

waarvan op een relatief eenvoudige wijze kan worden beoordeeld of sprake is van een situatie waarin 

onderhandelingen al dan niet rechtmatig zijn beëindigd.  
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onderhandelingen altijd eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken, dat wil zeggen: tot 

het moment waarop tussen partijen wilsovereenstemming is bereikt. 73% van de respondenten liet 

weten dat de praktijk volgens hen het meest gediend zou zijn in de situatie waarbij slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen onderhandelingen niet meer eenzijdig zouden kunnen worden afgebroken. 

Slechts 3% van de respondenten is van mening dat de onderhandelingen al in een vroeg stadium 

niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken. In totaal is dus een substantieel 

gedeelte van de geënquêteerden (16% van de geënquêteerde advocaten en 20% van de 

geënquêteerde bedrijfsjuristen) van mening dat onderhandelingen altijd eenzijdig zouden moeten 

kunnen worden afgebroken terwijl nog geen wilsovereenstemming is bereikt, althans dat de praktijk 

daarmee het meest gediend zou zijn.  

 

Grafisch weergegeven leidt de beantwoording van de vraag met welk uitgangspunt, volgens de 

respondenten, de praktijk het beste gediend zou zijn, tot het volgende beeld:  

 

 
 

Tot zover de (wensen van) de praktijk, die – zo volgt uit het onderzoek – tot in een zo laat mogelijk 

stadium van de onderhandelingen de mogelijkheid lijkt te willen hebben om deze nog af te kunnen 

breken. De praktijk lijkt in die wens te worden gevolgd door de uitspraak van de Hoge Raad van 12 

augustus 2005 in de zaak tussen Centraal Bureau Bouwtoezicht B.V. en JPO Projecten B.V.
23

 

 

3.3.9 Het arrest JPO/CBB 

 

De casus die aan deze uitspraak ten grondslag lag laat zich in de kern als volgt samenvatten: Tussen 

Centraal Bureau Bouwtoezicht B.V. (“CBB”) en JPO Projecten B.V. (“JPO”) werden 

onderhandelingen gevoerd omtrent de realisatie ten behoeve van CBB van een kantoorgebouw in 

de gemeente Arnhem. De bedoeling van partijen, zoals deze zich uit de gewisselde correspondentie 

laat kennen, was dat JPO een perceel zou verwerven van de gemeente Arnhem om het vervolgens 

door te verkopen en leveren aan CBB. Voor haar werkzaamheden zou JPO een bepaalde 

vergoeding ontvangen. Probleem vormde de bestemming van het betreffende perceel: om hierop 
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een kantoorgebouw te kunnen realiseren, was een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

De gemeente Arnhem had aangegeven bereid te zijn om onder bepaalde voorwaarden een wijziging 

van het bestemmingsplan door te voeren. De (voornamelijk door JPO) met de gemeente gevoerde 

onderhandelingen verliepen echter uiterst moeizaam en waren van lange duur. Op enig moment in 

de onderhandelingen (15 maart 2000) berichtte JPO aan CBB onder meer als volgt: 

 
“Op 2 maart jl. heeft de gemeente Arnhem ons het procedurele tijdspad van het voorbereidingsbesluit doorgegeven. Wij 

hebben u daarvan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Aangezien dit voorbereidingsbesluit noodzakelijk is om de 

grondaanbieding nader te kunnen uitwerken, hebben wij direct een bespreking met de gemeente belegd. Dit gesprek 

heeft gisteren plaatsgevonden. Zoals u weet heeft de gemeente Arnhem in haar schrijven d.d. 6 september 1999 voor het 

eerst een verband gelegd tussen de prijs per m2 en het te realiseren bruto vloeroppervlak (bvo) (¼) Inmiddels hadden 

we bereikt dat in de conceptgrondaanbieding alleen nog gerefereerd werd aan het in procedure zijnde 

ontwerpbestemmingsplan. Dit plan biedt op de onderhavige locatie namelijk meer mogelijkheden t.a.v. het aantal te 

realiseren bvo. Tijdens onze bespreking d.d. 14 maart werden wij geconfronteerd met uw brief van 2 maart jl. Helaas 

heeft de afdeling Grondzaken in uw brief aanleiding gevonden om opnieuw een maximaal realiseerbare bvo van 6600 

m2 voor te stellen. Dit komt niet overeen met eerder gemaakte afspraken en zowel voor u als voor ons is dit een 

ongunstige ontwikkeling.” 

 

Bij brief van 20 maart 2000 heeft CBB aan JPO onder meer meegedeeld:  

 
“Waar het om gaat is wanneer u de grond kunt leveren. Ik verzoek u voor 1 april 2000 aan te geven of en wanneer dit 

kan plaatsvinden.” 

 

Deze brief is op 24 maart 2000 gevolgd door een brief waarin CBB stelde: 

 
“De opgelopen vertraging betekent per saldo een verhoging van de totale kosten voor het CBB doordat de bouwkosten, 

waarin tevens de financieringskosten zijn begrepen, in de tussenliggende periode zijn gestegen. Het CBB is niet bereid 

deze verhoging te dragen. Hiermee dient een en ander in mindering te worden gebracht op het honorarium van JPO. 

Voor de rol van JPO is het CBB op dit moment bereid ¦ 75 000 te betalen indien u kunt garanderen dat het huidige plan 

ook daadwerkelijk op de locatie gerealiseerd kan worden en de overdracht van de grond aan het CBB binnen drie 

maanden na de datum van indiening van het bouwplan voor de bouwvergunning zal plaatsvinden. Desgewenst kan JPO 

zich als ‘de ontwikkelaar van het plan’ ‘blijven’ manifesteren met betrekking tot reclame-uitingen en dergelijke. Het 

CBB zal dit honoreren en uitdragen. Voor het overige is voor JPO geen rol weggelegd. Met het verstrijken van de tijd 

neemt de noodzaak voor het CBB om extra kantoorruimte te realiseren toe. Ook de kostprijsverhoging noodzaakt een 

herziening van het honorarium. De aangegeven condities van de transactie zijn niet open voor onderhandelingen. Indien 

het bovenstaande voor u acceptabel is dan is het een vereiste om op zeer korte termijn tot heldere contractuele afspraken 

te komen. Is dit niet mogelijk, dan moet het CBB andere wegen gaan bewandelen. Voor de goede orde kunnen wij u 

berichten dat er alsdan op korte termijn een oplossing zal worden gecreëerd door extra kantoorruimte aan de [b-straat] te 

verwerven. Wij verwachten dat u voor 1 april 2000 aangeeft of de ontwikkeling in de geschetste opzet doorgang kan 

vinden.” 

 

JPO heeft vervolgens in de bouwteamvergadering van 23 maart 2000 aan CBB laten weten dat de 

voorbereiding van de grondverwerving in de laatste fase verkeert. Voor zover relevant bericht JPO 

CBB vervolgens in haar brief van 24 maart 2000 als volgt: 

 
“Het overleg respectievelijk de onderhandelingen met de gemeente Arnhem zijn recentelijk afgerond. JPO is de 

toezegging gedaan dat zij op korte termijn de definitieve grondaanbieding tegemoet kan zien. Deze grondaanbieding 

gaat uit van een grondprijs van ¦ 440 excl. BTW, per m2 als ook wordt daarin vastgehouden aan de door de gemeente 

Arnhem gehanteerde 1:1 norm. Het feit dat de gemeente Arnhem vasthoudt aan de 1:1 norm is, daar waar u voor 3000 

m2 grond een kantoorgebouw met een bruto vloeroppervlak van minimaal 3750 m2 – en volgens de laatste tekeningen 

van de architect ruim 4300 m2 – beoogt te realiseren, een constatering met financieel gevolg. Het tussen JPO en u 



62                                                                                                                               De precontractuele fase 

besproken uitgangspunt inzake de grondverwerving en de daarvoor te hanteren grondprijs respectievelijk het aantal m2 

bruto vloeroppervlak was immers gebaseerd op de concept-grondaanbieding d.d. 11 oktober 1999, waarin geen melding 

wordt gemaakt van de 1:1 norm. Nu de gemeente Arnhem – naar de mening van JPO (mede) door uw interventie 

middels het schrijven van 2 maart jl. – niet van die norm wenst af te wijken is daarmee een van de relevante aspecten aan 

voornoemd uitgangspunt komen te ontvallen en betekent dit voor de met u gemaakte afspraken dat niet – gelijk u in uw 

schrijven van 24 maart jl. lijkt te doen – kan en mag worden verondersteld dat aan u 3000 m2 grond voor de grondprijs 

van ¦ 440 excl. BTW, per m2 zou worden verkocht en geleverd met de bevoegdheid daarop een bruto vloeroppervlak 

van minimaal 3750 m2 c.q. ruim 4300 m2 te realiseren. (...) De grond wordt JPO thans op korte termijn aangeboden en 

kan door JPO worden verworven.” 

 

JPO gaf voorts aan CBB te kennen het onacceptabel te vinden dat het honorarium door CBB 

“eenzijdig wordt verminderd” tot een bedrag van ¦ 75 000 en dat daaraan wordt gekoppeld de door 

CBB verwoorde eis inzake de verstrekking van een bouwvergunning. 

 

CBB reageerde direct op voormelde brief van JPO door middel van een brief met de volgende 

inhoud: 

 
“Ik heb uw faxbrief van 31 maart 2000 in goede orde ontvangen. Ik zal een en ander niet inhoudelijk behandelen maar 

mij beperken tot hetgeen relevant is voor mijn verzoek van 24 maart jl. Ter zake behoud ik mij alle rechten voor. Ik 

moet constateren dat er helaas geen basis is om tot overeenstemming te komen. Ik acht het niet zinvol overleg te plegen 

over ‘de te verwachten grondaanbieding’. Het CBB is nu een jaar en een maand met JPO in gesprek over de locatie en 

per saldo heeft u, voor zover ons bekend, nog geen concreet resultaat. U weet vanaf de eerste dag dat het voor onze 

bedrijfsactiviteiten van belang is dat er op korte termijn ruimte beschikbaar komt. Het heeft dan ook geen zin nog langer 

af te wachten. Ik zal de gemeente maandag 3 april 2000 informeren over het feit dat CBB en JPO geen 

overeenstemming hebben en wij het niet langer op prijs stellen met JPO een dergelijke ontwikkeling te realiseren.” 

 

CBB heeft op 3 april 2000 de gemeente Arnhem in deze zin bericht, met kopie aan JPO. De 

gemeente vroeg vervolgens van JPO, die op haar beurt de gemeente had bericht met CBB tot 

definitieve wilsovereenstemming te zijn gekomen en dat het CBB niet meer vrij staat om de met 

JPO bereikte overeenstemming eenzijdig te beëindigen c.q. de onderhandelingen met JPO eenzijdig 

af te breken, duidelijkheid omtrent de door JPO gestelde met CBB bereikte overeenstemming. 

Totdat omtrent de rechtsverhouding tussen JPO en CBB duidelijkheid bestaat voor de gemeente, 

doet de gemeente geen grondaanbieding. 

 

In deze procedure oordeelde het hof, voor zoveel relevant, dat CBB in de brief van 20 maart 2000 

van JPO weliswaar duidelijkheid had verlangd voor wat betreft de termijn waarop het ten processe 

bedoelde perceel aan CBB zou kunnen worden geleverd, en dat van JPO mocht worden gevergd dat 

zij op die brief adequaat zou reageren, maar dat het feit dat JPO dat niet heeft gedaan, niet zonder 

meer betekent dat het CBB vrij stond om op 31 maart 2000 de onderhandelingen met JPO af te 

breken. Het hof overweegt dat gelet op de concrete omschrijving van de voorwaarden van de 

volgens de brief van JPO te verwachten grondaanbieding, CBB rekening had moeten houden met 

de mogelijkheid dat een definitieve grondaanbieding nu eindelijk aanstaande was. Daarom had 

CBB haar verzoek om duidelijkheid wat betreft de opleveringstermijn moeten herhalen of meer 

geduld moeten betrachten. Het afbreken van de onderhandelingen werd niet gerechtvaardigd door 

het debat tussen partijen omtrent de hoogte van het honorarium en de overige voorwaarden voor 

samenwerking; CBB mocht – gelet op het lange traject dat partijen daarvoor met elkaar waren 

aangegeven – niet reeds op 31 maart 2000 de conclusie trekken dat overeenstemming over het 

honorarium en de overige voorwaarden voor samenwerking onbereikbaar was. Aan de andere kant 
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komt het hof ook tot de conclusie dat de inadequate reactie van JPO op de brief van CBB van 20 

maart 2000 een aan JPO toe te rekenen omstandigheid betrof die heeft bijgedragen aan de escalatie 

in de verhoudingen tussen partijen en daarmee de door JPO geleden schade mede heeft veroorzaakt, 

waarbij de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben 

bijgedragen, moet worden gesteld op 1:1. 

 

Het middel richtte zich tegen met name de eerstgenoemde overweging van het hof en komt erop 

neer dat het hof zou hebben miskend dat CBB eerst tot schadevergoeding verplicht is indien het 

afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar was en dat eerst plaats is voor vergoeding van 

positief contractsbelang indien door CBB bij JPO het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat een 

overeenkomst zal totstandkomen. 

 

De Hoge Raad bepaalde, voor zover het betreft de vraag of gerechtvaardigd vertrouwen kon 

ontstaan, in navolging van het hiervoor reeds ter sprake gekomen arrest De Ruijterij/MBO, dat 

mede van belang is, de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt 

tot het ontstaan van (...) vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van de 

onderhandelingspartner. Daarbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de 

onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, terwijl, in het geval 

onderhandelingen ondanks gewijzigde omstandigheden over een lange tijd worden voortgezet, wat 

betreft dit vertrouwen doorslaggevend is hoe daaromtrent ten slotte op het moment van afbreken 

van de onderhandelingen moet worden geoordeeld tegen de achtergrond van het gehele verloop van 

de onderhandelingen. De Hoge Raad overwoog voorts dat de bestreden overwegingen van het hof: 

 
“er geen melding van maken dat het hof bij zijn beoordeling van deze vordering en de daaraan ten grondslag gelegen 

stellingen de (door de Hoge Raad voorgestane) strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf heeft aangelegd. (...) 

De door het hof gebezigde argumenten (¼) maken wel kenbaar dat CBB naar het oordeel van het hof de 

onderhandelingen toen niet heeft mogen afbreken – naar de kern genomen omdat CBB nog niet mocht aannemen dat 

overeenstemming met JPO niet meer op korte termijn te verwachten was – maar geven geen inzicht in waarom het 

afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar was en waarom JPO gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat de door 

haar gestelde overeenkomst zou zijn tot stand gekomen indien de onderhandelingen zouden zijn voortgezet, zodat een 

voldoende redengeving ontbreekt voor toewijzing van de vordering tot vergoeding van schade ter zake van het feit dat 

geen overeenkomst was tot stand gekomen.” 

 

Volgens de Hoge Raad dient dus een “strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf” te 

worden aangelegd voor wat betreft het antwoord op de vraag of rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen heeft postgevat. 

 

3.3.10 JPO/CBB en onderzoeksplicht 

 

Een tweede interessante overweging die is terug te vinden in de overwegingen van het hof in het 

arrest JPO/CBB, vormt het gegeven dat onderhandelende partijen ook in zekere zin een 

onderzoeksplicht hebben ten aanzien van informatie die van de onderhandelingspartner wordt 

verkregen, waarbij kennelijk, aldus ook de Hoge Raad, de duur van de onderhandelingen mede van 

belang kan zijn. Het hof heeft immers overwogen dat CBB, daar waar zij er rekening mee had 

moeten houden dat een definitieve grondaanbieding van de gemeente eindelijk aanstaande was en 

er geen in de ogen van CBB adequate reactie van JPO kwam:  

 
“haar verzoek om duidelijkheid wat betreft de opleveringstermijn had moeten herhalen of meer geduld had moeten 
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betrachten”. 

 

Geheel nieuw lijkt mij deze conclusie evenwel niet; naar mijn oordeel vloeit de hier door het hof 

aangeduide verplichting al voort uit de precontractuele verplichtingen die het in par. 3.1.1 

besproken arrest Baris/Riezenkamp schept en die erop neerkomen dat onderhandelende partijen, die 

zich als gevolg daarvan bevinden in een door de redelijkheid en billijkheid geregeerde 

rechtsverhouding, hun handelen mede door de gerechtvaardigde belangen van de andere partij 

moeten laten leiden. 

 

3.3.11 Tussentijdse conclusie naar aanleiding van JPO/CBB 

 

Voor zover thans van belang, dient op grond van deze uitspraak te worden geconcludeerd dat tot het 

bestaan van rechtens relevant vertrouwen in de totstandkoming van een overeenkomst niet snel mag 

worden geconcludeerd. Er dient in dat kader “een strenge en tot terughoudendheid nopende 

maatstaf” te worden aangelegd. Uit het arrest JPO/CBB wordt niet direct duidelijk of de Hoge Raad 

met deze formulering heeft willen breken met de eerdere jurisprudentie (met het arrest Plas/Valburg 

als basis). Opvallend is wel dat in de kernoverwegingen van het arrest JPO/CBB de Hoge Raad 

nagenoeg letterlijk de eerdere rechtsoverwegingen uit met name het arrest De Ruijterij/MBO 

herhaalt, maar niet (meer) aansluit bij de kernoverweging uit het arrest Plas/Valburg. Daaruit zou 

kunnen worden afgeleid dat het inderdaad de intentie van de Hoge Raad is geweest om af te wijken 

van de tot dan geldende norm voor wat betreft het aannemen van rechtens relevant vertrouwen in 

het welslagen van de onderhandelingen. Dit is door onder meer Drion betoogd.
24

 Voor dit 

standpunt zou ook steun gevonden kunnen worden in de door de Hoge Raad gebruikte 

bewoordingen; een nog restrictievere maatstaf dan een “strenge en tot terughoudendheid nopende” 

laat zich nauwelijks formuleren. Aan de andere kant moet bedacht worden dat het aanleggen van 

een “strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf” in overeenstemming is met de 

omstandigheid dat het aanvaarden van de mogelijkheid dat onderhandelingen op enig moment, in 

de precontractuele fase, niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken, een inbreuk betekent op 

het fundamentele beginsel van de contractsvrijheid zoals dat in hfdst. 2 van dit boek al aan de orde 

is gekomen en dat onder meer inhoudt de vrijheid om de onderhandelingen te kunnen afbreken, ook 

wanneer deze zich al in een vergevorderd stadium bevinden. Een inbreuk op een dergelijk 

fundamenteel rechtsbeginsel zal, zoals hiervoor reeds is betoogd, niet lichtvaardig mogen worden 

aangenomen.  

 

Wat verder van deze bespiegelingen ook zij, met Drion ben ik (inmiddels) van mening dat ervan 

moet worden uitgegaan dat de Hoge Raad inderdaad de spreekwoordelijke lat hoger heeft willen 

leggen voor wat betreft het aannemen van rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen. Grafisch weergegeven geeft dit het volgende beeld: 

 

                         
24

 Drion 2005, p. 1781. 
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Laten wij nu deze grafische weergave combineren met de uitkomst van het praktijkonderzoek naar 

aanleiding van de vraag wanneer sprake zou dienen te zijn van rechtens relevant vertrouwen in het 

welslagen van de onderhandelingen. Zoals hiervoor al is uiteengezet, is 18 % van de ondervraagden 

van mening dat totstandkomingsvertrouwen nimmer rechtens relevant zou mogen zijn 

(onderhandelingen zouden altijd eenzijdig niet-schadeplichtig moeten kunnen worden afgebroken) 

en is 73% van mening dat – kort gezegd – slechts in zeer uitzonderlijke gevallen plaats is voor het 

honoreren van totstandkomingsvertrouwen. Samenvattend voedt dit de veronderstelling dat de 

praktijk gemiddeld genomen de spreekwoordelijke lat hoger lijkt te willen leggen dan in 

JPO/CBB
25

, met als gevolg dat de periode gedurende welke het een partij niet meer vrij staat om de 

onderhandelingen eenzijdig af te breken, wederom wordt bekort. Vereenvoudigd grafisch 

weergegeven geeft dit het volgende beeld: 

 

                         
25

 Voor een uitvoerige analyse van de uitkomsten van het praktijkonderzoek op dit punt zij verwezen naar hfdst. 7. 
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3.3.12 Rechtspraakoverzicht na het arrest JPO/CBB; een selectie over gerechtvaardigd vertrouwen 

 

In gelijke zin (namelijk: dat een strengere vertrouwensnorm moet worden aangelegd) is het arrest 

JPO/CBB m.i. ook opgevat in de lagere jurisprudentie, zij het dat de hiernavolgende analyse leert 

dat de rechtsonzekerheid er niet minder door geworden is. Geconstateerd kan worden dat vooral de 

lagere jurisprudentie die sinds het arrest JPO/CBB is verschenen met betrekking tot het antwoord 

op de vraag wanneer vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen rechtens relevant wordt, 

alles behalve een eenduidig beeld geeft. In sommige zaken geeft de rechter weliswaar aan, zich 

ervan bewust te zijn dat “streng en terughoudend” moet worden getoetst voor wat betreft het 

kunnen aannemen van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen, maar lijkt vervolgens een 

norm te worden aangelegd die – voor zover op grond van de beperkte weergave van de feiten kan 

worden geconstateerd – eerder lijkt aan te sluiten bij de jurisprudentie van voor het arrest 

JPO/CBB, terwijl in andere uitspraken juist een norm lijkt te worden aangelegd die zodanig streng 

is, dat men zich kan afvragen of het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen überhaupt nog 

enige betekenis heeft. Onderstaand volgt een selectie van de na 12 augustus 2005 (het arrest 

JPO/CBB) gewezen jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als (vooral) lagere rechters. In alle 

gevallen gaat het in de betreffende uitspraken om de vraag wanneer rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen dient te worden aangenomen en in (nagenoeg) alle gevallen wordt in de 

uitspraken met zoveel woorden gerefereerd aan de volgens de Hoge Raad in JPO/CBB aan te 

leggen “strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf” of in elk geval aan dit arrest.  
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Hoewel ik mij realiseer dat het antwoord op de vraag naar de aanwezigheid van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen een hoog casuïstisch karakter heeft en de rechter zich bij het 

formuleren van de uitspraak noodzakelijkerwijs beperkingen dient op te leggen voor wat betreft de 

(omvang van de) weergave van de feiten (die ik in het kader van dit boek bovendien ook nog eens 

slechts samengevat en daarmee selectief weergeef), meen ik desalniettemin dat onderstaande 

selectie een beeld geeft van de rechtsontwikkeling na het arrest JPO/CBB waaruit naar mijn mening 

de conclusie getrokken kan worden dat de begrippen “streng” en “terughoudend” bepaald geen 

eenduidige begrippen zijn en dat de spreekwoordelijke lat, hoewel in het algemeen hoger gelegd, 

niet altijd volgens de zelfde norm wordt gehanteerd. 

 

Allereerst volgen enkele uitspraken waarin de norm (duidelijk) hoger lijkt te liggen dan in de 

periode van voor het arrest JPO/CBB (waarbij ik mij overigens realiseer dat mijn oordeel daarbij in 

belangrijke mate is bepaald door de selectie van de feiten zoals die uit de uitspraak blijkt en dat, 

mede als gevolg daarvan, een zekere subjectiviteit in de interpretatie van de uitspraken niet te 

vermijden is). Vervolgens worden enkele uitspraken aangehaald waarin naar mijn oordeel de lat 

weer een stuk lager lijkt te liggen, althans waarin lang niet zo “streng en terughoudend” getoetst 

lijkt te worden. 

 

HR 27 april 2007 (Puramis/MAB Groep)
26

 

 

Puramis en MAB Groep voerden onderhandelingen over een mogelijke samenwerking in verband 

met het tot stand brengen van een World Trade Center te Nice. MAB Groep had bepaalde 

koopopties bij Franse partijen verworven, maar besloot op een gegeven moment deze opties op te 

geven. De Franse partijen wilden hierover niet meer in overleg treden met Puramis. Het kwam 

uiteindelijk niet meer tot een voltooiing van het plan en Puramis stelde schade te hebben geleden 

als gevolg van het door toedoen van MAB Groep niet doorgaan van het plan en hield daarvoor 

MAB Groep aansprakelijk. De rechtbank oordeelde dat niet was gebleken dat Puramis en MAB 

Groep op essentiële onderdelen overeenstemming hadden bereikt, zodat Puramis er, onder 

toepassing van de JPO/CBB-norm, niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de 

onderhandelingen succesvol zouden worden afgesloten en dat de onderhandelingen dus niet in een 

zodanig stadium waren dat deze niet meer zonder schadevergoeding mochten worden afgebroken. 

Het hof bevestigde deze visie en de Hoge Raad verwierp het beroep op grond van art. 81 RO. 

 

HR 15 december 2006 (Planoform/ABN AMRO)
27

 

 

Planoform en ABN AMRO onderhandelden over de huur van bedrijfsruimte. ABN AMRO deed 

verschillende huuraanbiedingen, onder voorbehoud dat voor 1 december 1999 met de bouw zou 

worden gestart. Dit lukte niet. Na een onderhandelingsproces van ongeveer 3 jaar brak ABN 

AMRO de onderhandelingen af. Planoform vorderde voor de Rb. Arnhem vergoeding van schade 

door het niet-nakomen van de aangegane huurovereenkomst en subsidiair vergoeding van kosten en 

(overige) schade door het onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen door ABN AMRO. De 

rechtbank oordeelde dat 

 
“gezien de vele punten waarop al overeenstemming bestond en uit het verdere verloop van de onderhandelingen bij 
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 HR 27 april 2007, RvdW 2007, 470 (Puramis Consultancy/MAB Groep). 
27

 HR 15 december 2006, RvdW 2007, 5 (Planoform/ABN AMRO). 
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Planoform het vertrouwen kon ontstaan dat daaruit een huurovereenkomst zou resulteren.”. 

 

Vergoeding van de kosten die hiermee specifiek waren gemoeid werd toegewezen, de overige 

vorderingen werden afgewezen. Planoform kwam in hoger beroep en stelde wederom dat er een 

perfecte huurovereenkomst tot stand was gekomen en (subsidiair) dat de onderhandelingen 

onrechtmatig waren afgebroken. Dit resulteerde in een eis voor vergoeding van positief 

contractsbelang, respectievelijk schadevergoeding, waaronder gederfde winst. Het Hof Arnhem 

bekrachtigde echter het vonnis van de kantonrechter en de Hoge Raad verwierp het beroep op grond 

van art. 81 RO. 

 

HR 8 december 2006 (X/Kabos)
28

 

 

In deze zaak was in geschil of er al dan niet een huurovereenkomst tussen partijen was ontstaan en 

zo niet, of één van partijen dan de onderhandelingen onrechtmatig had afgebroken. Partijen 

onderhandelden over de verhuur/huur van een aantal loodsen dat opgekocht kon worden uit een 

faillissement, onder de voorwaarde dat partijen niet met derden zouden onderhandelen. Gedaagden 

hadden eiser tot tweemaal toe een overeenkomst toegezonden met het verzoek deze te tekenen en 

dan te retourneren. Eiser weigerde dat echter en gedaagden gaan met een andere partij in zee. Zowel 

de Rb. Rotterdam, het Hof ’s-Gravenhage als de Hoge Raad wees de vordering af. De belangrijkste 

reden was de bekendheid van eiser met het feit dat gedaagden onder bepaalde tijdsdruk opereerden 

en voor een bepaalde datum huurders voor de loodsen moesten hebben. Toen eiser naliet om de 

overeenkomst te retourneren, waren gedaagden vrij om met anderen in zee te gaan. 

 

Hof ‘s-Hertogenbosch 25 maart 2008
29

 

 

Partijen onderhandelden over de koop van een horecabedrijf, te weten de inventaris en de goodwill. 

Appellante stelde primair dat er sprake was van een perfecte overeenkomst. Het hof verwierp deze 

stellingname omdat er geen overeenstemming was over de essentialia van de overeenkomst. Ook 

van gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming van een koopovereenkomst was geen sprake. 

Het hof hanteerde in deze zaak de formule uit JPO/CBB en kwam tot de conclusie dat partijen nog 

geen overeenstemming over de prijs hadden en dat er daarnaast ook nog vele onduidelijkheden 

waren wat betreft andere punten: 

 
“Nu het appellante bekend was of kon zijn dat geïntimeerden al die andere aspecten nog wilden onderzoeken alvorens 

een besluit omtrent de koop van de onderneming te nemen, heeft appellante te weinig gesteld om te kunnen komen tot de 

conclusie dat het geïntimeerden op grond van een gerechtvaardigd vertrouwen bij appellante in het tot stand komen van 

een overeenkomst niet zonder meer vrijstond om tot het besluit te komen om niet met appellante te contracteren.” (r.o. 

4.16) 

 

Hof Amsterdam 30 augustus 2007
30

 

 

In deze zaak spraken partijen met elkaar af dat de geplande bedrijfsovername in zogenaamde 

“beslisfasen” zou plaatsvinden. Al in de eerste fase brak één van partijen de onderhandelingen af. 

Ondanks het feit dat deze partij volgens het hof gedurende een periode van maximaal een jaar de 
                         
28
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tijd had om van de overname af te zien, was dat niet in alle gevallen gerechtvaardigd. 

 
“Het hof verwerpt dus het betoog (…), dat partijen zijn overeengekomen dat zij in het eerste jaar, ongeacht tussentijdse 

ontwikkelingen, steeds van elkaar af zouden kunnen zonder schadeplichtig te worden” (r.o. 4.9) 

 

Hof ‘s-Hertogenbosch 22 mei 2007
31

  

 

Satellietmeubelen B.V. en Infolook B.V. onderhandelden met elkaar over een nieuwe 

huurovereenkomst, nadat zij eerder met elkaar een huurovereenkomst waren aangegaan. 

Satellietmeubelen stelde de voorwaarde dat er vooraf een nieuwe bankgarantie zou worden gesteld 

en een bedrag betaald zou worden voor nog openstaande bedragen. Het kwam niet tot een 

schriftelijke overeenkomst tussen partijen en Satellietmeubelen stelde zich op het standpunt dat 

Infolook de kantoorruimte diende te verlaten. In kort geding vorderde Infolook in reconventie 

schadevergoeding vanwege het ongerechtvaardigd afbreken van de onderhandelingen door 

Satellietmeubelen. De kantonrechter wees deze vordering toe omdat Infolook gedurende zekere tijd 

aan uitlatingen en gedragingen van Satellietmeubelen het gerechtvaardigde vertrouwen mocht 

ontlenen dat in ieder geval enigerlei overeenkomst tot stand zou komen. (r.o. 4.3.1) Echter, het hof 

overwoog dat Satellietmeubelen, gezien de omstandigheden, terecht de voorwaarden van een 

bankgarantie en een vooraf te betalen bedrag stelde. Infolook had namelijk toentertijd verschillende 

financiële problemen. Het hof vernietigt het oordeel van de rechtbank onder toepassing van de 

JPO/CBB-norm. 

 

Hof ’s-Gravenhage 6 februari 2007
32

 

 

In deze zaak onderhandelden de gemeente en een projectontwikkelaar (Rogom) over de 

ontwikkeling van een nieuwbouwproject. Rogom deed de gemeente een aanbieding en stelde 

tegelijkertijd de gemeente op de hoogte van de tot dan toe gemaakte kosten. De gemeente reageerde 

dat is overeengekomen op no cure no pay basis te werken en beëindigde de samenwerking. Na 

protest van de projectontwikkelaar formuleerde de gemeente een laatste bod, waarop Rogom te laat 

reageerde en herhaalde dat de gemeente haar kosten moest vergoeden. Rogom was echter wel “in 

hoofdlijnen” akkoord met het bod. De gemeente stelde dat het bod was vervallen en uiteindelijk 

werd de grond aan een derde verkocht. De rechtbank oordeelde dat de gemeente niet gerechtigd was 

om de onderhandelingen af te breken en dat de gemeente het positief contractsbelang aan Rogom 

moest vergoeden. Het hof oordeelde echter dat het de gemeente onder deze omstandigheden vrij 

stond om de onderhandelingen af te breken, aangezien het aan Rogom zelf te wijten was dat er geen 

overeenkomst tot stand was gekomen. (r.o. 8) Op grond daarvan was er geen enkele grond voor 

vergoeding van enige schade, noch het positief contractsbelang, noch het negatief contractsbelang. 

(r.o. 9) Het hof stelde nog dat als een onderhandelende partij zekerheid wil over de vergoeding van 

de door haar gemaakte kosten, het op de weg van die partij ligt om daarover tijdig bindende 

afspraken te maken. (r.o. 9) 

 

Hof Arnhem 7 november 2006
33
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In dit arrest, waarin appellante en geïntimeerde (een projectontwikkelaar) onderhandelden over de 

realisatie van een bedrijfspand, werd het vonnis van de rechtbank vernietigd, omdat de rechtbank 

niet de tot terughoudendheid nopende maatstaf van de Hoge Raad uit het JPO/CBB arrest had 

gehanteerd. (r.o. 4.6) Het hof overwoog dat er geen sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen aan 

de zijde van geïntimeerde en dat er ook geen andere omstandigheden waren die het onaanvaardbaar 

maakten dat de onderhandelingen werden afgebroken. In r.o. 4.10 noemt het hof een aantal 

voorbeelden waarin dat wel het geval kan zijn, maar overwoog het ook dat dit een zeer beperkte 

categorie uitzonderingsgevallen is. Dat er geen gerechtvaardigd vertrouwen bestond, leidde het hof 

vooral af uit het feit dat geïntimeerde zelf een bod had gedaan waaraan een bepaalde deadline 

verbonden was. De vraag of onaanvaardbaarheid moest worden getoetst aan de eisen van 

redelijkheid en billijkheid of aan de maatstaf van art. 6:162 BW kan volgens het hof in het midden 

blijven: 

 
“Het zal immers weinig uitmaken of men het gedrag van onderhandelende partijen toetst aan de eisen van redelijkheid 

en billijkheid dan wel aan de maatstaf van art. 6:162 BW, nu het in beide gevallen zal gaan om het gedrag dat van 

partijen in het licht van hun onderhandelingspositie en de verdere omstandigheden van het geval kan worden gevergd”, 

 

hetgeen, aldus het hof, ook in de Parlementaire Geschiedenis is terug te vinden. (r.o. 4.18) 

 

Hof ’s-Gravenhage 8 september 2006
34

 

 

Dit geschil ging over de vraag of er een arbeidsovereenkomst tussen partijen tot stand was gekomen 

of dat er sprake is van ongeoorloofd afbreken van de onderhandelingen door de werkgever. Het hof 

overwoog dat ook voor dit soort geschillen de maatstaf van JPO/CBB van toepassing is (r.o. 7), en 

paste vervolgens een m.i. buitengewoon strenge maatstaf toe, reden waarom ik dit arrest iets 

uitvoeriger omschrijf. Begin september 2002 vond overleg plaats op initiatief van Metterwoon, de 

potentiële nieuwe werkgever van de sollicitant. In het kader daarvan vond onder meer het 

navolgende plaats: 

 

- 10 september 2002: een gesprek met de adjunct-directeur, de directeur en een personeelslid van 

afdeling Bedrijfshuisvesting; 

 

- 23 september 2002: een dag meegelopen, de ochtend met een personeelslid van afdeling verhuur, 

de middag met de heer [Z], en gesproken met het hoofd van de afdeling Technisch onderhoud en 

een personeelslid van de afdeling Technisch onderhoud; 

 

- 25 oktober 2002: gesproken met de heren [X en Y] (beiden van de afdeling acquisitie vastgoed) en 

de directeur. Daarbij heeft de directeur de sollicitant gezegd met hem verder te willen gaan. De 

directeur heeft hem toen ook een kopie van het vertrouwelijk ingewonnen antecedentenonderzoek 

meegegeven, alsmede het zgn. Monacokoffertje met video en een boek over het personeelsfeest 

naar aanleiding van het 25-jarige bestaan van Metterwoon dat alleen voor personeelsleden bestemd 

was; 

 

- 26 oktober 2002: de directeur belde de sollicitant thuis op om "zijn goede gevoel uit te spreken" 

en om te melden dat hij de sollicitant ook privé wilde bezoeken om ook thuis kennis te maken; 

                         

34
 Hof ‘s-Gravenhage 8 september 2006, JAR 2006, 281. 



Hoofdstuk 3  71 

 

- 7 november 2002: bespreking contractsvoorwaarden met de adjunct-directeur, en deels met het 

hoofd boekhouding die met name uitleg gaf over de bij Metterwoon geldende en aangeboden 

pensioenregeling en autokostenvergoeding, en later nog even apart met een personeelslid van de 

afdeling Bedrijfshuisvesting. De adjunct-directeur heeft bij voormeld gesprek de sollicitant een 

arbeidsovereenkomst voorgesteld in de functie van portefeuille manager voor de duur van zes 

maanden ingaande 1 januari 2003 met een bruto maandsalaris van € 8 335; 

 

- 8 november 2002: de sollicitant belde de adjunct-directeur met de vraag het voormelde 

aangeboden salaris te verhogen tot € 9 000 in verband met de inbreng van zijn auto; Metterwoon 

reageerde daarop negatief; 

 

- 12 november 2002: de sollicitant meldde telefonisch aan Metterwoon (zowel aan de secretaresse 

van de adjunct-directeur als aan de heer X) dat hij het aanbod van 7 november 2002 aanvaardde; 

 

- 13 november 2002: de adjunct-directeur heeft de sollicitant telefonisch welkom geheten bij de 

"club"; 

 

- 15 november 2002: de adjunct-directeur deelde de sollicitant mee dat hij hem de dag daarop een 

conceptarbeidsovereenkomst zou overhandigen; voorts is op verzoek van de adjunct-directeur een 

afspraak gemaakt om op 19 november 2002 bij Metterwoon alvast strategieën, denkbeelden en 

oplossingen uit te wisselen aan de hand van recente gebeurtenissen, de problematiek en 

werkzaamheden van de afdeling Technisch Onderhoud (alwaar de eerste taken van de sollicitant na 

aanvang werkzaamheden zouden komen te liggen); 

 

- De sollicitant zegde vervolgens zijn toenmalige dienstverband bij Nobis REMS B.V. per brief van 

15 november 2002 op met ingang van 1 januari 2003; 

 

- Op 17 november 2002 kreeg de sollicitant de conceptarbeidsovereenkomst (hierna: het concept) 

ter ondertekening thuis bezorgd. De afspraak van 19 november 2002 had hij verzet naar 22 

november 2002 om 15.30 uur; 

 

- Op 22 november 2002, begin van de middag, stelde de sollicitant telefonisch met de adjunct-

directeur (in ieder geval) de volgende punten ter bespreking aan de orde: 

 

a. Het ontbreken van een perspectief op voortzetting na afloop van de bepaalde tijd; in het concept 

was vermeld dat het dienstverband voor een half jaar werd aangegaan dat na afloop daarvan van 

rechtswege eindigde (art. 2.1), alsmede dat indien de overeenkomst na het verstrijken van die 

termijn zou worden verlengd of door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet, zij werd geacht 

steeds voor dezelfde termijn op dezelfde voorwaarden te zijn aangegaan (art. 2.3); 

 

b. De sollicitant wilde doen opnemen vanaf welke datum hij in de pensioenregeling van 

Metterwoon zou worden opgenomen; in het concept was hieromtrent niets opgenomen; de 

pensioenregeling van Metterwoon hield onweersproken in dat men pas zou gaan deelnemen als 

men in vaste dienst zou zijn; 
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c. De sollicitant was het niet eens met de strekking van de in het concept vermelde regeling ten 

aanzien van de vakantie; het concept maakte onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke 

vakantiedagen. 

 

d. De werktijden; volgens het concept waren deze van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 - 19.00 uur 

en indien de werkzaamheden daartoe aanleiding zouden geven ook op avonden en andere dagen 

en/of werktijden; De sollicitant stemde op zich in met ruime werktijden maar achtte het concept in 

strijd met de wet; 

 

e. Het verbod om zonder toestemming van Metterwoon privé onroerend goed transacties uit te 

voeren; de sollicitant vond dit te betuttelend omdat ook de aankoop van een tweede huis daaronder 

zou vallen; 

 

f. Het recht van Metterwoon om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen; in het concept had 

Metterwoon zich dit recht voorbehouden indien zij een zodanig zwaarwichtig belang zou hebben 

dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid zou moeten wijken; een dergelijke bepaling was in het 

overleg tussen partijen niet aan de orde gekomen en de sollicitant wenste limitatief te doen 

opnemen in welke gevallen Metterwoon van dit recht gebruik zou kunnen maken. 

 

Metterwoon voelde daar niets voor en brak vervolgens de onderhandelingen met de sollicitant af. 

Laatstgenoemde stelde zich echter op het standpunt dat het Metterwoon niet meer vrij stond om de 

onderhandelingen eenzijdig af te breken. Het hof oordeelt daarop: 

 
“Het feit dat partijen elkaar op 15 november 2002 zozeer waren genaderd dat zij op dat moment verwachtten dat een 

overeenkomst in het verschiet lag, is onvoldoende om te concluderen dat Metterwoon in zo sterke mate het vertrouwen 

had gewekt dat een overeenkomst tot stand zou komen dat de sollicitant nog voor hij het aangekondigde concept had 

ontvangen zonder risico zijn toenmalige baan kon opzeggen.” (r.o. 8) 

 

Naar mijn oordeel heeft het hof hier wel een zeer straffe maatstaf aangelegd voor het aannemen van 

totstandkomingsvertrouwen; zelfs de mededeling van de directeur waarbij de sollicitant wordt 

welkom geheten tot de “club” is kennelijk niet voldoende om dit vertrouwen rechtens relevant te 

doen zijn. Men kan zich afvragen welke omstandigheid hier dat vertrouwen dan nog wel zou 

kunnen hebben laten postvatten.  

 

Hof Arnhem 25 juli 2006
35

  

 

Dit is een zaak verwant aan die welke ten grondslag lag aan het arrest JPO/CBB. In dit geval 

procedeerde de gemeente tegen JPO. De gemeente vorderde in hoger beroep dat de in eerste aanleg 

toegewezen vorderingen alsnog zouden worden afgewezen. Het hof overwoog, mede naar 

aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake JPO/CBB en onder toepassing van de daarin 

geformuleerde JPO/CBB-norm, dat JPO niet meer gerechtvaardigd kon vertrouwen op de 

totstandkoming van een overeenkomst met de gemeente en er daardoor voor de gemeente geen 

enkele verplichting bestond om door te onderhandelen met JPO. (r.o. 4.13 en 4.14) Het door JPO 

gevorderde werd afgewezen. 
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Hof ‘s-Hertogenbosch 29 november 2005
36

 

 

In deze casus stelde de afbrekende partij een vordering in tegen de onderhandelingsparter. 

Appellante onderhandelde met de gemeente Simpelveld over de aankoop van een industrieterrein. 

Appellante kwam er achter dat de gemeente het stuk grond had belast met een aan een derde 

contractueel toegezegde en nog te vestigen erfdienstbaarheid van overpad. Daarop besloot 

appellante de onderhandelingen af te breken en vorderde zij van de gemeente nodeloos gemaakte 

kosten. Het hof overwoog dat er geen overeenkomst tussen partijen tot stand was gekomen en 

partijen dus nog steeds in de precontractuele fase verkeerden. Het hof herhaalde de maatstaf voor 

het toekennen van schadevergoeding in geval van afgebroken onderhandelingen uit JPO/CBB en 

stelt dat in het onderhavige geval, waarin de afbreker schadevergoeding vordert: 

 
“juist (…) voor het aannemen van aansprakelijkheid een strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf moet 

worden gehanteerd.” (r.o. 4.5.2) 

 

Rb. Utrecht 12 oktober 2008
37

 

 

Laservision en Bam Techniek onderhandelden met elkaar over de inrichting van een nieuwe kliniek 

voor Laservision. Na verschillende gespreken en correspondentie over en weer, brak Bam Techniek 

de onderhandelingen af, voornamelijk omdat partijen het niet eens konden worden over de datum 

van oplevering en de gevolgen van overschrijding daarvan. Partijen spraken, gedurende de 

onderhandelingen, af dat, indien geen overeenstemming zou ontstaan, Laservision de door Bam 

Techniek gemaakte uren na 30 juni 2006 zou vergoeden. Het door Laservision gedane aanbod op 

6 juli 2006 was onder de voorwaarde dat binnen één week overeenstemming zou worden bereikt 

over de leveringsomvang en een bijbehorend contract. De rechtbank hanteerde de maatstaf uit 

JPO/CBB en concludeerde dat het onder deze omstandigheden niet onaanvaardbaar was dat de 

onderhandelingen door Bam Techniek werden afgebroken. Volgens de rechtbank waren partijen het 

nog niet eens over de essentialia van de te sluiten overeenkomst, waarbij vooral de datum van 

oplevering en de gevolgen van overschrijding daarvan een heikel punt vormden. In reconventie 

vorderde Bam Techniek het positief contractsbelang van Laservision, argumenterend dat 

Laservision de onderhandelingen willens en wetens had gefrustreerd en dus materieel de partij was 

die de onderhandelingen afbrak. De rechtbank accepteerde deze redenering niet en herhaalde haar 

standpunt dat de onderhandelingen tussen partijen nog niet in een zo ver gevorderd stadium 

verkeerden dat deze niet afgebroken mochten worden. Laservision diende echter wel, volgens 

afspraak, de verrichte werkzaamheden na 30 juni aan Bam Techniek te vergoeden.  

 

Vznr. Rb. Dordrecht 18 september 2008
38

 

 

De gemeente Papendorp en een projectontwikkelaar onderhandelden met elkaar over de realisering 

en exploitatie van een winkel door deze projectontwikkelaar op een door deze van de gemeente te 

kopen perceel grond. In de koopovereenkomst was opgenomen dat de levering en betaling pas 

dienden te geschieden na verlening van een definitieve bouwvergunning en de start van de bouw 
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van het project door het bouwteam. Nadat al een bouwvergunning 1e fase was verleend en men 

begonnen was met de sloop, liet de projectontwikkelaar weten af te zien van de ontwikkeling van 

de winkelruimte. De voorzieningenrechter achtte niet aannemelijk dat er sprake was van de 

totstandkoming van een overeenkomst. Er was echter wel gerechtvaardigd vertrouwen aan de zijde 

van de gemeente dat overeenstemming zou worden bereikt over alle essentialia van de 

samenwerkings- en realisatieovereenkomst. (r.o. 4.11) De rechter overwoog: 

 
“Bij langdurige onderhandelingen als de onderhavige mag van een partij die twijfelt over het sluiten van de beoogde 

overeenkomst helderheid worden verwacht. Zo mag van die partij worden verwacht dat die duidelijk is over de 

breekpunten en de termijn waarbinnen deze dienen te worden opgelost. Uit het vorenstaande volgt dat gedaagden dat in 

onvoldoende mate hebben gedaan, waardoor zij er aan hebben bijgedragen dat de Gemeente er op 23 mei 2008 nog 

gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat ook overeenstemming zou worden bereikt over de essentiële onderdelen om 

met de bouw te kunnen aanvangen. Op grond van het vorenstaande is voldoende aannemelijk dat het gedaagden niet vrij 

stond de onderhandelingen af te breken, zodat op haar de plicht rust om door te onderhandelen. Dat het door de 

inmiddels verstreken tijd niet meer mogelijk is het winkelpand voor 1 juni 2009 aan gedaagden op te leveren, dient 

daarbij voor rekening en risico van gedaagden te komen.” (r.o. 4.13 en 4.14) 

 

Rb. Utrecht 13 augustus 2008
39

 

 

Partijen onderhandelden over overdracht van het klantenbestand van gedaagde aan eiser, een 

drukkerij. Tussen partijen ontstond een uitvoerige correspondentie, waarin partijen het 

voornamelijk niet eens blijken te zijn over de vraag of gedaagde al dan niet bepaalde bedragen van 

eiser had ontvangen. Deze discussie kwam er volgens de rechtbank aan in de weg te staan dat er 

gerechtvaardigd vertrouwen bij gedaagde kon ontstaan dat partijen een overeenkomst zouden gaan 

sluiten, zulks onder toepassing van de JPO/CBB-norm. 

 

Rb. Utrecht 2 juli 2008
40

 

 

Partijen onderhandelden over de koop door EP van de vorderingen van Megapool op de 

franchisenemers, aangezien Megapool in staat van faillissement was verklaard. EP brak de 

onderhandelingen af en Megapool voerde aan dat er al sprake was een perfecte overeenkomst. De 

rechtbank overwoog dat dit niet het geval was aangezien de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

franchisenemers en EP niet als één van de essentialia van onderhavige overeenkomst kon worden 

beschouwd. Voorts waren partijen het nog niet eens over de koopprijs. Tevens was er geen sprake 

van onrechtmatig afbreken van onderhandelingen, waarbij de rechtbank de maatstaf uit JPO/CBB 

hanteerde. De van belang zijnde elementen waren in dit geval dat de koopprijs nog niet was 

vastgesteld, maar ook dat andere onderwerpen, zoals de verificatie van vorderingen en de 

zogenaamde Megapool Plus Garantie, nog onderwerp van discussie waren. Dit leidde ertoe dat er 

geen sprake kon zijn van gerechtvaardigd vertrouwen aan de zijde van Megapool. Ten slotte beriep 

Megapool zich op de aanwezigheid van andere omstandigheden die het afbreken van de 

onderhandelingen onaanvaardbaar maakten. Megapool wees onder andere op het feit dat er sprake 

was van een faillissementssituatie en dat ook voor die tijd al onderhandelingen hadden 

plaatsgevonden. Dit alles mocht niet baten, want de rechtbank stelde dat “andere omstandigheden” 

een zeer beperkte categorie uitzonderingsgevallen zijn: 
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“Het moet gaan om (zeer) zwaarwegende omstandigheden die veelal een veroordeling tot hervatting van de 

onderhandelingen (en niet een vordering tot schadevergoeding, zoals hier aan de orde) het meest voor de hand doen 

liggen.”
41

 (r.o. 4.24) 

 

Rb. Amsterdam 22 mei 2008
42

 

 

Eiser en Delta Lloyd onderhandelden over de overname van de aandelen in Robein Leven N.V., 

waarvan eiser enig aandeelhouder was. In de loop van de onderhandelingen, nadat 

overeenstemming was bereikt over de prijs van de aandelen, eiste Delta Lloyd een vrijwaring, 

waarop de onderhandelingen werden afgebroken. De rechtbank oordeelde dat niet zonder meer kan 

worden aangenomen dat Delta Lloyd niet gerechtigd zou zijn een voorstel tot een minder vergaande 

vrijwaring (dan algehele) voor te stellen en dat als finaal voorstel te presenteren. Uiteindelijk werd 

geoordeeld dat Delta Lloyd gerechtvaardigd deze eis mocht stellen en dat in het midden kan blijven 

wie uiteindelijk de onderhandelingen heeft afgebroken, zulks ook in dit geval weer onder 

toepassing van de JPO/CBB-norm. 

 

Rb. Haarlem 14 mei 2008
43

 

 

Partijen onderhandelden over het opzetten van een theatertour. Op het moment dat de laatste 

besprekingen tussen partijen plaatsvonden, stelde gedaagde als voorwaarde dat eiser een 

bankgarantie zou stellen van 100 procent van het totaal aan gedaagde te betalen bedrag. Eiser wilde 

of kon daaraan niet voldoen, waarop gedaagde de onderhandelingen afbrak. De rechtbank oordeelde 

als volgt: 

 
“Het afbreken van de onderhandelingen in de hiervoor genoemde omstandigheden kan op zichzelf niet ongeoorloofd 

worden geacht. Gedaagde diende daarbij echter wel rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van eiser, die 

ter voorbereiding van de tour en in het vertrouwen in het tot stand komen van enige overeenkomst reeds kosten had 

gemaakt. Tot dat vertrouwen had gedaagde tot dan toe ook bijgedragen door een tekst voor het theaterboekje aan te 

leveren en een aankondiging op zijn website te zetten. Het stond gedaagde dan ook niet zonder meer vrij de 

onderhandelingen af te breken.” (r.o. 4.10) 

 

Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat er plaats is voor vergoeding van kosten, “voor zover deze 

daadwerkelijk en in redelijkheid zijn gemaakt”. Voor vergoeding van het positief contractsbelang 

was geen plaats.  

                         
41
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Rb. Utrecht 23 april 2008
44

 

 

In deze zaak ging het over de onderhandelingen tussen Edah Bruining en Schuitema over de 

overname van de onderneming van Edah Bruining door Schuitema. Na verschillende 

onderhandelingen trok Schuitema zich terug. Edah Bruining stelde nu dat er een overeenkomst tot 

stand was gekomen, ofwel dat de onderhandelingen in een dusdanig stadium waren afgebroken dat 

Schuitema schadeplichtig was. De rechtbank oordeelde dat, ondanks dat bepaalde hoofdpunten 

voor een koopovereenkomst in een brief waren weergegeven, er geen sprake kon zijn van een 

perfecte overeenkomst. Bovendien moest Laurus (moedermaatschappij) nog schriftelijke 

goedkeuring geven. De vraag of er al dan niet sprake was van onaanvaardbaar afbreken van de 

onderhandelingen werd door de rechtbank aan de hand van de maatstaf van JPO/CBB beantwoord. 

(r.o. 4.7) De onderhandelingen over deze overname vonden plaats tegen de achtergrond van de 

verkoop van de Edah formule, waarbij Laurus toestemming moest geven aan franchisenemers. 

Edah Bruining kon dus slechts gerechtvaardigd vertrouwen als zij er tevens vanuit kon gaan dat er 

overeenstemming tussen Laurus en Schuitema zou komen. In dat verband speelden verschillende 

aspecten van mededingingsrechtelijke problematiek een rol. De rechtbank concludeerde dat Edah 

Bruining niet gerechtvaardigd kon vertrouwen op het totstandkomen van een overeenkomst en er 

daarom geen sprake was van onaanvaardbaar afbreken van de onderhandelingen.  

 

Rb. Arnhem 5 maart 2008
45

 

 

Errobo en gedaagden onderhandelden over de aankoop van een onroerende zaak. Partijen werden 

het niet eens en een derde deed een bod op de onroerende zaak. Gedaagden lieten aan Errobo weten 

een bod te hebben gekregen en Errobo maakte geen gebruik van de door gedaagden geboden 

gelegenheid om het bod te overtreffen. Errobo stelde nu dat de onderhandelingen op onrechtmatige 

wijze zijn afgebroken en zij vorderde positief en/of negatief contractsbelang. De rechtbank 

hanteerde de maatstaf van JPO/CBB (r.o. 4.4) en stelde dat het niet zo is dat het enkele feit dat 

partijen mogelijk dicht bij overeenstemming waren al mee bracht dat Errobo erop mocht 

vertrouwen dat een overeenkomst tot stand zou komen. Alleen lang tijdsverloop van de 

onderhandelingen levert dit vertrouwen in ieder geval niet. (r.o. 4.8) Errobo kreeg de gelegenheid 

om haar stellingen verder toe te lichten. (r.o. 4.16) 

 

Rb. Rotterdam 13 februari 2008
46

 

 

Rabobank en MIO onderhandelden over een doorstart van FG, nadat deze gefailleerd was. MIO 

verweet Rabobank deze doorstart te hebben gefrustreerd door de crediteuren van FG in kennis te 

stellen van het pandrecht van Rabobank op de vorderingen van FG op haar crediteuren. De 

rechtbank hanteerde de maatstaf uit JPO/CBB. (r.o. 7) De rechtbank overwoog dat het vertrouwen 

van MIO op een goede afloop alleen gebaseerd was op haar eigen inschatting en niet op 

gedragingen of mededelingen van de Rabobank. MIO werd toegelaten om te bewijzen dat 

Rabobank haar had meegedeeld dat debiteuren van FG pas zouden worden aangeschreven als 

duidelijk werd dat de doorstart niet door zou gaan.  
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Rb. Amsterdam 6 februari 2008
47

 

 

AZ en Versatel onderhandelden over een sponsorovereenkomst. Versatel brak op een zeker 

moment de onderhandelingen af. AZ claimde dat er al sprake was van een overeenkomst, maar 

deze stelling werd door de rechtbank afgewezen. Voorts stelde AZ dat de onderhandelingen op 

onrechtmatige wijze waren afgebroken. De rechtbank hanteerde de maatstaf uit JPO/CBB (r.o. 4.3) 

en gaf aan dat toen partijen over de inhoud van de te maken afspraken debatteerden, bleek dat 

partijen het op wezenlijke onderdelen oneens waren. In de daaropvolgende communicatie hielden 

beide partijen aan hun standpunten vast. In die situatie kon AZ er niet gerechtvaardigd op 

vertrouwen dat er overeenstemming bestond of dat er uitzicht bestond op een oplossing. Er was 

geen sprake van onaanvaardbaar afbreken van de onderhandelingen.  

 

Rb. Rotterdam 21 november 2007
48

 

 

MoZa en Texaco waren in onderhandeling getreden over de (ver)koop van tankstations. Texaco had 

nadrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat haar directie goedkeuring diende te verlenen aan de 

transactie. In verband met gewijzigd beleid ging de directie van Texaco niet akkoord met de 

verkoop. Allereerst stelde MoZa dat er sprake was van een overeenkomst tussen partijen, waaraan 

Texaco gebonden was. Deze stelling werd door de rechtbank verworpen. Er was inderdaad 

overeenstemming over de essentialia van de overeenkomst, maar vanwege het gemaakte 

voorbehoud kon Texaco daaraan niet gebonden worden geacht. Om dezelfde reden had er geen 

gerechtvaardigd vertrouwen kunnen ontstaan bij MoZa dat er enigerlei overeenkomst tot stand zou 

komen en daarom was het afbreken van de onderhandelingen door Texaco, ook bij toepassing van 

de JPO/CBB-norm,  niet ongeoorloofd.  

 

Rb. Rotterdam 17 oktober 2007
49

 

 

Eiser en gedaagden onderhandelden over de verkoop van een woning. Uiteindelijk verkochten 

gedaagden deze aan een derde. Eiser stelde dat gedaagden de onderhandelingen op onaanvaardbare 

wijze hadden afgebroken en dat zij schadeplichtig waren. De rechtbank hanteerde de maatstaf uit 

JPO/CBB (r.o. 3.4 en 3.5) en concludeerde dat en geen sprake was van onaanvaardbaar afbreken of 

een schadevergoedingsplicht. De rechtbank stelde: 

 
“Het stond gedaagde sub 1 en gedaagde sub 2 vrij de woning voor een door hen bepaalde vraagprijs te koop aan te 

bieden aan Estate en Roos Projectontwikkeling B.V., de partij van hun voorkeur, ook al wisten zij dat (ook) eiser, die 

hen diverse malen had benaderd, de woning heel graag wilde verwerven en mogelijk bereid zou zijn daarvoor dezelfde 

of eventueel een nog hogere prijs te betalen.” (r.o. 3.6) 

 

Rb. Haarlem 12 juli 2007
50

 

 

Hemubo (aannemer) en de VVE van Flatgebouw Strandhotel Zandvoort (VVE) onderhandelden 
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over de renovatie van het flatgebouw. Dat resulteert in een afstandsovereenkomst, welke de 

strekking had dat exclusief met Hemubo zou worden onderhandeld teneinde te bezien of partijen ter 

zake van de voor het flatgebouw noodzakelijke renovatiewerkzaamheden tot overeenstemming 

konden komen. (r.o. 4.1) Op een zeker moment zegde de VVE de afstandsovereenkomst op wegens 

gebrek aan financiële middelen. Deze opzegging was in strijd met het bepaalde in de 

afstandsovereenkomst en daarom werd de VVE veroordeeld tot het betalen van de door Hemubo 

gemaakte kosten. (r.o. 4.4) Voorts diende berekend te worden welke gederfde winst in aanmerking 

komt voor vergoeding, en wel aan de hand van de volgende vragen. Hoe groot, in percentages 

uitgedrukt, zou de kans op de totstandkoming van een renovatieovereenkomst tussen Hemubo en de 

VVE zijn geweest, indien de VVE het spel volgens de regels was blijven spelen? En wat voor 

overeenkomst was er dan uit de bus gekomen? Bij de beantwoording van deze vragen kan ook de 

overeenkomst die de VVE met een derde heeft gesloten, een rol spelen. (r.o. 4.8-4.9) 

 

Rb. Amsterdam 4 juli 2007
51

  

 

NBM en DB REI onderhandelden over de koop van de Kalvertoren te Amsterdam. In dit verband 

waren partijen een Letter of Intent overeengekomen, met onder andere daarin de voorwaarde dat de 

Raad van Bestuur van DB REI haar goedkeuring voor de transactie moest verlenen. De prijs die 

was vastgesteld in de Letter of Intent bleek later onder de marktwaarde te liggen en DB REI ontving 

een hoger bod. De Raad van Bestuur onthield haar toestemming voor de verkoop omdat het bedrag 

in de Letter of Intent tegenover investeerders niet verantwoord was. De rechtbank overwoog dat, 

gelet op de formuleringen in de LOI partijen niet hebben beoogd een koopovereenkomst onder 

opschortende voorwaarde aan te gaan, maar dat partijen zouden overgaan tot het sluiten van een 

koopovereenkomst indien de voorwaarden zouden zijn vervuld. Het intreden van de voorwaarde, 

doet dus niet automatisch een koopovereenkomst tot stand komen. (r.o. 5.5) Eén van de 

voorwaarden was niet vervuld, namelijk de goedkeuring van de Raad van Bestuur van DB REI. 

NBM stelde dat de Raad niet op grond van de prijs haar goedkeuring mocht onthouden, omdat de 

Raad van Bestuur wist van deze prijs. De rechtbank stelde echter dat sprake was van een 

ongeclausuleerd goedkeuringsvereiste, dat ten volle door de Raad van Bestuur kon worden benut. 

(r.o. 5.11) Subsidiair vordert NBM het positieve contractsbelang, omdat tussen partijen geen 

overeenkomst tot stand is gekomen. De rechtbank hanteerde de maatstaf uit JPO/CBB en 

concludeert dat het in dit geval niet onaanvaardbaar was om de onderhandelingen af te breken. Om 

die reden hoefde het positief contractbelang niet te worden vergoed. (r.o. 5.18-5.19)  

 

Rb. Dordrecht 27 juni 2007
52

  

 

Exclusive Yachts International N.V. (EYI) en X België en X Nederland onderhandelden over 

samenwerking bij de vervaardiging en verkoop van polyester jachten. De samenwerking kwam toch 

niet van de grond en EYI stelde primair dat er een overeenkomst was en dat X deze moest 

nakomen. De rechtbank overwoog als volgt: 

 
“Bij een beroep op het tot stand komen van een rompovereenkomst doet zich de vraag voor of ten aanzien van een 

overeenkomst, waarin een aantal onderling samenhangende verbintenissen moet worden geregeld, overeenstemming 

omtrent één of meer onderdelen een rompovereenkomst doet ontstaan, zolang omtrent andere onderdelen nog geen 
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overeenstemming bestaat. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de bedoeling van partijen, zoals deze moet 

worden aangenomen op grond van: (i) de betekenis van hetgeen wel en niet geregeld is, (ii) het al dan niet bestaan van 

het voornemen tot verder onderhandelen en (iii) de verdere omstandigheden van het geval. Nu [X] c.s. enige 

wilsovereenstemming tussen partijen betwist, wordt eerst onderzocht of partijen over één of meer van de door EYI c.s. 

gestelde onderwerpen wilsovereenstemming hebben bereikt. Dit hangt af van hetgeen partijen over en weer hebben 

verklaard en uit elkaars verklaringen hebben afgeleid en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten 

afleiden.” (r.o. 4.4) 

 

Om wilsovereenstemming te kunnen aannemen, diende EYI er redelijkerwijs op te mogen 

vertrouwen dat X Nederland toestemming zou geven. Hiervoor was vereist dat uit enige gedraging 

of verklaring van X Nederland was af te leiden dat een toereikende volmacht aan de 

gesprekspartner was gegeven. Daar was in casu geen sprake van. (r.o. 4.6-4.7) EYI beriep zich op 

het mondeling tot stand zijn gekomen van wilsovereenstemming. De rechtbank overwoog 

hieromtrent het volgende: 

 
“Hoewel niet vereist, zal een dergelijke veelomvattende overeenkomst in de regel door middel van een schriftelijk 

contract worden gesloten. Indien dit niet het geval is zal een dergelijke overeenkomst op zijn minst worden voorbereid 

door op enig moment tijdens de onderhandelingen op schrift te stellen wat de belangrijkste punten van de overeen te 

komen samenwerking zijn.” (r.o. 4.8) 

 

Daar was in dit geval geen sprake van. Subsidiair beriep EYI zich op de plicht van X om de schade 

te vergoeden vanwege de stukgelopen onderhandelingen. De rechtbank herhaalde de maatstaf uit 

JPO/CBB (r.o. 4.29) en stelde dat deze maatstaf niet alleen van toepassing is indien partijen met 

elkaar onderhandelen: 

 
“Ook als partijen anders dan door onderhandelingen betrokken zijn bij het voorbereiden van een tussen hen te sluiten 

overeenkomst, dient bij het beoordelen van het staken van die voorbereidingen deze maatstaf te worden gehanteerd.” 

(r.o. 4.30) 

 

De rechtbank kwam tot de slotsom dat er geen sprake kan zijn van gerechtvaardigd vertrouwen in 

het tot stand komen van enigerlei overeenkomst, 

 
“nu het afbouwen van meerdere jachten volgens het concept [jachtenontwerper] en onder de naam [jachtenontwerper] 

daarvan een essentieel onderdeel vormde.” (r.o. 4.35) 

 

Hierover was blijkens de feiten nog geen overeenstemming bereikt. 

 

Rb. Assen 30 mei 2007
53

 

 

Eiser en de gemeente onderhandelden over het Project Ontwikkeling Cultuur Kwartier Assen. De 

gemeente brak op een zeker moment de onderhandelingen af en eiser stelde dat er een 

overeenkomst was gesloten. De rechtbank oordeelde echter dat er geen wilsovereenstemming was 

dan wel op korte termijn zou worden bereikt. (r.o. 5.20) Subsidiair stelde eiser dat het afbreken van 

de onderhandelingen door de gemeente onaanvaardbaar was. De rechtbank overwoog dat dit niet 

het geval was: 

 
“Hierbij neemt de rechtbank in het bijzonder in aanmerking dat partijen steeds uitdrukkelijk rekening hebben gehouden 
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met de mogelijkheid dat ze uiteindelijk niet samen in zee zouden gaan, in dat verband ook afspraken hebben gemaakt 

over kosten, deadlines zijn overeengekomen en er na het verstrijken van de deadline, op 31 januari 2005, geen uitzicht 

op was dat zij op een aantal wezenlijke onderdelen van de te sluiten overeenkomst, zoals de grondprijs en het minicasino 

binnen een redelijke termijn alsnog tot overeenstemming zouden komen.” (r.o. 5.25)  

 

Rb. Almelo 31 januari 2007
54

 

 

X en Y onderhandelden over de aanleg van een bouwput. Na verschillende offertes en gesprekken 

besloot Y de opdracht niet aan X te gunnen. X stelde allereerst dat er een overeenkomst tot stand 

was gekomen die nagekomen diende te worden. Voorts stelde X dat er sprake was van 

ongeoorloofd afbreken van de onderhandelingen en X vorderde zowel gederfde winst als gemaakte 

kosten. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake kon zijn van een overeenkomst, voornamelijk 

omdat de directie van Y zich daarover nog niet had uitgesproken. Wat betreft het ongeoorloofd 

afbreken van de onderhandelingen, overwoog de rechtbank als volgt, de maatstaf uit JPO/CBB in 

ogenschouw nemende. Er kan geen sprake zijn van vergoeding van gederfde winst, aangezien dit 

een gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst vereist. Daar was geen 

sprake van nu er geen aanwijzingen waren dat er uitlatingen of gedragingen van de directie van Y 

waren die zo’n vertrouwen deden ontstaan. Er was echter wel plaats voor vergoeding van bepaalde 

kosten, gemaakt in de onderhandelingsfase. De rechtbank overwoog: 

 
“Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de kosten die men in de precontractuele fase maakt in beginsel voor eigen rekening 

komen. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan het zo zijn dat de afbrekende partij de door de wederpartij 

gemaakte kosten moet vergoeden.” (r.o. 7.10) 

 

De rechtbank oordeelde dat er in dit geval sprake was van zulke bijzondere omstandigheden. Y gaf 

zelf al aan dat haar contacten met X over de ontwikkeling van het plan het niveau van acquisitie 

was ontstegen en dat er sprake was van een vergevorderd offertestadium.  

 

Rb. Haarlem 13 december 2006
55

 

 

Eiser was door Filmmij benaderd om als geluidsman te werken voor een documentaire. Partijen 

gingen daarover in onderhandeling en spraken op een bepaald moment het een en ander af met 

betrekking tot het salaris en de werkperiode. Echter, toen Filmmij aan eiser het contract opstuurde, 

deed eiser met betrekking tot bovengenoemde punten wijzigingsvoorstellen. Daarop besloot 

Filmmij de onderhandelingen af te breken. De rechtbank overwoog dat er geen overeenkomst tot 

stand was gekomen en dat Filmmij de onderhandelingen mocht afbreken zonder schadeplichtig te 

zijn, omdat het eiser was die uiteindelijk door het doen van wijzigingsvoorstellen het bereiken van 

wilsovereenstemming tussen partijen had belet. 

 

Rb. Rotterdam 21 juli 2006
56

 

 

TNT huurde een bedrijfsruimte van Uni Invest en wenste deze huurovereenkomst vroegtijdig te 

beëindigen. Dat kon, maar Uni Invest stelde als voorwaarde dat er tussen Uni Invest en Securicor 

dan een nieuwe huurovereenkomst zou worden gesloten. Na vele contacten brak Securicor toch de 
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onderhandelingen af, voornamelijk omdat er geen overeenstemming ontstond over 

airconditioningvoorzieningen en over de huur van een gedeelte van een naastgelegen pand. De 

rechtbank oordeelde dat er geen overeenkomst tot stand was gekomen. Gezien het feitencomplex 

konden bovenstaande twistpunten niet als ondergeschikt worden gezien. Vervolgens kwam de 

vraag aan de orde of Securicor de onderhandelingen kon afbreken zonder schadeplichtig te zijn. De 

rechtbank oordeelde van wel: 

 
“Bij deze beoordeling zijn van belang de aard van het contract waarover werd onderhandeld, de daaruit voortvloeiende 

belangen van de bij de onderhandelingen betrokken partijen en het feitelijke verloop van de onderhandeling.” (r.o. 2) 

 

Het belang van Securicor – eigen huisvesting – werd groter geoordeeld dan het belang van Uni 

Invest of TNT.  

 

Rb. Haarlem 5 juli 2006
57

 

 

Metroprop B.V. en Special Sports Beheer B.V. onderhandelden over de (ver)huur van een 

bedrijfspand. Metroprop (de potentiële verhuurder) stelde een concepthuurovereenkomst op, die 

niet werd getekend door Special Sports. Special Sports wenste eerst nog duidelijkheid te hebben 

over het opleveringsniveau van het gehuurde en stelde als voorwaarde dat de overeenkomst alleen 

kon worden gesloten als er een onherroepelijke bouwvergunning zou zijn verleend en de 

voorgenomen bedrijfsvoering in het pand zou kunnen worden gerealiseerd. Een jaar later was er 

nog geen duidelijkheid over de vereiste vergunningen en stelde Special Sports een termijn 

waarbinnen duidelijkheid moest zijn over de vergunningen. Als dat ook niet het geval was, brak 

Special Sports de onderhandelingen af. Behalve een interessante uiteenzetting over opschortende 

voorwaarden, overwoog de rechtbank dat Special Sports niet op ongeoorloofde wijze de 

onderhandelingen had afgebroken: 

 
“Special Sports zou pas gehouden kunnen zijn tot vergoeding van de door Metropop gestelde voorbereidingskosten en 

schadevergoeding wegens gederfde huurinkomsten, indien komt vast te staan dat de contractsonderhandelingen tussen 

partijen door Special Sports zijn afgebroken in een zodanig vergevorderd stadium dat Metroprop er redelijkerwijs op 

mocht vertrouwen dat een huurovereenkomst tot stand zou komen. In een zo vergevorderd stadium zijn de besprekingen 

van partijen evenwel niet gestrand.” (r.o. 17)  

 

Vznr. Rb. Rotterdam 9 juni 2006
58

 

 

Aldi en Heijmans (projectontwikkelaar) onderhandelden over de vernieuwing van een 

huurovereenkomst als onderdeel van een nieuwbouwproject. Onderdeel van de onderhandelingen 

was dat het huidige pand van Aldi ontruimd en gesloopt zou worden en dat Aldi in een nieuw pand 

zou worden gehuisvest. Voorts had Aldi met Heijmans afgesproken dat Heijmans zich zou 

inspannen voor een Aldi vestiging in Tilburg. In geschil was of tussen partijen een overeenkomst 

tot stand was gekomen, nu het project ver gevorderd is en Aldi weigerde om het huidige pand te 

ontruimen. De rechter concludeerde dat er sprake was van wilsovereenstemming over de essentialia 

en daardoor de ontruimingsverplichting voor Aldi weldegelijk bestond. (r.o. 5.8 en 5.9) Aldi stelde 

voorts nog dat de directie van Aldi geen goedkeuring had gegeven aan de overeenkomst. De rechter 

nam echter impliciete goedkeuring aan dan wel de impliciete indruk van de directie dat een van de 
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medewerkers bevoegd was om bindende afspraken te maken met Heijmans. (r.o. 5.11) Ten slotte 

overwoog de voorzieningenrechter dat Heijmans wel aan haar inspanningsverplichting had voldaan, 

ondanks dat het Tilburgse bestemmingsplan geen ruimte bood voor een Aldi-supermarkt. (r.o. 5.12)  

 

Rb. Arnhem 18 januari 2006
59

  

 

Chiptec en de Raad van de gemeente Nijmegen onderhandelden over de implementatie van een 

bepaald chipsysteem in Nijmegen. Tijdens de onderhandelingsfase was steeds gezegd dat 

uiteindelijk de Raad goedkeuring zou moeten geven aan dit plan en uiteindelijk onthield de Raad 

goedkeuring. Chiptec stelde nu primair dat er een overeenkomst tot stand was gekomen en vorderde 

subsidiair, op grond van het onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen, positief en negatief 

contractsbelang. De rechtbank stelt vast dat er geen overeenkomst tot stand was gekomen. De vraag 

naar de vergoeding van positief en negatief contractsbelang werd, via het gerechtvaardigd 

vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen, aan de hand van de maatstaf van JPO/CBB 

beoordeeld. Er was geen plaats voor vergoeding van het positief contractsbelang, omdat er geen 

aanwijzingen waren die er op duidden dat Chiptec er gerechtvaardigd op kon vertrouwen dat er 

enigerlei overeenkomst tot stand zou komen. Met betrekking tot vergoeding van gemaakte kosten, 

overwoog de rechtbank dat slechts onder bijzondere omstandigheden het zo kan zijn dat de 

afbrekende partij de door de wederpartij gemaakt kosten moest vergoeden. (r.o. 7) Chiptec had ook 

bepaalde uitvoeringskosten, met medeweten van verscheidene wethouders, gemaakt. Deze kwamen 

echter ook niet voor vergoeding in aanmerking omdat Chiptec wist dat de Raad nog goedkeuring 

zou moeten geven. (r.o. 10) 

 

Rb. Arnhem 21 december 2005
60

 

 

Partijen onderhandelden over de verkoop van een aantal percelen door gedaagde aan Clou, een 

projectontwikkelaar. Clou had, nadat partijen dat hadden afgesproken, een conceptkoopakte laten 

opstellen bij de notaris. Nadat deze bij gedaagde was afgegeven, liet deze aan Clou weten niet over 

te gaan tot ondertekening. In een eerdere procedure had Clou een vordering tot nakoming, 

subsidiair tot dooronderhandelen ingesteld. De rechtbank overwoog dat de vordering tot nakoming 

niet toewijsbaar was, omdat er geen sprake was van een perfecte en onvoorwaardelijke 

overeenkomst tussen partijen. De vordering tot dooronderhandelen was ook niet toewijsbaar, gezien 

de houding van partijen en voornamelijk gedaagde tijdens het proces. Gedaagde werd veroordeeld 

de helft van de proceskosten van Clou te betalen. In deze procedure vorderde Clou vergoeding van 

positief contractsbelang. De rechtbank hanteerde de strenge en tot terughoudendheid nopende 

maatstaf van JPO/CBB. Er werd geconcludeerd dat er geen sprake kon zijn van gerechtvaardigd 

vertrouwen aan de zijde van Clou, aangezien over een aantal punten nog een overeenstemming was 

bereikt, met name over welke onderdelen voor wiens rekening en risico zouden komen.  

 

Rb. Arnhem 5 oktober 2005
61

 

 

De gemeente en een projectontwikkelaar onderhandelden over het ontwikkelen van de zogenaamde 

Kloosterplaats in Bemmel. Na vier jaar onderhandelen gaf de welstandscommissie van de gemeente 

                         

59
 Rb. Arnhem 18 januari 2006, LJN: AV5462. 

60
 Rb. Arnhem 21 december 2005, LJN: AV1987. 

61
 Rb. Arnhem 5 oktober 2005, LJN: AU7615. 



Hoofdstuk 3  83 

een negatief advies en besloot de gemeente de onderhandelingen af te breken, onder vergoeding van 

bepaalde door de projectontwikkelaar gemaakte kosten. Allereerst stelde de eiser dat er een 

intentieovereenkomst tot stand was gekomen en dat, subsidiair, op grond daarvan diende te worden 

dooronderhandeld. Beide vorderingen werden afgewezen, omdat de gemeenteraad tot het aangaan 

van zulke overeenkomsten diende te besluiten en dat in deze zaak een dergelijk besluit niet was 

genomen. Meer subsidiair eiste de projectontwikkelaar schadevergoeding wegens het ongeoorloofd 

afbreken van de onderhandelingen door de gemeente. De rechtbank hanteerde de maatstaf uit 

JPO/CBB en concludeerde dat er geen sprake kon zijn van gerechtvaardigd vertrouwen in het tot 

stand komen van, vooral, de exploitatieovereenkomst bij de projectontwikkelaar. Relevante 

omstandigheden hiervoor waren het feit dat tijdens het overleg steeds bleek dat het niet gemakkelijk 

was om tot overeenstemming te komen tussen de verschillende belangenvertegenwoordigers. 

Bovendien had de gemeente bedongen dat zij de exploitatieovereenkomst zou opstellen, maar 

tijdens de onderhandelingen was er nog geen concept voor een dergelijke overeenkomst gemaakt. 

Voorts was over de te volgen procedure voor wijziging of vrijstelling van het bestemmingsplan 

door partijen nog niet gesproken. Tenslotte was het negatieve advies van de welstandscommissie 

van belang. De rechtbank merkte ook nog op dat de lange duur van de onderhandelingen – vier jaar 

– voor de gemeente een argument vormden voor haar twijfel of zij er ooit uit zou komen met de 

projectontwikkelaar. De aangeboden schadevergoeding – voor voornamelijk bepaalde 

architectkosten – werd als voldoende beoordeeld.  

 

Enkele (lagere) uitspraken waarin bepaald minder “streng en terughoudend” lijkt te worden getoetst 

voor wat betreft het aannemen van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen, betreffende de 

navolgende. 

 

Hof Arnhem 19 juni 2007
62

  

 

Partijen onderhandelden over een huurovereenkomst, waarvoor de mogelijke huurder een 

voorkeursrecht had verworven. De verhuurder brak de onderhandelingen af omdat hij de 

bedrijfsunit aan zijn zoon wilde verhuren. Hij voerde aan dat het voorkeursrecht van de mogelijk 

huurder was vervallen. Het hof verwierp deze stelling omdat de mogelijke huurder had aangegeven, 

via de makelaar, nog over de huurovereenkomst te willen dooronderhandelen en omdat daartoe ook 

een afspraak was gemaakt. Het hof oordeelde voorts dat er geen sprake is van een 

voorovereenkomst, stellende: 

 
“Voor het aannemen van een voorovereenkomst acht het hof vooreerst vereist dat partijen zich over de inhoud van de te 

sluiten overeenkomst in zodanige mate gelijkluidend hebben uitgelaten of opgesteld, dat over die overeenkomst daarmee 

een inhoud kan worden toegekend waarbij voldoende bepaalbaar is welke verbintenissen partijen op zich hebben 

genomen. Voorts is het echter ook nodig dat partijen zich zodanig uitgelaten en gedragen hebben dat zij dat in de 

gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs in die zin mochten begrijpen dat zij aan de tot op dat ogenblik 

bereikte overeenstemming als overeenkomst gebonden zouden zijn.” (r.o. 5.6) 

 

Daar was in casu geen sprake van. Het hof overwoog voorts dat in geval van afgebroken 

onderhandelingen terughoudendheid dient te worden betracht bij het toewijzen van een vordering 

tot dooronderhandelen, welke in eerste aanleg was toegewezen. Gezien het ontbreken van een 

voorovereenkomst, werd deze vordering in hoger beroep afgewezen. Het hof hanteerde de maatstaf 
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uit JPO/CBB en concludeerde wel dat de mogelijke huurder er gerechtvaardigd op had mogen 

vertrouwen dat er enige huurovereenkomst tot stand zou komen. De eisen van de verhuurder en de, 

bij de verhuurder bekende, voorwaarden van de mogelijke huurder kwamen in belangrijke mate 

overeen. Bovendien had de mogelijke huurder aannemelijk gemaakt dat zij de voorwaarden van de 

verhuurder wilde accepteren en dat er nog slechts over ondergeschikte punten moest worden 

gesproken. Aangezien de verhuurder er niet in slaagde om enige onvoorziene omstandigheid aan te 

tonen, welke, ondanks het gerechtvaardigde vertrouwen van de toekomstig huurder, het afbreken 

van de onderhandelingen rechtvaardigde, diende de verhuurder schadevergoeding te betalen.  

 

Rb. Rotterdam 23 april 2008
63

  

 

Eiseres en Wivevi onderhandelden over de koop door eiseres van 50% van de aandelen in een 

vennootschap, welke aandelen voor 100% eigendom waren van Wivevi. Na ongeveer een half jaar 

onderhandelen brak Wivevi de onderhandelingen af. De rechtbank overwoog dat de stelling van 

eiseres dat partijen het over de prijs en het object eens waren, onvoldoende was om te concluderen 

dat er sprake was van een perfecte overeenkomst. (r.o. 5.4) Bij de beantwoording van de vraag of er 

sprake was van een schadevergoedingsplicht wegens het afbreken van de onderhandelingen, 

hanteerde de rechtbank de “strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf” uit JPO/CBB. (r.o. 

5.9-5.10) Er diende echter meer bewijs te worden geleverd door eiseres om haar stellingen te 

onderbouwen. De rechtbank overwoog wel het volgende: 

 
“In het geval dat komt vast te staan dat partijen een overeenkomst hebben opgesteld en in het kader van de voorgenomen 

samenwerking gezamenlijke beslissingen hebben genomen op het gebied van personeel en/of behuizing van de 

vennootschap en daaraan ook uitvoering hebben gegeven, was het in beginsel naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar dat Wivevi de onderhandelingen heeft afgebroken zonder de door eiseres geleden schade te 

vergoeden.” (r.o. 5.12) 

 

Door gezamenlijk beslissingen te nemen op het gebied van personeel en huisvesting had Wivevi 

een voorschot genomen op de samenwerking en kon er bij eiseres een vertrouwen ontstaan dat 

enigerlei overeenkomst tot stand zou komen.  

 

Vznr. Rb. Haarlem 6 maart 2008
64

 

 

VNU en Eventex organiseerden gezamenlijk een beurs voor online marketing en werkten aan de 

voorbereiding voor een nieuwe beurs in 2008. Onderhandelingen over de schriftelijke vastlegging 

van de afspraken waren vastgelopen. VNU vorderde onder andere dat Eventex zou worden 

veroordeeld tot verder onderhandelen over de precieze vorm van samenwerking. Eventex droeg 

drie onderwerpen aan waarover geen overeenstemming was bereikt tussen partijen, namelijk de 

overdraagbaarheid, de duur en beëindiging van de overeenkomst en het non-concurrentiebeding. De 

voorzieningenrechter oordeelde dat deze drie elementen niet als essentialia van de overeenkomst 

konden worden gezien en dat er sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen in het welslagen van 

de onderhandelingen, ook volgens de JPO/CBB-norm. (r.o. 4.11 e.v.) De vordering tot 

dooronderhandelen werd toegewezen. (r.o. 4.18) 
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Rb. Arnhem 14 februari 2007
65

 

 

Philips onderhandelde met Vitens en Winkelsteeg over het zgn. permeaatwaterproject. Philips brak 

uiteindelijk de onderhandelingen af en voerde verschillende redenen aan die het afbreken 

aanvaardbaar moesten maken. In het tussenvonnis had de rechtbank al vastgesteld dat het afbreken 

in principe onaanvaardbaar was toen Philips een leveringscontract parafeerde. Echter, daarna was 

ook nog een aantal dingen voorgevallen dat het afbreken volgens Philips aanvaardbaar maakte. 

Allereerst voerde Philips de financieringsproblemen aan die zij met ING had. De rechtbank 

oordeelde echter dat de door Philips gestelde “verminderde haalbaarheid” niet was komen vast te 

staan. (r.o. 2.8) Voorts voerde Philips aan dat de nieuwe accountancyregelgeving als een 

onvoorziene omstandigheid moest worden gezien. Echter, deze regelgeving was al eerder 

geïntroduceerd en viel bovendien in de risicosfeer van Philips zelf. (r.o. 2.11 en 2.12) Daarnaast had 

Philips haar twijfels over het project niet voldoende duidelijk gecommuniceerd naar de 

gesprekspartners, waardoor bij hen het gerechtvaardigde vertrouwen op een overeenkomst kon 

blijven bestaan. De slotsom was dat Philips schadeplichtig was en ook het positief contractsbelang 

diende te vergoeden. (r.o. 2.29)  

 

Rb. Alkmaar 29 maart 2006
66

 

 

Partijen onderhandelden over de (ver)koop van een onroerende zaak. Eiser kreeg een optie op het 

pand voor twee weken, binnen welke termijn hij een serieus bod kon uitbrengen. Na het verstrijken 

van deze periode brengt de eiser een bod uit van € 200 000, terwijl de vraagprijs € 250 000 was. Op 

het makelaarskantoor is tussen eiser en gedaagde onderhandeld, waarbij gedaagde had aangegeven 

dat de bodemprijs € 240 000 was en eiser dat niet had geboden. Uiteindelijk nam gedaagde het pand 

uit de verkoop. Eiser vorderde nu een verklaring voor recht dat er sprake is van een overeenkomst 

en, subsidiair, dat er sprake was van ongeoorloofd afbreken van de onderhandelingen, ten gevolge 

waarvan positief dan wel negatief contractsbelang diende te worden vergoed. De rechtbank 

oordeelde dat er geen sprake was van een overeenkomst tussen partijen en dat tevens gedaagde niet 

het vertrouwen had gewekt bij eiser dat er een overeenkomst tot stand zou komen. Hierbij baseerde 

de rechtbank zich op het overwogene in JPO/CBB. De belangrijkste overweging om geen 

gerechtvaardigd vertrouwen aan te nemen was het feit dat eiser niet de bodemprijs had geboden, die 

door gedaagde als voorwaarde was gesteld. 

 

3.3.13 Conclusie naar aanleiding van de analyse van de (lagere) jurisprudentie 

 

Deze jurisprudentie overziend, meen ik allereerst te kunnen concluderen dat de 

spreekwoordelijke lat voor het aannemen van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen in 

het algemeen duidelijk hoger is komen te liggen; de tijdspanne gedurende welke het een partij 

niet langer vrij staat om onderhandelingen af te breken, is ten opzichte van de jurisprudentie die 

dateert van voor het arrest JPO/CBB duidelijk korter geworden. Anderzijds meen ik ook te 

kunnen constateren dat de rechtsonzekerheid er niet minder op geworden is. Hoewel duidelijk is 

dat de norm die gehaald moet worden om totstandkomingsvertrouwen rechtens relevant te 

maken, hoger is komen te liggen, is het antwoord op de vraag wanneer die norm dan precies is 

gehaald, allerminst eenduidig. Dit was altijd al een feitelijke vraag die daarmee een zeer 
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casuïstisch karakter had en daar komen nu nog eens bij de verschillende interpretaties van de 

volgens de Hoge Raad aan te leggen “strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf”. Hoe 

streng is streng? En hoe terughoudend moet de rechter zijn? Vergelijken wij bijv. de hiervoor 

zakelijk weergegeven uitspraken van het Hof ’s-Gravenhage van 8 september 2006
67

 en het Hof 

‘s-Hertogenbosch van 29 november 2005
68

 met die van het Hof Arnhem van 19 juni 2007
69

 en de 

Rb. Rotterdam 23 april 2008
70

, dan valt op dat, hoewel in alle gevallen nadrukkelijk wordt 

gerefereerd aan de door de Hoge Raad geformuleerde aan te leggen maatstaf uit het arrest 

JPO/CBB, de uitkomsten heel verschillend zijn.  

 

Dat ook de praktijk deze materie bepaald weerbarstig vindt, komt naar voren uit het hiervoor reeds 

ter sprake gekomen praktijkonderzoek. In dit onderzoek is onder aan de geënquêteerden de vraag 

voorgelegd of zij – in grote lijnen – bekend zijn met de jurisprudentie over het leerstuk van de 

afgebroken onderhandelingen (met een verwijzing naar het arrest JPO/CBB) en, zo ja, of de huidige 

jurisprudentie dan volgens de geënquêteerden voldoende aanknopingspunten biedt om vast te 

stellen of het één van partijen vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af te breken zonder 

jegens de andere partij schadeplichtig te zijn. Slechts 2% van de respondenten geeft aan dat dit het 

geval is. 52% van de respondenten geeft aan het eens te zijn met de stelling dat de vigerende 

jurisprudentie voldoende aanknopingspunten biedt, terwijl 48% van de respondenten kiest voor de 

kwalificatie “neutraal” tot aan “geheel mee oneens”. Ofwel, grafisch weergegeven: 

 

Stelling: De huidige jurisprudentie biedt voor mij voldoende aanknopingspunten om vast te stellen 

of het één van partijen vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af te breken zonder jegens de 

andere partij schadeplichtig te zijn. 

 

 
 

Deze uitkomst wettigt de conclusie dat de vigerende jurisprudentie klaarblijkelijk niet de 

handvatten biedt om vast te stellen of de onderhandelingen in een stadium zijn komen te verkeren 

waarin het één van partijen niet langer vrij staat deze eenzijdig, niet-schadeplichtig, af te breken.
71

 

Deze uitkomst bevreemdt niet. M.i. handelt de feitenrechter nog te vaak volgens het motto “grote 

stappen, snel thuis” door, na een referte aan de algemene door de Hoge Raad geformuleerde 

rechtsregels, eenvoudigweg (en niet zelden met slechts een algemene verwijzing naar de feiten) te 

concluderen dat rechtens relevant vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst al dan 

niet aanwezig was en dat daarmee de onderhandelingen al dan niet gelegitimeerd eenzijdig zijn 

afgebroken. Hiervan zijn in de hiervoor weergegeven opsomming van recente (feitelijke) 
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jurisprudentie meer dan voldoende voorbeelden te vinden. Beter ware het indien de feitenrechter 

meer in het bijzonder zou aangeven welke feiten en omstandigheden er nu precies toe hebben geleid 

dat het rechtens relevante vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen kan worden 

aangenomen en waarop dit vertrouwen dan precies is gestoeld. Anders gezegd: de feitenrechter zou 

zich meer moeite dienen te getroosten om in voorkomend geval de door de Hoge Raad 

geformuleerde norm zo concreet mogelijk in te vullen.  

 

Ik realiseer mij dat dit een benadering ex-post impliceert en dat het leerstuk nu eenmaal in hoge 

mate casuïstische is, maar een betere motivering door de feitenrechters betekent wel dat de 

rechtspraktijk uiteindelijk beter in staat zal zijn om de mogelijke juridische consequenties van het 

eigen handelen te beoordelen, wetende welke omstandigheden in welke mate door de rechter 

relevant zullen worden geacht. 

 

Wat hier overigens ook van zij, ik meen in elk geval wel te kunnen concluderen dat na het arrest 

JPO/CBB de spreekwoordelijke lat, voor wat betreft het aannemen van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen, hoger ligt dan vóór het arrest JPO/CBB. Ook dat volgt onmiskenbaar 

uit (de strekking van) de overwegingen in de in het overzicht weergegeven jurisprudentie en de vele 

refertes aan het arrest JPO/CBB. Hiermee lijkt de rechtspraak tegemoet te zijn gekomen aan de 

wens van de praktijk zoals die eveneens uit het in hfdst. 7 omschreven praktijkonderzoek naar 

voren komt, namelijk om slechts in zeer uitzonderlijke situaties (of, volgens 18 % van de 

ondervraagden: zelfs in het geheel nooit) totstandkomingsvertrouwen rechtens relevant te achten in 

dier voege dat zodra daarvan sprake is, het de onderhandelingspartner niet meer vrij staat om de 

onderhandelingen eenzijdig af te breken. 

 

3.4 Totstandkomingsvertrouwen in “enigerlei contract” versus “de overeenkomst” 

 

Het arrest JPO/CBB is niet alleen een buitengewoon interessante uitspraak omdat daarin de 

spreekwoordelijke lat voor wat betreft het aannemen van rechtens relevant vertrouwen in het 

welslagen van de onderhandelingen hoger is gelegd, maar geeft ook aanleiding tot een interessante 

discussie omtrent de reikwijdte van het hiervoor bedoelde rechtens relevante vertrouwen. De vraag 

die in dat kader rees, was of het betreffende vertrouwen betrekking dient te hebben op de 

totstandkoming van de overeenkomst waarover in concreto werd onderhandeld of dat vertouwen in 

de totstandkoming van een soortgelijke overeenkomst voldoende is.  

 

3.4.1 Plas/Valburg versus JPO/CBB 

 

In het arrest Plas/Valburg overwoog de Hoge Raad dat de vrijheid om onderhandelingen niet-

schadeplichtig af te kunnen breken, niet meer bestaat op het moment dat 

 
“partijen over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou 

resulteren”. 

 

Zoals hiervoor aangegeven, heeft de Hoge Raad dit in het arrest Vaessen-Schoemaker Holding 

B.V./Shell Nederland Chemie B.V. in zoverre genuanceerd dat het betreffende vertrouwen niet 

meer bij beide partijen behoeft te bestaan, maar slechts bij de wederpartij van de partij die de 

onderhandelingen afbreekt. In die uitspraak overwoog de Hoge Raad echter ook dat partijen:  
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“verplicht waren hun gedrag mede te doen bepalen door elkaars gerechtvaardigde belangen en dat het Shell te allen tijde 

vrij stond de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van VSH in het tot 

stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval niet gerechtvaardigd – dat 

wil zeggen onaanvaardbaar – zou zijn. ” (cursivering MR)  

 

Ook in het arrest JPO/CBB overwoog de Hoge Raad dat het onderhandelende partijen vrij staat 

de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de 

wederpartij in de totstandkoming van de overeenkomst of in verband met de andere 

omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Daarmee rijst de vraag of het nu slechts 

dient te gaan over totstandkomingsvertrouwen in “de overeenkomst” of in “enigerlei contract” 

waarover werd onderhandeld. Meer in het bijzonder rees de vraag of de Hoge Raad beoogd heeft, 

door te refereren aan “de” overeenkomst, een nadere beperking aan heeft willen brengen ten 

opzichte van het arrest Plas/Valburg. Ter toelichting daarop diene het navolgende. Stel dat 

partijen onderhandelen over de totstandkoming van een koopovereenkomst ten aanzien van een 

onroerende zaak, maar dat, gaande de onderhandelingen, blijkt dat partijen er niet uitkomen en de 

verkoper de onderhandelingen afbreekt. Kan zijn onderhandelingspartner nu stellen dat hij er 

wellicht niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat een koopovereenkomst tot stand zou 

komen, maar wel dat, bij voortzetting van de onderhandelingen, overeenstemming bereikt zou 

gaan worden over een huurovereenkomst, nu het doel van partijen was om te komen tot een 

overeenkomst met betrekking tot huisvesting? Of, om een ander voorbeeld aan te halen, zou de 

onderhandelingspartner van een partij die onderhandelingen heeft afgebroken met succes kunnen 

stellen dat hij er weliswaar niet op mocht vertrouwen dat overeenstemming zou worden bereikt 

over een aandelentransactie, maar dat dit nog niet wil zeggen dat bij hem geen gerechtvaardigd 

vertrouwen heeft postgevat ter zake de mogelijkheid van het bereiken van overeenstemming over 

een activatransactie, nu het er de facto om ging dat de door de vennootschap gedreven 

onderneming zou worden overgenomen? 

 

Duidelijk is in elk geval dat indien, zoals in het arrest JPO/CBB, wordt gesproken over 

gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in de totstandkoming van de overeenkomst, 

waarbij dan zou moeten worden aangenomen dat gedoeld wordt op de overeenkomst waarover in 

concreto werd onderhandeld. Dit houdt een beperking in ten opzichte van de situatie waarin de 

wederpartij van de partij die afbreekt ermee kan volstaan om aan te tonen dat er sprake was van 

totstandkomingsvertrouwen in “enigerlei contract”. Nu past weliswaar op dit punt, evenals bij het 

aannemen van totstandkomingsvertrouwen in het algemeen, de nodige terughoudendheid nu het 

in de kern gaat om het aanbrengen van een beperking op het beginsel van de contractsvrijheid, 

maar ook bij een stringente interpretatie van het begrip “enigerlei contract” wordt meer ruimte 

geboden aan een teleurgestelde partij om totstandkomingsvertrouwen aannemelijk te maken dan 

wanneer zou moeten worden uitgegaan van “de overeenkomst” waarover in concreto werd 

onderhandeld. Ik zou dan ook sinds Plas/Valburg al als hoofdregel willen aanvaarden het 

uitgangspunt dat totstandkomingsvertrouwen in de totstandkoming van een overeenkomst die – 

kort gezegd – in het verlengde ligt van de overeenkomst waarover in concreto werd 

onderhandeld, alleen aanvaardbaar is voor zover die andersoortige overeenkomst minst genomen 

in het directe verlengde ligt van de overeenkomst die onderwerp vormde van de 

onderhandelingen. Een extensieve interpretatie van het begrip “enigerlei” past niet in die 

benadering en is evenmin in overeenstemming te brengen met de volgens de Hoge Raad aan te 

leggen “strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf” voor wat betreft het aannemen van 
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rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen. 

 

3.4.2 De uitkomst: Totstandkomingsvertrouwen in “enigerlei contract”  

 

Op 29 januari 2008
72

 wees de Hoge Raad evenwel een arrest waarbij niet langer wordt 

gerefereerd aan “de overeenkomst”, zoals in het arrest JPO/CBB, maar wederom aan het begrip 

“enigerlei contract”. Het ging in deze uitspraak om twee professionele partijen die met elkaar 

onderhandelden over een aandelentransactie en waarbij de verkopende partij de 

onderhandelingen op enig moment afbrak. De Hoge Raad oordeelde tot twee keer toe (in de 

rechtsoverwegingen 3.3 en 3.4) dat bij de teleurgestelde partij niet het gerechtvaardigd 

vertrouwen kan hebben bestaan dat “enigerlei overeenkomst” tot stand zou komen, 

respectievelijk dat de klachten in het onderhavige geval niet tot cassatie konden leiden: 

 
“omdat voor vergoeding van het positief contractsbelang bij afgebroken onderhandelingen geen plaats is wanneer de 

wederpartij van degene die de onderhandelingen afbrak niet erop mocht vertouwen dat in ieder geval enigerlei 

contract uit de onderhandelingen zou resulteren” (cursivering MR). 

 

Daarmee lijkt de Hoge Raad weer aan te sluiten bij de formulering zoals die door de Hoge Raad 

in het arrest Plas/Valburg voor het eerst werd gebruikt en dat geeft een partij die een vordering 

instelt wegens afgebroken onderhandelingen meer mogelijkheden om 

totstandkomingsvertrouwen of, zo men wil, rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen, aannemelijk te maken. Zo het al de bedoeling van de Hoge Raad is geweest 

om een beperking aan te brengen op het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen in het 

arrest JPO/CBB, lijkt die beperking dus vooralsnog uitsluitend te moeten worden gezocht in de 

grotere mate van terughoudendheid die, ten opzichte van de op dat moment vigerende 

jurisprudentie, moet worden toegepast bij het vaststellen van het totstandkomingsvertrouwen in 

het algemeen. Dit vertrouwen behoeft zich echter niet uitsluitend te beperken tot de 

overeenkomst waarover in concreto tijdens de onderhandelingen werd gesproken; ook 

totstandkomingsvertrouwen ten aanzien van overeenkomsten die in het (onmiddellijke) 

verlengde daarvan liggen, dient te worden gehonoreerd.  

 

3.5 De situatie waarin afbreken ongeoorloofd is versus de contractuele fase 

 

Uit het arrest Shell/Van Esta Tjalingii volgt dat voor het intreden van het stadium waarin het 

eenzijdig afbreken van onderhandelingen niet meer geoorloofd is, ten minste vereist is dat partijen 

het nog slechts oneens zijn op ondergeschikte punten. Totstandkomingsvertrouwen kan in beginsel 

niet ontstaan indien sprake is van onenigheid op meer dan slechts ondergeschikte punten. Daarbij is 

de mate van vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen die minimaal rechtens 

voldoende relevant en daarmee noodzakelijk is om te kunnen worden gehonoreerd, sinds het arrest 

JPO/CBB substantieel groter geworden. Het gevolg hiervan is dat de grens vanaf waarvan de 

onderhandelingen niet meer eenzijdig kunnen worden beëindigd, dichter in de buurt is komen te 

liggen van de overgang tussen de precontractuele en de contractuele fase. Daarmee rijst de vraag 

hoe zich de huidige situatie verhoudt tot bijv. de arresten Polak/Zwolsman en Regiopolitie/Hovax, 

waarin de vraag aan de orde was of tussen partijen al het stadium van een overeenkomst was 

bereikt, en waarbij voor het antwoord op deze vraag onder meer ook een rol speelde waarover 
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partijen het al wel eens waren en waarover nog niet. Wil een rompovereenkomst worden 

aangenomen, dan dient, aldus het arrest Polak/Zwolsman, in elk geval te gelden dat de punten 

waarover nog geen overeenstemming bestaat – kort gezegd – van dusdanig gering belang zijn, dat 

de leemte die zij laten in het stelsel van hetgeen partijen al wel zijn overeengekomen, door de 

toepassing van de beginselen van de goede trouw kan worden aangevuld. Wat is nu het verschil 

tussen de nog niet geregelde punten uit de arresten als Polak/Zwolsman en Regiopolitie/Hovax en 

de “punten van ondergeschikt belang” als waarop de rechtbank doelt in het vonnis dat heeft geleid 

tot het arrest Shell/Van Esta Tjalingii? 

 

Bij het beantwoorden van deze vraag is essentieel om vast te stellen dat een overeenkomst pas kan 

worden aangenomen op het moment dat de betrokken partijen beide de wil (eventueel gecorrigeerd 

via de wils/-vertrouwenstheorie van art. 3:35 BW) hadden om een overeenkomst tot stand te 

brengen en die wil zich door een verklaring heeft geopenbaard, hetgeen tenminste een in voldoende 

mate bepaalbaar aanbod veronderstelt dat uit het samenstelsel van tussen partijen plaatsgevonden 

hebbende (onder)handelingen kan worden gedestilleerd, waarbij ook een handelen of stilzitten van 

belang kan zijn.
73

 In het stadium waarin eenzijdig afbreken niet meer geoorloofd is, is daarentegen 

sprake van een situatie waarbij de wederpartij van de partij die afbreekt het rechtens relevante 

vertrouwen heeft dat aannemelijk is dat bij voorzetting van de onderhandelingen in de toekomst 

enigerlei vorm van overeenkomst (en daarmee wilsovereenstemming) uit die onderhandelingen zal 

resulteren. Dit veronderstelt dat in dit stadium dus nog geen sprake kan zijn van een in voldoende 

mate bepaalbaar aanbod, omdat dit bij aanvaarding tot een overeenkomst en daarmee tot de 

afsluiting van de precontractuele fase zou hebben moeten leiden, maar van een aanbod dat, hoewel 

nog niet voldoende bepaalbaar om bij aanvaarding tot een overeenkomst te leiden, wel al zodanig 

omvangrijk is naar aard en inhoud, dat het mede de verwachting kan wekken dat partijen 

uiteindelijk wel wilsovereenstemming zullen bereiken. 

 

Anders gezegd: naar moet worden aangenomen zal het stadium van de (romp)overeenkomst eerst 

worden bereikt indien een (aanzienlijk) grotere mate van overeenstemming tussen onderhandelende 

partijen is bereikt dan in het sluitstuk van de precontractuele fase het geval kan zijn. Gaat het er in 

deze fase om dat partijen het tenminste op hoofdpunten met elkaar eens zijn, in het stadium van de 

rompovereenkomst kunnen partijen het hooguit nog slechts op detailpunten met elkaar oneens zijn. 

 

Het grensgebied tussen het stadium waarin onderhandelingen niet meer eenzijdig kunnen worden 

afgebroken en de fase van de rompovereenkomst zal dus in de praktijk lang niet altijd eenvoudig 

zijn vast te stellen, verweven als zij is met de feitelijke omstandigheden van het geval. Hierin valt 

dan ook de verklaring te zien voor het feit dat de teleurgestelde wederpartij van de partij die op enig 

moment de onderhandelingen afbreekt, doorgaans primair nakoming van een vermeend gesloten 

overeenkomst dan wel ontbinding daarvan in combinatie met vervangende schadevergoeding 

vordert en subsidiair dooronderhandelen of schadevergoeding. Dogmatisch gezien gaat de fase van 

de rompovereenkomst in op het moment dat de wil van beide partijen, eventueel gecorrigeerd via 

de wilsvertrouwensleer van art. 3:35 BW, gericht is op het tot stand brengen van een overeenkomst, 

hetgeen tenminste impliceert dat er op enig moment uit het samenstel van hetgeen partijen over en 

weer jegens elkaar hebben verklaard en redelijkerwijs van elkaar hebben mogen begrijpen, een in 

voldoende mate bepaalbaar aanbod kan worden gedestilleerd. 
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3.6 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wanneer het stadium in de onderhandelingen intreedt 

waarin het de onderhandelende partijen niet langer vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af 

te breken. Dat stadium kan op twee manieren worden bereikt, ofwel omdat er sprake is van 

rechtens relevant vertrouwen dat enigerlei contract uit de onderhandelingen zal gaan resulteren 

ofwel omdat zich “andere omstandigheden” voordoen die maken dat het eenzijdig beëindigen 

van de onderhandelingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

Wanneer zich die laatste situatie voordoet, is vooralsnog ongewis. In neem aan dat de Hoge Raad 

het oog heeft gehad op het eertijds in het kader van het ontwerp Nieuw BW voorgestelde maar 

nimmer ingevoerde art. 6.5.2.8a. Uit de parlementaire geschiedenis op deze bepaling volgt dat als 

mogelijke “andere omstandigheden” die het afbreken van onderhandelingen naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden kunnen maken, hebben te gelden: het belang 

dat met de totstandkoming van de overeenkomst is gemoeid, zoals bij het voeren van 

onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden onder invloed van een dreigende staking, 

het belang van de wederpartij in verband met het door de overheid te betrachten 

gelijkheidsbeginsel en verplichtingen tot onderhandelen die uit andere rechtsverhoudingen 

voortvloeien, alsmede bedongen verplichtingen tot onderhandelen. Naar ik meen zouden daar 

ook situaties onder moeten worden geschaard waarin de belangen van derden die bij de 

onderhandelingen op enigerlei wijze van doen hebben gehad of op wie de onderhandelingen 

invloed zouden kunnen hebben, zijn betrokken. 

 

In verreweg de meeste zaken in verband met afgebroken onderhandelingen gaat het evenwel om 

het hiervoor bedoelde totstandkomingsvertrouwen. Wanneer rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen geacht moet worden te hebben postgevat, is een buitengewoon 

casuïstische vraag die slechts beantwoord kan worden op grond van alle relevante 

omstandigheden van het geval. Duidelijk is in elk geval dat het rechtens relevante 

totstandkomingsvertrouwen in beginsel niet zal kunnen postvatten indien partijen het over de 

essentialia van de te sluiten overeenkomst nog niet eens zijn. Wat echter als essentialia valt aan 

te merken, is bepaald niet eenduidig en hangt enerzijds af van de aard en het onderwerp van de 

overeenkomst waarover wordt onderhandeld en anderzijds van de persoonlijke perceptie van 

partijen voor zover die aan de onderhandelingspartner kenbaar is of aan de 

onderhandelingspartner geacht moet worden bekend te zijn. Zo is het denkbaar dat onderdelen 

van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld wellicht na objectieve maatstaven en bezien 

in het licht van het geheel dat partijen beogen te regelen, als niet relevant of slechts van (zeer) 

ondergeschikt belang moeten worden gekwalificeerd, maar dat dit voor één van de 

onderhandelende partijen op voor zijn onderhandelingspartner kenbare wijze anders ligt. In dat 

geval behoren die omstandigheden tot de essentialia van de overeenkomst zonder 

overeenstemming over welke van het hiervoor bedoelde rechtens relevante 

totstandkomingsvertrouwen geen sprake kan zijn. 

 

Sinds het arrest JPO/CBB geldt dat bij het aannemen van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen een “strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf moet 

worden aangelegd”. Uit een analyse van met name de lagere jurisprudentie die is gewezen na het 

arrest JPO/CBB komt naar voren dat ook de begrippen “streng” en “terughoudend” bepaald geen 



92                                                                                                                               De precontractuele fase 

eenduidige begrippen zijn. Het aannemen van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen was 

al een hele feitelijke kwestie, maar met de verschillende interpretaties die in de lagere 

jurisprudentie lijken te worden gegeven aan de door de Hoge Raad in het arrest JPO/CBB 

geformuleerde norm, maken de rechtsonzekerheid voor wat betreft het antwoord op de vraag of 

rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen moet worden aangenomen, alleen maar groter. Hier 

ligt een taak voor de feitenrechter om de praktijk door middel van heldere en uitvoerig 

gemotiveerde vonnissen en arresten handvatten te geven om in een voorkomend geval vast te 

kunnen stellen of de aan een bepaalde zaak ten grondslag liggende feiten, in onderling verband 

en samenhang beschouwd, voldoende grondslag bieden voor het aannemen van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen. 



4 Kostenvergoeding bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen 
 

4.1 Inleiding 

 

Uit de traditionele interpretatie van de driefasenleer volgde dat er zich tijdens de onderhandelingen 

een fase kan voordoen waarin het partijen weliswaar nog vrij staat om de onderhandelingen 

eenzijdig af te breken, maar dat die vrijheid alleen bestaat wanneer – kort gezegd – de kosten van 

de wederpartij die deze in het kader van de onderhandelingen heeft gemaakt, worden vergoed. 

Zulks bij wijze van een quasi rechtmatigedaadsconstructie.
1
 Op de juridische kwalificatie van deze 

constructie kom ik in het hiernavolgende nog uitvoerig terug. In hfdst. 3 gaf ik, als één van mijn 

bezwaren tegen de driefasenleer, al aan dat het geenszins in alle gevallen zo behoeft te zijn dat een 

“fase” waarin kosten dienen te worden vergoed, noodzakelijkerwijs voorafgaat aan het stadium 

waarin het eenzijdig afbreken van onderhandelingen niet meer vrij staat.
2
 In tegendeel: naar ik 

meen (en zoals ik hierna nader zal toelichten) zal een dergelijke situatie eerder uitzondering zijn 

dan regel. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het leerstuk van de vergoeding van 

onderhandelingskosten in de precontractuele fase. Daartoe zal ik allereerst teruggrijpen op de 

formulering in het arrest Plas/Valburg. Vervolgens zal ik aan de hand van enige literatuur en 

jurisprudentie onderzoeken hoe het leerstuk er thans voor staat na het arrest JPO/CBB, hoe het zich 

naar mijn mening zou dienen te ontwikkelen en wat de mogelijke grondslagen voor vergoeding 

van onderhandelingskosten zouden kunnen zijn. 

 

4.2 Vergoeding van “onderhandelingskosten” 

 

4.2.1 De kostenvergoeding in het arrest Plas/Valburg 

 

De basis van de discussie omtrent de eventuele vergoeding van wat ik in het hierna volgende 

kortheidshalve ook zal aanduiden als “onderhandelingskosten” (waaronder ik begrijp: kosten die 

samenhangen met het onderhandelingsproces, zoals bijv. ontwerpkosten, offertekosten, kosten van 

adviseurs en dergelijke) is ontegenzeglijk de formulering van de Hoge Raad in r.o. 3.5 van het 

arrest Plas/Valburg. De Hoge Raad overweegt daar: 

 
“’s Hofs overweging dat Plas nooit heeft beweerd dat de gemeente voor 9 januari 1975 niet vrijelijk uit de 

onderhandelingen kon terugtreden, moet worden gelezen in verband met het oordeel van de rechtbank dat de gemeente 

na de bespreking van die datum niet meer gerechtigd was de onderhandelingen af te breken. Het hof dat de tegen dat 

oordeel gerichte grief van de gemeente buiten behandeling heeft gelaten, is kennelijk van dat oordeel uitgegaan. 

Wanneer de gemeente na 9 januari 1975 niet meer uit de onderhandelingen mocht terugtreden, valt echter niet in te zien 

waarom een handelen in strijd daarmede haar niet zou kunnen verplichten tot vergoeding van reeds voor 9 januari 1975 

in het kader van de voorafgaande onderhandelingen gemaakte kosten. Een verplichting daartoe zou zelfs kunnen 

bestaan, als de onderhandelingen nog niet in een zodanig stadium zouden zijn geraakt dat de gemeente te goeder trouw 

die onderhandelingen niet meer had mogen afbreken, maar reeds wel in een stadium dat zulk afbreken haar in de 

gegeven omstandigheden niet meer zou hebben vrijgestaan zonder de door Plas gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk 

voor haar rekening te nemen.” 

 

                                                 
1
 In gelijke zin: Van Hooijdonk en Tjittes 2008, p. 52.  

2
 In gelijke zin, voor wat betreft de fase waarin een recht op kostenvergoeding zou moeten worden aangenomen bij 

gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen: Bollen 2006, p. 68. 
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Deze rechtsoverweging riep tal van vragen op, zoals: Indien er een fase is waarin het afbreken van 

de onderhandelingen op zichzelf niet ongeoorloofd is, maar er wel kosten vergoed moeten worden, 

wanneer treedt die fase dan in? Wat is de juridische grondslag voor vergoeding van 

onderhandelingskosten in die fase? En: hoe verhouden deze kosten zich tot de vergoeding van het 

negatief contractsbelang (of heeft de Hoge Raad juist op het negatief contractsbelang gedoeld?) 

casu quo op welke kosten heeft de Hoge Raad het oog?  

 

Met name in het kader van de laatste vraag meen ik dat ook r.o. 3.4 van het arrest Plas/Valburg van 

belang is. Daarin refereert de Hoge Raad aan de door het hof tot uitgangspunt genomen rechtsregel 

dat de schadevergoedingsplicht als gevolg van een gedraging in strijd met de goede trouw in een 

precontractuele verhouding: 

 
“niet verder gaat dan gemaakte kosten en schade, welke de wederpartij niet geleden zou hebben, ware de 

precontractuele verhouding niet ontstaan”. 

 

Dit uitgangspunt van het hof – dat lijkt aan te sluiten bij de gangbare definitie van negatief 

contractsbelang – gaat op de spreekwoordelijke schop, omdat de Hoge Raad van mening is dat er 

onder omstandigheden ook ruimte is voor vergoeding van het positief contractsbelang, maar mij 

gaat het er in het kader van de onderhandelingskosten om dat het hof het negatief contractsbelang 

heeft gedefinieerd als – kort gezegd – het plaatsen van de teleurgestelde onderhandelingspartner in 

de situatie waarin deze zou hebben verkeerd indien de precontractuele verhouding in het geheel 

niet zou zijn ontstaan. Anders gezegd: De teleurgestelde onderhandelingspartner zou dan geen 

onderhandelingskosten hebben gehad. Ik kom hierop in het hierna volgende, bij het bespreken van 

de mogelijke grondslagen voor vergoeding van onderhandelingskosten, nog uitvoerig terug, maar 

vraag mij hier en in de navolgende paragraaf wel af of dit een wenselijke benadering is. 

 

Het kan dus kennelijk voorkomen, aldus de Hoge Raad in het arrest Plas/Valburg, dat een 

onderhandelende partij kosten maakt die hij vergoed dient te krijgen wanneer zijn 

onderhandelingspartner de onderhandelingen afbreekt hoewel hij daartoe op zichzelf gerechtigd is. 

Daarmee rijzen de volgende vragen: Op de mogelijke vergoeding van welke kosten heeft de Hoge 

Raad daarbij het oog gehad? Wat zou een dergelijke gedachtegang kunnen rechtvaardigen? En wat 

is de juridische grondslag voor een dergelijke kostenvergoeding? 

 

4.2.2 Uitgangspunt: onderhandelingskosten voor eigen rekening 

 

Een partij die graag een bepaald onderhandelingsresultaat wenst, zal zich dienen in te spannen om 

dat resultaat te bereiken en in dat kader inspanningen moeten verrichten en (acquisitie)kosten 

moeten maken. Bedacht moet daarbij worden dat voor veel onderhandelingen geldt dat die niet 

eens uitvoerbaar zijn indien niet (doorgaans: vanuit beide zijden) partijen bepaalde investeringen 

doen, bijv. om de waarde te kunnen bepalen van de onderneming die men wil overnemen of om de 

aanneemsom te kunnen bepalen die men tenminste wenst te ontvangen voor de bouw van bijv. een 

zwembad. Het moeten maken van dergelijke kosten (onderzoekskosten, kosten van fiscale of 

juridische adviseurs, kosten van een bouwtechnisch constructeur, etc.) zijn dus als het ware 

inherent aan het voeren van onderhandelingen in die zin dat zonder dergelijke kosten het doorlopen 

van veel serieuze onderhandelingstrajecten niet goed denkbaar is. De aard en omvang van de in het 

kader van het voeren van onderhandelingen te leveren inspanningen en te maken kosten, zijn 

afhankelijk van de aard en het onderwerp van die onderhandelingen. Dat betekent overigens 
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ondermeer dat de omvang van de gemaakte kosten m.i. dan ook nooit een onderscheidend 

criterium kan zijn voor het al dan niet toekennen van een recht op vergoeding daarvan; men kiest 

er immers zelf voor om onderhandelingen te starten die een bepaald investerings- casu quo 

kostenniveau met zich brengen. Verder spelen, voor wat betreft de kosten die inherent zijn aan het 

voeren van onderhandelingen, m.i. ook omstandigheden een rol als de gebruiken in de branche 

waartoe partijen behoren, door partijen met elkaar in het verleden opgedane eerdere 

onderhandelingservaringen, maar ook bijv. macro-economische omstandigheden die ertoe kunnen 

leiden dat hogere dan voorheen (gezien de verhouding tussen vraag en aanbod op dat moment) 

gebruikelijke acquisitiekosten als redelijke kosten voor het verwerven van bijv. de opdracht dienen 

te worden beschouwd.  

 

En in die laatste kwalificatie (met name het woord “gebruikelijk”) schuilt m.i. een wezenlijk 

onderscheidend criterium dat van belang is voor mijn verdere betoog: Ik meen dat vast te stellen 

zou moeten zijn welke kosten naar verkeersopvattingen inherent zijn aan het voeren van bepaalde 

onderhandelingen en die kosten zouden naar mijn mening, volgens die zelfde verkeersopvattingen, 

bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen in beginsel (evidente gevallen van misbruik 

daargelaten) voor rekening dienen te blijven van de partij die ze heeft gemaakt. 

 

Dat uitgangspunt valt terug te voeren op de algemene regel bij het voeren van commerciële 

onderhandelingen: “You win some, you lose some”; wie onderhandelingen start, neemt een zeker 

risico dat die onderhandelingen niet succesvol zullen blijken te zijn en de gedachte dat, in situaties 

waarin het afbreken van de onderhandelingen op zichzelf niet schadeplichtig is, er een recht zou 

bestaan op vergoeding van gemaakte kosten die de betreffende onderhandelingen, gezien hun 

specifieke aard en het onderwerp daarvan, gebruikelijk met zich brengen, acht ik zonder meer 

onwenselijk. Het zou er de facto toe leiden dat partijen al heel snel het gevoel zouden hebben dat 

zij “aan elkaar vast zitten” (bijv. doordat partijen, uit vrees voor het moeten vergoeden van de 

kosten van de ander, de onderhandelingen niet meer durven af te breken, hoewel hun dit overigens 

vrij zou staan), hetgeen niet alleen bepaald niet in overeenstemming is met het beginsel van de 

contractsvrijheid, internationaal nauwelijks uit te leggen zou zijn en ook economisch m.i. 

buitengewoon onwenselijk is; het zou immers feitelijk de concurrentie beperken.  

 

Samenvattend: Onderhandelingskosten bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen dienen in 

beginsel voor rekening dienen te blijven van degene die ze gemaakt heeft. Ik heb het dan over de 

kosten die, gegeven de aard en het onderwerp van de onderhandelingen, gebruikelijk zijn en naar 

verkeersopvattingen voor rekening dienen te blijven van de partij die ze gemaakt heeft, uitgaande 

van de situatie dat de onderhandelingen gelegitimeerd worden afgebroken. Anders wordt de 

situatie indien verderstrekkende inspanningen of hogere kosten dan de hier bedoelde worden 

gemaakt op verlangen van de onderhandelingspartner. 

 

4.2.3 Extra acquisitieve inspanningen op verlangen van de onderhandelingspartner  

 

Het komt mij voor dat de Hoge Raad, evidente gevallen van misbruik daargelaten, in het arrest 

Plas/Valburg niet het oog kan hebben gehad op deze, gegeven de aard en het onderwerp van de 

onderhandelingen, gebruikelijke kosten, maar hooguit op kosten die – kort gezegd – uitstijgen 

boven hetgeen in acquisitief opzicht, gegeven de relevante omstandigheden van het geval, naar 
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verkeersopvattingen redelijkerwijs mocht worden verwacht.
3
 Vergoeding van het volledige 

negatief contractsbelang (dat wil zeggen: de partij die de kosten heeft gemaakt, terugbrengen in de 

situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien in het geheel niet zou zijn onderhandeld) acht ik, om 

de redenen zoals in paragraaf 4.2.2 uiteengezet, niet wenselijk, terwijl de Hoge Raad in het arrest 

Plas/Valburg m.i. voldoende ruimte laat voor de door mij voorgestane interpretatie.  

 

Deze gedachte sluit overigens aan bij hetgeen waarop recht op vergoeding bestaat in gevallen van 

een rechtmatige overheidsdaad: de gelaedeerde heeft uitsluitend recht op vergoeding van die 

schade welke – kort gezegd – wordt geleden boven de schade die naar verkeersopvattingen voor 

zijn rekening dient te blijven. 

 

Van den Berg maakt een soortgelijk onderscheid. Hij onderscheidt tussen offertekosten, die voor 

eigen rekening blijven, en kosten die de uitvoering van de voorgenomen overeenkomst betreffen 

en die naar zijn oordeel (geheel of gedeeltelijk) voor rekening van de afbrekende partij kunnen 

komen.
4
 De Kluiver

5
 voegt daaraan nog de volgende criteria toe ter beantwoording van de vraag 

wanneer er vanwege gevoerde onderhandelingen een aanspraak op vergoeding van kosten bestaat:  

 

- de specificiteit van activiteiten van de wederpartij ten opzichte van de afbrekende 

onderhandelingspartner; 

- de mate waarin een exclusief beslag is gelegd op de beschikbare plannings- en 

onderhandelingscapaciteit van de wederpartij; 

- de economische afhankelijkheid van de wederpartij van de afbrekende partij; 

- de mate waarin toedoen van de afbrekende partij tot activiteiten van de wederpartij heeft geleid; 

- de gerechtvaardigde verwachting bij de wederpartij dat (bepaalde) kosten geheel of gedeeltelijk 

zouden worden vergoed; 

- de mate waarin – door van kostenvergoeding af te zien – de afbrekende partij ongerechtvaardigd 

zal worden verrijkt in verband met al hetgeen zich in de onderhandelingsfase heeft voorgedaan.
6
 

 

Hoewel deze punten onder omstandigheden zeer zeker van belang kunnen zijn, mag niet het 

algemene uitgangspunt uit het oog worden verloren dat van wie een opdracht wil verwerven, 

daartoe ook een reële inspanning mag worden verwacht. Dat daarbij kosten worden gemaakt in de 

wetenschap dat die niet zullen kunnen worden terugverdiend indien de opdracht uiteindelijk niet 

wordt verkregen, is evident. Voor vergoeding daarvan, ook al zijn de daarmee gepaard gaande 

activiteiten heel specifiek geweest en ook al is daarbij in zeer belangrijke mate beslag gelegd op de 

beschikbare plannings- en onderhandelingscapaciteit van de onderhandelingspartner, dient dan ook 

een gerede rechtvaardiging te bestaan.  

 

Dit brengt mij dan tot de omstandigheden waaronder wél plaats kan zijn van een recht op 

vergoeding van acquisitiekosten, waarbij ik dan onder acquisitiekosten versta de hiervoor 

omschreven kosten die – samengevat – uitstijgen boven datgene wat in normaal acquisitief opzicht, 

alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijkerwijs van de onderhandelingspartner mogen 

worden verwacht als zijnde kosten die hij naar verkeersopvattingen voor eigen rekening dient te 

                                                 
3
 Vgl. echter ook Blei Weissmann, I, aant. 112 en de daar aangehaalde literatuur. 

4
 Van den Berg 1993, p. 18-22. 

5
 De Kluiver 1992, p. 291. 

6
 Vgl. ook Wessels 1998. 
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nemen en welke kosten ook overigens, zo merk ik volledigheidshalve nog op, m.i. bij vergoeding 

van het negatief contractsbelang voor eigen rekening zouden dienen te blijven.
7
 Ik roep in dat 

verband in herinnering dat wij het dan hebben over de zogenaamde “tweede fase” uit de (door mij 

bekritiseerde) driefasenleer, de fase waarin er, in de gangbare interpretatie van de driefasenleer, 

plaats is voor vergoeding van onderhandelingskosten. Hoe kijkt de literatuur inmiddels tegen deze 

“tweede fase” aan? 

 

4.2.4 De opvattingen in de literatuur 

 

In de voorafgaande paragrafen heb ik bij herhaling gerefereerd aan de overwegingen omtrent 

kostenvergoeding bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen van de Hoge Raad in het arrest 

Plas/Valburg. Deze paragraaf begin ik met een citaat uit het arrest JPO/CBB. Daar overwoog de 

Hoge Raad in de kern:  

 
“(…) Als maatstaf voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen heeft te 

gelden dat ieder van de onderhandelende partijen – die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde 

belangen te laten bepalen – vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd 

vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere 

omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate 

waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft 

bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij. Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop 

van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, terwijl, in het geval de onderhandelingen 

ondanks gewijzigde omstandigheden over een lange tijd worden voortgezet, wat betreft dit vertrouwen doorslaggevend 

is hoe daaromtrent tenslotte op het moment van afbreken van de onderhandelingen moet worden geoordeeld tegen de 

achtergrond van het gehele verloop van de onderhandelingen.” 

 

Geen woord meer over vergoeding van kosten en al helemaal niet in de situatie dat het de partijen 

op zichzelf nog vrij zou staan om de onderhandelingen af te breken. Dit heeft een aantal auteurs 

ertoe gebracht om te stellen dat de Hoge Raad “om” is en de driefasenleer volledig heeft verlaten. 

Zo onder meer Drion
8
. Drion stelt dat de fasen die in de literatuur naar aanleiding van het arrest 

Plas/Valburg zijn ontstaan, niet meer zouden bestaan. Hij overweegt:  

 
“Het lijkt vanaf nu van tweeën één: óf de afbrekende partij mag profiteren van het beginsel dat afbreken vrij staat, óf hij 

is aansprakelijk voor alle schade (inclusief gederfde winst), waarbij de rechter in het laatste geval nog tal van middelen 

heeft om tot een redelijk resultaat te komen (eigen schuld, de mate van verantwoordelijkheid voor het ontstane 

gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij dat de overeenkomst tot stand zou komen, schadebeperkingsplichten en 

dergelijke).” 

 

Tot een soortgelijke conclusie als Drion komen Hartlief en Tjittes.
9
 Zij concluderen:  

 
“De vraag blijft welke betekenis nog toekomt aan het cryptische zinnetje in het arrest Plas/Valburg dat ‘als de 

onderhandelingen nog niet in een zodanig stadium zouden zijn geraakt dat de gemeente te goeder trouw die 

onderhandelingen niet meer had mogen afbreken, maar reeds wel in een stadium dat zulk afbreken haar in de gegeven 

omstandigheden niet meer zou hebben vrijgestaan zonder de door Plas gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk voor 

haar rekening te nemen’. Wat ons betreft heeft die zinsnede, die lijkt op de constructie van een rechtmatige 

                                                 
7
 Op de wijze waarop juridisch kan worden geconstrueerd dat slechts een gedeelte van het negatief contractsbelang 

voor vergoeding in aanmerking komt, kom ik in paragraaf 4.2.10 terug. 
8
 Drion 2005 (2). 

9
 Hartlief en Tjittes 2005. 
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overheidsdaad (aansprakelijk als geen schadevergoeding wordt aangeboden), geen betekenis meer en is de enige 

toetssteen (afgezien van onzorgvuldigheid als vordering op een onrechtmatige daad wordt gebaseerd) de beperkende 

werking van de redelijkheid en billijkheid. De rechtsgevolgen daarvan kunnen gedifferentieerd zijn (vergoeding van 

kosten, gederfde winst of dooronderhandelen).” 

 

Ook Christiaans komt tot de conclusie dat de tweede fase uit het arrest Plas/Valburg lijkt te zijn 

verdwenen.
10

 Christiaans stelt allereerst nog:  

 
“Een verplichting tot vergoeding van alleen de door de andere partij in het kader van de onderhandelingen gemaakte 

kosten kan al eerder bestaan, namelijk indien niet gezegd kan worden dat de onderhandelingen in een zodanig stadium 

zijn geraakt dat afbreken onaanvaardbaar zou zijn, maar reeds wel in een stadium dat afbreken niet meer vrij staat 

zonder de door de ander gemaakte kosten te vergoeden. Met andere woorden, in deze ‘tweede fase’ dient het negatief 

contractsbelang te worden vergoed.” 

 

De vraag is of de Hoge Raad in het arrest Plas/Valburg in de zogenaamde “tweede fase” 

daadwerkelijk het (volledige) negatief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking heeft willen 

laten komen of slechts een deel van de gemaakte onderhandelingskosten. Zoals uit het 

vorenstaande blijkt, meen ik dat hooguit slechts een deel van de gemaakte onderhandelingskosten 

voor vergoeding in aanmerking zou moeten komen en in die zin gaat mij de stelling van 

Christiaans dus te ver. Christiaans vervolgt echter met de vaststelling dat de tweede fase niet meer 

bestaat en dat de Hoge Raad slechts een, zoals hij het zelf noemt, royale, eerste fase kent die zijn 

grens vindt in onaanvaardbaarheid, daar waar het afbreken van de onderhandelingen onrechtmatig 

wordt. In de opvolgende fase (die door Christiaans als “tweede fase, nieuwe stijl” wordt betiteld) is 

wel plaats voor schadevergoeding, hetgeen volgens Christiaans impliceert dat zowel geleden 

verlies als gederfde winst, als vermogensschade als bedoeld in art. 6:96 BW, voor vergoeding in 

aanmerking komt en aangezien het wetboek niet voorziet in een variant waarin alleen geleden 

verliezen voor vergoeding in aanmerking komen, kan, in geval van onrechtmatig afbreken van 

onderhandelingen, volgens Christiaans alleen plaats zijn voor volledige aansprakelijkheid.
11

 

 

Recent bleef Hartlief bij zijn mening dat de Hoge Raad in het arrest JPO/CBB: 

 
“heeft afgerekend met het op Plas/Valburg (…) gebaseerde beeld dat de onderhandelingsfase een 3-fasenstructuur heeft 

met ‘opklimmende’ verplichtingen en afnemende vrijheid”.
12

 

 

Niet iedereen gaat echter in deze redenering mee en ook mij lijkt die iets te kort door de bocht. Zo 

schrijft Knijp in zijn reactie op de hiervoor genoemde bijdrage van Drion onder meer: 

 
“Ook bij herlezing van het arrest (bedoeld is: het arrest JPO/CBB, MR) kan ik de in r.o. 3.5 omschreven klachten niet 

anders plaatsen dan in ‘fase-3’ van Plas/Valburg. Voor wat de inhoud van de maatstaf betreft waaraan de 

desbetreffende vordering moet worden getoetst, grijpt de Hoge Raad terug op het criterium van r.o. 3.1 van het arrest 

VSH/Shell, en voegt daaraan gedeelten toe van de arresten De Ruijterij/MBO en Combinatie/Staat. In dit verband moet 

worden benadrukt dat de Hoge Raad in VSH/Shell aangaf dat het in die zaak uitsluitend nog ging om de grondslag van 

de vordering van VSH tot vergoeding van het positief contractsbelang. Dat betrof – evenals thans – een uitgesproken 

fase-3 kwestie, in welk verband noch in dat arrest noch nadien in de literatuur, de driedeling van Plas/Valburg in twijfel 

werd getrokken. Waarom dan het arrest JPO/CBB waarin een gelijke vraag als in VSH/Shell aan de orde was en waarin 

dezelfde maatstaf werd toegepast, wél zou moeten leiden tot de conclusie dat het ‘mes’ in Plas/Valburg is gezet en dat 
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 Christiaans 2005, p. 194.  
11

 Christiaans 2005, p. 195.  
12

 Hartlief 2007. 
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fase-2 niet (meer) bestaat, ontgaat mij vooralsnog. (…) Al met al lees ik niets revolutionairs in het recente arrest van de 

Hoge Raad (…). Overigens zou ik het wel betreuren als er sprake zou zijn van een einde van Plas/Valburg. Weliswaar 

is fase-2 met de plicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van bepaalde kosten, zelfs vóórdat er sprake behoeft te 

zijn van een gerechtvaardigd totstandkomingsvertrouwen, doctrinair wellicht een wat vreemde eend in de bijt, maar 

niettemin zou ik deze fase toch niet willen missen; de sprong van ‘niets’ naar de precontractuele plicht tot vergoeding 

van het positief contractsbelang wordt anders wel enorm groot. En uitgaande van het bestaan van fase-2, vind ik het 

prima dat fase-3 streng en terughoudend dient te worden toegepast; in negen van de tien gevallen waarin sprake is van 

fase-3, zou men immers evengoed kunnen verdedigen dat reeds een voorovereenkomst (of rompovereenkomst) tot 

stand is gekomen, en dat maakt de precontractuele plicht tot vergoeding van het positief contractsbelang in fase-3 direct 

ook een stuk gemakkelijker aanvaardbaar (en uitlegbaar aan de buitenlandse juristen waarover Drion rept).”
13

  

 

In (deels) gelijke zin als Knijp schrijft Wessels in zijn annotatie bij JPO/CBB, in overeenstemming 

met datgene dat Knijp reeds had opgemerkt, dat het in het arrest JPO/CBB uitsluitend en alleen om 

de derde fase ging en dat de tweede fase in de casus die aan dit arrest ten grondslag lag, in het 

geheel geen rol heeft gespeeld. Uit deze bewoordingen leid ik af dat ook Wessels het niet zonder 

meer eens is met de gevolgtrekkingen van Drion.  

 

Bollen lijkt zich daar in grote lijnen bij aan te sluiten wanneer hij opmerkt: 

 
“Drion constateert dat de Hoge Raad ‘ernst lijkt te maken met het luisteren naar de praktijk’

14
. De vraag is of dit een 

juiste constatering is. Het zal niet als een verrassing komen dat mijn antwoord hierop ontkennend luidt. Veeleer kan de 

vraag worden gesteld of de Hoge Raad niet eigenlijk aan ‘de praktijk’ heeft willen duidelijk maken dat zij veel meer in 

de jurisprudentie leest dan er in staat en dat zij hierdoor dus te vergaande conclusies heeft verbonden aan deze 

jurisprudentie. Het is echter de vraag of uit dit nieuwe ‘standaardarrest’ niet opnieuw te ferme conclusies worden 

getrokken.”
 15

 

 

Ten aanzien van de conclusie die wordt getrokken door Tjittes en Hartlief merkt Bollen op: 

 
“Volgens hen heeft de zinsnede uit het arrest Plas/Valburg dat de onderhandelingen in een stadium kunnen zijn 

gekomen dat het afbreken niet meer vrijstaat zonder de gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden, de 

beroemde tweede fase dus, geen betekenis meer. Ik zou dit niet zonder meer willen concluderen. M.i. diende de 

zogenaamde tweede fase niet als een aparte fase te worden gezien, maar bestond en bestaat de mogelijkheid dat de 

afbrekende partij weliswaar mag afbreken – het afbreken is dus niet onaanvaardbaar – maar zij de gehele of 

gedeeltelijke kosten van de andere partij moet vergoeden, ofwel omdat er sprake is van en ongerechtvaardigde 

verrijking, ofwel omdat de redelijkheid en billijkheid dat meebrengen.”
16

 

 

Tot zover een kleine bloemlezing uit de literatuur met betrekking tot de tweede fase uit de 

driefasenleer in het tijdperk na het arrest JPO/CBB. Ik vraag mij af of hier in de kern niet 

eenvoudigweg sprake is van een definitiekwestie. Naar ik aanneem zal immers ook Drion de 

mogelijkheid niet willen uitsluiten dat zich in een onderhandelingsproces omstandigheden 

voordoen die ertoe leiden dat een partij bij die onderhandelingen verplicht wordt om de 

onderhandelingskosten van zijn wederpartij te betalen. En het is daarbij heel goed mogelijk dat het 

dan de kosten betreft waarop de Hoge Raad in het arrest Plas/Valburg reeds het oog heeft gehad, 

zij het dat die kosten dan niet noodzakelijkerwijs precies zijn in te passen in de driefasenleer. 

Anders gezegd: zijn de schriftgeleerden het in de kern niet gewoon met elkaar eens en gaat de 
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 Knijp 2005, p. 2375.  
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 Drion 2005, p. 1781. 
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 Bollen 2006, p. 68-69. 
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 Bollen 2006, p. 69.  
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discussie alleen nog maar over het etiket dat erop zou kunnen worden geplakt? En hoe wezenlijk is 

dan dat etiket? Bedenk daarbij dat het onderscheid in fasen (de driefasenleer) in de literatuur en de 

lagere rechtspraktijk vorm heeft gekregen maar door de Hoge Raad nooit zo is benoemd. Kortom: 

wanneer wij het met elkaar eens zijn dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waaronder er 

een verplichting bestaat om onderhandelingskosten (waar die dan ook uit mogen bestaan) te 

vergoeden, dan maakt het in beginsel niet zo heel veel uit welk “label” we daar dan vervolgens op 

plakken, zolang uiteindelijk maar duidelijk is welke kosten/schade voor vergoeding in aanmerking 

komen en op welke grondslag (en daarmee onder welke omstandigheden).  

 

4.2.5 Onderhandelingskosten en vergoeding van gederfde winst 

 

Uit het hieraan voorafgaande volgt reeds dat het vergoeden van onderhandelingskosten een 

bijzondere rechtvaardiging behoeft. Deze dient dan gevonden te worden in de specifieke 

omstandigheden van het geval en naar ik meen zal de Hoge Raad daarop ook het oog hebben 

gehad. Maar welke omstandigheden zouden dat dan kunnen zijn? Deze vraag kan m.i. niet los 

gezien worden van die naar de juridische grondslag voor een eventueel aan te nemen verplichting 

tot vergoeding van acquisitiekosten.
17

 In het hierna volgende kom ik daarop nog meer uitvoerig 

terug, waarbij ik als mogelijke grondslagen zal bespreken: onrechtmatige daad, 

ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling, redelijkheid en billijkheid als 

zelfstandige grondslag van verbintenissen.
18

 Verder zal ik in het kader van mogelijke juridische 

grondslagen voor een verplichting tot vergoeding van kosten kort ingaan op de door Keirse
19

 in 

haar oratie genoemde zogenaamde schadevoorkomingsplicht. Alvorens daartoe over te gaan, hecht 

ik er evenwel aan eerst enkele opmerkingen te weiden aan de verhouding tussen het leerstuk dat 

centraal staat in dit hoofdstuk (kostenvergoeding bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen) 

en de vergoeding van positief contractsbelang en aan de positie van de situatie waarin een recht op 

kostenvergoeding kan worden aangenomen binnen het hele onderhandelingsproces. 

 

Ter toelichting grijp ik terug op het arrest Plas/Valburg. Bouwondernemer Plas had, in de casus die 

aan dit arrest ten grondslag lag, op verzoek van de gemeente kosten gemaakt die evident uitstegen 

boven datgene wat in normaal acquisitief opzicht naar verkeersopvattingen aan inspanningen 

(gedurende de onderhandelingsfase) van Plas mochten worden verwacht. De reden dat Plas daartoe 

was overgegaan zal, naar mag worden aangenomen, gelegen zijn geweest in de omstandigheid dat 

hij verwachtte de opdracht van de gemeente tot de bouw van het zwembad te verwerven, maar dat 

doet hier verder niet ter zake. Waar het mij hier om gaat is, dat indien Plas de opdracht tot de bouw 

van het zwembad daadwerkelijk zou hebben verworven, mag worden aangenomen dat Plas met 

geen woord meer gerept zou hebben over de additionele door hem in het kader van de 

onderhandelingen gemaakte kosten. De gedachte van Plas zal alsdan waarschijnlijk geweest zijn 
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 Vanwege deze reden behandel ik de mogelijke juridische grondslagen in verband met vordering tot vergoeding 

van kosten bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen in de precontractuele fase ook in dit hfdst. 4 en niet in 

hfdst. 8 dat vooral betrekking heeft op de vraag naar de bronnen van verbintenissen in de precontractuele fase 

wegens het ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen. 
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 Zaakwaarneming als mogelijke grondslag laat ik hier verder onbesproken. Art. 6:198 BW vereist voor een 

geslaagd beroep op zaakwaarneming dat (a) andermans belang moet worden behartigd, (b) op een wijze waarbij dit 

willens en wetens gebeurt, (c) zonder dat daartoe een bevoegdheid bestaat en (d) op een redelijke grond. Ik kan mij 

niet voorstellen dat tijdens de onderhandelingsfase, voor zover het betreft het maken van onderhandelingskosten, 

sprake zal zijn van de behartiging van andermans belangen.  
19

 Keirse 2009. 
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dat het maken van die extra kosten uiteindelijk heeft geloond, dat hij daarvoor een vergoeding 

terug vindt in de op het bouwproject te realiseren winst en dat hij daarom, casu quo omdat dat nu 

eenmaal geen pas geeft, niet moet “zeuren” over de in dit geval hoger dan verwacht uitgevallen 

acquisitiekosten. Anders gezegd: wie zijn extra inspanningen/investeringen gehonoreerd ziet door 

het welslagen van de onderhandelingen, zal in de praktijk niet moeilijk doen over het hebben 

moeten maken van hogere dan redelijkerwijs te verwachten acquisitiekosten nu deze kosten 

verdisconteerd zullen zijn in de winst die op het geacquireerde project kunnen worden behaald, 

ook al is die daardoor (als gevolge van de hoger uitgevallen kosten) iets lager. 

 

Bovendien kan iedereen zich ongetwijfeld een voorstelling maken bij de verhoudingen tussen 

partijen indien de acquirerende partij direct na de contractsluiting zou komen met de mededeling 

dat, nu zijn winstmarge als gevolg van het hebben moeten maken van hogere dan redelijkerwijs te 

verwachten acquisitiekosten, wat onder druk is komen te staan en dat hij voor die extra kosten 

eigenlijk nog graag een vergoeding zou ontvangen. Niemand zal waarschijnlijk op de gedachte 

komen om dit punt na de contractsluiting op te brengen en mede daarom ben ik van mening dat er 

in elk geval geen recht zou moeten bestaan op vergoeding van onderhandelingskosten indien recht 

bestaat op vergoeding van het positief contractsbelang. De teleurgestelde partij wordt dan immers 

financieel in de positie gebracht waarin hij zou zijn komen te verkeren indien de onderhandelingen 

succesvol zouden zijn geweest, casu quo indien de rompovereenkomst zou zijn uitgevoerd en dat 

betekent dan dus dat daarin ook een winstmarge zit verdisconteerd die alsdan mede geacht moet 

worden de onderhandelingskosten te dekken. Daarmee rijst dan natuurlijk wel de vraag wat 

rechtens is in de situatie dat slechts op vergoeding van het negatief contractsbelang recht bestaat, 

bijv. omdat er weliswaar nog geen sprake is van totstandkomingsvertrouwen, maar er zich wel 

omstandigheden voordoen die maken dat het afbreken van de onderhandelingen naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. De Hoge Raad heeft immers in het arrest van 

29 februari 2008
20

 bepaald dat: 

 
“voor vergoeding van het positief contractsbelang bij afgebroken onderhandelingen geen plaats is wanneer de 

wederpartij van degene die de onderhandelingen afbrak niet erop mocht vertrouwen dat in ieder geval enigerlei contract 

uit de onderhandelingen zou resulteren”. 

 

Met Drion en Van Wechem
21

 ben ik van mening dat hieruit, zij het vooralsnog met enige 

voorzichtigheid, kan worden afgeleid dat alleen een recht op vergoeding van het positief 

contractbelang bestaat indien er sprake is van rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen, maar niet wanneer het afbreken van de onderhandelingen op grond van andere 

omstandigheden dan totstandkomingsvertrouwen (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) 

onaanvaardbaar is. Alsdan bestaat (kennelijk) hooguit recht op vergoeding van het negatief 

contractsbelang of, anders gezegd: alsdan dient de teleurgestelde partij te worden gebracht in de 

situatie waarin de onderhandelingen niet zouden hebben plaatsgevonden. Hoe in die situatie te 

handelen met betrekking tot de onderhandelingskosten?  

                                                 
20

 HR 29 februari 2008, RvdW 2008, 284 (X/Shell).  
21

 Drion en Van Wechem 2008, p. 939. Zij merken naar aanleiding van de hier bedoelde overweging van de Hoge 

Raad op: “Allereerst stelt de Hoge Raad – eigenlijk bij obiter dictum (en dat zegt altijd wat) – dat voor het 

vergoeden van het positief contractsbelang de minimummaatstaf geldt dat er gerechtvaardigd 
totstandkomingsvertrouwen bestaat. Daarmee verhoogt de Hoge Raad de drempel in vergelijking met HR 12 

augustus 2005 (JPO/CBB, MR) (…), waar ook andere omstandigheden van het geval tot de conclusie kunnen leiden 

dat het onaanvaardbaar is om de onderhandelingen af te breken.”. 
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Ook hier meen ik dat voor de reële, redelijkerwijs naar verkeersopvatting te verwachten 

acquisitiekosten geen recht op vergoeding zou dienen te bestaan en ook hier meen ik dat zou 

moeten gelden dat het maken van acquisitiekosten als hier bedoeld, waarbij de kans bestaat dat 

men deze niet kan “terugverdienen” via een te verkrijgen opdracht, nu eenmaal behoort tot het 

algemeen geaccepteerde ondernemersrisico waarbij bovendien komt dat vergoeding van deze 

kosten niet alleen op gespannen voet staat met het beginsel van de contractsvrijheid, maar 

bovendien ook economisch onwenselijk is. 

 

Anders is dit echter met betrekking tot de onderhandelingskosten die daar bovenuit stijgen. Anders 

dan bij vergoeding van het positief contractsbelang, sluit de vergoeding die een teleurgestelde 

partij ontvangt voor zover die voortvloeit uit het negatief contractsbelang niet de gemiste winst in 

waarmee de extra onderhandelingskosten die zijn gemaakt, zouden kunnen worden verdisconteerd. 

Ik zie niet in waarom hier geen plaats zou zijn voor vergoeding van deze onderhandelingskosten, 

tenzij – en dat is de enige uitzondering die ik hier zou willen aanvaarden – het negatief 

contractsbelang ook gederfde winst uit een andere gemiste kans zou omvatten en een recht op 

vergoeding daarvan zou inhouden, bijv. in de situatie dat de teleurgestelde partij een ander werk 

dat hij had kunnen aannemen, niet heeft aangenomen in de gerechtvaardigde veronderstelling dat 

hij met zijn onderhandelingspartner tot zaken zou komen. Dat kan dan dus m.i. slechts spelen in 

het stadium waarin het zijn onderhandelingspartner niet meer vrij stond om de onderhandelingen 

eenzijdig af te breken. In dat geval heeft de teleurgestelde partij de keuze: ofwel vorderen om 

geplaatst te worden in de situatie waarin hij zou zijn komen te verkeren indien de overeenkomst 

waarover werd onderhandeld tot stand zou zijn gekomen, ofwel geplaatst worden in de situatie 

waarin hij zou zijn komen te verkeren indien de onderhandelingen in het geheel niet zouden 

hebben plaatsgehad. Indien de teleurgestelde partij kiest voor de laatste optie, dan zal hij dat 

hoogstwaarschijnlijk doen omdat hij kan bewijzen dat hij financieel in een betere positie zou zijn 

komen te verkeren (ten opzichte van vergoeding van het positief contractsbelang) indien hij met 

een derde zou hebben gecontracteerd. De alsdan toe te wijzen vergoeding behelst dan tevens de 

gederfde winst uit het contract met de derde en die gederfde winst moet dan m.i. geacht worden 

een compensatie te vormen voor de gemaakte acquisitiekosten.
22

 

                                                 
22

 Blei Weissmann, I, aant. 108-112. Zie echter Vznr. Rb. Leeuwarden 6 april 2001, KG 2001, 151, waarin wordt 

gesteld: “(…) niet is uitgesloten dat onderhandelingen over voorbereidingen voor een overeenkomst in een zodanig 

stadium zijn gekomen dat het afbreken ervan onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar moet worden 

geacht, omdat de wederpartij van degene die de totstandkoming van de overeenkomst verhinderde erop mocht 

vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen/voorbereidingen zou resulteren; in zo’n 

situatie kan er naast vergoeding van de gemaakte kosten soms ook plaats zijn voor vergoeding van gederfde winst.” 

Tenzij aangenomen zou moeten worden – maar dit lijkt niet uit de uitspraak te volgen – dat de voorzieningenrechter 

het oog heeft gehad op gederfde winst uit het negatief contractsbelang, meen ik dat hier sprake is van een onjuiste 

interpretatie van het positief contractsbelang. 
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Schematisch geeft dit het volgende beeld:  

 

 
 

4.2.6 De rechtspraak en (onderhandelings)kosten 

 

De rechtspraak lijkt zich, anders dan de literatuur, bepaald minder druk te maken over welk 

predicaat in welk geval geplakt moet worden en neemt eerder een pragmatische insteek. Deze is 

onder meer terug te vinden in het in hfdst. 3 reeds ter sprake gekomen arrest van het Gerechtshof 

s‘-Hertogenbosch van 31 januari 2006
23

 waarvan weliswaar beroep in cassatie is ingesteld, maar 

welk beroep op grond van art. 81 r.o. niet tot cassatie kon leiden.
24

 In deze zaak ging het om 

onderhandelingen tussen de Efteling en Roompot met betrekking tot het ontwikkelen, realiseren en 

exploiteren van een (commerciële) verblijfsaccommodatie grenzend aan het Efteling Park. Dit 

project droeg de naam “Efteling Droomrijk”. Partijen sloten een intentieverklaring ter zake van hun 

samenwerking en zetten de onderhandelingen voort tot het moment waarop Efteling de 

onderhandelingen beëindigde, stellende dat sprake was van een (verwachte) substantiële wijziging 

in de zeggenschap van Roompot doordat een investeringsmaatschappij, Nesbic, die zich bezig 

hield met de aan- en verkoop van aandelenpakketten, een meerderheidspakket in Roompot zou 

gaan verwerven. De Efteling vreesde voor de continuïteit van de samenwerking en beëindigde de 

onderhandelingen. Roompot was van mening dat dit Efteling niet langer vrij stond en stelde zich 

primair op het standpunt dat tussen partijen een (definitieve) overeenkomst van opdracht was tot 

stand gekomen, althans, subsidiair, dat de onderhandelingen tussen partijen zich in een zodanig 

stadium bevonden dat het Efteling niet langer vrij stond om deze eenzijdig af te breken. Roompot 

vorderde vervolgens vergoeding van het positief contractsbelang waarmee de zeer aanzienlijke 

som van ruim € 31 000 000 gemoeid was. Roompot legde aan deze vordering 

totstandkomingsvertrouwen ten grondslag.  

 

                                                 
23

 Hof ‘-Hertogenbosch 31 januari 2006, NJF 2006, 308. 
24

 HR 26 oktober 2007, RvdW 2007, 931 (Roompot Recreatie Beheer/De Efteling).  
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De rechtbank kwam in zijn vonnis van 6 oktober 2004 (r.o. 3.15) tot de conclusie dat tussen 

partijen geen (definitieve) overeenkomst van opdracht tot stand was gekomen, maar dat de 

intentieverklaring moest worden aangemerkt als een voor de definitieve besluitvorming concreet 

plan. Weliswaar hield dit plan, aldus de rechtbank, de volledige opzet van het project Droomrijk in, 

maar het legde niet (op hoofdpunten) de verbintenissen tussen partijen vast. Partijen hadden nadien 

nog uitvoerig en langdurig door onderhandeld terwijl het ten tijde van het opstellen van de 

intentieverklaring nog geenszins zeker was of het project Droomrijk ook daadwerkelijk zou 

kunnen worden gerealiseerd. Ondanks de in opdracht van Roompot door haar verrichte 

uitvoeringshandelingen, waarop – wanneer ik de overwegingen van de rechtbank goed begrijp – 

door de Efteling nimmer in afwijzende zin op was gereageerd, had Roompot uit hetgeen partijen in 

dit licht over en weer hebben verklaard niet redelijkerwijs mogen afleiden dat tussen haar en 

Efteling de door Roompot gestelde overeenkomst van opdracht was tot stand gekomen. De 

rechtbank wees dan ook de primaire vordering van Roompot, die was gebaseerd op het bestaan van 

een overeenkomst van opdracht, af. De subsidiaire vordering van Roompot, waarbij vergoeding 

van het positief contractsbelang was gevorderd, onderging hetzelfde lot; volgens de rechtbank had 

van Roompot (onder meer) verwacht mogen worden dat zij nader had aangegeven op grond van 

welke feiten en omstandigheden het aannemelijk was dat bij voortzetting van de onderhandelingen 

enigerlei overeenkomst van opdracht tot stand zou zijn gekomen, op welke onderdelen uit de 

conceptovereenkomsten al overeenstemming bestond, welke onderdelen partijen verdeeld hielden 

en hoe dit een en ander zich tot elkaar verhield.  

 

Daarentegen was naar het oordeel van de rechtbank op het moment dat de onderhandelingen stuk 

liepen wel een situatie bereikt waarin Efteling deze niet mocht afbreken zonder Roompot de 

gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden (negatief contractsbelang), terwijl niet in geschil 

is dat Roompot, aldus de rechtbank, in het kader van de zonder succes gevoerde onderhandelingen 

met medeweten van Efteling kosten heeft moeten maken.  

 

Het hof (r.o. 4.9) sanctioneerde deze redenering van de rechtbank door te overwegen:  

 
“Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank terecht geen grondslag voor vergoeding van, kort gezegd, het positief 

contractsbelang aanwezig heeft geacht. Daarentegen was naar het oordeel van de rechtbank op het moment dat de 

onderhandelingen stuk liepen wel een situatie bereikt waarin Efteling deze niet mocht afbreken zonder de door 

Roompot gemaakte kosten en schade te vergoeden. In geval van afgebroken onderhandelingen kan er in dat geval 

inderdaad enkel sprake zijn van een recht op vergoeding van het negatief contractsbelang, zoals door de rechtbank is 

overwogen.”
25

 

 

Tot een soortgelijke conclusie kwam het Hof Arnhem
26

 in de zaak tussen Planoform en ABN 

AMRO. Ook deze zaak onderging in cassatie het lot van art. 81 r.o.
27

 In deze casus lagen de feiten, 

zakelijk weergegeven, als volgt. In 1997 of 1998 zijn partijen met elkaar in gesprek geraakt over de 

mogelijkheid dat ABN AMRO bedrijfsruimte zou huren in een door Planoform nieuw te bouwen 

                                                 
25

 Volledigheidshalve merk ik nog op dat de vijfde grief die Roompot had gericht tegen het vonnis van de rechtbank, 

inhield dat Efteling ongerechtvaardigd zou zijn verrijkt door haar handelwijze. Te dien aanzien merkt het Hof op: 

“In het licht van het vorenstaande valt niet in te zien op welke wijze Efteling naast de op haar rustende verplichting 

tot vergoeding van de schade en kosten van Roompot – voor zover al niet vergoed door Efteling – 

ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van Roompot. Voor zover daarvan al zou kunnen worden gesproken, heeft 
Roompot haar stellingen onvoldoende onderbouwd.” (r.o. 4.10).  
26

 Hof Arnhem, 5 april 2005, rolnummer 2004.00377H. 
27

 HR 15 december 2006, RvdW 2007, 5 (Planoform/ABN Amro).  
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complex te Elst. Dit leidde op 2 april 1998 tot toezending door ABN AMRO aan Planoform van 

een programma van eisen. Op 30 september 1998 deed Planoform aan ABN AMRO een eerste 

huuraanbieding. Daarin was omtrent de aanvang van de huur het voorbehoud verwerkt dat het 

gehele project gerealiseerd zou worden en dat met de bouw gestart zou kunnen worden voor 1 

december 1999. Verder was er sprake van een eerste indexering bij latere oplevering dan 1 

december 2000. Nadat ABN AMRO had laten weten dat zij de aangeboden huurprijs te hoog vond 

en dat zij een nieuwe aanbieding wenste, volgde deze op 9 februari 1999 waarbij de huurprijs 

aanzienlijk werd verlaagd maar waarbij overigens naar de eerste bieding werd verwezen. 

Uiteindelijk volgde op 19 april 1999 een huurvoorstel van de zijde van ABN AMRO dat onder 

meer inhield: een concrete huuringangsdatum (de datum van bouwkundige oplevering), een 

ontbindende voorwaarde, start bouw voor 1 december 1999 en oplevering uiterlijk per 1 mei 2001.  

 

Op 4 mei 1999 vond een bespreking tussen partijen plaats waarin enkel nog nader in te vullen 

onderdelen zijn besproken, te weten: de BTW-compensatie en diverse technische aspecten zoals de 

plaatsing van technische installaties en van een kluis. Over die onderdelen hebben partijen daarna 

nog diverse malen gesproken en gecorrespondeerd. Daarbij is ook gesproken over de door ABN 

AMRO aan de orde gestelde mogelijkheid van huur of koop van additionele ruimte naast het 

geplande bankfiliaal. Voor de realisatie van het complex was een wijziging van het 

bestemmingsplan nodig. Op 30 juni 1999 is het voorontwerp van het (gewijzigde) 

bestemmingsplan ter inzage gelegd. Daartegen zijn bezwaren ingediend. Op 31 januari 2001 

informeerde Planoform ABN AMRO dat in de vierde week van januari 2001 de bouwvergunning 

onherroepelijk was geworden. Op 6 april 2001 heeft ABN AMRO echter laten weten van het 

project verder af te willen zien.  

 

Planoform dagvaardde daarop ABN AMRO, waarbij zij primair stelde dat tussen partijen een 

definitieve huurovereenkomst was tot stand gekomen en zich subsidiair op het standpunt stelde dat 

ABN AMRO de onderhandelingen onrechtmatig zou hebben afgebroken zonder de daarbij 

gemaakte kosten aan Planoform te vergoeden.  

 

Het hof stelde voorop dat de onderhandelingen in een zodanig stadium kunnen zijn gekomen dat 

het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was om deze af te breken, dat 

een dergelijke afbreking als onrechtmatig moet worden beschouwd en niet slechts tot een 

vergoeding van gemaakte kosten, maar tot volledige schadevergoeding verplichtte. Het hof was 

evenwel niet van oordeel (r.o. 3.6.3) dat de onderhandelingen reeds dat stadium hadden bereikt. 

Daarbij achtte het hof van “centrale betekenis” dat de bouw (eigenlijk nog slechts de voorbereiding 

van de bouw) van het complex ernstig vertraagd was geraakt. (r.o. 5.1 en 5.2) Uit niets had 

Planoform mogen begrijpen dat ABN AMRO in elk geval zou huren, hoe zeer het project ook 

vertraagd zou worden. Het hof was, anders dan ABN AMRO in het incidentele appèl, van oordeel 

dat zij gebruik maakte van haar recht om van de zo langdurig en vergaand voorbereide 

overeenkomst toch af te zien, de redelijkheid en billijkheid eisten dat zij zich de belangen van 

Planoform had aangetrokken door haar de gemaakte kosten te vergoeden. (r.o. 6.2) Immers 

speelden de onderhandelingen zich na een eerste periode van verkennende besprekingen niet meer 

in een vrijblijvende sfeer af. Daarenboven was het afbreken van de onderhandelingen mede 

ingegeven door veranderde beleidsinzichten bij “haar organisatie”. (r.o. 6.1) 
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Hoewel het principaal cassatieberoep in de laatste zaak is ingesteld kort voordat het arrest 

JPO/CBB is gewezen, volgt uit de beide uitspraken dat de lagere jurisprudentie prima raad weet 

met vergoeding van kosten en daarbij nog gewoon lijkt aan te sluiten bij fase II uit de driefasenleer 

terwijl de Hoge Raad niet de kans benut om in cassatie definitieve duidelijkheid te scheppen over 

het al dan niet moeten aannemen van de (in de literatuur ontwikkelde) tweede fase casu quo, meer 

in het algemeen, de juistheid van de driefasenleer!
28

 Tekenend is wel dat rechtbank en hof spreken 

over een situatie die zou zijn bereikt en waarin de onderhandelingen niet mochten worden 

afgebroken zonder de door de onderhandelingspartner gemaakte kosten te vergoeden en niet over 

een fase. En dat is m.i. nu juist waar het om gaat: er kan zich op enig moment (of ook niet) een 

situatie voordoen waarin het vergoeden van onderhandelingskosten in de rede ligt, ondanks dat de 

onderhandelingen op zichzelf gelegitimeerd zijn beëindigd. Wat echter ook opvalt, is dat de 

rechtbank en het hof in de zaak Efteling/Roompot wel aansluiting lijken te zoeken bij de in het 

kader van de driefasenleer gepropageerde rechtmatigedaadsconstructie waarbij niet het afbreken 

van de onderhandelingen op zich onrechtmatig is, maar het afbreken van de onderhandelingen in 

combinatie met het niet aanbieden van vergoeding voor de door de onderhandelingspartner 

gemaakte kosten. De vraag is natuurlijk of wij de betreffende rechtsoverweging daadwerkelijk 

aldus moeten lezen en of in feite niet eenvoudigweg is bedoeld aan te geven dat wie toestaat dat de 

onderhandelingspartner (relatief hoge) kosten maakt, die uitstijgen boven datgene wat in normaal 

acquisitief opzicht naar verkeersopvattingen mocht worden verwacht en de wederpartij vervolgens 

niet een reële kans biedt om deze kosten “terug te verdienen” door, op een reële basis mee te 

werven naar de overeenkomst waarover wordt onderhandeld, jegens die wederpartij een 

onrechtmatige daad pleegt. 

 

Ook in de overige lagere jurisprudentie komt men met enige regelmaat uitspraken tegen waarin een 

kostenvergoeding wordt toegekend. Ik verwijs bijv. naar de volgende uitspraken, waarvan enkele 

al in een ander verband eerder ter sprake zijn gekomen:  

 

Rb. Haarlem 14 mei 2008
29

 

 

De rechtbank oordeelde als volgt: 

 
“Het afbreken van de onderhandelingen in de hiervoor genoemde omstandigheden kan op zichzelf niet ongeoorloofd 

worden geacht. Gedaagde diende daarbij echter wel rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van eiser, 

die ter voorbereiding van de tour en in het vertrouwen in het tot stand komen van enige overeenkomst reeds kosten had 

gemaakt. Tot dat vertrouwen had gedaagde tot dan toe ook bijgedragen door een tekst voor het theaterboekje aan te 

leveren en een aankondiging op zijn website te zetten. Het stond gedaagde dan ook niet zonder meer vrij de 

onderhandelingen af te breken.” (r.o. 4.10) 

 

Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat er plaats was voor vergoeding van kosten, 

 
“voor zover deze daadwerkelijk en in redelijkheid zijn gemaakt”. 

 

                                                 
28

 Vgl. de door het Hof in de zaak Efteling/Roompot in r.o. 4.9 overwogen zinsnede: “Daarentegen was naar het 

oordeel van de rechtbank op het moment dat de onderhandelingen stuk liepen wel een situatie bereikt waarin 

Efteling deze niet mocht afbreken zonder de door Roompot gemaakte kosten en schade te vergoeden” (cursivering 

MR). 
29

 Rb. Haarlem 14 mei 2008, NJF 2008, 362. 
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Voor vergoeding van het positief contractsbelang was geen plaats.  

 

Rb. Haarlem 12 juli 2007
30

 

 

Hemubo (aannemer) en de VVE van Flatgebouw Strandhotel Zandvoort (VVE) onderhandelden 

over renovatie van het flatgebouw. Dat resulteerde in een afstandsovereenkomst, welke de 

strekking had dat exclusief met Hemubo zou worden onderhandeld teneinde te bezien of partijen 

ter zake van de voor het flatgebouw noodzakelijke renovatiewerkzaamheden tot overeenstemming 

konden komen. (r.o. 4.1) Op een zeker moment zegde de VVE de afstandsovereenkomst op 

wegens gebrek aan financiële middelen. Deze opzegging was in strijd met het bepaalde in de 

afstandsovereenkomst en daarom werd de VVE veroordeeld tot het betalen van de door Hemubo 

gemaakte kosten. (r.o. 4.4) Voorts diende berekend te worden welke gederfde winst in aanmerking 

kwam voor vergoeding, en wel aan de hand van de volgende vragen. Hoe groot, in percentages 

uitgedrukt, zou de kans op de totstandkoming van een renovatieovereenkomst tussen Hemubo en 

de VVE zijn geweest, indien de VVE het spel volgens de regels was blijven spelen? En wat voor 

overeenkomst was er dan uit de bus gekomen? Bij de beantwoording van deze vragen kon ook de 

overeenkomst die de VVE met een derde heeft gesloten, een rol spelen. (r.o. 4.8-4.9) 

 

Rb. Almelo 31 januari 2007
31

 

 

De rechtbank overwoog dat er geen sprake kon zijn van vergoeding van gederfde winst, aangezien 

dit een gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst vereist. Daar was 

geen sprake van, aldus de rechtbank, nu er geen aanwijzingen waren dat er uitlatingen of 

gedragingen van de directie van Y waren die zo’n vertrouwen deed ontstaan. Er was echter wel 

plaats voor vergoeding van bepaalde kosten, gemaakt in de onderhandelingsfase. De rechtbank 

overwoog: 

 
“Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de kosten die men in de precontractuele fase maakt in beginsel voor eigen rekening 

komen. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan het zo zijn dat de afbrekende partij de door de wederpartij 

gemaakte kosten moet vergoeden.” (r.o. 7.10) 

 

De rechtbank oordeelde dat er in dit geval sprake was van zulke bijzondere omstandigheden. Y gaf 

zelf al aan dat haar contacten met X over de ontwikkeling van het plan het niveau van acquisitie 

was ontstegen en dat er sprake was van een vergevorderd offertestadium.  

 

Rb. Arnhem 5 oktober 2005
32

 

 

De rechtbank kwam tot de conclusie dat er geen sprake kon zijn van gerechtvaardigd vertrouwen in 

het tot stand komen van de overeenkomst waarover werd onderhandeld bij de projectontwikkelaar. 

Relevante omstandigheid hiervoor was het feit dat tijdens het overleg steeds bleek dat het niet 

gemakkelijk was om tot overeenstemming te komen tussen de verschillende 

belangenvertegenwoordigers. Bovendien had de gemeente bedongen dat zij de 

exploitatieovereenkomst zou opstellen, maar tijdens de onderhandelingen was er nog geen concept 

                                                 
30

 Rb. Haarlem 12 juli 2007, LJN: BB4068. 
31

 Rb. Almelo 31 januari 2007, LJN: AZ9196. 
32

 Rb. Arnhem 5 oktober 2005, LJN: AU7615. 
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voor een dergelijke overeenkomst gemaakt. Voorts was over de te volgen procedure voor wijziging 

of vrijstelling van het bestemmingsplan door partijen nog niet gesproken. Tenslotte was het 

negatieve advies van de welstandscommissie van belang. De rechtbank merkt ook nog op dat de 

lange duur van de onderhandelingen – vier jaar – voor de gemeente een argument vormen voor 

haar twijfel of zij er ooit uit zou komen met de projectontwikkelaar. De aangeboden 

schadevergoeding – voor voornamelijk bepaalde architectkosten – werd vervolgens door de 

rechtbank als voldoende beoordeeld.  

 

Opvallend is, dat in de jurisprudentie in het midden wordt gelaten wat de juridische grondslag 

vormt voor veroordeling tot betaling van de onderhandelingskosten en dat er geen algemene regel 

valt te destilleren welke omstandigheden nu precies een dergelijke veroordeling kunnen dragen. 

Een rechtvaardiging lijkt mij in elk geval aanwezig indien een onderhandelingspartner op 

onoorbare wijze gebruik maakt van zijn onderhandelingspositie door steeds nieuwe eisen te stellen 

of door de andere partij onnodig lang in de onjuiste veronderstelling te laten verkeren dat hij nog 

kans maakt op verwerving van de opdracht, zulks met geen ander doel dan om bijv. een beter 

onderhandelingsresultaat met een derde partij te verkrijgen of om op die manier informatie te 

verkrijgen waarvoor anders betaald zou moeten worden. Het wel gehoorde argument dat de partij 

die de opdracht hoopt te verwerven de mogelijkheid heeft om over een vergoeding voor de te 

maken kosten afspraken te maken, doet in die situaties lang niet altijd recht aan vaak bestaande 

feitelijke ongelijkheid tussen de onderhandelingspartners in bijv. een kopersmarkt.
33

 Ook hier zou 

ik echter willen pleiten voor een terughoudende benadering omdat een snelle aanname van een 

verplichting tot kostenvergoeding zich niet verhoudt met onder meer de algemene leidende 

beginselen van contractsvrijheid en rechtszekerheid. 

 

4.2.7 Juridische grondslagen voor kostenvergoeding 

 

In hfdst. 8 wordt uitvoerig ingegaan op de mogelijke juridische grondslagen van vorderingen 

wegens afgebroken onderhandelingen. Daarin ligt de nadruk op de situatie dat onderhandelingen 

worden afgebroken in een stadium waarin dit de afbrekende partij niet meer vrij staat. Onder 

verwijzing naar de opmerkingen omtrent, meer in het algemeen, de bronnen van verbintenissen 

zoals die zijn terug te vinden in hfdst. 8 wil ik in het kader van de in dit hfdst. 5 besproken 

problematiek met betrekking tot de kostenvergoeding buiten het hiervoor bedoelde stadium kort 

ingaan op de mogelijke juridische grondslagen daarvan.  

 

Opvallend is dat het hof in de zaak Efteling/Roompot, voor wat betreft de vraag naar de 

kostenvergoeding, aansluiting zoekt bij de door de Hoge Raad in het arrest Plas/Valburg gekozen 

bewoordingen door te overwegen:  

 
“Daarentegen was naar het oordeel van de rechtbank op het moment dat de onderhandelingen stuk liepen wel een 

situatie bereikt waarin Efteling deze niet mocht afbreken zonder de door Roompot gemaakte kosten en schade te 

vergoeden. In geval van afgebroken onderhandelingen kan er in dat geval inderdaad sprake zijn van een recht op 

                                                 
33

 Vgl. Hof ‘s-Gravenhage 6 februari 2007, NJF 2007, 153 waarin het hof oordeelde dat “het de gemeente (…) vrij 

stond om de onderhandelingen af te breken, aangezien het aan Rogom zelf te wijten was dat er geen overeenkomst tot 

stand is gekomen” (r.o. 8). Op grond daarvan is er geen enkele grond voor vergoeding van enige schade, noch het 

positief contractsbelang, noch het negatief contractsbelang (r.o. 9). Het hof stelde nog dat als een onderhandelende 

partij zekerheid wil over de vergoeding van de door haar gemaakte kosten, “het op de weg van die partij ligt om 

daarover tijdig bindende afspraken te maken” (r.o. 9) (cursivering MR).  
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vergoeding van het negatief contractsbelang, zoals door de rechtbank is overwogen.” 

 

Ik roep in dit verband in herinnering de bewoordingen van de Hoge Raad in het arrest Plas/Valburg 

waarin de Hoge Raad overwoog dat er ook een recht op vergoeding van kosten kan bestaan 

 
“als de onderhandelingen nog niet in een zodanig stadium zouden zijn geraakt dat de gemeente te goeder trouw die 

onderhandelingen niet meer had mogen afbreken, maar reeds wel in een stadium dat zulk afbreken haar in de gegeven 

omstandigheden niet meer zou hebben vrijgestaan zonder de door Plas gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk voor 

haar rekening te nemen.” 

 

Noch de Hoge Raad in het arrest Plas/Valburg, noch de lagere jurisprudentie spreekt zich echter 

ondubbelzinnig uit voor een juridische grondslag voor de verplichting tot vergoeding van kosten. 

 

4.2.8 De “constructie Drion” 

 

In de literatuur is door een aantal schrijvers de zogenaamde “constructie Drion” verdedigd. Deze 

constructie, die voor de eerste keer naar voren is gebracht door J. Drion
34

 voor de onrechtmatige 

daad, komt in grote lijnen op het volgende neer. De gedachte is dat sprake is van een uit twee 

elementen samengestelde onrechtmatige daad, waarvan het tweede element dan bestaat uit het niet 

vergoeden van de door de voorafgaande (rechtmatige) gedraging (het eerste element) veroorzaakte 

schade. Deze constructie is door H. Drion toegepast op het leerstuk van de kostenvergoeding bij 

afgebroken onderhandelingen
35

. Hij merkt in dit kader op
36

: 

 
“Hoewel ik mét de meeste schrijvers van mening ben dat de Hoge Raad in het 7

e
 Voortse Stroom-arrest

37
 niet deze 

constructie (bedoeld is: de hiervoor omschreven ‘constructie Drion’, MR) heeft gevolgd, (…) wil dit niet zeggen dat de 

Hoge Raad de andere constructie, waar géén rechtvaardiging (door behartiging van een algemeen belang) in het geding 

is, als mogelijkheid zou hebben laten vallen. 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 onderhandeling voordoen. Noch het wekken van verwachtingen door het voeren van 

onderhandelingen, noch het teleurstellen van die verwachtingen door het afbreken van de onderhandelingen hoeft op 

zichzelf beschouwd onbehoorlijk 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 kostenvergoeding, is die 

vrijheid in wezen niet veel kleiner.” 

 

Op de laatstgenoemde gefingeerde wilsovereenstemming tot kostenvergoeding zal ik niet verder 

ingaan; het aannemen van een dergelijke veronderstelling, die erop neerkomt dat partijen, door met 

elkaar in onderhandeling te treden, een stilzwijgende overeenstemming zouden creëren die de wil 

met zich brengt bij de onderhandelingspartner om in voorkomend geval tot vergoeding van in het 

kader van de onderhandelingen gemaakte kosten over te gaan, acht ik dermate gekunsteld en 

onrealistisch dat ik verdere bespreking van deze theoretische mogelijkheid achterwege laat.
38

 Dan 

                                                 
34

 Drion 1947. 
35

 Drion 1967, p. 282-283. 
36

 Drion 1967, p. 249. 
37

 HR 19 december 1952, NJ 1953, 642 (Voortse Stroom).  
38

 Ik verwijs in dit kader naar hetgeen ik in hfdst. 2 heb opgemerkt naar aanleiding van de door Von Jhering 

verdedigde diligentieovereenkomst (Von Jhering, 1861, p.1 e.v.). 
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blijft over de toepassing door H. Drion van de door zijn broer J. Drion verdedigde 

“rechtmatigedaadsconstructie” waarbij het niet aanbieden van schadevergoeding leidt tot een 

onrechtmatige daad. Op deze constructie, en meer in het bijzonder op de toepassing van deze 

constructie op gevallen als het onderhavige, is in de literatuur veel kritiek geuit. Tjittes noemt de 

constructie, gelet op de beperkte en terughoudende maatstaf, voor toepassing bij afgebroken 

onderhandelingen “onnodig en gekunsteld”
39

. Hartkamp
40

 kwalificeert de constructie eveneens als 

gekunsteld en merkt in dat kader op dat 

 
“in een modern rechtsstelsel het past deze gekunsteldheid te vermijden waar dit enigszins mogelijk is”.

41
 

 

Ik deel de mening van Tjittes en Hartkamp met betrekking tot de toepassing van de constructie 

Drion als hiervoor omschreven op het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen en dan meer in 

het bijzonder daar waar het gaat om kostenvergoeding bij gelegitimeerd afgebroken 

onderhandelingen; niet valt in te zien waarom men, daar waar het recht instrumenten biedt (zoals 

bijv. de hierna te bespreken onrechtmatige daad of, in bijzondere situaties, het leerstuk van de 

ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling) die in de literatuur en de jurisprudentie 

grotendeels zijn uitgekristalliseerd en die voldoende waarborgen bieden voor een genuanceerde 

benadering van de onderhavige problematiek, zijn toevlucht zou moeten (of willen) nemen tot een 

gekunstelde oplossing als de “constructie Drion”. 

 

4.2.9 Onrechtmatige daad als mogelijke grondslag voor kostenvergoeding bij gelegitimeerd 

afgebroken onderhandelingen 

 

Ik wijs er nogmaals op dat de Hoge Raad in het arrest Plas/Valburg weliswaar niet (met zoveel 

woorden) een juridische grondslag noemt voor de verplichting tot vergoeding van kosten in de 

situatie waarin het partijen nog vrij staat om eenzijdig niet-schadeplichtig onderhandelingen af te 

breken, maar waarom zou die grondslag niet eenvoudigweg onrechtmatige daad kunnen zijn? 

Waarom zou men bijv. niet kunnen betogen dat het dan wellicht zo moge zijn dat de mate van 

vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen weliswaar nog niet zodanige vormen heeft 

aangenomen dat dit vertrouwen, als rechtens relevant, gehonoreerd dient te worden met een verbod 

voor de onderhandelingspartner om de onderhandelingen eenzijdig af te breken, maar dat al wel 

sprake was van een gerechtvaardigd vertrouwen dat men nog in aanmerking zou kunnen komen 

voor het verwerven van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld (of, nog anders gezegd: 

het vertrouwen dat men nog “in de race is”) en dat daar waar laatstbedoelde vertrouwen geschaad 

wordt, maatschappelijk onzorgvuldig wordt gehandeld in de zin van art. 6:162 BW? Voor de goede 

orde: de mate van vertrouwen waar ik hier op doel is natuurlijk iets anders dan het vertrouwen dat 

de overeenkomst waarover partijen onderhandelen ook daadwerkelijk tot stand zal gaan komen. 

Dat is, zo men wil, een vertrouwensstap verder. 

 

Ik zou willen betogen dat wie het rechtens relevante vertrouwen heeft nog steeds een potentiële 

kandidaat te zijn voor het verwerven van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld en, in dat 
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 Tjittes 2006. p. 144. 
40

 Asser-Hartkamp 2005, nr. 166. 
41

 Toch vindt het standpunt van J. Drion ook navolging; vgl. bijv.: C.J.H. Brunner in zijn noot onder het arrest 

Plas/Valburg, L.D. Pels Rijcken in zijn noot in BR 1983, p. 406 onder het arrest Plas/Valburg, Schut 1986, p. 84-85, 

Van Dunné 1997, p. 244 en voorts Schut 1987, p. 58-59 en Blei Weissmann I aant. 116.1 en de daar aangehaalde 

literatuur.  
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vertrouwen kosten maakt die uitstijgen boven datgene wat in gebruikelijk acquisitief opzicht naar 

verkeersopvattingen redelijkerwijs mag worden verlangd, terwijl men moet vaststellen dat de facto 

geen kans meer wordt gemaakt op het verwerven van die overeenkomst, recht heeft op vergoeding 

van die kosten indien de onderhandelingen vervolgens in die situatie worden afgebroken. De 

onderhandelingspartners dienen van elkaar niet te verlangen dat er meer kosten gemaakt worden 

dan redelijkerwijs noodzakelijk is gegeven de loop van de onderhandelingen en wie meer verlangt 

op het moment dat daarbij de wetenschap bestaat dat de onderhandelingspartner geen reële kans 

meer heeft om de overeenkomst waarover onderhandeld wordt, te verwerven, dient dat meerdere in 

beginsel voor eigen rekening te nemen. De grondslag voor vergoeding van dergelijke kosten in die 

situatie is dan art. 6:162 BW. Waar m.i. dan de maatschappelijke onzorgvuldigheid en daarmee de 

onrechtmatigheid van art. 6:162 BW in besloten ligt, is het nodeloos veroorzaken van kosten aan 

de zijde van de onderhandelingspartner (zeker als men daar zelf ook nog eens voordeel bij zou 

hebben, bijv. doordat men zich in een later stadium daardoor kosten die anders voor eigen rekening 

zouden moeten worden genomen, kan besparen). De onderhandelingspartner die de 

onderhandelingen heeft afgebroken, maakt gebruik op een wijze die maatschappelijk onzorgvuldig 

is van de bij zijn onderhandelingspartner gelegitimeerd aanwezige verwachting en daarop 

gestoelde hoop dat hij nog in de positie verkeerde om de overeenkomst te verwerven, door 

vervolgens van zijn wederpartij meer dan gemiddelde investeringen te verlangen en zulks in de 

wetenschap dat zijn onderhandelingspartner die extra kosten hoogstwaarschijnlijk en zonder op 

voorhand daarvan compensatie te verlangen, zal gaan maken uit angst voor directe diskwalificatie 

ten opzichte van de andere partijen met wie wordt onderhandeld. Er is, anders gezegd, aldus sprake 

van een feitelijke ongelijkheid tussen de onderhandelende partijen, welke ongelijkheid door de 

partij die om een extra investering vraagt, wordt benut om de andere partij ertoe te bewegen iets te 

doen dat die andere partij normaal gesproken achterwege zou hebben gelaten of waarvoor die 

andere partij anders een vergoeding zou hebben gevraagd.  

 

Grafisch zou dit zich als volgt kunnen vertalen:  
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Hiervoor heb ik reeds uiteengezet dat er, wanneer het aankomt op vergoeding van kosten in de 

precontractuele fase, in elk geval sprake dient te zijn van kosten die uitstijgen boven hetgeen in 

normaal acquisitief opzicht naar verkeersopvattingen mag worden verwacht. Daarnaast heb ik 

aangegeven dat niet alle situaties waarin – kort gezegd – dergelijke extra investeringen worden 

gemaakt, ook aanleiding zouden moeten geven tot een vergoedingsplicht voor de 

onderhandelingspartner in geval van afgebroken onderhandelingen; die additionele investeringen 

dienen m.i. wel gemaakt te zijn in de reële veronderstelling dat men nog kans maakt om de 

overeenkomst waarover wordt onderhandeld, te verwerven. Is die reële (of zo men wil: rechtens 

relevante) veronderstelling er niet, dan is er ook geen plaats voor vergoeding van gemaakte kosten. 

Is die reële veronderstelling er wel (of, anders gezegd: is de vertrouwensondergrens bereikt) en 

wordt een bovengemiddelde investering als hier bedoeld verlangd, dan meen ik dat er reden bestaat 

om die extra investering te vergoeden op het moment dat tevens moet worden vastgesteld dat de 

facto de kansen van de aldus investerende partij op het verwerven van de overeenkomst waarover 

wordt onderhandeld, niet langer reëel zijn. Op dat moment kan men immers aannemen dat de 

bereidheid om de extra investeringen te plegen zonder daarvoor van de onderhandelingspartner een 

vergoeding te verlangen, niet langer in volledige vrijheid wordt genomen, maar is ingegeven door 

het risico zich anders te diskwalificeren in de onderhandelingen, terwijl de wederpartij ten behoeve 

van wie de extra investeringen worden gemaakt van die situatie in zekere zin onterecht gebruik (of, 

zo men wil, zelfs misbruik) maakt door de kosten van de wederpartij niet te beperken, daar waar 

dit wel op zijn weg zou hebben gelegen. 

 

4.2.10 De omvang van de schadevergoedingsverplichting bij onrechtmatige daad als grondslag 

 

Aanvaardt men onrechtmatige daad als grondslag voor vergoeding van kosten, dan rijst de vraag 

hoe daarmee in overeenstemming valt te brengen dat slechts een recht zou (moeten) bestaan op 

vergoeding van de kosten die uitstijgen boven hetgeen in normaal acquisitief opzicht naar 

verkeersopvattingen mochten worden verwacht (van de extra gemaakte kosten dus). Wie een 

onrechtmatige daad pleegt, ziet zich immers in beginsel geconfronteerd met een verplichting tot 

volledige schadevergoeding. Dat volgt uit de toepasselijkheid van afdeling 10 van titel 1 van Boek 

6 BW, handelend over schadevergoeding. Dat leidt er dan weer toe dat als vermogensschade – 

ingeval van een op onrechtmatige daad gestoelde vordering tot vergoeding van 

onderhandelingskosten – de partij die de kosten heeft gemaakt in beginsel in de positie moet 

worden gebracht waarin hij zou zijn komen te verkeren indien de onderhandelingen niet zouden 

hebben plaatsgevonden. En dat betekent dan vergoeding van het volledige negatief 

contractsbelang, waaronder mede begrepen de kosten die naar verkeersopvattingen als acquisitieve 

kosten voor eigen rekening zouden dienen te blijven (art. 6:95 juncto 6:96 BW). 

 

Wil men daaraan ontkomen (en dat heeft, zoals hiervoor uitgewerkt, mijn voorkeur; naar analogie 

met de rechtmatige overheidsdaad meen ik immers dat de in acquisitief opzicht naar 

verkeersopvatting te maken “aanloopkosten” voor eigen rekening dienen te blijven) dan biedt de 

wet daartoe voldoende mogelijkheden. Ik denk dan bijv., zoals in hfdst. 9 nog nader aan de orde 

zal komen, bijvoorbeeld aan toepassing van art. 6:98, welk artikel bepaalt dat voor vergoeding 

slechts in aanmerking komt de schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de 

aansprakelijkheid van de schuldenaar berust dat zij hem, mede gezien de aard van de 

aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. 

Indien wij kijken naar in het kader van dit artikel van belang zijnde criteria als de aard van de 
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overtreden norm (in casu de schending van een algemene betamelijkheidsnorm), de aard van de 

schade (in casu geleden verlies) en, meer in het bijzonder, de woorden “in zodanig verband” in art. 

6:98 BW, dan zou de rechter m.i. moeten kunnen concluderen dat slechts de kosten die uitstijgen 

boven hetgeen in acquisitief opzicht naar verkeersopvattingen aan kosten voor eigen rekening 

genomen dienen te worden, moeten worden gezien als schade die “in verband staat” met de 

gepleegde onrechtmatige daad. 

 

Verder kan gedacht worden aan toepassing van art. 6:101 BW, welk artikel handelt over eigen 

schuld bij het ontstaan van de schade. Hiervoor bracht ik al tot uitdrukking dat m.i. tot 

uitgangspunt genomen zou moeten worden dat wie onderhandelingen begint, daarmee ook in 

zekere zin het risico neemt dat de kosten die hij in dat kader moet maken (en die als het ware 

inherent zijn aan het voeren van de betreffende onderhandelingen), niet zullen kunnen worden 

terugverdiend indien de onderhandelingen uiteindelijk niet succesvol zullen blijken te zijn. Dat 

betekent dan m.i. dat in een dergelijke situatie de schade (alsdan bestaande uit de kosten die in 

acquisitief opzicht naar verkeersopvatting voor eigen rekening dienen te komen) mede een gevolg 

is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, zodat de 

vergoedingsplicht met die schade dient te worden verminderd. Anders gezegd: het causale verband 

tussen de laakbare handelwijze (eruit bestaande dat wordt toegestaan of zelfs bevorderd dat – kort 

gezegd – additionele kosten gemaakt worden in de wetenschap dat geen reëel uitzicht meer bestaat 

op het verwerven van de overeenkomst) en de schade die bestaat uit de kosten die naar 

verkeersopvattingen voor eigen rekening genomen dienen te worden, ontbreekt. 

 

Tot slot kan gedacht worden aan de algemene matigingsbevoegdheid die de rechter op grond van 

art. 6:109 BW heeft. Het artikel bepaalt dat indien toekenning van volledige schadevergoeding in 

de gegeven omstandigheden, waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen 

bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou 

leiden, de rechter een wettelijke verplichting tot schadevergoeding kan matigen. Het betreft hier 

een algemeen matigingsrecht en geeft de rechter een discretionaire bevoegdheid om af te zien van 

de toekenning van volledige schadevergoeding.
42

 Wel geldt als criterium dat de toekenning van 

volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden zou leiden tot kennelijk 

onaanvaardbare gevolgen (billijkheidscorrectie). Daarbij dient een afweging plaats te vinden van 

de belangen en alle overige omstandigheden die aan de zijde van beide partijen bestaan.
43

 Naar ik 

meen bevat ook dit artikel voor de rechter alle mogelijkheden om een eventueel toegekende 

schadevergoeding, uitgaande van het negatief contractsbelang in een geval van kostenvergoeding 

bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen, toe te kennen tot het bedrag dat naar 

verkeersopvattingen voor eigen rekening die te blijven, of, anders gezegd, te matigen voor wat 

betreft die voor eigen rekening komende kosten. 

 

4.2.11 “Schadevoorkomingsplicht”; een mogelijke grondslag? 

 

In dit kader wil ik ook de door Keirse in haar oratie uitgesproken gedachte van een zogenaamde 

schadevoorkomingsplicht niet onvermeld laten.
44

 De door haar geïntroduceerde 

schadevoorkomingsplicht, die zij zowel in delictueel als in contractueel verband aanneemt, komt er 
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 MvA II, Parl. Gesch. 6, p. 451. 
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 HR 28 mei 1999, NJ 1999, 510. 
44

 Keirse 2009. 
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in de kern op neer dat de schadebeperkingsplicht (van ouds: de verplichting om de eigen schade 

zoveel mogelijk te beperken met als sanctie een deel van de geleden schade voor eigen rekening te 

moeten nemen) niet alleen van toepassing is op de schuldeiser, maar ook op de schuldenaar. Deze 

(uit een contract of onrechtmatige daad voortvloeiende rechtens afdwingbare) rechtsplicht van de 

schuldenaar, zo betoogt Keirse, ligt al jaren verscholen in ons rechtssysteem. Zij verwijst daartoe, 

voor wat betreft het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, naar het arrest van de Hoge Raad 

van 18 juni 1993 (AIDS-test I)
45

 en voor wat betreft het contractuele aansprakelijkheidsrecht 

naar het arrest van de Hoge Raad van 12 december 2003 (AIDS-test II)
46

. In de respectieve casus 

die aan deze arresten ten grondslag lagen, werd in beide gevallen met succes een AIDS-test 

afgedwongen van degene die mogelijk de eisende partij besmet zou kunnen hebben en in beide 

gevallen, kort gezegd, op grond van het zwaarwegende belang bij een zo snel mogelijke 

beëindiging van de onzekerheid omtrent een eventuele besmetting aan de zijde van de eisende 

partij casu quo ter voorkoming van het moeten nemen van bezwarende preventieve maatregelen 

door de eisende partij zoals toediening van medicijnen. 

 

Keirse (en ik deel haar mening op dit punt) ziet hierin een toepassing van de plicht om schade die 

een ander mogelijk oploopt, te voorkomen of te beperken. Keirse merkt in haar oratie onder meer 

op: 

 
“Partijen die in onderhandeling treden over het sluiten van een overeenkomst komen tot elkaar te staan in een 

bijzondere door de redelijkheid en billijkheid beheerste maatschappelijke rechtsverhouding. En daarmee verhouden 

zij zich tevens tot de aan het recht ten grondslag liggende beginselen. Dit brengt mee dat partijen niet alleen 

uitvoering dienen te geven aan de verbintenissen die zij met zoveel woorden op zich nemen, maar ook dat zij in 

ruimere zin over en weer gehouden zijn om eventuele uit de overeenkomst voortvloeiende schade te voorkomen. 

(…) De schadevoorkomingsplicht begint in de precontractuele fase en loopt door tijdens de overeenkomst en ook 

nog daarna. Hoever deze verplichting in een concreet geval reikt hangt af van uiteenlopende omstandigheden, zoals 

de aard van de overeenkomst, de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten en de hoedanigheid van partijen. In 

ieder geval wordt van partijen verlangd dat ze hun best doen om de overeenkomst zoveel mogelijk tot een goed 

einde te brengen op de manier die was beoogd. Vereist is een redelijke, coöperatieve opstelling. Daarbij zijn partijen 

verplicht elkaar te informeren, elkaar te wijzen op consequenties of te waarschuwen voor bepaalde risico’s opdat er 

voldoende informatie voorhanden is om wederzijds een verantwoorde keuze te maken” 

 

De aanvaarding van het beginsel van de schadevoorkomingsplicht, zo vervolgt Keirse, leidt 

(gemakkelijker) tot resultaten die met de klassieke benadering slechts moeilijk kunnen worden 

gevonden. Daarmee rijst de vraag of dit ook geldt voor het leerstuk van de kostenvergoeding bij 

gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen in de precontractuele fase. 

 

In de door mij voorgestane visie is de grondslag voor een dergelijke vergoedingsplicht (de hierna 

te bespreken eerder uitzonderlijke gevallen van ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde 

betaling daargelaten) onrechtmatige daad. De onrechtmatigheid wordt daarbij gevormd door het 

schenden van de norm dat het onbehoorlijk (in de zin van maatschappelijk onzorgvuldig) is om van 

de onderhandelingspartner te verlangen dat deze kosten maakt in de wetenschap dat die zelfde 

onderhandelingspartner geen reëel uitzicht (meer) heeft om mee te dingen naar de overeenkomst. 

Maar is deze handelwijze, bezien in het licht van de economische en maatschappelijke realiteit van 

alle dag en gegeven het uitgangspunt dat iedereen die gaat onderhandelen, het risico loopt in zekere 
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 HR 18 juni 1993, NJ 1994, 347 (AIDS-test I). 
46

 HR 12 december 2003, JOL 2003, 652 (AIDS-test II). 
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zin te worden “uitgespeeld” in de concurrentieslag met anderen, wel maatschappelijk 

onzorgvuldig. Met andere woorden: levert zij (in alle gevallen) wel een onrechtmatige daad op? 

M.i. wel, maar ik erken zonder meer dat deze stelling voor discussie vatbaar is (evidente gevallen 

van misbruik daargelaten). De vraag rijst of het aanvaarden van een algemene rechtsplicht in de 

door Keirse voorgestane vorm van de schadevoorkomingsplicht hier wellicht uitkomst zou kunnen 

bieden. Een handelwijze die dan wellicht nog (net) niet maatschappelijk onzorgvuldig moet 

worden geacht in de zin van art. 6:162 BW (en daarmee een onrechtmatige daad oplevert), kan dan 

mogelijk al wel een schending opleveren van een ook in de precontractuele fase aan te nemen 

schadevoorkomingsplicht. 

 

De vraag die dan vervolgens wel rijst – en die beantwoordt Keirse, als ik het goed zie, in haar 

oratie niet – is wat dan precies de juridische grondslag is voor een vordering tot vergoeding van 

kosten (lees: schadevergoeding). In de gedachte van Keirse meegaand, kom ik dan tot de 

schending van een tussen partijen, kennelijk uit de (precontractuele) redelijkheid en billijkheid 

voortvloeiende rechtsplicht (in de vorm van de door haar aangeduide schadevoorkomingsplicht), 

maar dat blijft noodzakelijkerwijs een buitencontractuele aansprakelijkheid (tenzij men een in 

hfdst. 2 besproken diligentieovereenkomst zou willen aannemen, maar een dergelijke aanname 

wordt, zoals in par. 2.2.1 van hfdst. 2 ook is uiteengezet, algemeen verworpen). Komen we dan 

toch weer bij de onrechtmatige daad terecht (in het kader waarvan het schenden van de 

schadevoorkomingsplicht dan gelijkgesteld moet worden aan het schenden van een 

maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm), of is het de bedoeling dat het schenden van de 

precontractuele schadevoorkomingsplicht een zelfstandige grondslag voor aansprakelijkheid 

oplevert (al dan niet uiteindelijk weer gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid als zelfstandige 

grondslag voor verbintenissen)? Ik ben bepaald geen voorstander van deze laatste benadering, 

zoals ik in hfdst. 8 nader uitwerk; daar waar men tot een bevredigende oplossing kan komen met 

toepassing van de traditionele bronnen van verbintenissen, zou men met een beroep op de 

rechtszekerheid bij voorkeur geen alternatieve bronnen moeten aanwenden waarvan de reikwijdte 

en de rechtsgevolgen tal van onduidelijkheden met zich brengen. Mijn conclusie met betrekking tot 

de door Keirse voorgestane oplossing is dan ook dat het door haar ontwikkelde leerstuk op het 

eerste gezicht een aantrekkelijk alternatief zou kunnen bieden voor de oplossing van de 

problematiek die in dit hoofdstuk centraal staat (kostenvergoeding in de precontractuele fase bij 

gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen), maar dat die aantrekkelijkheid in belangrijke mate 

wordt ondergraven door de onduidelijkheid die, althans voor mij, bestaat met betrekking tot het 

antwoord op de vraag wat nu dogmatisch heeft te gelden als de bron van de verbintenis tot 

vergoeding van de gemaakte kosten; wil men de onrechtmatige daad alsnog als bron hanteren 

(schending van de schadevoorkomingsplicht is op zichzelf maatschappelijk onzorgvuldig), dan 

komen de door Keirse en mijzelf verdedigde opvattingen uiteindelijk wel weer heel dicht bij 

elkaar; men kan zich zelfs afvragen of de schadevoorkomingsplicht in dit verband dan niet een 

(overigens m.i. zeer wel gekozen) benaming betreft voor de door mij in het kader van art. 6:162 

BW als onrechtmatig aangeduide handelwijze die eruit bestaat dat een onderhandelende partij 

toestaat dat de wederpartij – kort gezegd – extra kosten maakt terwijl eerstgenoemde partij al 

weet dat zijn wederpartij geen reëel uitzicht meer heeft op het verwerven van de overeenkomst 

waarover wordt onderhandeld. Eerstgenoemde partij handelt dan in strijd met de op hem 

rustende schadevoorkomingsplicht. De (geschonden) norm is dan dezelfde, alleen de benaming 

verschilt.
47

 Ziet men de schending van de schadevoorkomingsplicht als een zelfstandige bron van 

                                                 
47

 Ik neem althans aan, dat het niet de bedoeling van Keirse zal zijn geweest om een nieuwe, strengere norm te 
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verbintenissen, dan zoekt men de oplossing buiten de traditionele bronnen van verbintenissen, 

hetgeen op zichzelf natuurlijk mogelijk is, maar waarbij naar mijn mening uiterste 

terughoudendheid zou dienen te worden betracht en hetgeen dus niet mijn voorkeur heeft. 

Samenvattend kom ik aldus tot de conclusie dat de theorie van de schadevoorkomingsplicht, zoals 

ik althans begrijp dat deze Keirse voor ogen staat, voor wat betreft de problematiek van de 

kostenvergoeding bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen, geen passende oplossing biedt. 

 

4.2.12 Rechtmatige daad; ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling en 

zaakwaarneming 

 

Alternatieve grondslagen voor het aannemen van een verplichting tot vergoeding van 

onderhandelingskosten in situaties waarin onderhandelingen gelegitimeerd zijn afgebroken, zouden 

onder omstandigheden ook kunnen worden gevonden in het leerstuk van de ongerechtvaardigde 

verrijking, de onverschuldigde betaling of, eventueel – maar dat zou ik niet willen bepleiten – dat 

van de zaakwaarneming. Op deze leerstukken wordt ook in hfdst. 8 nader ingegaan. Ik volsta er 

hier dan ook mee om, voor wat betreft de kwestie van de kostenvergoeding in de precontractuele 

fase vóórdat het stadium intreedt waarin het een partij niet langer vrij staat eenzijdig de 

onderhandelingen af te breken, op te merken dat een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking of 

onverschuldigde betaling (en dat geldt zeer zeker voor een vordering uit zaakwaarneming) slechts 

bij uitzondering zal kunnen slagen en geef daarop de volgende toelichting.  

 

4.2.13 Ongerechtvaardigde verrijking 

 

Een vordering in verband met ongerechtvaardigde verrijking ex art. 6:212 BW zal veelal stranden 

op het niet genoegzaam kunnen aantonen van een verrijking van de onderhandelingspartner. 

Weliswaar bevat het begrip “verrijking” zowel behaald voordeel als afgewend nadeel en is deze 

term nog verruimd in het arrest van de Hoge Raad van 5 september 2008
48

, desalniettemin zal het 

in de praktijk doorgaans lastig zijn om aan te tonen dat de wederpartij van de afbrekende partij 

überhaupt op enigerlei wijze gebaat is geweest bij hetgeen de onderhandelingspartner heeft 

gepresteerd. Art. 6:212 BW spreekt echter ook over een ongerechtvaardigde verrijking ten koste 

van een ander, ofwel: tegenover een verrijking dient een verarming te staan en de vraag rijst of 

daar in alle gevallen in de hier bedoelde situatie aan zal zijn voldaan.
49

 Ik geef drie voorbeelden 

waarin de hier bedoelde problematiek naar voren komt. Allereerst de situatie waarin een vordering 

uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking uitkomst kan bieden. Stel dat de gemeente Valburg 

aannemer Plas verzocht had om, terwijl de fase in het onderhandelingsproces waarin het eenzijdig 

afbreken van de onderhandelingen niet meer vrij stond, nog niet was ingetreden, de plannen voor 

                                                                                                                                                              
introduceren in de vorm van de door haar genoemde schadevoorkomingsplicht dan de norm die geldt voor het 

aannemen van maatschappelijk onzorgvuldig (en daarmee onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW. 
48

 HR 5 september 2008, LJN:BD4745, (Verrijkte vrouw) waarin de Hoge Raad overwoog dat van een 

ongerechtvaardigde verrijking ook sprake kan zijn indien en voor zover de uitgave ten behoeve van een verbouwing, 

ook al heeft die verbouwing op zichzelf niet tot een waardestijging van het pand geleid, voor rekening van de partij zijn 

gekomen die een vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking instelt en de wederpartij zich die uitgave aldus heeft 

bespaard. 
49

 Het beginsel dat ongerechtvaardigde verrijkingen ongedaan gemaakt dienen te worden, zonder dat men 

noodzakelijkerwijs denkt aan een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW), speelt, in de 

context van afgebroken onderhandelingen, een belangrijke rol in de beschouwingen van Nieuwenhuis (Nieuwenhuis, 

1988, p. 113). 
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het te bouwen zwembad aan te passen in dier voege dat niet langer van een rechthoekig zwembad, 

maar van een ovaal zwembad moest worden uitgegaan en aannemer Plas uiteindelijk de bouw niet 

zou worden gegund. Wanneer een andere aannemer uiteindelijk de opdracht krijgt om een ovaal 

zwembad te bouwen, bespaart de gemeente kosten omdat de berekeningen en tekeningen voor de 

bouw van een ovaal zwembad door de nieuwe aannemer niet meer hoeven te worden gemaakt. 

Aannemer Plas daarentegen lijdt schade omdat hij geen gelegenheid krijgt om de kosten die hij 

voor het aangepaste ontwerp heeft moeten maken, terug te verdienen, terwijl het gewijzigde 

ontwerp voor hem verder waardeloos is. Hier heeft een vordering op grond van 

ongerechtvaardigde verrijking m.i. kans van slagen. 

 

Een probleem doet zich voor in de situatie dat de gemeente besluit uiteindelijk een ruitvormig 

zwembad te laten bouwen. Kan men nu zeggen dat de gemeente, nu de berekeningen en 

tekeningen voor een ovaal zwembad ook voor de gemeente waardeloos zijn, verrijkt is? Dit lijkt 

niet zonder meer het geval. Weliswaar heeft als verrijking in het algemeen te gelden iedere 

toename van het vermogen van de verrijkte, waarbij in beginsel gekeken moet worden naar de 

waarde van de prestatie ten tijde van de ontvangst, maar in casu heeft de prestatie voor de 

gemeente geen enkele toegevoegde waarde gehad.
50

 Een soortgelijk probleem doet zich voor in de 

situatie dat aannemer Plas nog een (eerder) ontwerp voor een ovaal zwembad in de kast had liggen 

en dus geen extra kosten heeft moeten maken om dit aan de gemeente te presenteren, terwijl het 

aanleveren van plannen voor een ovaal zwembad (naar objectieve maatstaven) wel duidelijk 

uitstijgt boven de normale acquisitieve inspanningen. Een soortgelijk probleem doet zich voor in 

de situatie dat aannemer Plas nog een (eerder) ontwerp voor een ovaal zwembad in de kast had 

liggen en dus geen extra kosten heeft moeten maken om dit aan de gemeente te presenteren, terwijl 

het aanleveren van plannen voor een ovaal zwembad wel duidelijk uitstijgt boven de normale 

acquisitieve inspanningen. In laatstbedoelde situatie kan men zich afvragen of tegenover de 

verrijking door de gemeente (aangenomen dat het gewijzigde ontwerp voor de gemeente nut heeft 

gehad) een verarming van aannemer Plas staat. Dit is in de geschetste situatie naar mijn oordeel 

niet het geval. 

 

4.2.14 Onverschuldigde betaling 

 

Wat het leerstuk van onverschuldigde betaling betreft, merk ik allereerst op dat een beroep daarop 

niet is beperkt tot onverschuldigd betaald geld of onverschuldigd geleverde goederen. De 

onverschuldigde betaling strekt zich ook uit tot onverschuldigd verrichte diensten.
51

 Daaraan kan 

nog worden toegevoegd dat naar Nederlands recht dwaling niet een vereiste is voor een succesvol 

instellen van de condictio indebiti. In de parlementaire geschiedenis wordt bovendien opgemerkt 

dat het begrip prestatie ruim opgevat dient te worden: een beoogde (of gewilde) prestatie is niet 

noodzakelijk. Het gaat erom of hetgeen in concreto is gebeurd als een prestatie kan worden 
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 Vgl. Hof Leeuwarden 30 mei 2001, NJ 2001, 678, waarin sprake was van een vordering wegens ongerechtvaardigde 

verrijking, ingesteld door de Staat die een aan een ander toebehorend perceel grond had gesaneerd en stelde dat de 

eigenaar – kort gezegd – met de omvang van de saneringskosten was verrijkt. De eigenaar had het desbetreffende 

perceel voor de sanering echter gekocht voor een bedrag dat hoger was dan de getaxeerde waarde van het perceel na de 

sanering. Het hof oordeelde dat, nu de eigenaar het perceel had aangekocht voor een hoger bedrag dan de getaxeerde 

prijs na sanering, hij niet verrijk was in de zin van art. 6:212 BW. Door betaling van een koopprijs die uitsteeg boven 

de taxatiewaarde, was de verrijking verminderd dan wel teniet gedaan. 
51

 Asser-Hartkamp II, nr. 320.  
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aangemerkt.
52

 De kern blijft echter de onverschuldigdheid van de prestatie. Dit betekent enerzijds 

dat er op het moment van presteren geen rechtsverhouding aanwezig mag zijn maar anderzijds 

betekent het ook dat een prestatie die zonder enige verplichting en slechts in de hoop en 

verwachting dat een gedane offerte zal worden geaccepteerd, is verricht, niet als onverschuldigd in 

de zin van art. 6:203 kan worden gekwalificeerd. Anders gezegd: wij spreken thans over de situatie 

waarin er nog geen totstandkomingsvertrouwen is in het welslagen van de onderhandelingen en 

wie onder die omstandigheden bij zijn volle verstand een investering pleegt, dient zich per definitie 

te realiseren dat de betreffende investering onverschuldigd geschied en kan zich vervolgens, 

wanneer de onderhandelingen in het hier bedoelde stadium worden afgebroken, er zich niet op 

beroepen dat hij via de weg van de onverschuldigde betaling voor de betreffende investering 

gecompenseerd dient te worden. In zekere zin speelt deze zelfde redenering bij het leerstuk van de 

ongerechtvaardigde verrijking ook voor wat betreft het begrip “ongerechtvaardigd” in art. 6:212 lid 

1 BW. De omstandigheid dat men er toch toe overgaat om een additionele investering te plegen 

kan onder omstandigheden (vide hetgeen hierboven naar voren is gebracht met betrekking tot 

onrechtmatige daad) reden zijn voor een vordering uit hoofde van art. 6:162 BW, maar m.i. niet uit 

hoofde van art. 6:203 BW.  

 

4.2.15 Zaakwaarneming 

 

Tenslotte het leerstuk van de zaakwaarneming. Drion
53

 heeft verdedigd dat werkzaamheden als het 

maken van ontwerpen en het uitvoeren van calculaties beschouwd kunnen worden als handelingen 

in het kader van zaakwaarneming. In deze benadering kan ik mij niet goed vinden. De redenering 

dat indien een partij bij het maken van een offerte bepaalde activiteiten verricht die ten goede 

(kunnen) komen aan de onderhandelingspartner, vind ik veel te gekunsteld.  

 

Op basis van het vorenstaande concludeer ik dat als mogelijke grondslag voor een vordering tot 

vergoeding van kosten in het stadium waarin het partijen over en weer nog vrij staat de 

onderhandelingen eenzijdig niet-schadeplichtig af te breken, voornamelijk de onrechtmatige daad 

in aanmerking komt en eventueel het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking. Naar mijn 

mening zou men, voor wat betreft een vordering uit onrechtmatige daad, uit de omstandigheden 

waaronder een partij ertoe overgaat om meer kosten te maken c.q. verdergaande investeringen te 

plegen dan die welke in acquisitief opzicht naar verkeersopvattingen mochten worden verwacht, 

maatschappelijk onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig handelen moeten kunnen afleiden, maar 

daartoe is dan minst genomen wel noodzakelijk een reële (en daarmee rechtens relevante) mate van 

vertrouwen dat men in elk geval nog kandideert als potentiële partij bij de overeenkomst over de 

totstandkoming waarvan wordt onderhandeld, terwijl de facto van een dergelijke situatie geen 

sprake meer is of waarbij op andere wijze door de partij die de extra acquisitieve inspanning 

verlangt, verder wordt gegaan dan de grenzen van het betamelijke, bijv. door misbruik te maken 

van de wetenschap dat de onderhandelingspartner in een dwangpositie verkeert en vanuit 

economische motieven of anderszins eenvoudigweg niet anders kán dan om – zonder om 

compensatie te vragen – mee te gaan in het verzoek van zijn onderhandelingspartner tot het maken 

van meer dan redelijke onderhandelingskosten. In het algemeen wil ik in dit kader meer in het 

algemeen nog opmerken dat m.i. niet snel tot vergoeding van kosten moet worden overgegaan; ook 

hier zou ik willen pleiten voor het toepassen van een strenge en tot terughoudendheid nopende 
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maatstaf voor wat betreft zowel het aannemen van de hiervoor bedoelde rechtens relevante 

vertrouwensondergrens als voor het aannemen van onrechtmatigheid. 

 

4.2.16 Kostenvergoeding bij de rompovereenkomst 

 

Een interessante vraag is nog of er in de fase van een rompovereenkomst, ingeval een der partijen 

weigert daar verder door voortzetting van de onderhandelingen invulling aan te geven, ook plaats 

is voor een kostenvergoeding. Men zou kunnen betogen dat, zo de contractuele fase is ingetreden, 

een belangrijk argument voor het aannemen van een vergoedingsplicht is komen te ontvallen; de 

partij die de extra acquisitieve inspanning heeft geleverd, ziet deze immers beloond in de vorm van 

een totstandgekomen overeenkomst die hem, in elk geval in theorie, in staat zou moeten stellen om 

zijn kosten geheel of gedeeltelijk terug te verdienen. Ik zou er dan in die situatie ook voor willen 

pleiten om aan te nemen dat, ook daar waar er bovengemiddelde acquisitieve inspanningen zijn 

geleverd in de precontractuele fase, een eventuele vergoedingsplicht zich “oplost” in de bereikte 

(definitieve) wilsovereenstemming. Hooguit zou ik willen aannemen dat de hier bedoelde kosten 

(laten we zeggen: nadere investeringen om te trachten de “witte plekken” door nadere 

onderhandelingen in te vullen) ingeval van ontbinding van de rompovereenkomst, kunnen worden 

meegenomen als ontbindingsschade in de zin van art. 6:277 BW. 

 

4.3 Conclusie 

 

Zijn de onderhandelingen nog niet in een stadium komen te verkeren waarin het partijen niet 

langer vrij staat om deze eenzijdig af te breken, dan kan het desalniettemin zo zijn dat, bij het 

afbreken van de onderhandelingen in het daaraan voorafgaande stadium, er aan de zijde van de 

teleurgestelde partij recht bestaat op vergoeding van de door deze gemaakte kosten. Daarmee 

zijn wij gekomen aan de tweede vraag die in dit hoofdstuk centraal staat: wanneer moet worden 

aangenomen dat sprake is van een recht op vergoeding van kosten hoewel de onderhandelingen 

gelegitimeerd zijn afgebroken? 

 

Voorop gesteld moet worden dat van een ieder die zich inlaat met (commerciële) 

onderhandelingen, een zekere investering mag worden verwacht in de wetenschap dat die 

investering niet zal kunnen worden terugverdiend indien de overeenkomst waarover wordt 

onderhandeld uiteindelijk niet tot stand komt. Dat is, anders gezegd, het ondernemersrisico. M.i. 

bestaat er, dit gegeven tot uitgangspunt nemend, dus hooguit een recht op vergoeding van de 

kosten die uitstijgen boven hetgeen in normaal acquisitief opzicht naar verkeersopvattingen 

mochten worden verwacht. Welke kosten dit zijn hangt af van tal van omstandigheden, zoals de 

aard van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld, het gebruik in de branche en eventueel 

tussen partijen naar aanleiding van eerder tussen hen gevoerde onderhandelingen ontstane 

verwachtingen. 

 

Louter het maken van dergelijke extra kosten alleen is m.i. echter niet voldoende voor een recht 

op vergoeding daarvan. Minst genomen dient naar mijn oordeel ook sprake te zijn van de situatie 

waarbij de teleurgestelde partij er rechtens relevant op heeft mogen vertrouwen dat hij nog een 

reële kans zou maken op het verwerven van de overeenkomst over de totstandkoming waarvan 

werd onderhandeld terwijl men de facto moet vaststellen dat die reële kans niet meer bestond of 

indien er andere omstandigheden zijn die maken dat er een juridische grondslag is voor de 
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vergoeding van kosten, zoals bijv. de situatie waarbij partijen tegen elkaar worden uitgespeeld op 

een wijze die maatschappelijk onzorgvuldig geacht moet worden. Dat brengt mij tot de juridische 

grondslag voor een dergelijke vergoedingsaanspraak. 

 

In verreweg de meeste gevallen meen ik dat die grondslag gevonden zal kunnen worden in art. 

6:162 BW. De maatschappelijke onzorgvuldigheid van het handelen is het gevolg van het 

gegeven dat de aansprakelijke partij heeft toegestaan dat zijn onderhandelingspartner de hier 

bedoelde extra kosten heeft gemaakt terwijl hij wist dat zijn onderhandelingspartner al geen reëel 

uitzicht meer had op het verwerven van de overeenkomst of, anders gezegd, dat zijn 

onderhandelingspartner de facto al niet meer “in de race was”. Daarnaast zou men onder 

omstandigheden een recht op vergoeding van kosten kunnen baseren op ongerechtvaardigde 

verrijking. Onverschuldigde betaling in zaakwaarneming zie ik niet of slechts in zeer specifieke 

gevallen als een mogelijke juridische grondslag. De zogenaamde “constructie Drion” waarbij 

niet het afbreken op zich onrechtmatig is, maar het afbreken in combinatie met het niet 

aanbieden van vergoeding van de kosten, acht ik te gekunsteld en, gegeven ons relatief brede 

onrechtmatigedaadsbegrip waarmee passende, genuanceerde oplossingen gevonden kunnen 

worden, ook onnodig. 

 

Wanneer wij de theorie zoals die in hfdst. 3 en in dit hoofdstuk is omschreven, samen proberen 

te vatten in een voor de praktijk hanteerbaar, zij het noodzakelijkerwijs zeer sterk 

vereenvoudigd, schema, geeft dat het volgende beeld, waarbij ik de mogelijkheid van het reeds 

ingetreden zijn van de contractuele fase (de fase van de rompovereenkomst) gemakshalve buiten 

beschouwing heb gelaten. Volledigheidshalve zij hierbij nog opgemerkt dat de juridische 

werkelijkheid uiteraard (veel) te weerbarstig is om zich schematisch in alle facetten te laten 

weergeven, maar desalniettemin meen ik dat wanneer de hiervoor omschreven nuanceringen niet 

uit het oog worden verloren, het onderstaande schema als een algemene leidraad zou kunnen 

fungeren. 
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5 Onderhandelen; een juridisch dynamisch proces 
 

5.1 Inleiding 

 

In de voorafgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat de onderhandelingsvrijheid van 

partijen niet onbegrensd is. Weliswaar kan, in het verlengde van het beginsel van de 

contractsvrijheid, als algemeen uitgangspunt worden aanvaard dat onderhandelingspartners, totdat 

de contractuele fase is bereikt, de onderhandelingen desgewenst in beginsel eenzijdig kunnen 

beëindigen. Naarmate de onderhandelingen zich verdichten wordt deze vrijheid op enig moment 

wel beperkt. 

 

Het voeren van onderhandelingen is geen statisch, onomkeerbaar proces, waarbij successievelijk 

alle onderhandelingsfasen uit de door mij verworpen driefasenleer noodzakelijkerwijs zouden 

dienen te worden doorlopen en waarbij daaraan telkenmale dezelfde rechtsgevolgen zouden kunnen 

worden verbonden en verbonden blijven. In tegendeel: het voeren van onderhandelingen is een 

dynamisch proces waarbij het bijv. heel goed mogelijk is dat partijen “terugglijden” van het 

stadium waarin het eenzijdig afbreken van de onderhandelingen niet meer vrij staat, naar een 

situatie waarin dat weer wel mogelijk is. Het is heel goed denkbaar, dat hoewel op enig moment 

sprake is van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen, partijen toch nog op een ongeregeld 

punt stuiten waarover zij – ook indien zij daarover in redelijkheid onderhandelen – geen 

overeenstemming kunnen bereiken en dat uiteindelijk blijkt voor hen (of een van hen) van zodanige 

relevantie te zijn dat dit punt ook niet door de gewoonte of de redelijkheid en billijkheid kan 

worden ingevuld. Dan kan alsnog een gerechtvaardigd breekpunt in de onderhandelingen ontstaan.  

 

Verder betekent het intreden van het stadium waarin sprake is van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen niet onder alle omstandigheden dat het afbreken van de 

onderhandelingen ook niet meer geoorloofd is. Wat dit laatste betreft, heeft de Hoge Raad in het 

arrest De Ruijterij/MBO
1
 een belangrijke nuancering aangebracht op de door de Hoge Raad in (met 

name) de arresten Plas/Valburg, VSH/Shell, Vogelaar/Skil en Shell/Van Esta Tjallingii 

geformuleerde regels voor wat betreft de precontractuele verhoudingen. 

 

5.2 Het arrest De Ruijterij/MBO 

 

In de procedure tussen De Ruijterij B.V. (“De Ruijterij”) en MBO/Ruiters B.V. (“MBO”) lag de 

zaak als volgt. De Ruijterij onderhandelde met MBO over het realiseren van een uitbreiding van 

een door De Ruijterij geëxploiteerd hotel in Maastricht. In dat kader sloten partijen op 19 januari 

1991 een overeenkomst betreffende fase 1 (betrekking hebbend op het voorlopig ontwerp) van het 

uitbreidingsproject. Na een bevredigend verloop van fase 1, zou deze overeenkomst worden 

gevolgd door een overeenkomst betreffende fase 2 (betrekking hebbend op de vaststelling van het 

definitieve ontwerp) en fase 3 (betrekking hebbend op de daadwerkelijke realisatie van de 

uitbreiding). Partijen gingen toen uit van een “turn key” opdracht aan MBO op basis van 

cascolevering. In de overeenkomst waren termijnen bepaald waarbinnen aan bepaalde voorwaarden 

zou moeten zijn voldaan. Zo diende uiterlijk op 28 februari 1991 een voorlopig ontwerp te zijn 

vastgesteld en uiterlijk op 31 maart 1991 door B&W van Maastricht een definitief besluit te zijn 

                                                      
1
 HR 14 juni 1996, NJ 1997, 481 (De Ruijterij/MBO). 
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genomen omtrent het bestemmingsplan en diende door partijen een nadere overeenkomst te zijn 

gesloten met betrekking tot het ontwerp van de “turn key” overeenkomst. Zou aan deze 

tijdslimieten niet zijn voldaan, dan dienden partijen volgens art. 4 van de zogenaamde fase-1-

overeenkomst met elkaar in overleg treden. Mocht vervolgens op 31 mei 1991 nog geen 

aanvaardbare oplossing zijn gevonden, dan zou de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst 

zijn geëindigd. Mocht de overeenkomst krachtens dit artikel worden ontbonden, dan zou De 

Ruijterij volgens art. 6 daarvan door betaling van een bedrag van ƒ 20 000 finaal gekweten zijn ten 

opzichte van MBO. De in de fase-1-overeenkomst bepaalde termijnen werden niet gehaald, 

evenmin als later overeengekomen of voorgestelde termijnen. Partijen waren echter na het 

verstrijken daarvan met elkaar in onderhandeling gebleven, met name over de aanbiedingsprijs van 

MBO. De termijn van art. 4 is laatstelijk verschoven naar 31 december 1991. De Ruijterij 

waarschuwde MBO daarbij dat als geen vruchtbaar overleg meer mogelijk zou zijn, alsdan nog niet 

voldaan zou zijn aan de afgesproken voorwaarden. Uiteindelijk bleken de voorwaarden op 

31 december 1991 niet te zijn ingetreden. Bij brief van 21 april 1992 deed MBO, om de impasse te 

doorbreken, een geheel nieuw voorstel om de uitbreiding te realiseren. In een bijeenkomst van 

partijen op 23 april 1992 zijn partijen het vervolgens op een aantal punten eens geworden, maar niet 

over de prijs, waaromtrent een gat van ƒ 1 200 000 tussen het budget van De Ruijterij en de 

vraagprijs van MBO bleef bestaan. 

 

Tijdens de verdere besprekingen op 22 mei 1992 betreffende de opbouw van de prijsaanbieding van 

MBO was namens De Ruijterij een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de goedkeuring van de 

Engelse topholding van de groep waartoe De Ruijterij behoorde. Na deze bespreking was 

vorenbedoeld verschil tussen budget en vraagprijs teruggebracht naar ƒ 400 000. 

 

Hierna was door een architect een “planverkleining nr. 4” ontworpen, welke op 10 juli 1992 was 

besproken. Vervolgens had De Ruijterij aan MBO toestemming verleend om een bouwvergunning 

aan te vragen, welke bouwvergunning in de loop van 1993 werd verleend. 

 

In oktober en november 1992 waren over het project en over andere op hetzelfde terrein als waarop 

het betreffende hotel gelegen was te realiseren projecten, besprekingen gevoerd waaraan De 

Ruijterij niet had deelgenomen. Wel had een vertegenwoordiger van De Ruijterij op 14 januari 

1993 aan omwonenden toelichtingen omtrent de uitbreidingsplannen gegeven, daarbij aangevende 

dat het begin van de bouw was gepland in april 1993. 

 

Bij brief van 25 februari 1993 berichtte de advocaat van De Ruijterij aan MBO dat De Ruijterij de 

ten laatste in de vorm van overleg bestaande relatie met MBO beëindigde, daar de topholding van 

de groep waartoe De Ruijterij behoorde, de goedkeuring voor de investeringen had onthouden. 

 

De brief vermeldde als redenen van die onthouding: het verstreken zijn van de termijnen in de fase-

1-overeenkomst, de verslechterde economische situatie in zijn algemeenheid en de prognose voor 

de Maastrichtse hotelmarkt in het bijzonder, het wegens de onzekerheden niet aanvaardbaar zijn 

van het budget en de afgenomen bezettingsgraad van het hotel en de in dat verband genomen 

maatregelen. Later bleek dat voormelde topholding een algehele investeringsstop binnen de groep, 

waartoe ook De Ruijterij behoorde, had uitgevaardigd. Partijen hebben nog met elkaar 

gecorrespondeerd omtrent de mogelijkheid om de uitbreiding “off-balance” te financieren, teneinde 

mogelijke bezwaren van de topholding weg te nemen en zelfs heeft MBO in een later stadium nog 
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voorgesteld het hotel zelf aan te kopen, maar dit heeft niet mogen baten en begin mei 1994 zijn de 

onderhandelingen over de financiering van de plannen definitief gestaakt. 

 

MBO stelde zich op het standpunt dat het De Ruijterij niet meer vrijstond om de onderhandelingen 

met haar af te breken en dat, nu De Ruijterij zulks toch gedaan heeft, De Ruijterij aansprakelijk was 

voor de dientengevolge door MBO geleden schade. Uit hoofde van de vordering die MBO aldus op 

De Ruijterij pretendeerde te hebben, had MBO conservatoir beslag ten laste van De Ruijterij 

gelegd. Daarop vorderde De Ruijterij in kort geding opheffing van het gelegde beslag. 

 

In eerste aanleg weigerde de Vznr. Rb. Maastricht de gevraagde voorziening. Tegen dit vonnis 

stelde De Ruijterij hoger beroep in bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, die het vonnis 

bekrachtigde. 

 

In cassatie voerde De Ruijterij als één van haar klachten tegen de overweging van het hof aan dat 

het De Ruijterij niet vrijstond eenzijdig de onderhandelingen af te breken, nu dit strijdig zou zijn 

met het gerechtvaardigd vertrouwen van MBO dat de realisatieovereenkomst voor de uitbreiding 

van het hotel tot stand zou komen. Aan deze overweging had het hof ten grondslag gelegd dat de 

voorzieningenrechter van de rechtbank terecht had overwogen dat per 25 februari 1993 de 

onderhandelingen tussen partijen zich in een zeer ver gevorderd stadium bevonden, dat partijen het 

eens waren over een groot aantal zaken en dat vrijwel alleen de financiering van de uitbreiding van 

het hotel nog nader overleg behoefde. In dat verband, zo vervolgde het hof, vormden de door De 

Ruijterij opgesomde punten, zoals de grondprijs, de eigendom van de tuin, de status van het 

parkeerterrein, de realisatie van een parkeergarage, het risico van archeologische vondsten en het 

ontbreken van een schone grondverklaring geen reëel opstakel voor het totstandkomen van een 

overeenkomst, hetgeen in de eerste plaats bleek uit het feit dat geen van deze punten genoemd was 

in de opzeggingsbrief van 25 februari 1993. Daarnaast wees het hof erop dat ook uit de namens De 

Ruijterij door een van haar onderhandelaars tijdens de bespreking op 16 maart 1993 uitgesproken 

bevestiging van de zijdens MBO geformuleerde indruk, dat het werkelijke probleem het ontbreken 

van investeringsmiddelen op dat moment was in verband met de algehele investeringsstop, zich 

eenzelfde gevolgtrekking laat afleiden. 

 

Door aldus te redeneren had het hof volgens De Ruijterij miskend dat het De Ruijterij te allen tijde 

vrijstond om de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardig 

vertrouwen van MBO in het totstandkomen van de overeenkomst – of in verband met andere 

omstandigheden – onaanvaardbaar zou zijn. Het hof zou daarbij, meer in het bijzonder, hebben 

miskend dat het enkele gerechtvaardigde vertrouwen als even bedoeld niet een voldoende 

voorwaarde is voor het aannemen van het door het hof aanvaarde rechtsgevolg, aangezien tevens 

vereist is dat de beëindiging, ook gelet op de gerechtvaardigde belangen van de partij die de 

onderhandelingen afbreekt, onaanvaardbaar is. 

 

De klacht ging er, volgens de Hoge Raad, terecht vanuit dat, in het geval dat bij de wederpartij van 

degene die de onderhandelingen afbreekt, het gerechtvaardigde vertrouwen bestond dat een 

overeenkomst tot stand zou komen, dit niet onder alle omstandigheden behoeft te leiden tot de 

slotsom dat het afbreken onaanvaardbaar is. Rekening dient ook gehouden te worden met de mate 

waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt, tot het ontstaan van dat 

vertrouwen heeft bijgedragen, en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij; hierbij kan ook 
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van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben 

voorgedaan. 's Hofs arrest gaf, aldus de Hoge Raad, geen grond voor de veronderstelling dat het hof 

van een andere opvatting zou zijn uitgegaan. 

 

Volgens de Hoge Raad in het arrest De Ruijterij/MBO diende dus ook rekening gehouden te 

worden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt, tot het 

ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij. 

Van de deze door de Hoge Raad aangebracht nuanceringen noemde ik in par. 3.3.4 van hfdst. 3 al 

voorbeelden. Ik verbond daaraan de conclusie dat m.i. gesproken worden van geobjectiveerd 

subjectief vertrouwen met betrekking tot de punten zonder overeenstemming waarover rechtens 

relevant vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen niet kan postvatten. In dit hoofdstuk 

staat met name de derde nuancering die de Hoge Raad in het arrest heeft aangebracht (rekening 

dient ook gehouden te worden met eventuele onvoorziene omstandigheden die zich in de loop van 

de onderhandelingen hebben voorgedaan), centraal. Het is mogelijk dat de onderhandelingen tussen 

partijen zich op zondanige wijze hebben verdicht dat van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen kan worden gesproken, maar dat desalniettemin de onderhandelingen 

toch gelegitimeerd kunnen worden afgebroken. 

 

De concrete uitkomst van de procedure werd aanvankelijk met de nodige voorzichtigheid bejegend, 

aangezien het hier, zoals de Hoge Raad ook zelf benadrukte, een voorlopig oordeel betrof, gewezen 

in een kortgedingprocedure tot opheffing van een beslag. Inmiddels echter zijn de in het arrest De 

Ruijterij/MBO geformuleerde uitgangspunten in vele latere uitspraken herhaald en betreft het, zoals 

uit hfdst. 3 volgt, geldend recht. 

 

Uit het arrest De Ruijterij/MBO blijkt duidelijk dat de aanvankelijk door de Hoge Raad in de 

arresten Plas/Valburg en VSH/Shell geformuleerde regels omtrent de verplichtingen van partijen in 

de precontractuele fase, inmiddels aanzienlijk zijn genuanceerd. Dat het hier geen statisch geheel 

betreft van feitelijke en rechtshandelingen met daarop terug te voeren vertrouwen, maar een 

dynamisch proces waarbij eenmaal gewekt rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen ook weer 

kan verdwijnen (of er zelfs niet aan in de weg hoeft te staan dat, met een beroep op onvoorziene 

omstandigheden, toch gelegitimeerd kan worden afgebroken), blijkt ook uit het arrest 

Combinatie/De Staat.
2
 

 

5.3 Het arrest Combinatie/De Staat 

 

De casus in het arrest Combinatie/De Staat was de volgende. Tussen de Combinatie (een 

samenwerkingsverband van ABB Industrie B.V. en ULC Groep B.V.) en de Staat der Nederlanden 

(vertegenwoordigd door de Rijksgebouwendienst (“RGD”)) vonden tussen juli 1987 en november 

1989 in het kader van een aanbestedingsprocedure onderhandelingen plaats over het opleveren, in 

bedrijfstellen en onderhouden van een compleet kracht-/warmtestation. Deze onderhandelingen 

konden grofweg in drie onderhandelingsperiodes worden onderscheiden (niet te verwarren met de 

in de literatuur gemaakte onderverdeling in drie fasen). Gedurende de eerste periode van de 

onderhandelingen (juli 1987 tot oktober 1987) nodigde de RGD de Combinatie uit om – op basis 

van exclusiviteit – onderhandelingen te voeren met de RGD op de grondslag van een door de RGD 

                                                      
2
 HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 65 (Combinatie/De Staat). 
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opgestelde en door de Combinatie voor akkoord ondertekende intentieverklaring. Deze verklaring 

vermeldde onder meer een vaste aanneemsom van ƒ 90 300 000 en een maximum van ƒ 1 000 000 

aan kostenvergoeding voor het geval dat de Staat om andere dan de bepaaldelijk aangegeven 

redenen van de gunning mocht afzien. De naar aanleiding hiervan door De Combinatie gedane 

offerte werd evenwel door de RGD afgewezen, onder meer omdat de vaste som van ƒ 90 300 000 

was overschreden. De Combinatie werd uitgenodigd om een nieuwe offerte te doen. 

 

De tweede periode in de onderhandelingen liep van oktober 1987 tot februari 1988. Dit maal deed 

de Combinatie een offerte ad ƒ 106 400 000, die echter wederom door de Staat werd afgewezen. 

Partijen besloten om toch door te onderhandelen. De derde periode in de onderhandelingen liep 

vervolgens van februari 1988 tot november 1988. In deze periode bracht de Combinatie deeloffertes 

uit. 

 

In november 1988 brak de Staat de onderhandelingen af omdat zij een onderzoek wenste te doen 

naar de mogelijkheden om het desbetreffende project te privatiseren. Dit leidde uiteindelijk tot niets 

en in het voorjaar van 1989 werden de besprekingen met de Combinatie hervat. De 

onderhandelingen werden nog steeds op exclusieve basis gevoerd. Inmiddels was echter de opzet 

van het betreffende project door de Staat gewijzigd. In oktober 1989 werd een nieuwe offerte van 

de Combinatie wegens het overschrijding van het zogenaamd “taakstellend budget” afgewezen. 

Eind 1989 schreef de Staat op basis van een overigens wederom gewijzigde werkomschrijving een 

nieuwe aanbesteding uit. Daarop werd ook door derden ingeschreven en uiteindelijk werd het 

project aan een derde inschrijver gegund die een prijs geoffreerd had die aanmerkelijk lager lag dan 

de prijs die de Combinatie aan de Staat had geoffreerd. 

 

Van belang is voorts dat tijdens de onderhandelingen de Combinatie nadrukkelijk en bij herhaling 

vergoeding had gevorderd van de Staat van de door haar gemaakte kosten. De RGD was die 

discussie telkenmale uit de weg gegaan, hangende de onderhandelingen met de Combinatie, maar 

had wel tot twee keer toe een bedrag aan de Combinatie betaald voor door deze te maken extra 

ontwerpkosten. 

 

De Combinatie vorderde onder meer een verklaring voor recht dat de Staat jegens haar 

onrechtmatig had gehandeld door de onderhandelingen met de Combinatie af te breken. Daarnaast 

vorderde de Combinatie schadevergoeding ter hoogte van het positieve contractsbelang, subsidiair 

ter hoogte van het negatieve contractsbelang en, meer subsidiair, ten bedrage van de f 1 000 000 die 

in de intentieverklaring was genoemd aan kostenvergoeding voor het geval de Staat om andere dan 

de bepaaldelijk aangegeven redenen van de gunning mocht afzien. De rechtbank wees de primaire 

vordering van de Combinatie toe. Het hof vernietigde het vonnis van de rechtbank en wees al het 

gevorderde af. 

 

In cassatie was vooral van belang het debat met betrekking tot de derde periode van de 

onderhandelingen. Gedurende deze periode, zo stelde het hof vast, was tussen partijen sprake van 

een voortdurende onduidelijkheid en ongewisheid over allerlei projectwijzigingen, waardoor bij de 

Combinatie een steeds sterkere reserve groeide ten aanzien van de realiseerbaarheid van het project. 

Daarnaast was de Staat de discussie omtrent het tussen partijen inmiddels gerezen geschil over 

vergoeding door de Staat van de door de Combinatie in vooral de eerste onderhandelingsperiode 

gemaakte kosten blijven ontlopen. Deze elkaar versterkende aspecten hadden, naar het oordeel van 
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het hof, in toenemende mate eraan in de weg gestaan dat de Combinatie redelijkerwijs erop mocht 

vertrouwen dat daadwerkelijk nog enige overeenkomst tussen partijen tot stand zou komen en heeft 

er tenslotte toe geleid dat aan het einde van die derde onderhandelingsperiode van een zodanig 

vertrouwen geen sprake meer kon zijn. 

 

Te dien aanzien merkte de Hoge Raad op, dat het hof kennelijk – en terecht – tot de uitdrukking had 

willen brengen dat in gevallen als het onderhavige, waarin onderhandelingen ondanks gewijzigde 

omstandigheden over een lange tijd werden voortgezet, bij het oordeel omtrent de vraag of het 

afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar is wegens gerechtvaardigd vertrouwen in het 

totstandkomen van de overeenkomst, voor wat betreft dit vertrouwen doorslaggevend was hoe 

daaromtrent tenslotte, op het moment van afbreken, moet worden geoordeeld tegen de achtergrond 

van het gehele verloop van de onderhandelingen. 

 

Het is dus heel goed mogelijk dat op enig moment het rechtens relevante 

totstandkomingsvertrouwen post vat dat enigerlei overeenkomst uit die onderhandelingen zal 

resulteren, maar dat nadien zich een omstandigheid aandient (bijv. een punt dat partijen in een 

eerder stadium nog niet in de onderhandelingen hadden betrokken maar dat uiteindelijk wel 

uitermate relevant blijkt) waardoor dat vertrouwen in de totstandkoming van een overeenkomst 

weer afneemt, zodat partijen als het ware “terugglijden” naar de situatie waarin eenzijdig afbreken 

nog geoorloofd is. Teruggrijpend op de vereenvoudigde grafische weergaven zoals die in hfdst. 3 

zijn gebruikt, zou men dit, wederom sterk vereenvoudigd, als volgt kunnen illustreren. 
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5.4 Conclusie 

 

In de arresten De Ruijterij/MBO en Combinatie/De Staat heeft de Hoge Raad een belangrijke 

nuancering aangebracht op de in de arresten Plas/Valburg en VSH/Shell geformuleerde 

uitgangspunten. Onderhandelen, zo blijkt, is geen statisch proces waarin op enig moment bestaand 

rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen per definitie moet leiden tot schadeplichtigheid 

indien dat vertrouwen niet wordt gehonoreerd doordat de onderhandelingen worden afgebroken, 

maar een (juridisch) dynamisch proces. Denkbaar is dat, ondanks gerechtvaardigd vertrouwen in het 

welslagen van de onderhandelingen dat op enig moment in het onderhandelingsproces is ontstaan, 

bij voortzetting van de onderhandelingen partijen toch op een nog ongeregeld punt stuiten dat niet 

door gewoonte of redelijkheid en billijkheid kan worden ingevuld en waarover partijen – hoewel zij 

in redelijkheid met elkaar onderhandelen – toch geen overeenstemming kunnen bereiken. Aldus 

kan alsnog sprake zijn van een gerechtvaardigd breekpunt in de onderhandelingen, waarbij partijen 

als het ware “terugglijden” naar het stadium waarin eenzijdig afbreken van onderhandelingen nog is 

toegestaan.  

 

Daarnaast is het mogelijk dat het, ondanks rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen, toch 

geoorloofd is om de onderhandelingen eenzijdig af te breken, namelijk wanneer zich onvoorziene 

omstandigheden voordoen en waarbij, meer in het algemeen, rekening gehouden dient te worden 

met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt, tot het ontstaan 

van het totstandkomingsvertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van 

deze partij. 
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6 Voorbehouden 
 

6.1 Inleiding 

 

In hfdst. 3 is beschreven wanneer zich de situatie voor doet waarin het onderhandelende partijen 

niet langer vrij staat om onderhandelingen eenzijdig af te breken. Doet een partij dat toch, dan 

brengt dit rechtsgevolgen met zich. Om te voorkomen dat de onderhandelingen in dit stadium 

geraken en daarmee om aan deze, in hfdst. 9 omschreven rechtsgevolgen te ontkomen, maakt de 

praktijk op grote schaal gebruik van de mogelijkheid om de rechtsgevolgen van een (eenzijdige) 

beëindiging van onderhandelingen op voorhand te regelen. Nu het hier met name betreft de 

wettelijke regels met betrekking tot het totstandkomingsmoment van overeenkomsten, casu quo de 

delictuele bepalingen omtrent de onrechtmatige daad, welke beide leerstukken voornamelijk van 

regelend recht zijn, staat partijen deze mogelijkheid open. Doorgaans wordt die mogelijkheid benut 

door gebruik te maken van voorbehouden. Uit het in hfdst. 7 omschreven praktijkonderzoek blijkt 

dat maar liefst 88% van de geënquêteerden aangeeft het “belangrijk” tot “heel belangrijk” te vinden 

om in het onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken van voorbehouden. Daarnaast komt uit 

dit praktijkonderzoek naar voren dat maar liefst 79% van de geënquêteerden “heel vaak” of “vaak” 

gebruik maakt van de mogelijkheid om een voorbehoud ook daadwerkelijk “in te bouwen” in het 

onderhandelingsproces. Genoemd worden in dat kader onder meer het voorbehoud dat pas een 

overeenkomst tot stand komt indien op alle punten die partijen beogen te regelen, overeenstemming 

bestaat (“subject to full and final agreement”), het voorbehoud van schriftelijke vastlegging van het 

overeengekomene (“subject to contract”
1
), het voorbehoud van ondertekening door beide partijen 

van een op schrift gestelde overeenkomst (“subject to signature”)
2
, het voorbehoud van positief 

advies van de (centrale) ondernemingsraad en tal van goedkeuringsvoorbehouden, zoals bijv. 

goedkeuring door de raad van commissarissen, door de raad van bestuur of door de algemene 

vergadering van aandeelhouders. 

 

Daarmee is het leerstuk van (de werkzaamheid van) voorbehouden voor de praktijk van groot 

belang. Dat blijkt overigens ook uit de jurisprudentie. Veel richtinggevende uitspraken van de Hoge 

Raad over het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen vloeien voort uit een door één van de 

onderhandelingspartners niet verkregen goedkeuring naar aanleiding van een (bedongen) 

goedkeuringsvoorbehoud. In Plas/Valburg ging het om bedongen goedkeuring door de 

                         
1
 Het voorbehoud “subject to contract” is geen wettelijke term en kan tal van varianten inhouden, variërend van de 

situatie waar binding reeds ontstaat als er mondelinge overeenstemming op hoofdlijnen is tot de situatie waarin er 

een namens beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst moet zijn (vgl. Van Hooijdonk en Tjittes 2008, 

p. 54). In het Anglo-Amerikaanse recht wordt doorgaans onder de term “subject to contract” verstaan dat 

contractuele binding eerst tot stand komt op het moment dat tussen partijen een schriftelijke overeenkomst bestaat. In 

dit proefschrift ga ik ervan uit dat het voorbehoud “subject to contract” uitsluitend veronderstelt dat de afspraken 

tussen partijen in geschrift (e-mail daaronder mede begrepen) zijn verwoord en dat ondertekening namens partijen 

daartoe geen noodzakelijke voorwaarde is. 
2
 Zie voor het onderscheid tussen “subject to contract” en “subject to signature” onder meer Furmston, Norisada en 

Poole 1998, p. 190 e.v. en Lake en Draetta 1994, p. 69 e.v. Hieruit volgt onder meer dat de betekenis van met name 

“subject to contract” niet eenduidig is en dat daartoe in enkele gevallen ook wordt verstaan de situatie dat het 

geschrift waarin de afspraken vast liggen, namens partijen is ondertekend. Teneinde onderscheidend te zijn ten 

opzichte van de term “subject to contract” is in dat kader de term “subject to signature” in zwang gekomen dat zich 

van het voorbehoud “subject to contract” onderscheidt in die zin dat het veronderstelt dat hetgeen op papier staat, 

ook namens partijen dient te zijn ondertekend.  
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gemeenteraad, welke goedkeuring uiteindelijk werd onthouden, en in VSH/Shell ging het om een, 

uiteindelijk niet verkregen, goedkeuring door de raad van bestuur. In dit hoofdstuk zal derhalve 

uitvoerig worden stilgestaan bij het gebruik en de werkzaamheid van voorbehouden. 

 

Daartoe zullen eerst, op m.i. sluitende wijze, de mogelijke voorbehouden worden gerubriceerd in 

drie categorieën. Vervolgens zal ik, per categorie, de daar mogelijk onder te scharen voorbehouden 

juridisch duiden, zodat uiteindelijk het volgende beeld ontstaat: 

 
  Juridische duiding voorbehoud 

  Vormvoorschrift 

in enge zin 

Vormvoorschrift 

in ruime zin 

Opschortende 

voorwaarde 

Voorovereen- 

komst 

Beperking 

vertegenwoor- 

digingsbevoegd- 

heid 

C
at

eg
o

ri
e 

v
o

o
rb

eh
o

u
d

 

I (afhankelijk 

van wil (één) 

van partijen) 

X - - X X 

II (afhankelijk 

van wil derde) 
- X X X - 

III 

(onafhankelijk 

van wil van 

partij(en) of 

derde) 

- - X X - 

 

De wijze waarop tot dit overzicht wordt gekomen, is omschreven in de paragrafen 4 en 5. Daarna 

zal, per categorie, een aantal praktische problemen en mogelijke oplossingen worden besproken aan 

de hand van rechtspraak en literatuur (de paragrafen 6 tot en met 8). 

 

6.2 Verschillen in voorbehouden 

 

Voorbehouden zijn er in veel soorten en maten. Derhalve zal ik in dit hoofdstuk pogen de 

verschillende voorbehouden te categoriseren en vervolgens juridisch te kwalificeren. Alvorens 

daartoe over te gaan, is het echter zaak dat eerst het begrip “voorbehoud”, zoals ik dat in het kader 

van dit proefschrift gebruik, wordt gedefinieerd. 

 

6.2.1 Wat is een voorbehoud? 

 

In het kader van dit proefschrift hanteer ik een eigen definitie van het begrip “voorbehoud”. Deze 

komt erop neer dat als voorbehoud heeft te gelden iedere omstandigheid van het intreden waarvan 

de totstandkoming of werking van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld of de geldigheid 

van een in dat kader gedaan aanbod of gedane aanvaarding, afhankelijk is gesteld. Het kan daarbij 

gaan om een grote variëteit van voorbehouden zoals bijv. expliciet overeengekomen voorbehouden, 

stilzwijgend aan te nemen voorbehouden, statutaire voorbehouden of wettelijke voorbehouden. 
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6.2.2 Expliciet overeengekomen voorbehouden 

 

Van een expliciet overeengekomen voorbehoud is sprake indien partijen daaromtrent een afspraak 

maken (bijv. dat tussen hen pas een overeenkomst tot stand komt, in afwijking van het 

consensualisme dat ten grondslag ligt aan art. 6:217 lid 1 BW, indien de afspraken op schrift zijn 

gesteld en door beide partijen zijn ondertekend of indien partijen een overeenkomst sluiten onder de 

opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders op enig moment 

goedkeuring verleent).  

 

In dit kader mogen de zogenaamde “gentlemen’s agreements” niet onvermeld blijven. Bij 

dergelijke afspraken wordt niet beoogd tussen partijen afdwingbare verbintenissen te doen 

ontstaan.
3
 Omstreden is of een dergelijke “afspraak”, waarbij bijv. een voorbehoud gemaakt wordt 

van goedkeuring door een derde partij of een (ander) orgaan van een vennootschap of waarbij een 

schriftelijke vorm als voorwaarde voor het ontstaan van een overeenkomst wordt afgesproken, in de 

weg staat aan het tot stand komen van een overeenkomst of dat het maken van dergelijke afspraken 

slechts met zich brengt dat verbintenissen die daaruit voortvloeien niet kunnen worden 

afgedwongen (en daarmee natuurlijke verbintenissen zijn.
4
) 

 

Smits werpt de vraag op of het überhaupt mogelijk is om enig rechtsgevolg aan een gentlemen’s 

agreement te verbinden aangezien de intentie van partijen bij dergelijke overeenkomsten nu juist 

doorgaans niet is gericht op het creëren van enig rechtsgevolg.
5
 Sommige gentlemen’s agreements 

zijn op dit punt heel duidelijk of bevatten een clausule waaruit blijkt dat de afspraken als onderdeel 

van een gentlemen’s agreement in rechte niet afdwingbaar zijn.
6
 Niet alle gentlemen’s agreements 

zijn evenwel zo duidelijk. De vraag of de gemaakte afspraken inderdaad tot doel hebben om 

afdwingbaarbeid in rechte uit te sluiten, dient primair te worden beantwoord naar de maatstaven 

van de artt. 3:33 en 3:35 BW en de uitleg van de overeenkomst.
7
 De rechter is over het algemeen 

terughoudend waar het gaat om het aannemen van een gentlemen’s agreement, zeker wanneer die 

bewoording niet wordt gebruikt.
8
 Gezien het bijzondere karakter van deze “gentlemen’s 

agreements” zal ik ze verder laten rusten. Indien ik hierna refereer aan expliciete voorbehouden, 

dan doel ik op tussen partijen bestaande wilsovereenstemming over de aanwezigheid van een 

(desnoods rechtens afdwingbaar) voorbehoud.
9
 

 
                         
3
 In de Angelsaksische rechtsliteratuur wordt wel gesproken over dergelijke afspraken als “honor clauses”. 

4
 Zie ook Wessels 1984, p. 57 e.v. en p. 105 e.v. 

5
 Smits 2003, p. 41-43. 

6
 Zie bijv. Rb. Assen 24 december 1974, NJ 1975, 349. In deze uitspraak was sprake van een overeenkomst waarin een 

expliciete clausule was opgenomen waarin was afgesproken dat er geen gerechtelijke stappen door partijen jegens elkaar 

zouden worden genomen om naleving van de afspraken af te dwingen. De rechtbank overwoog dat “een zodanige 

overeenkomst (…) slechts [het doel heeft] verbintenissen tot stand te brengen, waarvan de nakoming beheerst wordt 

door regels van eer en fatsoen, van als heer tegenover heer gedragende partijen.” 
7
 Vgl. Grosheide 2003, p. 43 e.v. 

8
 Hof Amsterdam 19 mei 1988, NJ 1989, 148. Zie verder Rb. Leeuwarden 23 april 2003, LJN: AF8040, HR 1 juni 

2007, RvdW 2007, 531 (Tankslag Noord-Holland/Alkmaar), HR 22 december 2006, RvdW 2007, 42 (Guersney 

Airwave Marine/Truly Classic Yachts) en Hof ‘-Hertogenbosch 2 november 2004, NJF 2005, 120. 
9
 Voor de afbakening tussen gentlemen’s agreements als hier bedoeld en voorovereenkomsten casu quo 

overeenkomsten die, in de bewoordingen van Grosheide, “pave the way to an actual contract”, zie Grosheide 2003, 

p. 54 en 55. 



134                                                                                                                                                           Voorbehouden 

6.2.3 Stilzwijgend overeengekomen voorbehouden 

 

Anders dan expliciete voorbehouden zijn stilzwijgend aan te nemen voorbehouden minder 

eenduidig te onderkennen. Dergelijke voorbehouden zou ik ook wel willen aanduiden als impliciete 

voorbehouden. Het leerstuk van de impliciete voorbehouden vertoont m.i. enige gelijkenis met het 

leerstuk van de impliciete garanties bij (koop)overeenkomsten. In de kern komt het erop neer dat 

tussen de onderhandelende partijen ofwel stilzwijgend een voorbehoud is overeengekomen (al dan 

niet geconstrueerd via de weg van art. 3:35 BW), ofwel dat een voorbehoud op grond van de tussen 

partijen bestaande gewoonte of aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid aanwezig 

geacht moet worden. Een sprekend voorbeeld van een dergelijke situatie is te vinden in het vonnis 

van de Vznr. Rb. Almelo van 26 november 2003.
10

 In die zaak ging het om een overeenkomst van 

koop/verkoop van een horecaonderneming waarin geen uitdrukkelijk financieringsvoorbehoud was 

opgenomen, maar wel enkele andere ontbindende voorwaarden. De voorzieningenrechter bepaalde 

dat het  

 
“bij transacties van een aard als de onderhavige (…) het een algemeen gangbare gewoonte [is] om een 

financieringsvoorbehoud te maken. Daarbij doet het er niet toe of Waldt en Ten Thij al dan niet met die gewoonte 

bekend waren. (…) Het financieringsvoorbehoud vloeit voort uit het feit van de gewoonte om een dergelijk voorbehoud 

in overeenkomsten van deze aard op te nemen. Natuurlijk stond het partijen vrij om van deze gewoonte af te wijken.” 

 

De voorzieningenrechter baseert deze overweging op een niet gepubliceerd arrest van het Hof 

Amsterdam en art. 6:248 BW.  

 

Verder verwijs ik in dit verband naar het vonnis van de Vznr. Rb. Haarlem in de zaak 

Asko/Ahold.
11

 In deze zaak ging het om onderhandelingen tussen Ahold N.V. en de vennootschap 

naar Duits recht Asko Deutsche Kaufhaus Aktiengesellschaft omtrent een (verregaande) 

samenwerking. Nadat Ahold de onderhandelingen met Asko had afgebroken, dagvaardde Asko 

Ahold in kort geding. Daarbij stelde Asko primair dat tussen partijen reeds wilsovereenstemming 

bestond en dat er derhalve een overeenkomst tot stand was gekomen. Subsidiair stelde Asko dat, 

voor zover het primair gestelde niet bewezen zou kunnen worden, Ahold onrechtmatig eenzijdig de 

onderhandelingen met Asko had afgebroken. Ahold betwistte de totstandkoming van de 

overeenkomst (er zouden nog te veel onopgeloste problemen zijn (r.o. 2.3.1)), het consent van de 

raad van bestuur en de raad van commissarissen zou ontbreken (r.o. 2.3.2) en meer in het algemeen 

stelde Ahold dat zij de vrijheid had om de onderhandelingen af te breken zonder schadeplichtig te 

zijn jegens Asko. De Voorzieningenrechter onderzocht onder meer in hoeverre er sprake was van 

rechtens relevant vertrouwen aan de zijde van Asko in het welslagen van de onderhandelingen en 

overweegt in dat kader in de r.o. 3.8 en 3.9 onder meer: 

 
“Bij belangrijke concernbeslissingen hebben (…) de raden van bestuur en de raden van commissarissen naar valt aan te 

nemen niet louter een formele functie, maar de materiële taak om op basis van alle onderhandelingsresultaten (ook 

wanneer deze op hoog niveau zijn gevoerd) een eindoordeel omtrent de samenwerking te geven, alvorens contractuele 

gebondenheid ontstaat. Zulk een eindoordeel in de vorm van een als vanzelfsprekend vereiste te beschouwen en 

overigens onbetwist statutair vereiste goedkeuring is er niet gekomen. Dat voor een beroep op het ontbreken van 

goedkeuring een ter zake gemaakt voorbehoud nodig zou zijn komt dan ook niet juist voor (cursivering MR). Asko 

mocht er derhalve in casu niet op vertrouwen, dat er reeds een overeenkomst tussen partijen tot stand was gekomen als 

                         
10

 Vznr. Rb. Almelo 26 november 2003, NJF 2004, 202. 
11

 Rb. Haarlem 10 oktober 1989, KG 1989, 390. 
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gevolg van het enkele feit dat en voor zover onderhandelaars tot elkaar gekomen waren.” 

 

De Voorzieningenrechter achtte in casu een beroep op het ontbreken van “board approval”, casu 

quo het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen zelfs mogelijk als niet 

uitdrukkelijk een dergelijk voorbehoud is gemaakt.  

 

Voormelde uitspraken staan niet op zichzelf. Her en der in de literatuur
12

 en jurisprudentie zijn 

formuleringen terug te vinden die aansluiten bij de gedachtegang dat goedkeuring van het 

onderhandelingsresultaat door de raad van bestuur en de raad van commissarissen als een impliciete 

voorwaarde heeft te gelden. Ik verwijs in dit verband onder meer naar de overwegingen van de 

rechtbank in de zaak VSH/Shell. Daarin overwoog de rechtbank (gesanctioneerd door het hof en 

zonder dat deze overweging in een cassatiemiddel werd betrokken en kenbaar uit het arrest van de 

Hoge Raad): 

 
“Ter beantwoording staat thans de vraag, of Shell op 12 aug. 1977 nog de vrijheid had de onderhandelingen af te 

breken, gelet op de toen bereikte mate van overeenstemming. Van meet af aan is door Shell tegenover eiseres 

duidelijk het voorbehoud gemaakt, dat het in de onderhandelingen bereikte resultaat de bij Shell gebruikelijke 

goedkeuringsprocedure zou dienen te volgen (het zgn. board approval). Eiseres ontkent dit ook niet, doch tekent 

hierbij aan dat volgens Shell's eigen onderhandelaars het verkrijgen van de board approval louter een formaliteit zou 

zijn, hetgeen – aldus eiseres – strookt met de interne structuur bij Shell van controle en rapportage, daar het 

nauwelijks aannemelijk is dat vertegenwoordigers van Shell na langdurige onderhandelingen concrete afspraken 

kunnen maken, waarbij grote financiële belangen zijn gemoeid, zonder dat daartoe op bestuursniveau in beginsel 

toestemming is gegeven. Naar het oordeel van de Rb. ziet eiseres hier echter voorbij, dat bij 

goedkeuringsprocedures als de onderhavige een in beginsel aanwezige toestemming van het goedkeurende orgaan – 

even aangenomen dat daarvan ook hier sprake is geweest – redelijkerwijs toch nog tot op het moment van de 

definitieve beoordeling moet kunnen worden getoetst aan de laatst verkregen gegevens en recentste ontwikkelingen 

en inzichten.” (cursivering MR). 

 

Uit de overweging van de rechtbank spreekt de gedachte dat er in gevallen als het onderhavige een 

toetsingsmoment zou bestaan tot het moment waarop de overeenkomst tot stand komt. Met andere 

woorden: een grote mate van vrijheid voor de betreffende onderhandelaar om, met een beroep op 

uiteindelijk (toch) niet verkregen toestemming, de onderhandelingen gelegitimeerd af te kunnen 

breken. 

 

Enige nuancering is op dit punt m.i. overigens wel op zijn plaats. Over het algemeen gaat het in de 

hier bedoelde jurisprudentie om grote partijen en (zeer) grote belangen met een vaak internationaal 

karakter. Feit is dat bij dergelijke transacties, waarbij conceptbesluiten en conceptovereenkomsten 

                         
12

 Zie Brink 2009, p. 294, waarin hij opmerkt: “Het instemmen met een bepaling in een overeenkomst die meebrengt, 

dat de vertegenwoordigers van een rechtspersoon waarmee men onderhandeld voor de goedkeuring van het 

eindresultaat nog de goedkeuring van een (ander) orgaan binnen de rechtspersoon nodig zullen hebben, betekent de 

acceptatie van de realiteit dat er in de interne organisatie van de andere partij van meerdere lagen van besluitvorming 

sprake is en de gedachte dat de begrippen “partij” (als genoemd in art. 6:23) en “de rechtspersoon” waarmee men 

onderhandelt in die omstandigheden zonder nuancering als een en dezelfde mogen worden beschouwd, kan dan in 

redelijkheid en billijkheid niet worden volgehouden. Als “partij” heeft dan zo men wil een meerkoppige draak te 

gelden, namelijk zowel degene met wie de onderhandelingen worden gevoerd als de rechtspersoon met wie de 

overeenkomst uiteindelijk zal worden aangegaan. Afhankelijk van het stadium waarin de onderhandelingen zich 

bevinden heeft men dan te doen met de ene of de andere kop van de draak. De draak is pas verslagen, wanneer alle 

koppen zijn gesneld. Het is duidelijk dat in de jurisprudentie wordt gezocht naar een passende manier om aan de 

behoeften van de rechtspraktijk tegemoet te komen zonder de dogmatiek al te ver uit het oog te verliezen.” 



136                                                                                                                                                           Voorbehouden 

vaak door alle geledingen van een onderneming moeten worden becommentarieerd, casu quo intern 

goedgekeurd, er eerder rekening mee gehouden zal moeten worden dat een besluit of een 

conceptovereenkomst binnen de organisatie van de onderhandelingspartner om die reden “strandt” 

dan bij minder verstrekkende transacties en/of transacties tussen kleinere partijen. Desalniettemin 

meen ik dat bij het aannemen van impliciete voorbehouden, zoals de Vznr. Rb. Haarlem in de 

aangehaalde uitspraak, grote terughoudendheid dient te worden betracht, waarbij alle 

omstandigheden van het betreffende geval in aanmerking dienen te worden genomen. Het 

aannemen van impliciete (goedkeurings)voorbehouden louter en alleen op grond van de algemene 

gedachte dat bij grote organisaties naar algemene ervaringsregels er een systeem van goedkeurings- 

en controleprocedures bestaat en dat de onderhandelingspartner er derhalve niet vanuit zou mogen 

gaan dat, zonder dat deze procedures tot het einde toe zijn doorlopen, de onderhandelingen 

succesvol zullen kunnen worden afgesloten, gaat mij te ver. 

 

6.2.4 Statutaire voorbehouden 

 

Voorbehouden kunnen ook van statutaire aard zijn. Zo kunnen de statuten van een besloten 

vennootschap bijv. voorschrijven dat voor bepaalde categorieën van overeenkomsten goedkeuring 

is vereist door de raad van commissarissen. Dergelijke statutaire bedingen beperken intern de 

bevoegdheid van het bestuur van de vennootschap en, voor zover zij uit het uittreksel van de Kamer 

van Koophandel blijkt, in beginsel ook extern. Ik verwijs hier, voor zover het gaat over een 

beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid die ook externe werking heeft, naar de 

literatuur en jurisprudentie met betrekking tot de onbevoegde vertegenwoordiging (Titel 3.3 van 

Boek 3 BW) en de mogelijkheden die Boek 2 BW biedt (bijv. art. 2:14) in gevallen van 

beperkingen op de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders. Deze problematiek 

valt echter buiten het bestek van dit proefschrift en zal ik derhalve verder onbehandeld laten, met 

dien verstande dat ook hier de vraag kan rijzen in hoeverre het, in het hiervoor laatst aangehaalde 

voorbeeld, de raad van commissarissen vrij stond om hun (statutair vereiste) goedkeuring al dan 

niet te onthouden. Op dit aspect kom ik in par. 7.7.3. nog uitvoerig terug.  

 

6.2.5 Wettelijke voorbehouden 

 

De laatste categorie voorbehouden in het rijtje betreft de wettelijke voorbehouden. Daarbij zal het 

veelal gaan om vormvoorschriften, zoals bijv. in art. 7:2 BW of art. 2 lid 2 Auteurswet. Beide 

bepalingen schrijven de schriftelijke vorm voor als voorwaarde voor de geldigheid van de 

rechtshandeling waarop zij het oog hebben. Voor deze wettelijke vormvoorschriften is onder meer 

art. 3:39 BW geschreven. Het artikel bepaalt: Tenzij uit de wet anders voortvloeit, zijn 

rechtshandelingen die niet in de voorgeschreven vorm zijn verricht, nietig. Is sprake van een 

geschonden vormvoorschrift dat uitsluitend het belang van een van partijen beoogt te beschermen, 

dan zal vernietigbaarheid de aangewezen sanctie zijn.
13

 

 

6.2.6 Conclusie 

 

Van welke van de hiervoor, bij wijze van voorbeeld, en zonder daarbij te streven naar volledigheid, 

genoemde voorwaarden (overeengekomen, impliciet, statutair, wettelijk) in een gegeven geval 

                         
13

 Parl. Gesch. 3, p. 189. 
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sprake is, is voor de hiervoor gegeven definitie van voorbehoud niet van belang. Wel van belang is 

om vast te stellen wat de werking is van het bestaan van een voorbehoud op het 

onderhandelingsproces en, meer in het bijzonder, op het antwoord op de vraag of onderhandelingen 

op enig moment nog eenzijdig, niet-schadeplichtig kunnen worden afgebroken en hoe 

voorbehouden juridisch moeten worden geduid. Dat laatste is weer van wezenlijk belang vanuit 

processueel en internationaal privaatrechtelijk opzicht. 

 

6.3 De gevolgen van een voorbehoud voor het onderhandelingsproces 

 

Ongeacht de aard van het voorbehoud heeft elk voorbehoud in de kern dezelfde werking: het 

voorkomt dat rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen post vat. In 

beginsel weet immers de onderhandelingspartner dat het welslagen van de onderhandelingen 

afhankelijk is van het vervullen van de betreffende voorwaarde. Wanneer wij aansluiting zoeken bij 

de grafische weergave zoals die gebruikt is in hfdst. 3 van dit proefschrift, dan geeft dit het 

volgende beeld:  

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

tijd

Mate van 

vertrouwen

 
De praktijk is natuurlijk veel te weerbarstig om zich te laten uitdrukken in een simpele grafische 

weergave. Indien bijv. de partij door wie een voorbehoud is gemaakt, vervolgens aangeeft dat het 

vervullen van de voorwaarde onder het voorbehoud de facto niet meer inhoudt dan een formaliteit, 

dan zal dat er onder omstandigheden toe leiden dat de mate van vertrouwen in het uiteindelijke 

welslagen van de onderhandelingen weer toeneemt. Of indien een voorbehoud is gemaakt waarbij 

de algemene vergadering van aandeelhouders goedkeuring moet verlenen en een 

meerderheidsaandeelhouder op enig moment laat doorschemeren geen bezwaren te zien in het 

geven van toestemming, ook dan zal al voorafgaand aan het moment waarop de voorwaarde 

daadwerkelijk wordt vervuld (en de toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders 

wordt verkregen) al sprake zijn van een aanzienlijke mate van vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen. Het gemaakte voorbehoud wordt aldus ondergraven, zodat de navolgende 

grafische weergave ontstaat: 

 

Vervulling voorwaarde voorbehoud  Gemaakt voorbehoud 

Wilsovereenstemming 
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Of bijv.: 

0
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0,4
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1
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In beginsel is elke variatie op dit thema mogelijk. Brons heeft in dit verband onder verwijzing naar 

de conclusie van A-G Hartkamp in zijn conclusie onder HR 24 november 1995 (Van 

Engen/Mirror Group Newspapers),
14

 betoogd dat voorbehouden gezien moeten worden als één 

van de essentialia van de te sluiten overeenkomst. Dat zou niet alleen hebben te gelden voor 

goedkeuringsvoorbehouden, maar ook bijv. voor voorbehouden waarbij het gaat om een 

vormvoorschrift (zoals bijv. de afspraak dat slechts een schriftelijk stuk partijen bindt), tenzij de 

afbrekende partij bij zijn wederpartij gerechtvaardigd totstandkomingsvertrouwen wekt, als 

gevolg waarvan de afbrekende partij zich niet te goeder trouw op het ontbreken van een 

ondertekend contract kan beroepen en er een overeenkomst tot stand komt.
15

 Naar ik aanneem 

heeft Brons hierbij met name het oog gehad op de volgende formulering door de A-G van het 

aangehaalde arrest: 

 
“Met het onderdeel zou ik willen aannemen dat de voormelde rechtsgevolgen (het niet meer kunnen inroepen van het 

voorbehoud, MR) onder omstandigheden kunnen intreden indien een overeenkomst wordt gesloten met een 

voorbehoud als in het onderhavige geval is gemaakt (het voorbehoud dat de overeenstemming in een schriftelijk 

document wordt vastgelegd, MR). Indien de onderhandelingen daarna worden voortgezet, is immers niet uit te 

sluiten dat het voorbehoud door de feiten wordt achterhaald of een beroep daarop in strijd zou komen met de 

redelijkheid en billijkheid.” 

                         
14

 HR 24 november 1995, NJ 1996, 162 (Van Engen/Mirror Group Newspapers). 
15

 Brons 2006. 

Vervulling voorwaarde voorbehoud  Gemaakt voorbehoud 

Vervulling voorwaarde voorbehoud  Gemaakt voorbehoud 

Wilsovereenstemming 

Wilsovereenstemming 
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Overigens kan in dit verband nog worden gewezen op het arrest ABB et ULC/Pays Bas
16

, waaruit 

afgeleid kan worden dat wanneer de voorstellen van een wederpartij omtrent de inhoud van de tot 

stand te brengen overeenkomst niet voldoen aan de door de afbrekende partij gestelde voorwaarden, 

dit, mede gezien de overige omstandigheden, kan belemmeren dat er een gerechtvaardigd 

vertrouwen in het tot stand komen van de overeenkomst ontstaat. 

 

Hoe wezenlijk deze nuanceringen ook zijn, feit is dat het gebruik van een voorbehoud dat 

consequent wordt “volgehouden”, er in beginsel toe leidt dat het rechtens relevante vertrouwen in 

het welslagen van de onderhandelingen niet, of in elk geval slechts in zeer hoge uitzondering zal 

kunnen ontstaan. Totstandkomingsvertrouwen zou bijv. wel kunnen ontstaan in het geval waarin de 

onderhandelingspartner die met het voorbehoud is geconfronteerd, erop is gaan vertrouwen dat 

ofwel op het voorbehoud geen beroep zal worden gedaan door de partij die het heeft bedongen, 

ofwel dat de voorwaarde die in het voorbehoud is verwerkt, zal gaan intreden. Dat laatste bijv. 

doordat de persoon die of het orgaan dat goedkeurig kan onthouden, laat doorschemeren daartoe 

niet over te zullen gaan. Op deze uitzonderingen kom ik in het hierna volgende nog uitvoerig terug.  

 

6.4 Onderverdeling van voorbehouden in categorieën 

 

Zoals uit het praktijkonderzoek ook naar voren komt, is een veelheid van verschillende 

voorbehouden denkbaar. Dit maakt tal van onderverdelingen mogelijk. In het kader van dit 

proefschrift hanteer ik de navolgende, m.i. sluitende onderverdeling, waarbij ik voorbehouden 

verdeel in de volgende drie categorieën:  

 

1. Voorbehouden waarbij het intreden van de voorwaarde uiteindelijk afhankelijk is van de wil 

van (één van) de onderhandelende partijen;  

 

2. Voorbehouden waarbij het intreden van de voorwaarde uiteindelijk afhankelijk is van de wil 

van een derde; en 

 

3. Voorbehouden waarbij het intreden van de voorwaarde onafhankelijk is van een van de wil 

van (één van) de onderhandelende partijen of een derde onafhankelijke gebeurtenis.  

 

Evidente voorbeelden van voorbehouden die in de eerste categorie vallen (het intreden van de 

voorwaarde is afhankelijk van de wil van (één van) de onderhandelende partijen) is het 

voorbehoud dat een overeenkomst tussen partijen eerst tot stand komt indien partijen het over 

alle punten waaromtrent zij beogen overeenstemming te bereiken, eens zijn geworden (“subject 

to reaching full and final agreement”) en de situatie dat partijen afspreken dat een overeenkomst 

tussen hen pas zal bestaan nadat deze schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is 

ondertekend (“subject to contract” en “subject to signature”
17

).  

                         
16

 HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 65 (ABB et ULC/Pays Bas).  
17

 Vgl. Vznr. Rb. Amsterdam 4 augustus 2005, NJF 2005, 420 (Justvoice/Gouden Gids) voor een geval waarin geen 

precontractuele aansprakelijkheid werd aangenomen bij een “subject to signature” voorbehoud. 
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Een voorbeeld van de tweede categorie voorbehouden (het intreden van de voorwaarde is 

afhankelijk van de wil van een derde) wordt voornamelijk gevormd door de categorie 

goedkeuringsvoorbehouden. Bijv.: er wordt onderhandeld onder het voorbehoud van 

goedkeuring door de raad van commissarissen. Daarnaast kan gedacht worden aan de situatie dat 

wordt onderhandeld onder het voorbehoud dat een derde (bijv.: de gemeente) een vergunning 

afgeeft of dat een derde een bepaalde overeenkomst afsluit.  

 

Voorbeelden van de derde categorie voorbehouden (het intreden van de voorwaarde is 

onafhankelijk van de wil van de onderhandelingspartners of van een derde) zijn het intreden van 

een bepaalde klimatologische omstandigheid, het op natuurlijke wijze overlijden van een 

persoon, het bereiken van een bepaalde beurskoers of de voorwaarde dat een bepaald percentage 

van het geplaatste aandelenkapitaal van een beursgenoteerde onderneming per de sluitingsdatum 

van de biedingsperiode moet zijn aangeboden.  

 

De nadruk zal in dit hoofdstuk met name liggen op de eerste twee categorieën voorbehouden en, 

binnen de tweede categorie, met name op de goedkeuringsvoorbehouden. Daarbij komen onder 

meer vragen aan de orde als: zijn partijen volledig vrij in hun wilsvorming, casu quo is de derde 

dit indien hij het in zijn macht heeft om al dan niet goedkeuring te onthouden? En in hoeverre 

heeft een partij ten behoeve van wie een voorbehoud is gemaakt, de plicht om zich in te spannen 

teneinde te bewerkstelligen dat de voorwaarde vervuld raakt? Deze en een aantal aanverwante 

vragen zullen in de sleutel worden geplaatst van onder meer de navolgende leerstukken: uitleg, 

de wilsvertrouwenstheorie, volmachtverlening, afstand van recht, rechtsverwerking, misbruik 

van recht, onrechtmatige daad, redelijkheid en billijkheid en het bepaalde in art. 6:23 BW met 

betrekking tot voorwaardelijke verbintenissen. Daarbij zal telkens gekeken worden naar zowel de 

positie van de onderhandelingspartner ten behoeve van wie een voorbehoud is gemaakt als, 

wanneer het om de tweede categorie voorbehouden gaat, naar de positie van degene die casu quo 

het orgaan dat het in de zijn macht heeft om toestemming al dan niet te verlenen.  

 

Samenvattend geeft dit het volgende beeld: 

 

Categorie Aard voorbehoud 

I Intreden voorwaarde afhankelijk wil van (één van) partijen 

II Intreden voorwaarde afhankelijk wil van een derde 

III Intreden voorwaarde afhankelijk van een van de wil van (één van) partijen en van 

de wil van derden onafhankelijke gebeurtenis  

 

In par. 5 zal deze onderverdeling in categorieën voorbehouden worden aangevuld met de 

mogelijke juridische duidingen van diverse vormen van diverse vormen van voorbehouden en zal 

per categorie worden vastgesteld welke juridische duidingen mogelijk zijn. Op deze wijze kan, 

door eerst vast te stellen in welke categorie een bepaald voorbehoud (bijv.: het voorbehoud dat 

een overeenkomst pas tot stand komt indien deze op schrift staat) valt, vervolgens worden 

nagegaan hoe dat betreffende voorbehoud juridisch zou kunnen worden benoemd (bijv.: als 

vormvereiste of als voorovereenkomst). Soms zijn er daarbij twee mogelijkheden, soms zijn er 

meer mogelijkheden. Voor de gevallen waarin een voorbehoud dat in een bepaalde categorie valt, 

op verschillende wijzen, althans in theorie, geduid kan worden, geef ik in par. 5 enkele suggesties 
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om tot een keuze te kunnen komen. Afhankelijk van de gemaakte keuze kunnen dan de met die 

keuze samenhangende civielrechtelijk en processuele rechtsgevolgen worden bepaald. Ook deze 

worden, per mogelijke kwalificatie, beschreven. 

 

6.5 Kwalificatie van voorbehouden  

 

Met de hiervoor omschreven formele onderverdeling van voorbehouden in categorieën zijn wij er 

dus nog niet. Onderzocht dient tevens te worden hoe voorbehouden materieelrechtelijk 

gekwalificeerd kunnen worden. Daarbij zullen de volgende vier theoretische 

kwalificatiemogelijkheden worden besproken, waarmee m.i. in elk geval alle voor de hand 

liggende duidingen worden bestreken:  

 

1. Voorbehouden als opschortende voorwaarden 

2. Voorbehouden als vormvoorschriften; 

3. Voorbehouden als voorovereenkomsten; en 

4. Voorbehouden als beperking op de vertegenwoordigingsbevoegdheid.  

 

Zoals hierna zal worden aangetoond, zal het in de praktijk lang niet altijd eenvoudig zijn om vast 

te stellen hoe een bepaald voorbehoud juridisch geduid moet worden, maar de hiervoor 

besproken onderverdeling van voorbehouden in drie categorieën geeft daartoe wel enig houvast. 

 

6.5.1 Voorbehouden als opschortende voorwaarden 

 

Allereerst de kwalificatie van voorbehouden als opschortende voorwaarden. Daarbij wordt 

aansluiting gezocht bij Afdeling 5 van Titel 1 van Boek 6 BW (de artt. 6:21 e.v.), handelend over 

voorwaardelijke verbintenissen. Art. 6:21 definieert het begrip “voorwaardelijke verbintenis” als 

een verbintenis waarvan de werking van een toekomstige, onzekere gebeurtenis afhankelijk is 

gesteld. Veelal zal een voorbehoud in de door mij gehanteerde definitie als zodanig kwalificeren. 

Het eindresultaat van de onderhandelingen (in veel gevallen: de totstandkoming van de 

overeenkomst waarover werd onderhandeld) wordt afhankelijk gesteld van het intreden van een 

bepaalde voorwaarde. Juridisch is dan sprake van een opschortende voorwaarde in de zin van art. 

6:22 BW.
18

 De overeenkomst tussen partijen bestaat in die situatie reeds, zij het “sluimerend”.
19

 De 

bewijslast van de stelling dat de opschortende voorwaarde is vervuld, rust op de partij die aan de 

overeenkomst rechten meent te kunnen ontlenen.
20

 

 

6.5.1.1 Voorwaardelijke verbintenissen 

Nu het met name vanuit processueel opzicht bij een vordering uit afgebroken onderhandelingen van 

belang is om vast te stellen of de fase van de (romp)overeenkomst al is ingetreden, wijs ik er 

volledigheidshalve op dat in de literatuur algemeen wordt aangenomen dat het begrip 

“voorwaardelijke verbintenis” niet moet worden gelezen als een “voorwaardelijke 

rechtshandeling”. Het is de rechtshandeling die een verbintenis voorwaardelijk maakt en haar 

                         
18

 Deze kwalificatie wordt ook in de rechtspraak gehanteerd, zie bijv. Rb. Alkmaar 6 april 2005, NJF 2006, 383 en Hof 

Arnhem 19 maart 2007, NJF 2007, 377. 
19

 Den Tonkelaar 1994, p. 76 e.v. 
20

 HR 7 december 2001, NJ 2002, 494 (Probis/De Smedt). 
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werking doet afhangen van een toekomstige onzekere gebeurtenis.
21

 Anders gezegd: Niet de 

rechtshandeling is voorwaardelijk maar het resultaat.
22

 Een en ander is niet onbelangrijk indien men 

bedenkt dat in de praktijk veel voorbehouden lijken te zijn geformuleerd als een voorwaardelijk 

aanbod of een voorwaardelijke aanvaarding. Wie bijv. in een intentieverklaring overeenkomt dat hij 

onderhandelt onder het voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen, lijkt 

daarmee aan te geven dat al hetgeen hij de onderhandelingen naar voren brengt, dus ook een 

eventueel aanbod of eventuele aanvaarding strekkende tot het sluiten van een overeenkomst, 

voorwaardelijk wordt gedaan. Zulks aldus dat van een aanbod of aanvaarding in juridische zin eerst 

sprake kan zijn nadat de voorwaarde (bijv. de van de raad van commissarissen verkregen 

toestemming) is vervuld. Zou die gedachtegang juist zijn, dan zou bij een onder een dergelijke 

voorwaarde gedaan aanbod geen overeenkomst tot stand komen terwijl, indien men de heersende 

opvatting in de literatuur volgt, moet worden aangenomen dat, bij aanvaarding van een dergelijk 

aanbod, nu juist wel een overeenkomst tot stand komt, zij het dat de werking daarvan afhankelijk is 

van een onzekere, toekomstige gebeurtenis. Consequenties van dit uitgangspunt zijn onder meer 

dat nakoming vóór vervulling van de opschortende voorwaarde onverschuldigd geschiedt (vide art. 

6:25 BW) maar dat bijv. wel een voorwaardelijke veroordeling kan worden verkregen.  

 

6.5.1.2 Potestatieve voorwaarden 

Wil men een voorbehoud kwalificeren als een opschortende voorwaarde, dan mag in het kader 

van de hier besproken problematiek het leerstuk van de potestatieve voorwaarde niet onvermeld 

blijven. Algemeen wordt aangenomen dat een voorwaarde niet in strijd mag zijn met het wezen van 

de verbintenis. Indien de vervulling van een opschortende voorwaarde afhangt van de enkele wil 

van de schuldenaar, dan is de verbintenis nietig. Een voorwaarde hangt van de wil van de 

schuldenaar af indien het aan de schuldenaar is overgelaten of hij “wel of niet wil”, maar ook 

wanneer zij afhangt van een daad die hij zó gemakkelijk kan verrichten, dat zij praktisch met zijn 

enkele wil gelijk staat.
23

 Als ontbindende voorwaarde moge een dergelijke potestatieve voorwaarde 

zinvol zijn (wij vinden haar regelmatig terug als (tussentijdse) opzeggingsmogelijkheid bij 

duurovereenkomsten), de opschortende potestatieve voorwaarde ontkracht de rechtshandeling in 

beginsel als geheel; wie zich “bindt” onder de voorwaarde dat hij de volgende week nog wil, 

verbindt zich vooralsnog tot niets. De rechtshandeling is, in de visie van Hijma, non-existent.
24

 Er 

komt dus, nog anders gezegd, geen overeenkomst tot stand voor zover die is aangegaan onder een 

potestatieve voorwaarde.  

 

De scheidslijn tussen de situatie waarbij het intreden van de voorwaarde louter en alleen afhankelijk 

is van de enkele wil van de debiteur en de situatie waarin er sprake is van een “toelaatbare wil” (in 

plaats van “ontoelaatbare willekeur”) is niet altijd even duidelijk te trekken. Den Tonkelaar 

bespreekt in dit verband enige (oudere) jurisprudentie waaruit deze wankele scheidslijn naar voren 

komt.
25

 

                         
21

 Den Tonkelaar 1994, p. 9. 
22

 Vgl. ook Hofmann-Van Opstall 1976, p. 94. 
23

 Asser Hartkamp 4-1 (2004) p. 129 en Hoytema van Konijnenburg 2008, p. 10. 
24

 Hijma 2007, p. 47. Vgl. voor de toepassing van art. 6:23 BW in het vennootschapsrecht M.C. Schepel 1997, p. 123 

e.v. en de door hem genoemde rechtspraak en literatuur. 
25

 Den Tonkelaar 1994, p. 50 e.v. 
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Zo werden, bij koopovereenkomsten, bijv. bedingen als “na zicht op keur”, “op keur van koper” en 

“op keur van een derde”, geaccepteerd omdat de vervulling van de voorwaarde niet afhankelijk was 

van willekeur, maar van een handelen dat met een bepaald doel en op grond van bepaalde criteria 

plaatsvond.
26

 Eén van de “randgevallen” waar Den Tonkelaar op wijst, betreft de toelaatbaar 

geachte clausule in een echtscheidingsconvenant op grond waarvan de man de uitkering aan zijn 

gewezen echtgenote kon intrekken als haar leefwijze naar zijn oordeel niet goed was.
27

 De vrouw 

zou, aldus redeneerde het hof, zich bewust bij het oordeel van de man hebben neergelegd en 

bovendien zou art. 1374 (oud) BW aan een onredelijk oordeel in de weg staan. Van willekeur is 

aldus geen sprake indien een partij beslissingen neemt die hem door acceptabele redenen, zoals 

bijv. zijn financiële omstandigheden, worden ingegeven.
28

  

 

6.5.1.3 Vormvoorschrift als potestatieve voorwaarde 

Met dit exposé rijst ook de vraag in hoeverre het overeenkomen van vormvereisten waaraan 

uitsluitend invulling kan worden gegeven door de wil van één van partijen of beide partijen 

(hetgeen uiteindelijk natuurlijk op hetzelfde neerkomt) moeten worden gezien als een (zuivere) 

potestatieve voorwaarde die maakt dat, wat verder van de kwalificatievraag met betrekking tot deze 

voorwaarden ook zij, zij in elk geval niet (tevens) kunnen worden gezien als opschortende 

voorwaarden in de zin van art. 6:21 BW. Of er immers een handtekening wordt gezet, is een 

omstandigheid die in beginsel enkel en alleen afhangt van de wil van de partij die het betreffende 

voorbehoud heeft gemaakt. Dat ook de onderhandelingspartner onder omstandigheden kan 

weigeren zijn handtekening te plaatsen om op die manier zelf te ontkomen aan gebondenheid, doet 

daar naar mijn smaak niet aan af. Een legitimatie van een dergelijk voorbehoud als opschortende 

voorwaarde in die zin dat er geen sprake is van willekeur doordat er bepaalde omstandigheden 

kunnen ontstaan die ertoe leiden dat iemand zijn wil op een bepaalde wijze vormt en er zo toe 

wordt gebracht een voorwaarde al dan niet te vervullen, lijkt mij bij een dergelijk “subject to 

signature”-voorbehoud niet goed denkbaar. Zou daarentegen het “subject to signature”-

voorbehoud” gekoppeld zijn geweest aan bijv. het “inpasbaar” zijn van de beoogde overeenkomst 

in de financiële situatie van de partij die het voorbehoud heeft gemaakt of zou een dergelijke 

verwevenheid tussen het “subject to signature”-voorbehoud en een andere niet louter van de wil van 

de betreffende partij afhankelijke omstandigheid uit bijv. de onderliggende correspondentie te 

herleiden zijn, dan meen ik dat de situatie anders zou kunnen komen te liggen. 

 

Ik wijs hierop omdat in de praktijk het doorgaans geenszins de bedoeling zal zijn van een 

onderhandelende partij die een “subject to signature”-voorbehoud maakt, om het ontstaan van een 

verbintenis louter van zijn eigen wil afhankelijk te laten zijn. Naar ik meen zal het vaak juist de 

bedoeling zijn om via het “subject to signature”-voorbehoud een mogelijkheid te creëren om het 

ontstaan van een verbintenis te voorkomen in gevallen waarin het ontstaan van een dergelijke 

verbintenis in verband met één of meer van de wil van de betreffende partij onafhankelijke 

omstandigheden, niet langer wenselijk is. Vallen die andere omstandigheden te reconstrueren, dan 

zal van een potestatieve voorwaarde geen sprake (meer) zijn en kan men het betreffende 

voorbehoud juridisch (ook) kwalificeren als een opschortende voorwaarde. Zo niet, dan rest, met 

                         
26

 Vgl. ook Hof ‘s-Hertogenbosch 28 juni 1915, NJ 1916, 159 en Rb. Rotterdam 1 mei 1918, W10401. 
27

 Rb. Amsterdam 2 juni 1922, NJ 1922, 1097, Hof Amsterdam 5 december 1922, NJ 1923, 540 en HR 3 januari 1924, 

NJ 1924, 377, W11215 (Leefwijze echtgenote). 
28

 Vgl. Hof Arnhem 7 maart 1939, NJ 1940, 97, waarin een schuld onder de voorwaarde dat de schuldenaar tot betaling 

bij machte zou zijn, toelaatbaar werd geacht. 
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betrekking tot dergelijke voorbehouden, de juridische kwalificatie als vormvereiste.  

 

6.5.1.4 Voorbehoud van goedkeuring door de directie als potestatieve voorwaarde 

 

Speciale aandacht in het kader van de potestatieve voorwaarden vereist het “voorbehoud 

goedkeuring directie” (“subject to board approval”). Uit het praktijkonderzoek is naar voren 

gekomen dat dit, bij onderhandelingen waarbij een vennootschap is betrokken, een van de meest 

voorkomende voorbehouden is waarvan de praktijk zich bij onderhandelingen namens een 

rechtspersoon, bedient. Dit voorbehoud wordt veelal gezien als een opschortende voorwaarde, 

maar kan dat m.i. uit de aard der zaak niet zijn nu zij juridisch dient te worden beschouwd als een 

potestatieve voorwaarde. De reden daarvoor is gelegen in de omstandigheid dat wordt 

onderhandeld met een rechtspersoon. Het goedkeuringsvoorbehoud wordt bedongen namens de 

rechtspersoon maar de iure kan het namens diezelfde rechtspersoon al dan niet worden 

gehonoreerd. Dat het voorbehoud van goedkeuring door de directie wordt gemaakt door andere 

vertegenwoordigers van de vennootschap dan de directie doet daar niet aan af. Anders gezegd: 

het kan best zo zijn dat de ene (bevoegde) vertegenwoordiger een voorbehoud maakt van 

goedkeuring door de andere (bevoegde) vertegenwoordiger van de rechtspersoon, maar 

uiteindelijk is het natuurlijk de rechtspersoon die gebonden wordt en aan wie het handelen van de 

beide vertegenwoordigers dient te worden toegerekend. Daarmee komt naar mijn mening het 

bedingen van een voorbehoud van goedkeuring door een andere bevoegde vertegenwoordiger 

van de rechtspersoon neer op een potestatieve voorwaarde zodat een dergelijk “subject to board 

approval”-voorbehoud in dat geval juridisch in beginsel (met inachtneming van de hiervoor 

omschreven nuancering) niet mag worden gekwalificeerd als een opschortende voorwaarde. 

Omschrijft men dergelijke voorbehouden wel als opschortende voorwaarden, dan is m.i. sprake 

van een niet bestaande, nietige of, zo men wil, non-existente overeenkomst. Dergelijke 

voorbehouden dienen derhalve, wanneer men aan nietigheid wil ontkomen, te worden 

gekwalificeerd als beperkingen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die de 

voorwaarde bedingt.
29

 In mijn visie komt men aan een beroep op een als een opschortende 

voorwaarde geformuleerde potestatieve voorwaarde ook nimmer toe; er is immers in het geheel 

geen overeenkomst tot stand gekomen en dus ook geen voorwaardelijke. Dat dit verregaande 

consequenties heeft, moge duidelijk zijn, al worden deze m.i. ten onrechte niet altijd getrokken.
30

 

Brink lijkt deze consequentie bijv. niet te willen trekken.
31

 Zie ik het goed, dan plaatst hij het 

leerstuk van de potestatieve voorwaarde (voor zover het althans het “subject to board approval”-

voorbehoud betreft) vooral in de sleutel van art. 6:23 BW dat bepaalt dat, kort gezegd, wanneer 

een partij bij de niet-vervulling van een voorwaarde belang had, die vervulling heeft belet, de 

voorwaarde als vervuld geldt indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen. Brink schrijft:  

 
“De opmerking van Brunner in zijn noot onder het arrest waarnaar hiervoor wordt verwezen (het arrest 

Beliën/Provincie Brabant, MR) met betrekking tot een potestatieve voorwaarde is wat te kort door de bocht. Brunner 

merkt op dat er geen sprake zou zijn geweest van een overeenkomst onder voorwaarde, omdat er niet sprake zou zijn 

                         
29

 Op het formuleren van voorbehouden als beperking op de vertegenwoordigingsbevoegdheid kom ik in het 

navolgende nog meer uitvoerig terug. Vgl. verder hetgeen door C.J.H. Brunner is opgemerkt in zijn noot onder HR 

24 maart 1995, NJ 1997, 569 (Beliën/Provincie Brabant) naar aanleiding van een gemaakt voorbehoud van 

goedkeuring door Gedeputeerde Staten. 
30

 Zie voor een goed voorbeeld hiervan de hierna te bespreken uitspraak Vznr. Rb. ’s-Hertogenbosch van 14 april 

2008, LJN: BD0037 inzake Rijkers/Essent. 
31

 Brink 2009, p. 291 e.v. 
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geweest van een toekomstige onzekere gebeurtenis. Die visie kan niet zo algemeen (meer) worden toegepast (…). 

(…) De regels van art. 6:23 moeten, zoals ook in het artikel is uitgedrukt, worden beschouwd als een toepassing van 

het beginsel van de redelijkheid en billijkheid dat onder andere is neergelegd in art. 6:2 en 6:248. Art. 6:23 lid 1 ziet 

op de vraag of een verhindering van de vervulling van een voorwaarde niet zonder rechtsgevolg moet blijven, 

wanneer de partij die bij de niet vervulling belang had, de vervulling heeft belet. Volgens lid 2 van die wetsbepaling 

geldt een voorwaarde als niet vervuld, wanneer de partij die bij de vervulling belang had, de vervulling zelf heeft 

teweeg gebracht. In beide gevallen echter alleen wanneer de redelijkheid en billijkheid dat verlangt. In het geldende 

recht is het minder van belang om te twijfelen over de vraag of met wel met een voorwaarde van doen heeft. Dit 

komt door de erkenning van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Art. 6:2 lid 2 en 6:248 lid 2 

(vgl. ook art. 6:258), waardoor ook buiten de door art. 6:23 getrokken grenzen een beroep op het (niet) vervuld zijn 

van de voorwaarden kan worden afgesneden, met name in verband met gedragingen van degene die dit beroep doet 

(rechtsverwerking). Ook bevat het huidige recht meer algemene regels die evenzeer als een toepassing van de 

beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid zijn te beschouwen en een beroep op art. 6:23 overbodig 

maken. Een algemene regel voor de toepasselijkheid van art. 6:23 is niet te geven. Het volstaat dat er sprake van 

moet zijn dat er in verband met het doel en de strekking van de overeenkomst volgens de eisen van redelijkheid en 

billijkheid sprake is van een onterechte bewerkstelliging van het vervullen van een voorwaarde dan wel het beletten 

van het vervuld worden van een voorwaarde.”
32

 

 

Zie ik het goed, dan betoogt Brink dat een potestatieve voorwaarde wel degelijk een geldige 

opschortende voorwaarde is
33

, maar dat de redelijkheid en billijkheid via de weg van art. 6:23 

BW met zich kunnen brengen dat daarop geen beroep kan worden gedaan, omdat (kennelijk) de 

partij ten behoeve van wie het “subject to board approval”-voorbehoud is gemaakt, goedkeuring 

onthoudt, die partij zelf bij de niet-vervulling van de voorwaarde belang geacht moet worden te 

hebben gehad en vervolgens zelf heeft belet dat de vervulling intrad (art. 6:23 lid 1 BW). Is het 

niet in vervulling gaan van de voorwaarden dan vervolgens naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar, dan zou de voorwaarde dus als vervuld moeten worden beschouwd.  

 

Deze gedachtegang valt niet te verenigen met het (door mij aangehangen) uitgangspunt dat een 

potestatieve voorwaarde (waarbij de eigen wilsverklaring dus afhankelijk wordt gesteld van het 

bestaan van een daarmee overeenstemmende wil van dezelfde persoon op een later tijdstip) 

kwalificeert als een niet bestaande voorwaarde omdat zij ertoe leidt dat er in het geheel geen 

overeenkomst kan worden aangenomen, dus ook geen voorwaardelijke. Het voorbehoud wordt 

dus, anders gezegd, geacht nooit te zijn gemaakt zodat er ook nimmer een beroep op gedaan kan 

worden en men dus bijv. ook niet toekomt aan een toetsing van een beroep op het voorbehoud 

aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid casu quo aan art. 6:23 BW. Het doet m.i. ook 

wat vreemd aan om een partij die zijn wil afhankelijk heeft gesteld van een daarmee op een later 

moment (nog steeds) overeenstemmende eigen wil, het te vergunnen om op zijn in eerste 

instantie geuite wil terug te komen, mits dat maar – kort gezegd – naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is. Dit is echter wel de consequentie van het 

uitgangspunt van Brink.
34

 

 

                         
32

 Brink 2009, p 293. 
33

 Zie ook stelling 4 bij diens dissertatie: een potestatieve voorwaarde is wel een voorwaarde. 
34

 Vgl. ook Schaafsma en Elzenga 2004, p. 29 e.v. en de aldaar genoemde rechtspraak en literatuur, waarin zij aan de 

hand van een rechtspraakanalyse een aantal aanbevelingen hebben geformuleerd voor de praktijk. Ten aanzien van 

het “subject to board approval”-voorbehoud merken zij onder meer op dat het onder omstandigheden de voorkeur 

verdient om het (hierna te bespreken) “subject to contract”-voorbehoud op te nemen in de precontractuele fase dan 

een “subject to board approval”-voorbehoud, met name daar wanneer er sprake is van een geringe afstand tussen de 

onderhandelaar en degene die uiteindelijk de toestemming moet geven.  



146                                                                                                                                                           Voorbehouden 

Onderstaand volgt enige rechtspraak die deze discrepantie, die – zoals we zullen zien – deels 

samenhangt met de kwalificatievraag van een “subject to board approval”-voorbehoud, nader 

illustreert. Allereerst de overwegingen van de Rb. Rotterdam in het vonnis van 21 november 

2007
35

. In deze zaak werd geprocedeerd over een “subject to board approval”-voorbehoud. Nadat 

de goedkeuring door de directie uitbleef, werd door de teleurgestelde partij een juridische 

procedure geëntameerd, waarin primair werd gesteld dat, met het betreffende voorbehoud, sprake 

zou zijn geweest van een opschortende voorwaarde. (r.o. 3.1) Daaraan zou in het betreffende 

geval zijn voldaan zodat, aldus de eisende partij, een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen. 

Anders dan de eisende partij ziet de rechtbank het betreffende voorbehoud echter niet als een 

opschortende voorwaarde, maar als een eenzijdig opgeworpen beding waarbij “duidelijkheid is 

gecreëerd met betrekking tot de bevoegdheden” van de persoon waarmee werd onderhandeld. 

(r.o. 5.3.3) Daarmee ziet de rechtbank het betreffende voorbehoud van goedkeuring door de 

directie dus klaarblijkelijk niet als een opschortende voorwaarde, maar als ofwel een beperking 

van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die namens de vennootschap onderhandelde 

(vooropgesteld dat deze persoon zonder de betreffende beperking bevoegd zou zijn geweest om 

de vennootschap te binden), ofwel als een bevestiging van de onbevoegdheid van die persoon 

(uitgaande van de veronderstelling dat de persoon in kwestie geen bevoegdheid bezat om de 

vennootschap te vertegenwoordigen).
36

 

 

Verder verwijs ik naar de recente uitspraak van 14 april 2008 van de Vznr. Rb. ‘s-Hertogenbosch
37

. 

Het betreft een kortgedingprocedure tussen Holding A.H.M. Rijkers B.V. (“Rijkers”) en Essent 

Vastgoed B.V. (“Essent”). Partijen hadden met elkaar een koopovereenkomst afgesloten waarin 

onder meer het volgende was opgenomen:  

 
“Ontbindende en/of opschortende voorwaarden 

Deze overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Raad van Bestuur van 

Essent. Verkoper kan zich tot uiterlijk drie weken na ondertekening door koper van deze koopbevestiging op deze 

ontbindende voorwaarde beroepen.” 

 

Verkoper, Essent, werd hierbij vertegenwoordigd door Makelaar Zadelhoff, een landelijk bekende 

en, naar het oordeel van de rechtbank, te goeder naam en faam bekend staande makelaar, iets waar 

de rechtbank bij zijn beoordeling van het geschil nogal waarde aan lijkt te hechten. Wat hiervan 

verder zij, op een gegeven moment laat Essent Rijkers weten:  

 
“De thans lopende verkoopprocedure van de Essent locatie te Valkenwaard wordt door Essent ingetrokken. Reden 

hiervoor is dat de Raad van Bestuur van Essent besloten heeft geen goedkeuring te verlenen voor de gunning. Essent 

beraadt zich op welke wijze zij het object wil verkopen.” 

 

Essent heeft nadien besloten om een verkoop bij inschrijving te doen houden volgens een door haar 

bij de eis in reconventie in het geding gebracht conceptbidbook. Rijkers laat conservatoir beslag 

leggen op de betreffende onroerende zaak en vordert levering daarvan. Essent voert uitvoerig 

verweer en beroept zich op de hiervoor genoemde ontbindende voorwaarde. Ten aanzien van dit 

verweer overweegt de rechtbank (r.o. 4.5.1) als volgt: 

 
                         
35

 Rb. Rotterdam 21 november 2007, LJN: BC0215. 
36

 Vgl. M.C. Schepel 1997, p. 123 e.v. 
37

 Vznr. Rb. ’s-Hertogenbosch 14 april 2008, LJN: BD0037. 
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“Voor zover Essent heeft willen betogen (…) dat het simpelweg om een voorwaarde zou gaan die nu eenmaal niet 

vervuld is, faalt dat betoog omdat ten deze sprake is van een potestatieve voorwaarde, die geen (opschortende of 

ontbindende) voorwaarde in de zin van art. 6:21 BW is. (Vgl. Brunner in punt 2 van zijn noot onder HR 24-03-1995, NJ 

1997/596, Beliën/Provincie Brabant). Het gaat hier niet om goedkeuring door een derde (overheid, vakbond, deskundige 

of dergelijke) maar om een wilsverklaring van Essent zelf.”  

 

Met deze conclusie van de rechtbank kan ik mij helemaal verenigen. Echter, dan maakt de 

rechtbank een m.i. vreemde tournure door aansluitend te overwegen: 

 
“Aldus blijft onverkort de vraag of, gelet op (a) de feiten en omstandigheden van de zaak, op (b) hetgeen feitelijk was 

voorgevallen (…), op (c) de gevolgtrekkingen die daaruit moeten worden getrokken (…), en op (d) meer in het 

bijzonder het in de brief van 21 december 2007 onder 3 opgenomen beding, het onthouden door die Raad van 

definitieve goedkeuring aan het onderhandelingsresultaat, onaanvaardbaar is.” 

 

De rechtbank verbond aan de vaststelling dat sprake is van een potestatieve voorwaarde die 

(kennelijk) bedoeld is als opschortende voorwaarde, niet de naar mijn mening enige mogelijke 

conclusie, namelijk dat deze voorwaarde niet bestaat, simpelweg omdat er, als gevolg van het 

potestatieve karakter van de voorwaarde, in het geheel geen overeenkomst tot stand is gekomen. Er 

viel door de directie van Essent (en daarmee, strikt genomen: Essent zelf dus) nergens een beroep 

op te doen zodat het in mijn optiek ook een zinledige vraag is of “het onthouden door de Raad van 

definitieve goedkeuring aan het onderhandelingsresultaat onaanvaardbaar is”. In het verlengde 

daarvan behoefde de rechtbank in mijn visie dus ook niet (meer) in te gaan op het verweer van 

Essent dat erop neerkomt dat het de directie van Essent vrij stond om naar willekeur, althans zonder 

opgave van reden, een beroep te kunnen doen op de betreffende voorwaarde. De rechtbank 

overweegt namelijk, direct aansluitend op de vaststelling dat hier sprake is van een potestatieve 

voorwaarde, dat deze stelling rechtens onjuist is:  

 
“Reeds de omstandigheid dat zij het beroep op het goedkeuringsvoorbehoud zonder opgave van redenen heeft gedaan, 

maakt zulks in de omstandigheden dat zij zich (1) verregaand en in toenemende mate aan het door haarzelf voorgestelde 

onderhandelingstraject had gecommitteerd, (2) daardoor bij Rijkers het vertrouwen heeft gewekt om met haar in dat 

traject (en niet: in een nader traject) tot een overeenkomst te komen en (3) daartoe haar bekwame onderhandelaar een 

objectief goed onderhandelingsresultaat heeft laten brengen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar.” 

 

Kennelijk wenste (of kon) Essent zich ter zitting evenmin uitlaten omtrent de redenen voor de Raad 

van Bestuur van Essent om zich – kort gezegd – uit de onderhandelingen met Rijkers terug te 

trekken. Niettemin deed de rechtbank nog een poging om, ondanks de kennelijke weigering van 

Essent om zich daarover uit te laten, te onderzoeken of de Raad van Bestuur van Essent wellicht 

toch niet een gegronde reden zou kunnen hebben gehad om goedkeuring te weigeren. De rechtbank 

overwoog te dien aanzien dat die grond:  

 

a. niet kan bestaan in een nader te rade geworden zijn om het object überhaupt niet te verkopen;  

 

b. niet kan bestaan in de persoon van Rijkers aangezien ter zitting door Essent naar voren is 

gebracht dat Rijkers vanzelfsprekend kon meedoen bij de verkoop bij inschrijving volgens het 

overgelegde bidbook; 

 

c. niet kan bestaan in de persoon van de notaris aangezien er geen enkele reden valt te bedenken 



148                                                                                                                                                           Voorbehouden 

waarom Rijkers met een andere, door Essent voorgestelde notaris niet akkoord had willen gaan en 

Essent dat nog niet eens aan Rijkers had gevraagd; 

 

d. niet gelegen kan zijn in onvoorziene omstandigheden als bedoeld door de Hoge Raad in het 

arrest De Ruijterij/MBO. Daarvan is, aldus de rechtbank, niets gesteld of gebleken.  

 

Er restte, aldus de rechtbank, geen andere gevolgtrekking dan dat het motief om goedkeuring te 

weigeren inderdaad het eerder in het vonnis genoemde meest voor de hand liggende was, te weten: 

een manoeuvre om onder het zelf uitgezette onderhandelingstraject uit te komen teneinde bij 

Rijkers, wiens bedrijfsbelang bij het verwerven van juist dit object gaandeweg de onderhandeling 

een stuk duidelijker was geworden, wat tot een verzwakking van zijn onderhandelingspositie 

leidde, tot een hoger “bod bij inschrijving” te bewegen. Een dergelijke manoeuvre, aldus de 

rechtbank, is in alle hiervoor beschreven omstandigheden van het geval in strijd met elementaire 

beginselen van betamelijk onderhandelen en is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar. De slotsom van de rechtbank was dan ook 

 
“dat Essent op 31 januari 2008, toen zijn zich op het voorbehoud beriep, en op 31 maart 2008 toen zij ter zitting dat 

beroep in rechte handhaafde, geen goede reden wist aan te voeren op grond waarvan de Raad van Bestuur haar 

goedkeuring had kunnen weigeren terwijl dergelijke redenen ook niet eenvoudig voorstelbaar zijn.” 

 

Naar mijn mening had de rechtbank, met de vaststelling dat sprake was van een als opschortende 

voorwaarde geformuleerde potestatieve voorwaarde, allereerst dienen vast te stellen dat er tussen 

partijen nog in het geheel geen overeenkomst tot stand was gekomen. Vervolgens had dan 

onderzocht kunnen worden of het afbreken van de onderhandelingen in het onderhavige geval 

onaanvaardbaar was. Daarvoor had de voorzieningenrechter de hiervoor aangehaalde overwegingen 

met betrekking tot – kort gezegd – het antwoord op de vraag of een beroep op het voorbehoud naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid nog mogelijk moest worden geacht, helemaal niet nodig 

gehad.
38

 Dat wil zeggen: tenzij men de uitspraak van de voorzieningenrechter aldus interpreteert 

(maar daartoe laat de tekst op het punt van de potestatieve voorwaarde naar mijn smaak niet erg 

veel ruimte voor) dat de rechtbank bedoeld heeft om het onderhavige goedkeuringsvoorbehoud ten 

behoeve van de directie anders te kwalificeren dan als een opschortende voorwaarde. Moet men de 

overwegingen van de rechtbank aldus begrijpen dat hier sprake was van een beperking van de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de makelaar, Zadelhoff (die door de rechtbank als 

vertegenwoordiger van Essent wordt gezien), of in elk geval een duidelijke vingerwijzing dat 

slechts de Raad van Bestuur van Essent bevoegd zou zijn om Essent te kunnen vertegenwoordigen, 

dan zijn de overwegingen van de rechtbank waarbij de argumenten om tot vertegenwoordiging over 
                         
38

 Anders: Brink 2009, p. 292. Vgl. ook: Vranken 1989, p. 108 e.v., waarin hij opmerkt dat er minder ruimte is voor 

toetsing van een “subject to board approval”-clausule aan de redelijkheid en billijkheid dan bij andere 

voorbehouden. Een “subject to board approval”-voorbehoud zou volledig kunnen worden ingeroepen zolang de 

bevoegdheid daartoe maar tijdig, expliciet en onbeperkt is gecommuniceerd. In gelijke zin Vznr. Hof Amsterdam 23 

augustus 2004, NJ 2006, 265 (Fiji/NSS) waarin het Hof bij een “subject to contract”-voorbehoud oordeelde dat 

tussen partijen een overeenkomst tot stand was gekomen en dat het enige dat ontbrak nog was de ondertekening van 

de Service Ordering Agreement en de Service Ordering Form door beide partijen. Het Hof oordeelde dat het, gelet 

op alle omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moest worden 

geacht dat NSS een beroep kon doen op het feit dat Fiji de overeenkomsten nog niet had ondertekend. Daarbij is 

overigens wel relevant om op te merken dat de degene die aan de zijde van NSS had onderhandeld, bevoegd was om 

namens NSS overeenkomsten aan te gaan en dat – kort gezegd – consensueel overeenstemming was bereikt over alle 

essentialia van de overeenkomst. 
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te gaan, worden getoetst, wel degelijk waardevol. Op deze variant (goedkeuringsvoorbehouden als 

beperking op de vertegenwoordigings-bevoegdheid) ga ik in par. 5.4. uitvoerig in. Het betreffende 

voorbehoud kwalificeren als een vormvereiste (waarop in par. 5.2. wordt ingegaan) lijkt mij niet 

goed denkbaar aangezien het de Raad van Bestuur is die op grond van de wet (en de statuten van 

Essent) nu eenmaal bevoegd is om Essent te kunnen binden en in die zin dus niet van de wettelijke 

casu quo statutaire bepalingen wordt afgeweken. Dit ware wellicht anders geweest indien krachtens 

het voorbehoud de Raad van Bestuur slechts bijv. schriftelijk haar goedkeuring had kunnen 

verlenen. In dat geval zou men immers kunnen betogen dat Essent heeft willen afwijken van de 

consensuele wijze van totstandkoming van overeenkomsten als belichaamd in art. 6:217 BW. Dat 

was echter in dit geval niet dienovereenkomstig in de bevestiging van de koop verwoord. 

 

Indien de rechter vaststelt dat sprake is van een potestatieve voorwaarde, met als gevolg dat er 

tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen, en hij vervolgens onderzoekt in hoeverre 

het de afbrekende partij overigens vrij stond om de onderhandelingen af te breken, rijst de vraag in 

hoeverre het gegeven dat de afbrekende partij kennelijk de wil had om een overeenkomst onder een 

potestatieve voorwaarde te sluiten, relevant is voor de beantwoording van de vraag in hoeverre dit 

gegeven geacht moet worden te hebben bijgedragen tot een eventueel aan te nemen of ontbreken 

van totstandkomingsvertrouwen. Naar ik meen zal de hiervoor bedoelde wil niet snel bij kunnen 

dragen tot het ontstaan van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen; er ligt immers (ook) een 

zekere voorwaardelijkheid in besloten. De bedoeling van degene die de potestatieve voorwaarde 

heeft bedongen zal, zo moet worden aangenomen, hoogstwaarschijnlijk zijn geweest om eerst nog 

de mening van één of meer anderen te vernemen (althans het ontstaan van de overeenkomst 

daarvan afhankelijk te laten zijn), alleen heeft hij de voorwaardelijkheid die hij klaarblijkelijk wilde 

inbouwen, op een (juridisch) onjuiste wijze geprobeerd in het vat te gieten. Dit leidt er m.i. toe, dat 

– gegeven het voorwaardelijke element dat in die bedoeling besloten ligt – het bedingen van een 

potestatieve voorwaarde niet snel zal kunnen bijdragen tot het ontstaan van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen, maar juist eerder spreekt voor het tegendeel. 

 

6.5.1.5 Potestatieve voorwaarden versus categorie II-voorbehouden (goedkeuring door een derde) 

Dat het onderscheid tussen een potestatieve voorwaarde en een zuiver categorie II-voorbehoud dat 

wel als een opschortende voorwaarde kan worden gekwalificeerd, ook voor de praktijk niet altijd 

duidelijk is en dat de praktijk met dit leerstuk worstelt, volgt ook uit de uitspraak van de Vznr. Rb. 

Utrecht van 19 december 2001.
39

 In de casus die aan deze uitspraak ten grondslag lag had een 

zekere Kooijmans met de gemeente Utrecht een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een 

perceel grond waarbij zijdens de gemeente was gedongen dat de overeenkomst werd gesloten onder 

het voorbehoud van goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders en de 

gemeenteraad. B&W keurden de overeenkomst goed en de raadscommissie voor Ruimtelijke 

Ordening en Wonen stemde eveneens met de koopovereenkomst in. De gemeenteraad wees 

evenwel het voorstel van B&W om over te gaan tot verkoop van het perceel aan Kooijmans af. De 

rechtbank overwoog dat de gemeenteraad (bij uitsluiting) bevoegd is om besluiten te nemen met 

betrekking tot de vervreemding van gemeente-eigendommen, waarbij de gemeenteraad in beginsel 

vrij is haar toestemming tot verkoop al dan niet te verlenen. Aan die vrijheid worden echter, aldus 

de rechtbank, in zoverre grenzen gesteld dat het handelen van de gemeente niet mag worden 

uitgeoefend in strijd met geschreven en ongeschreven regels van publiekrecht. 

                         
39

 Rb. Utrecht 19 december 2001, NJkort 2002, 10. 
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De gemeente voerde aan dat de overeenkomst met betrekking tot het betreffende perceel gesloten 

was onder de (opschortende) voorwaarde dat de gemeenteraad haar toestemming zou verlenen. Van 

een dergelijke voorwaardelijke verbintenis in de zin van art. 6:21 BW was echter volgens de 

rechtbank in het onderhavige geval geen sprake, 

 
“aangezien het voorbehoud inhield dat de gemeente haar toestemming opschortte totdat de gemeenteraad, een orgaan 

van de gemeente, de overeenkomst zou hebben goedgekeurd. Dat is een zogenaamde ‘potestatieve voorwaarde’, 

waarvan de vervulling afhankelijk is van de wil van (een orgaan) van de gemeente zelf en niet van een toekomstige 

onzekere gebeurtenis.” 

 

Anders dan de rechtbank ben ik van mening dat in de onderhavige casus geenszins sprake is van 

een potestatieve voorwaarde. Het gegeven dat de gemeenteraad bevoegd is om (intern) besluiten te 

nemen met betrekking tot de vervreemding van gemeente-eigendommen maakt nog niet dat zij 

bevoegd is de gemeente extern te kunnen vertegenwoordigen. Het voorbehoud van goedkeuring 

door het college van Burgemeester en Wethouders kan wel worden gezien als een potestatieve 

voorwaarde, maar daar ging het in deze procedure niet om; het college van Burgemeester & 

Wethouders had immers al goedkeuring gegeven en de zaak “bleef steken” op het ontbreken van 

goedkeuring door de gemeenteraad. Deze dient, even als het college van Burgemeester en 

Wethouders overigens, weliswaar te worden gekwalificeerd als een orgaan van de gemeente, maar 

omdat de gemeenteraad niet bevoegd is om de gemeente te binden kan van een potestatieve 

voorwaarde (in de zin van: “ik wil wanneer ik wil”) geen sprake zijn. Dat de gemeenteraad een 

orgaan van de gemeente betreft, waaraan de rechtbank kennelijk (gezien de veelvuldige referte 

daaraan) waarde hecht, is voor wat betreft het leerstuk van de potestatieve voorwaarde m.i. niet 

relevant. Hooguit kan dit gegeven van belang zijn voor het antwoord op de vraag of, indien 

goedkeuring op oneigenlijke gronden zou worden onthouden (in strijd met de redelijkheid en 

billijkheid) én dit onder de gegeven omstandigheden van het concrete geval ook onrechtmatig is 

jegens de onderhandelingspartner, deze onrechtmatige handelwijze van een orgaan van een 

rechtspersoon ook aan de rechtspersoon kan worden toegerekend. Dit is echter een vraag van 

andere orde.
40

 

 

Met het vorenstaande kan m.i. worden vastgesteld dat categorie I-voorbehouden (in de zuivere, 

door mij hiervoor gedefinieerde vorm) in beginsel juridisch niet zullen kunnen kwalificeren als 

opschortende voorwaarden omdat zij dan als potestatieve voorwaarden moeten worden aangemerkt. 

De meest voor de hand liggende kwalificatie van categorie I-voorbehouden is die van 

vormvereisten of die van beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Categorie II-

voorbehouden (goedkeuringsvoorbehouden) kunnen kwalificeren als een opschortende 

voorwaarde mits, wanneer het om een rechtspersoon gaat, de persoon of het orgaan aan wie de 

goedkeuring dient te worden verzocht, niet zelf vertegenwoordigingsbevoegd is. Zoals uit het 

navolgende zal blijken, kunnen dergelijke categorie II-voorbehouden echter in veel gevallen ook 

worden gezien als een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid of als een 

vormvereiste. Categorie III-voorbehouden zullen kunnen kwalificeren als opschortende 

voorwaarden of voorovereenkomsten, waarbij de eerste variant naar mijn mening het meest voor 

                         
40

 Vgl. Vznr. Rb. Utrecht  14 maart 1989, KG 1989, 171 (Vredenburg/C&E) voor een geval waarin een voorbehoud 

van goedkeuring door de directie niet kon worden ingeroepen en Vznr. Rb. Amsterdam 7 december 2000, KG 2001, 

17 (Mastum/NCM) voor een geval waarin op een dergelijk voorbehoud wel een beroep gedaan kon worden. 
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de hand zal liggen. 

 

6.5.2 Voorbehouden als vormvereisten 

 

Voorbehouden (wettelijk, statutair, expliciet of impliciet) waarbij wordt afgeweken van de wijze 

waarop overeenkomsten normaal gesproken tot stand komen (art. 6:217 juncto 3:37 BW), dienen 

gekwalificeerd te worden als vormvereisten. Overeenkomsten worden doorgaans niet formeel, 

maar consensueel aangegaan (het consensualisme als uitgangspunt van ons verbintenissenrecht 

en zoals neergelegd in art. 3:37 lid 1 BW). De artt. 6:217 t/m 6:225 lid 2 BW betreffende het tot 

stand komen van overeenkomsten, zijn evenwel bepalingen met een aanvullend karakter. Partijen 

kunnen dus, tenzij de wet zich daartegen verzet (zoals bijv. in art. 7:2 BW) afspreken dat 

overeenkomsten niet op de in art. 6:217 lid 1 casu quo de in de wet voorziene wijze tot stand 

komen, maar dat, in afwijking daarvan, overeenkomsten eerst tot stand komen indien zij zijn 

neergelegd in een schriftelijk stuk en ondertekend door partijen (een typisch categorie I-

voorbehoud). De aldus bedoelde overeenkomsten kunnen dan niet vormloos tot stand komen.
41

 

Indien wordt gesproken over een vormvereiste, heeft men doorgaans het oog op de wijze waarop 

de wil tot het verrichten van een rechtshandeling wordt geuit en indien dit op andere wijze 

geschiedt dan door een verklaring die hetzij mondeling (en niet door het uitspreken van een 

bepaalde formule) wordt afgelegd, hetzij in een gedraging (stil zitten daaronder mede begrepen) 

besloten ligt.
42

 Bij dergelijke voorschriften kan het om tal van verschillende vormen gaan zoals 

bijv. om een onderhandse of notariële akte, het bestaan van een tweede akte, het gebruik van 

bepaalde woorden of formules, het bestaan van een exploit, het afleggen van een verklaring in de 

aanwezigheid van getuigen of ten overstaan van een bepaalde persoon. Ik zal dergelijke, meer 

traditionele vormvoorschriften, waarbij geen sprake is van – kort gezegd – een door een derde te 

verrichten handeling waarbij deze een eigen afweging moet of mag maken, in vervolg aanduiden 

als vormvoorschriften in enge zin. Dit ter onderscheiding van vormvoorschriften als kwalificatie 

voor voorbehouden waarbij wel derden in het spel zijn die zich op een bepaalde wijze dienen te 

uiten (bijv. door toestemming te verlenen) en waarbij die derden een eigen afweging moeten of 

mogen maken. Om dit onderscheid te verduidelijken: het “subject to contract”-voorbehoud is 

alleen afhankelijk van de wil van partijen (of een van hen) en is daarmee evident een 

vormvoorschrift in de door mij bedoelde enge zin. Dat zelfde geldt voor de situatie waarin 

partijen overeenkomen dat tussen hen pas binding bestaat op het moment dat de commissarissen 

van de vennootschap als getuigen bij de contractsluiting aanwezig zijn. Op het moment echter dat 

sprake is van een voorbehoud van goedkeuring door de commissarissen van de vennootschap 

impliceert dit het maken van een eigen afweging van derden. 

 

6.5.2.1 Voorbehoud van goedkeuring door een derde als vormvoorschrift 

Hoewel men wellicht op het eerste gezicht niet geneigd is om een dergelijk 

goedkeuringsvoorbehoud als een vormvoorschrift is te kwalificeren, valt bij nadere beschouwing 

niet in te zien waarom niet; net zo goed als men het uitspreken van een bepaalde formulering 

door de ambtenaar van de burgerlijke stand (als voorwaarde voor het tot stand komen van een 

huwelijk) kan kwalificeren als een vormvoorschrift, kan men betogen dat de voorgeschreven 

vorm eruit bestaat dat de commissarissen “ja, ik wil” zeggen op de vraag of zij met het 

                         
41

 Voor een uitzondering op de hoofdregel dat overeenkomsten in beginsel vormloos tot stand kunnen worden 

gebracht, zie HR 15 september 1995, NJ 1996, 36 (Boskalis Westminster en Zinkcon/Mees). 
42

 Asser-Hartkamp 4-II (2005), p. 210. 
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onderhandelingsresultaat kunnen instemmen. Desalniettemin geeft ik toe dat het bepaald minder 

voor de hand ligt om een goedkeuringsvoorbehoud als een vormvereiste te kwalificeren dan als 

bijv. een opschortende voorwaarde of een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

Veel zal afhangen van de gekozen bewoordingen waarin het voorbehoud is geformuleerd.
43

   

 

Het zijn de vormvoorschriften in enge zin waarop bijv. art. 3:39 BW het oog heeft, zij het dat dit 

artikel alleen ziet op vormvoorschriften die voortvloeien uit de wet. Art. 3:39 BW kwam 

hiervoor al ter sprake bij de wettelijke voorbehouden. Het artikel, dat bepaalt dat tenzij uit de wet 

anders voortvloeit, rechtshandelingen die niet in de voorgeschreven vorm zijn verricht, nietig 

zijn, ziet niet op bedongen vereisten. Hebben onderhandelende partijen derhalve bijv. 

afgesproken dat tussen hen eerst een overeenkomst tot stand komt wanneer die op papier is gezet 

en is ondertekend door beide partijen, dan kan, zolang aan die voorwaarde nog niet is voldaan, 

geen beroep worden gedaan op art. 3:39 BW. De sanctie volgt dan uit (de interpretatie van) de 

overeenkomst, waarbij – zoals hierna zal worden verdedigd – nietigheid of vernietigbaarheid als 

sanctie ook in dat geval doorgaans de uitkomst zal zijn.  

 

6.5.2.2 Het niet voldoen aan de vorm; nietigheid en non-existentie 

In verband met het rechtsgevolg van het niet voldoen aan een (wettelijk) voorgeschreven vorm 

zij overigens gewezen op het door Hijma opgeworpen verschil tussen nietigheid en non-

existentie.
44

 Hijma wijst op dit verschil, maar verwerpt de non-existentie die aan de daad op 

voorhand elke werking (als rechtshandeling) ontzegt op grond van de principiële redenering dat 

in het recht bepaalde gegevens niet bij voorbaat kunnen of moeten worden weggewerkt. Hijma 

schrijft hierover:
45

 

 
“Als een beschikkingsdaad is gesteld, blijft de aard van deze gedraging een gegeven als alle andere, waaraan – gelijk 

aan ieder feit – al dan niet het intreden van rechtsgevolgen kunnen worden verbonden. De leer der non-existentie, die 

aan de daad op voorhand elke werking – als – rechtshandeling ontzegt, dient op deze principiële grond over de 

gehele linie te worden verworpen. Ligt een beschikkingsdaad – een rechtshandeling – voor, dan kan nimmer bij 

voorbaat, doch slechts langs de weg van een juridische afweging tot de conclusie worden geraakt dat zij ‘haar’ 

rechtsgevolg (geheel of ten dele) ontbeert.” 

 

Volgens Breedveld-de Voogd schuilt hierin een cirkelredenering.
46

 De leer van de non-existentie, 

zo stelt zij, draait nu juist om de vraag óf iets wel een rechtshandeling of – zoals gedefinieerd 

door Hijma – een beschikkingsdaad is. Want is het dat niet, dan heeft het niet de rechtsgevolgen 

van een rechtshandeling. Dit wordt, aldus nog steeds Breedveld-de Voogd, door Hijma ook 

onderkend daar waar hij opmerkt:
47

 

 

                         
43

 Wat echter bijv. te denken van de navolgende formulering in een intentieverklaring: “Het staat X B.V. vrij om de 

onderhandelingen met Y B.V. af te breken zolang de Raad van Commissarissen van X B.V. het 

onderhandelingsresultaat nog niet heeft ondertekend.”. Hier is evident sprake van een goedkeuringsvoorbehoud 

waarbij de goedkeuring echter kennelijk slechts schriftelijk kan worden verleend. Of, een stap verder: “Het staat X 

B.V. vrij om de onderhandelingen met Y B.V. af te breken zolang de Raad van Commissarissen van X B.V., daartoe 

in voltallige vergadering bijeen, het onderhandelingsresultaat nog niet heeft goedgekeurd.”. Hier is de 

voorgeschreven vorm kennelijk het geven van het “ja-woord” in een voltallige vergadering van commissarissen. 
44

 Hijma 1988, p. 118-119. 
45

 Hijma 1998, p. 119. 
46

 Breedveld-de Voogd 2007, p. 34. 
47

 Hijma 1988, p. 119-120. 
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“De werking-als-rechtshandeling komt vanzelfsprekend aan haar grens, waar niet langer van een rechtshandeling kan 

worden gesproken. Maar daar gaat het hier niet om. Zeker zijn er talloze handelingen die niet als rechtshandelingen 

zijn te betitelen omdat zij het in hfdst. 3 geschetste beschikkingskarakter missen.”
48

 

 

Het voert in het kader van het thema van dit proefschrift te ver om deze problematiek uitputtend 

te behandelen
49

, maar ik volsta ermee om in het algemeen met Breedveld-de Voogd te 

concluderen dat, zolang aan de wettelijk voorgeschreven of contractueel overeengekomen vorm 

niet is voldaan, er sprake is van nietigheid dan wel, indien het geschonden voorschrift uitsluitend 

het belang van één der partijen beoogt te beschermen, van vernietigbaarheid als “sanctie”. Zo zal 

de sanctie op het overtreden van het vormvoorschrift afhangen van de strekking (de ratio) van het 

vormvoorschrift.
50

 Bij bedongen vormvoorschriften als waarop dit proefschrift het oog heeft, zal, 

gezien de ratio van dergelijke vormvoorschriften (waarop ik in het hierna volgende nog uitvoerig 

terug kom), niet snel van het geval sprake zijn dat het vormvoorschrift beoogt de belangen van 

slechts één van de onderhandelende partijen te beschermen, zodat zich ook niet snel de variant 

van vernietigbaarheid zal voordoen waarbij slechts de partij die door het vormvoorschrift wordt 

beschermd, de keuze wordt gelaten of hij zich op het ontbreken daarvan wil beroepen. 

 

Vormvereisten in enge zin vallen eenduidig binnen de categorie I-voorbehouden. Partijen zouden 

echter, zoals hiervoor al aangeduid, ook kunnen overeenkomen dat tussen hen pas een 

overeenkomst kan bestaan indien een derde daaraan zijn goedkeuring geeft. Alsdan betreft de 

afgesproken of zo men wil: voorgeschreven vorm niet de wijze waarop de wil tot het verrichten 

van een rechtshandeling wordt geuit (en is het intreden van de voorwaarde in die zin niet 

uiteindelijk afhankelijk van de wil van de onderhandelende partijen), maar is tussen partijen 

afgesproken dat de vorm waaraan dient te zijn voldaan, bestaat uit het verrichten van een 

bepaalde handeling (bijv. het verlenen van goedkeuring) door een derde. Dergelijke 

vormvoorschriften duid ik in dit proefschrift, zoals aangegeven, aan als vormvoorschriften in 

ruime zin. Het is duidelijk dat de categorie II en categorie III-voorbehouden als zodanig zouden 

kunnen kwalificeren.  

 

6.5.2.3 Vormvoorschrift of opschortende voorwaarde? 

Daarmee rijst echter, vooral voor wat betreft de categorie II-voorbehouden, de vraag of partijen 

beoogd hebben met het maken van het voorbehoud af te wijken van de totstandkomingsbepaling 

van art. 6:217 BW of dat zij een overeenkomst onder een opschortende voorwaarde hebben 

willen sluiten. Het praktische en processuele belang is evident: in het eerstbedoelde geval is de 

vervulling van de voorwaarde op zichzelf een voorwaarde voor het ontstaan van een 

overeenkomst terwijl in het laatstbedoelde geval de overeenkomst reeds moet worden 

aangenomen maar de overeenkomst pas haar werking verkrijgt bij het vervullen van de 

voorwaarde. Daarnaast voorondersteld de kwalificatie van een voorwaarde als vormvereiste een 

voorovereenkomst waarbij partijen (bevoegd!) een afspraak hebben gemaakt om af te wijken van 

art. 6:217 BW.  

 
                         
48

 Breedveld-de Voogd vraagt zich in dit verband af of onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen de door haar 

aangeduide absolute vormvoorschriften en vormvoorschriften die slechts zijn geschreven met het oog op een bepaald 

doel (Breedveld-de Voogd 2007, p. 35). Zij werkt dit vervolgens uit en komt uiteindelijk, althans voor wat betreft 

art. 7:2 BW, uit op nietigheid dan wel vernietigbaarheid en lijkt de gedachte van non-existentie te verwerpen. 
49

 Ik verwijs kortheidshalve naar het proefschrift van Breedveld-de Voogd (Breedveld-de Voogd 2007). 
50

 Vgl. Breedveld-de Voogd 2007, p. 49 en p. 50 en de daar aangehaalde literatuur. 
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Een praktisch verschil is bijv. dat ingeval van een overeengekomen vormvereiste, anders dan bij 

een overeenkomst onder opschortende voorwaarde, in beginsel geen beroep gedaan kan worden 

op art. 6:23 BW dat bepaalt dat wanneer een partij die bij de niet-vervulling van een voorwaarde 

belang had, de vervulling heeft belet, de voorwaarde als vervuld geldt indien redelijkheid en 

billijkheid dit verlangen. Dit uiteraard tenzij men zou willen verdedigen dat er ruimte is voor 

analoge toepassing van art. 6:23 BW op onvoorwaardelijke overeenkomsten. En zo zijn er meer 

praktische verschillen. Indien de overeengekomen vorm niet wordt bereikt, is, zoals aangegeven, 

sprake van een nietige (dan wel vernietigbare) overeenkomst (art. 3:39 BW), terwijl bij een 

overeenkomst onder opschortende voorwaarde, de overeenkomst geldig blijft, zij het dat haar 

werking is uitgesteld. Daarnaast kan ook gedacht worden aan de toepassing van art. 3:296 lid 2 

BW; ingeval van een overeenkomst die onder opschortende voorwaarde is aangegaan, kan een 

voorwaardelijke veroordeling tot nakoming worden verkregen, kunnen conservatoire 

(beslag)maatregelen worden genomen of zou bijv. kunnen worden vastgesteld dat een recht op 

schadevergoeding bestaat indien de voorwaardelijk verschuldigde zaak (wanneer het een 

koopovereenkomst zou betreffen) wordt beschadigd. Tot slot wijs ik in dit verband op het 

verschil in toepassing van regelgeving wanneer het erop aankomt om bij grensoverschrijdende 

onderhandelingen vast te stellen welk recht van toepassing is (dient een beroep te worden gedaan 

op de Verordeningen betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst (“Rome I”) of op de Verordening betreffende het recht dat van toepassing is op 

niet-contractuele verbintenissen, die de conflictregels van de WCOD vervangt voor wat betreft 

het in deze verordening omschreven werkingsgebied (“Rome II”)?) en voor wat betreft de 

alternatief bevoegde rechter. Bij een overeenkomst onder opschortende voorwaarde zal, voor de 

vaststelling van het daarop toepasselijke recht en voor wat betreft de alternatief bevoegde rechter, 

moeten worden uitgegaan van een contractuele verbintenis, terwijl, indien een van de 

onderhandelende partijen naar het oordeel van de andere partij ten onrechte weigert mee te 

werken aan het realiseren van een voorgeschreven vormvereiste, in beginsel zal moeten worden 

uitgegaan van een delictuele verbintenis. Dat de uitkomsten verschillend kunnen zijn, behoeft 

verder geen betoog. 

 

Of partijen beoogd hebben een overeenkomst onder opschortende voorwaarde te sluiten dan wel 

of zij de afspraak hebben willen maken dat, in afwijking van art. 6:217 BW, een overeenkomst 

tussen hen eerst tot stand komt indien aan een bepaalde vorm is voldaan (zij het in de vorm van 

een vormvereiste in enge zin dan wel in de vorm van een vormvereiste in ruime zin), zal door 

uitleg moeten worden bepaald. Duidelijk is in elk geval wel dat, wil men een voorbehoud als een 

vormvereiste construeren, er in elk geval sprake dient te zijn van een voorovereenkomst tussen 

partijen waarin consensus is bereikt over de afwijking van art. 6:217 BW voor wat betreft de 

totstandkoming van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld. Valt een dergelijke 

voorovereenkomst uit de feiten niet te construeren, dan is dit m.i. een vingerwijzing dat partijen 

een voorwaardelijke overeenkomst beoogd hebben te sluiten.  

 

Vaak zullen professionele partijen, zeker wanneer de belangen aanzienlijk zijn, een 

intentieverklaring overeenkomen die echter doorgaans geen zuivere intentieverklaring is. In veel 

gevallen behelst een dergelijke intentieverklaring, naast de vastlegging van de bedoeling van 

partijen om tot algehele overeenstemming over een bepaald onderwerp te geraken, ook vaak een 

vastlegging van hetgeen tussen partijen reeds is afgesproken. Indien daartoe ook een voorbehoud 

behoort, rijst de vraag welke juridische kwalificatie partijen daaraan beoogd hebben te geven. 
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Datzelfde geldt indien één van partijen in correspondentie die gaande de onderhandelingen is 

gewisseld, een voorbehoud heeft gemaakt. Kan het overeengekomen casu quo toegepaste 

voorbehoud kwalificeren als een vormvereiste in enge zin, dan neig ik ertoe om aan te willen 

nemen dat dit voorbehoud gezien moet worden als een categorie I-voorbehoud dat juridisch 

kwalificeert als een vormvereiste. De consequentie daarvan is dan dat, zolang aan dat vereiste 

niet is voldaan, de overeenkomst over de totstandkoming waarvan werd onderhandeld, in 

beginsel nietig is. Lastiger ligt het m.i. met de categorie II-voorbehouden nu deze minder 

eenduidig zijn. Bij een overeengekomen vormvoorschrift in ruime zin meen ik dat het veeleer 

voor de hand ligt om dit te kwalificeren ofwel als een opschortende voorwaarde ofwel als een 

beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de onderhandelende partij, ofwel als een 

voorovereenkomst, tenzij de formulering van het voorbehoud in een andere richting wijst of uit 

de omstandigheden van het geval volgt dat de wil van partijen gericht is geweest op het 

overeenkomen van een vormvoorschrift. Ik meen in elk geval dat de wederpartij van de partij die 

het voorbehoud heeft bedongen niet direct bedacht behoefde te zijn op de duiding van 

vormvoorschrift gezien de omstandigheid dat men deze interpretatie van dergelijke 

voorbehouden in de praktijk zelden tegenkomt (het feit dat ik in je jurisprudentie nog geen 

gevallen ben tegengekomen waarin partijen over een dergelijke duiding van een categorie II-

voorbehoud twistten, is een teken aan de wand) en dit mede gezien het verhoudingsgewijs 

verstrekkende rechtsgevolg daarvan (nietigheid, casu quo vernietigbaarheid zolang aan de vorm 

niet is voldaan). Dat brengt mij tot de derde mogelijke juridische kwalificatie van categorie I en 

II-voorbehouden.  

 

6.5.3 Voorbehouden als voorovereenkomsten  

 

Een derde juridische duiding voor voorbehouden zou ook simpelweg gevonden kunnen worden 

in een toezegging of overeenkomst waarbij één van partijen zich ertoe verplicht om, wanneer 

zich een bepaalde situatie voordoet (bijv.: de raad van commissarissen geeft een positief advies 

of er wordt een bepaalde beurskoers bereikt) over te gaan tot het sluiten van de overeenkomst 

waarover werd onderhandeld. Een dergelijke in een voorovereenkomst belichaamde verplichting 

ligt juridisch heel dicht aan tegen een opschortende voorwaarde maar kan daarvan goed worden 

onderscheiden doordat bij het sluiten van een voorovereenkomst de wil van de partij die 

daaronder een verplichting op zich neemt, niet is gericht op het doen ontstaan van een 

voorwaardelijke verbintenis maar op het in het leven roepen van een verplichting tot het aangaan 

van een verbintenis op een later tijdstip, hetgeen juridisch een wezenlijk verschil maakt.  

 

De hier bedoelde rechtsfiguur onderscheidt zich verder van de voorwaardelijke verbintenis 

doordat de verbintenis die bij een voorovereenkomst wordt aangegaan niet noodzakelijkerwijs 

afhankelijk dient te zijn van een toekomstige gebeurtenis welke niet alleen voor partijen, maar 

ook objectief onzeker is (zoals bij een opschortende voorwaarde is vereist). Zo meen ik bijv. dat 

degene die zich ertoe verplicht een overeenkomst voor de levering van machineonderdelen te 

zullen afsluiten op het moment dat een derde bij hem een order plaatst voor de levering van een 

aantal machines, een voorovereenkomst als hiervoor bedoeld geacht moet worden te hebben 

gesloten (en geen overeenkomst onder opschortende voorwaarde is aangegaan) in de situatie dat 

op dat moment reeds duidelijk was dat de betreffende derde de order voor de levering van de 

machines zou gaan plaatsen of zich daar mogelijk zelfs al toe had verplicht. Is dat laatste niet het 

geval, dan geef ik toe dat de scheidslijn tussen de hier bedoelde voorovereenkomst en de 
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overeenkomst onder opschortende voorwaarde dun wordt, en zal het vooral een kwestie zijn van 

uitleg met betrekking tot het antwoord op de vraag wat voor soort overeenkomst (een 

voorovereenkomst of een overeenkomst onder opschortende voorwaarde) beoogd werd te sluiten 

waarbij alle omstandigheden van het betreffende geval een rol spelen. Ik verwijs in dit verband 

bijv. naar het arrest van het Hof Arnhem van 19 juni 2007.
51

 Partijen onderhandelden over een 

huurovereenkomst, waarvoor de mogelijke huurder een voorkeursrecht had verworven. De 

verhuurder brak de onderhandelingen af omdat hij de bedrijfsunit aan zijn zoon wilde verhuren. 

Hij voerde aan dat het voorkeursrecht van de mogelijk huurder was vervallen. Het hof verwierp 

deze stelling omdat de mogelijk huurder had aangegeven, via de makelaar, nog over de 

huurovereenkomst te willen dooronderhandelen en omdat daartoe ook een afspraak was gemaakt. 

Het hof oordeelde voorts dat er geen sprake was van een voorovereenkomst, stellende: 

 
“Voor het aannemen van een voorovereenkomst acht het hof vooreerst vereist dat partijen zich over de inhoud van 

de te sluiten overeenkomst in zodanige mate gelijkluidend hebben uitgelaten of opgesteld, dat over die overeenkomst 

daarmee een inhoud kan worden toegekend waarbij voldoende bepaalbaar is welke verbintenissen partijen op zich 

hebben genomen. Voorts is het echter ook nodig dat partijen zich zodanig uitgelaten en gedragen hebben dat zij dat 

in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs in die zin mochten begrijpen dat zij aan de tot op dat 

ogenblik bereikte overeenstemming als overeenkomst gebonden zouden zijn.” (r.o. 5.6) 

 

Daar was in casu geen sprake van.
52

 

 

Voor wat betreft de rechtsgevolgen is een belangrijk verschil tussen voorovereenkomsten en 

overeenkomsten onder opschortende voorwaarde natuurlijk dat een na de totstandkoming van de 

voorovereenkomst, maar vóór de voorgenomen nakoming van de bij de voorovereenkomst 

aangegane verbintenis opgekomen beschikkingsonbevoegdheid of handelingsonbekwaamheid, 

aan de succesvolle uitvoering van de bij de voorovereenkomst aangegane verplichting in de weg 

staat. Ingeval van een opschortende voorwaarde is immers geen handelingsbekwaamheid vereist 

voor het doen intreden van de voorwaarde. Vanuit die optiek is de wederpartij dan dus beter af in 

de situatie dat een overeenkomst onder opschortende voorwaarde is gesloten dan in de situatie 

waarin sprake is van een voorovereenkomst.  

 

Naar ik meen zullen alle drie categorieën voorbehouden kunnen kwalificeren als 

voorovereenkomsten. 

 

6.5.4 Voorbehouden als beperking op de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

 

Denkbaar is ook dat men een voorbehoud uit de eerste categorie plaatst in de sleutel van het 

vertegenwoordigingsvraagstuk. Dit is wat De Kluiver lijkt te doen wanneer hij in zijn dissertatie 

                         

51
 Hof Arnhem 19 juni 2007, LJN: BA8878. 

52
  Vgl. ook Rb. Amsterdam 4 juli 2007, RCR 2008, 21. In deze zaak onderhandelden NBM en DB REI over de 

koop van de zogenaamde Kalvertoren. In dit verband waren partijen een Letter of Intent overeengekomen, met onder 

andere daarin de voorwaarde dat de Raad van Bestuur van DB REI haar goedkeuring voor de transactie moest 

verlenen. De prijs die was vastgesteld in de Letter of Intent bleek later onder de marktwaarde te liggen en DB REI 

ontving een hoger bod. De Raad van Bestuur onthield haar toestemming voor de verkoop omdat het bedrag in de 

Letter of Intent tegenover investeerders niet verantwoord was. De rechtbank overwoog dat, gelet op de formule-

ringen in de LOI partijen niet hebben beoogde een koopovereenkomst onder opschortende voorwaarde aan te gaan, 

maar dat partijen zullen overgaan tot het sluiten van een koopovereenkomst indien de voorwaarden zijn vervuld. 
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refereert aan het goedkeuringsvereiste “subject to board approval”.
53

 Hij merkt daar op dat een 

“subject to board approval”-clausule voor onbevoegde onderhandelaars kan dienen ter 

onderstreping van hun onbevoegdheid maar voor wel bevoegde onderhandelaars een instrument 

kan zijn om de eigen vertegenwoordigingsbevoegdheid te beperken. Zij binden aldus zichzelf de 

handen.  

 

6.5.4.1 Categorie II- en III-voorbehouden versus beperking van de vertegenwoordigings-

bevoegdheid 

Het is m.i. niet goed denkbaar om categorie II- en categorie III-voorbehouden te plaatsen in de 

sleutel van de beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid nu men zijn bevoegdheid 

hooguit kan beperken ten gunste van een persoon of orgaan die of dat vervolgens wel 

vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. Daarmee komt men dan al snel uit bij het bestuur van de 

vennootschap (indien met een vennootschap wordt onderhandeld) of bijv., voor zover de statuten 

die kennen, een procuratiehouder.
54

 Of men een goedkeuringsvoorbehoud ziet als een 

opschortende voorwaarde, als een mededeling dat men überhaupt geen volmacht tot 

vertegenwoordiging heeft of als een (al dan niet vrijwillige) beperking van de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid die men normaal gesproken heeft, is bepaald niet zonder 

belang. Ziet men immers het betreffende voorbehoud als een opschortende voorwaarde, is degene 

die het bedingt zelf bevoegd tot vertegenwoordiging en geldt dat zelfde voor de persoon die de 

goedkeuring moet verlenen, dan is sprake van een potestatieve voorwaarde. Ziet men het 

voorbehoud als een mededeling door de onderhandelingspartner dat hij zelf sowieso nimmer 

bevoegdheid heeft tot vertegenwoordiging en waarbij hij erop wijst dat slechts het bestuur van de 

vennootschap deze kan vertegenwoordigen, dan is er – strikt genomen – geen sprake van een 

voorbehoud maar “slechts” van een mededeling die de “vertegenwoordigingsrechtelijke” status 

quo binnen de vennootschap aangeeft. Voor de onderhandelingspartner is dan duidelijk dat – 

behoudens toerekenbare schijn van volmachtverlening – er nooit binding kan ontstaan tot het 

moment waarop de vennootschap wel bevoegd wordt vertegenwoordigd. Ziet men het 

voorbehoud als een beperking van de bevoegdheid van de onderhandelaar die normaal gesproken 

bevoegd zou zijn geweest om te vertegenwoordigen, ook dan weet de onderhandelingspartner dat 

hij, gevallen van schijn van volmachtverlening (wederom) daargelaten, ook in dat geval geen 

zaken zal kunnen doen met de betreffende onderhandelaar, maar afhankelijk is van de 

directie/een wel bevoegde vertegenwoordiger van de vennootschap. 

 

6.5.4.2 Processuele gevolgen en uitleg 

Het heeft ook nogal wat processuele gevolgen of men een voorbehoud wil zien als inperking van 

de vertegenwoordigingsbevoegdheid, een vormvereiste of als een opschortende voorwaarde. 

Reden te meer om, nu de juridische duiding, niet allen voor de rechtsgevolgen van categorie I-

                         
53

 De Kluiver 1992. 
54

 Men kan de uitoefening van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid natuurlijk wel afhankelijk stellen van het 

verkrijgen van goedkeuring door een niet-bevoegde persoon of een niet-bevoegd orgaan van een vennootschap (bijv. 

bij een bedongen goedkeuring door de raad van commissarissen), maar dat is iets anders dan het beperken van de 

eigen vertegenwoordigingsbevoegdheid of, zo men wil, het doen van afstand van het recht om te vertegenwoordigen. 

Verder moet een voorbehoud waarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt beperkt, worden onderscheiden 

van de situatie waarin een voorbehoud wordt gemaakt dat erop neerkomt dat eerst gebondenheid ontstaat wanneer 

het bestuur van de vennootschap schriftelijke goedkeuring verleent. Dit laatste voorbehoud komt m.i. weer neer op 

een typisch categorie I-voorbehoud waarbij, aangenomen dat de vertegenwoordiger die het voorbehoud heeft 

bedongen, daartoe bevoegd was, een vormvoorschrift wordt overeengekomen. 
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voorbehouden, maar voor alle categorieën voorbehouden van wezenlijk belang is, in het 

navolgende telkens de koppeling te leggen tussen de verschillend categorieën voorbehouden en 

hun respectieve juridische kwalificaties. Reden te meer ook om, in voorkomend geval, hierover 

in de precontractuele fase voldoende duidelijkheid te verschaffen. Wat bedoeld is, zal – indien de 

strekking van het voorbehoud in geschil is – ook hier in beginsel via uitleg moeten worden 

vastgesteld op basis van hetgeen partijen in het kader van het gemaakte voorbehoud hebben 

afgesproken in combinatie met alle overige omstandigheden van het geval. Ik geef een aantal 

voorbeelden ter verduidelijking van deze problematiek. Wat bijv. te denken van de situatie dat 

een onderhandelaar de onderhandelingspartner laat weten “dat hij onderhandelt onder het 

voorbehoud van instemming door de raad van commissarissen van de vennootschap”, terwijl 

deze persoon volgens de inschrijving in het handelsregister een volmacht heeft die voldoende 

ruimte biedt om, in het onderhavige geval, zelfstandig overeenkomsten van de soort als waarover 

wordt onderhandeld, te sluiten? De algemene vergadering van aandeelhouders is niet een 

vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van de vennootschap. Daarmee is het intreden van het 

voorbehoud niet (direct of indirect) afhankelijk van de wil van (een van) de onderhandelende 

partij(en) maar van een derde en hebben we dus te maken met een categorie II-voorbehoud. 

Binnen deze categorie moet men dan (dus) een keuze maken uit een van de binnen die categorie 

vallende mogelijke juridische duidingen. Aldus blijven over de mogelijkheid van het 

vormvoorschrift (in ruime zin), de mogelijkheid van een opschortende voorwaarde en de 

mogelijkheid van een voorovereenkomst. 

 

Het voorbehoud kwalificeren als een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid behoort 

m.i. niet tot de mogelijkheden; de raad van commissarissen is immers in beginsel niet bevoegd 

om de vennootschap te vertegenwoordigen, zodat van een beperking van de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid ten gunste van een derde (die in mijn visie dan wel bevoegd 

zou moeten zijn tot vertegenwoordiging), niet kan worden gesproken. Men zou wel kunnen 

beargumenteren dat het uitoefenen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid door de 

onderhandelaar met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst waarover is onderhandeld, 

afhankelijk is gesteld van het verkrijgen van toestemming door een derde (in dit geval dus de 

raad van commissarissen), maar dat kwalificeert het voorbehoud dan als een voorovereenkomst 

(“ik beloof u dat ik van mijn vertegenwoordigingsbevoegdheid tot het sluiten van de 

overeenkomst gebruik ga maken nadat de raad van commissarissen met het sluiten van de 

overeenkomst heeft ingestemd”). Dat is iets anders dan een beperking van de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid; de vertegenwoordigingsbevoegde maakt gewoon gebruik van 

deze bevoegdheid (hij sluit namelijk een voorovereenkomst en bindt daarbij de vennootschap tot 

het aangaan van de overeenkomst waarover is onderhandeld indien de raad van commissarissen 

daartoe het groene licht geeft), zij het dat hij er, via instemming door de raad van 

commissarissen, eventueel een “tweetrapsraket” van maakt (allereerst de voorovereenkomst en 

vervolgens de overeenkomst waarover werd onderhandeld). 

 

Zou het betreffende voorbehoud, louter en alleen afgaande op de gekozen bewoordingen (“Ik 

onderhandel met u onder het voorbehoud van goedkeuring door de raad van commissarissen”) 

kunnen kwalificeren als een vormvoorschrift (in ruime zin) of als een opschortende voorwaarde? 

Daar valt het nodige voor te zeggen. Immers, de onderhandelaar is op zichzelf bevoegd om de 

overeenkomst waarover is onderhandeld, te sluiten en kon dus ook een overeenkomst onder 

opschortende voorwaarde sluiten. In plaats daarvan kon hij ook, namens de vennootschap, een 
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vormvoorschrift afspreken (“De vennootschap is pas gebonden indien is voldaan aan de vorm die 

eruit bestaat dat de raad van commissarissen laat weten dat het sluiten van de overeenkomst 

waarover is onderhandeld, de goedkeuring van de commissarissen heeft”). Ik geeft toe dat deze 

laatste mogelijke kwalificatie van het voorbehoud als vormvoorschrift, minder voor de hand ligt 

(dat geldt m.i. meer in het algemeen voor vormvoorschriften in ruime zin), maar de mogelijkheid 

is niet uit te sluiten. Maar: wat heeft de onderhandelaar nu precies bedoeld aan te geven met zijn 

opmerking dat hij onderhandelt onder het voorbehoud van goedkeuring door de raad van 

commissarissen? Dat zal uiteindelijk, zoals hierna nog nader zal worden geadstrueerd, vooral een 

kwestie zijn van uitleg van het voorbehoud. Zonder kennis te dragen van de context waarin het 

betreffende voorbehoud is gemaakt, meen ik in elk geval te kunnen concluderen dat het hier 

bedoelde voorbehoud van goedkeuring door de raad van commissarissen, strikt genomen, zowel 

zou kunnen kwalificeren als een vormvereiste in ruime zin, als een opschortende voorwaarde en 

als een voorovereenkomst. 

 

Nu, ter onderscheiding van de laatstgenoemde voorbeelden en ter verduidelijking, de hiervoor bij 

de bespreking van de potestatieve voorwaarde al genoemde situatie dat een onderhandelaar de 

onderhandelingspartner laat weten “dat hij onderhandelt onder het voorbehoud van instemming 

door de directie van de vennootschap”. Bij dit voorbehoud zal m.i. onderscheid moeten worden 

gemaakt tussen de situatie waarin degene die het voorbehoud maakt, normaal gesproken bevoegd 

zou zijn geweest om zelfstandig overeenkomsten van de soort als waarover wordt onderhandeld, 

te sluiten en de situatie waarin hij die bevoegdheid niet heeft. In de laatste situatie is, zoals 

hiervoor reeds betoogd, strikt genomen van een voorbehoud in de zin van dit proefschrift, geen 

sprake; de onderhandelaar moet geacht worden slechts de status quo met betrekking tot de 

vertegenwoordigingsbevoegdheden binnen de vennootschap weer te geven (“Let op: ik ben niet 

bevoegd om namens de vennootschap overeenkomsten aan te gaan, dat is slechts de directie”). 

 

Is degene die namens een rechtspersoon heeft onderhandeld, onbevoegd om deze te 

vertegenwoordigen, dan zal overigens in de praktijk doorgaans eerst de vraag dienen te worden 

beantwoord (wil de casus juridisch relevant worden) of wellicht niet ten opzichte van de 

onderhandelingspartner met betrekking tot degene die feitelijk heeft onderhandeld de schijn is 

gewekt van vertegenwoordigingsbevoegdheid.
55

 Komt men immers tot de conclusie dat niet de 

schijn is gewekt van vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan zal een eventuele vordering uit 

hoofde van afgebroken onderhandelingen naar verwacht mag worden reeds daarop afstuiten.  

 

Is de onderhandelaar normaal gesproken wel bevoegd tot vertegenwoordiging, dan rijst de vraag 

of hij zijn bevoegdheid heeft willen beperken ten gunste van de directie of dat hij bedoeld heeft 

een overeenkomst onder opschortende voorwaarde aan te gaan. Zo zijn intentie de laatste is 

geweest, is, zoals hiervoor reeds meer uitvoerig is besproken, sprake van een potestatieve 

voorwaarde. Heeft hij afstand willen doen van zijn eigen vertegenwoordigingsbevoegdheid ten 

gunste van de directie, dan kwalificeert het voorbehoud als een categorie I-voorbehoud/beperking 

van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zou de onderhandelaar hebben aangegeven dat hij 

                         
55

 Voor het leerstuk van de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid verwijs ik onder meer naar de 

standaardarresten HR 27 januari 1984, NJ 1984, 545 (WGO Bedrijven Geleen/Koma), HR 27 november 1992, NJ 

1993, 287 (Felix/Aruba), HR 23 oktober 1998, NJ 1999, 582 (Vacap/Mestindustrie Kurstjens), HR 12 januari 2001, 

NJ 2001, 157 (Transportbedrijf Jac. Kuijpers/Wijnveen Ede), HR 9 augustus 2002, NJ 2002, 543 (Van den Berg en 

Tollenaar/Balm) en HR 26 september 2003, NJ 2004, 460 (Regiopolitie/Hovax). 



160                                                                                                                                                           Voorbehouden 

onderhandelt onder het voorbehoud dat de directie schriftelijk akkoord geeft (“Ik onderhandel 

met u onder het voorbehoud van schriftelijke goedkeuring door de directie”), dan meen ik dat hij 

geacht moet worden – uitgaande natuurlijk van zijn eigen vertegenwoordigingsbevoegdheid – om 

een vormvereiste overeen te hebben willen komen en kwalificeert het voorbehoud dus als een 

vormvereiste.  

 

Meer in het algemeen meen ik dat daar waar de keuze bestaat tussen het kwalificeren van een 

door een (op zichzelf bevoegde) onderhandelaar gemaakt goedkeuringsvoorbehoud door de 

directie als een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid en het hebben willen 

bedingen van een opschortende voorwaarde, het eerste eerder voor de hand ligt (tenzij uit de 

gekozen bewoordingen anders voortvloeit
56

). M.i. kan als uitgangspunt worden aanvaard dat wie 

een bevoegdheid tot vertegenwoordigen verleend heeft gekregen, deze bevoegdheid niet zal 

willen inzetten om een potestatieve voorwaarde te bedingen, met als gevolg dat er in het geheel 

geen overeenkomst tot stand wordt gebracht, maar dat hij geacht moet worden afstand te hebben 

willen doen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid ten gunste van de directie. Dat hier in veel 

gevallen sprake zal zijn van een fictie (ik veroorloof mij de stelling dat veel, met name niet 

juridisch geschoolde, onderhandelaars in de praktijk in het geheel niet zullen stil staan bij de 

juridische kwalificatie van het voorbehoud dat zij bedingen), neem ik dan voor lief. 

 

6.5.5 Conclusie met betrekking tot de kwalificatievraag 

 

Samenvattend zou men voorbehouden in de door mij gedefinieerde zin die gedurende een 

onderhandelingsproces worden gemaakt, kunnen kwalificeren als:  

 

1. vormvereisten (met als belangrijkste rechtsgevolg dat de overeenkomst waarover wordt 

onderhandeld in het geheel niet tot stand komt – nietig of, zo men wil, non-existent is – tot het 

moment waarop de overeengekomen vorm wordt bereikt); 

 

2. als een opschortende voorwaarde in de zin van art. 6:22 BW (met als belangrijkste, 

onderscheidende rechtsgevolg ten opzichte van het voorbehoud als vormvereiste dat de 

overeenkomst waarover wordt onderhandeld al direct tot stand komt, zij het onder opschortende 

voorwaarde en dus haar werking pas krijgt op het moment van het intreden van de voorwaarde); 

 

3. als voorovereenkomst waarin een verplichting wordt opgenomen om een nadere overeenkomst 

(die waarover wordt onderhandeld) tot stand te brengen (met als belangrijkste, onderscheidend 

rechtsgevolg ten opzichte van de overeenkomst onder opschortende voorwaarde dat na de 

totstandkoming van de voorovereenkomst intredende beschikkingsonbevoegdheid of 

handelingsonbekwaamheid aan de totstandkoming van de overeenkomst waarover werd 

onderhandeld, in de weg staat); of 

 

4. als beperking op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de onderhandelende partij (met als 

belangrijkste, onderscheidende rechtsgevolg dat de overeenkomst waarover werd onderhandeld 

eerst tot stand komt – en tot die tijd dus nietig of, zo men wil, non-existent is – op het moment 
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 Zie bijv. de in par. 5.1 uitvoerig besproken uitspraak van de Vznr. Rb. ‘s-Hertogenbosch van 14 april 2008 in de 

zaak tussen Rijkens en Essent, waarin een goedkeuringsvoorbehoud door de directie was geformuleerd onder het 

kopje “opschortende/ontbindende voorwaarde”. 
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dat bevoegd wordt vertegenwoordigd). 

 

Hoe men in een concreet geval een voorbehoud juridisch moet duiden, is primair een kwestie van 

deduceren en daarnaast, en wellicht minstens zo relevant, een kwestie van uitleg. Daarbij zouden 

naar mijn mening de volgende uitgangspunten kunnen worden gehanteerd: 

 

I. Categorie I-voorbehouden zullen doorgaans kwalificeren als vormvoorschriften in enge zin 

(waarbij dogmatisch, ingeval van een overeengekomen voorbehoud, een voorovereenkomst moet 

kunnen worden geconstrueerd of in elk geval wilsovereenstemming over afwijking van art. 6:217 

BW moet kunnen worden aangenomen, al dan niet via de weg van de wilsvertrouwenstheorie van 

art. 3:35 BW). De leer van de potestatieve voorwaarde zal er aan in de weg staan om categorie I-

voorbehouden juridisch te kunnen kwalificeren als opschortende voorwaarden wanneer ook een 

andere kwalificatie mogelijk is indien men, zoals ik, bereid is om uit te gaan van de fictie dat een 

(bevoegd) onderhandelaar niet de bedoeling zal hebben om een potestatieve voorwaarde overeen 

te komen (hij krijgt dus van mij als het ware in voorkomend geval het voordeel van de twijfel). 

Dit is uiteraard anders indien het voorbehoud met zoveel woorden als een opschortende 

voorwaarde is geformuleerd en als zodanig is bedoeld (of de wederpartij dit rechtens als zodanig 

heeft opgevat en ook heeft mogen opvatten); alsdan deelt de categorie I-voorwaarde daarmee dan 

het lot van de potestatieve voorwaarde. Hooguit zou men categorie I-voorbehouden nog kunnen 

kwalificeren als voorovereenkomsten of als beperkingen van de vertegenwoordigings-

bevoegdheid. Deze zullen zich in de praktijk echter doorgaans gemakkelijk van 

vormvoorschriften (in enge zin) laten onderscheiden door de wijze van formulering (“Als x 

gebeurt, dan zal ik overgaan tot het sluiten van een overeenkomst” (een typisch voorbeeld van 

een overeengekomen voorovereenkomst) versus: “Ik meld u dat slechts de directie bevoegd is tot 

het aangaan van de overeenkomst waarover wij onderhandelen” (een typisch voorbeeld van een 

voorbehoud dat is bedoeld als beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid, uitgaande van 

de eigen bevoegdheid daartoe door degene die het bedingt) en: “Wij zijn eerst gebonden indien 

de overeenkomst op schrift is gesteld” (een typisch voorbeeld van een voorbehoud dat bedoeld is 

als vormvereiste (in enge zin))). 

 

II. Categorie II-voorbehouden zullen in veel gevallen zowel kunnen kwalificeren als een 

opschortende voorwaarde, als voorovereenkomst of als vormvoorschrift (in ruime zin). Als 

beperking op de vertegenwoordigingsbevoegdheid laten zich deze voorbehouden m.i. niet 

kwalificeren aangezien bij een categorie II-voorbehoud de derde die al dan niet goedkeuring kan 

verlenen, niet vertegenwoordigingsbevoegd is (anders was het immers een categorie I-

voorbehoud) en in die zin dus niet gesproken kan worden van een beperking van de eigen 

vertegenwoordigingsbevoegdheid ten behoeve van een ander. Hoe de juridische kwalificatie 

uiteindelijk uitvalt, is met name een kwestie van deduceren en (vooral) van uitleg. 

 

Voor de kwalificatie van categorie II-voorbehouden als vormvoorschriften of 

voorovereenkomsten is alleen plaats indien wilsovereenstemming uit de feiten kan worden 

gedestilleerd die erop neerkomt dat partijen zijn overeengekomen om af te wijken van art. 6:217 

BW voor wat betreft de totstandkoming van de overeenkomst waarover werd onderhandeld, casu 

quo overeenstemming over de verplichting van één van partijen om, indien zich een bepaalde 

situatie voordoet, een nadere overeenkomst (de overeenkomst waarover werd onderhandeld) te 

sluiten. In geval uit het feitencomplex kan worden afgeleid dat meerdere juridische duidingen 
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van het categorie II-voorbehoud mogelijk zijn, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven 

omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan het gemaakte voorbehoud mochten toekennen 

en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Zeker wanneer 

het professionele partijen betreffen die met elkaar onderhandelen, ligt het voor de hand om 

daarbij in eerste instantie te kijken naar de bewoordingen waarin het voorbehoud is 

omschreven.
57

 

 

III. Categorie III-voorbehouden zullen, om dezelfde redenen als categorie II-voorbehouden, naar 

hun aard niet kunnen kwalificeren als een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

Verder meen ik dat het kwalificeren van categorie III-voorbehouden als vormvoorschriften wel 

een buitengewoon extensieve en m.i. onwenselijke interpretatie c.q. oprekking van het begrip 

vormvereiste met zich brengt, zodat ik geneigd ben categorie III-voorbehouden te zien als 

(misschien wel de meest zuivere) opschortende voorwaarden. Overigens zouden deze 

voorbehouden ook als voorovereenkomsten kunnen worden gezien. De gedachte is dan dat er 

sprake is van een promisse dat een bepaalde rechtshandeling verricht zal gaan worden indien zich 

een bepaalde feitelijke situatie voordoet of een bepaalde (andere) rechtshandeling wordt verricht.  

 

Schematisch weergegeven geeft het voorgaande het volgende beeld: 

 
Categorie Aard voorbehoud Mogelijke juridische kwalificaties  

I Intreden voorwaarde afhankelijk van de wil van 

(één van) partijen 

Vormvereiste, voorovereenkomst, beperking van 

de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

II Intreden voorwaarde afhankelijk van de wil van 

een derde 

Opschortende voorwaarde, vormvereiste, 

 voorovereenkomst 

III Intreden voorwaarde afhankelijk van de wil van 

(één van) partijen en van de wil van derden 

onafhankelijke gebeurtenis  

Opschortende voorwaarde, voorovereenkomst 

 

Of, anders weergegeven:  

 
  Juridische duiding voorbehoud 

  Vormvoorschrift 

in enge zin 

Vormvoorschrift 

in ruime zin 

Opschortende 

voorwaarde 

Voor-

overeenkomst 

Beperking 

Vertegenwoordigings-

bevoegdheid 

C
at

eg
o

ri
e 

v
o

o
rb

eh
o

u
d

 

I (afhankelijk 

wil (één) van 

partijen) 

X - - X X 

II (afhankelijk 

wil derde) 
- X X X - 

III 

(onafhankelijk 

wil van 

partij(en) of 

derde) 

- - X X - 
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 Zie onder meer HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575 (Meyer Europe/PontMeyer) en HR 19 oktober 2007, NJ 2007, 

565 (Vodafone Libertel/European Trading Company). 
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De juridische verschillen in benadering/kwalificatie van voorbehouden kunnen aanzienlijk zijn. 

Ik wees hiervoor al op het verschil in toepasselijkheid van de artt. 3:296 lid 2 BW en 6:23 BW en 

de mogelijkheid tot het nemen van conservatoire (beslag)maatregelen. Daaraan voeg ik nog toe 

art. 3:57 BW dat bepaalt dat indien een rechtshandeling, om het beoogde gevolg te hebben, 

goedkeuring, machtiging, vergunning of enige andere vorm van toestemming van een 

overheidsorgaan of van een andere persoon, die geen partij bij de rechtshandeling is, behoeft, 

iedere onmiddellijk belanghebbende aan hen die partij bij de rechtshandeling zijn geweest kan 

aanzeggen dat, indien niet binnen een redelijke, bij die aanzegging gestelde termijn die 

toestemming wordt verkregen, de handeling te zijnen aanzien zonder gevolg zal blijven. Verder 

wees ik op de gevolgen van een op enig moment gedurende het onderhandelingsproces zich 

voordoende beschikkingsonbevoegdheid of handelingsonbekwaamheid. Heeft dit, voor zover 

zich deze omstandigheden voordoen na het sluiten van de overeenkomst, bij het sluiten van een 

overeenkomst onder opschortende voorwaarden in beginsel geen verbintenisrechtelijk effect, 

anders is dit bij een voorovereenkomst. Tot slot wijs ik in dit verband op de verschillende 

grondslagen voor eventuele in te stellen vorderingen uit hoofde van afgebroken 

onderhandelingen. Bij een voorbehoud dat kwalificeert als een voorovereenkomst zal daarvan 

nakoming worden gevorderd, evenals van een overeenkomst die onder opschortende voorwaarde 

is aangegaan. Wie een “subject to contract”-voorbehoud is overeengekomen (een vormvereiste), 

maar weigert de bereikte overeenstemming schriftelijk vast te leggen, zal zich geconfronteerd 

zien met een vordering die is gebaseerd op onrechtmatige daad. Dit heeft uiteraard ook weer 

gevolgen voor het op de rechtsverhouding tussen partijen toepasselijk te achten recht in 

internationale verhoudingen en, in dergelijke verhoudingen, op de vraag welke rechter alternatief 

bevoegd is om van een gerezen geschil kennis te nemen. Tot zover enkele voorbeelden van 

verschillende rechtsgevolgen die aan de diverse kwalificaties verbonden zijn.  

 

Toch lenen zich de hier behandelde kwalificaties, hoe verschillend zij in hun uitwerking op 

sommige punten ook zijn mogen, wel voor een gemeenschappelijke behandeling van een aantal 

soortgelijke problemen. Stel bijv. dat namens een vennootschap is onderhandeld “onder het 

voorbehoud van goedkeuring door de raad van commissarissen van de vennootschap”. Stel 

voorts dat de bestuurder van de vennootschap of een van de commissarissen zich op enig 

moment jegens de onderhandelingspartner laat ontvallen dat “de behandeling door en 

goedkeuring van de raad van commissarissen nog slechts een formaliteit betreft” terwijl 

goedkeuring uiteindelijk niet blijkt te worden verleend. Of men het betreffende voorbehoud dat 

de raad van commissarissen goedkeuring moet verlenen nu ziet als een vormvereiste (in dit geval 

in ruime zin), als een opschortende voorwaarde, een voorovereenkomst of als een beperking van 

de vertegenwoordigingsbevoegdheid, de vraag naar de juridische consequentie van de 

handelwijze van het betreffende lid van de raad van commissarissen casu quo de raad van 

commissarissen als zodanig door goedkeuring (alsnog) te onthouden, wordt daardoor niet 

wezenlijk anders. Moet dit juridisch bijv. worden gekwalificeerd als afstand door de raad van 

bestuur van het recht om goedkeuring te onthouden of wellicht zelfs als misbruik van recht? Of 

moet de betreffende handelwijze wellicht als onrechtmatig worden aangemerkt? En dient de 

opmerking van de bestuurder te worden gezien als rechtsverwerking ten aanzien van het recht om 

zich op het voorbehoud te kunnen beroepen? Deze (en andere) vragen spelen ongeacht het 

betreffende voorbehoud.  
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6.6 Enkele perikelen bij categorie I-voorbehouden 

 

6.6.1 Consensualisme versus vormvoorschriften 

 

Categorie I-voorbehouden dienen, zoals hiervoor uiteengezet, juridisch te worden gekwalificeerd 

als vormvoorschriften in enge zin (zoals bijv. de afspraak dat een overeenkomst pas tot stand 

komt indien deze schriftelijk is vastgelegd, er een tweede akte bestaat, er bepaalde woorden of 

formules zijn gebruikt of een verklaring in een bepaalde vorm, al dan niet in aanwezigheid van 

derden, is afgelegd), als voorovereenkomsten of als een beperking op de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. Daarnaast werd onderscheiden in vormvoorschriften in ruime 

zin, maar deze laatste kwalificeren als categorie II-voorbehouden en zullen daar ter sprake 

komen. Bij vormvoorschriften in enge zin rijst de vraag of, en zo ja, in hoeverre, er een 

verplichting bestaat voor partijen om wilsovereenstemming die nog niet in de overeengekomen 

vorm is vastgelegd maar vooralsnog consensueel is tot stand gekomen, alsnog in de 

overeengekomen vorm overeen te komen. Indien bijv. tussen partijen een “subject to contract”-

voorbehoud is overeengekomen en op enig moment mondeling wilsovereenstemming wordt 

bereikt, kunnen partijen dan over en weer van elkaar verlangen dat de mondeling bereikte 

overeenstemming alsnog schriftelijk wordt vastgelegd en, zo ja, wat is van een dergelijke 

vordering dan de juridische grondslag? Het alsnog aannemen van definitieve contractuele 

gebondenheid op grond van een mondeling reeds bereikte overeenstemming (die ik in het hier 

navolgende ook zal aanduiden als de “consensuele overeenkomst”) maakt een vormvoorschrift in 

beginsel zinledig. Het leerstuk van de precontractuele gebondenheid, zo zou men kunnen 

betogen, staat dan ook gespannen voet met het stellen van vormvereisten. Toch meen ik dat het 

eenvoudigweg aannemen van het uitgangspunt dat, zolang niet aan de overeengekomen vorm is 

voldaan, er te allen tijde sprake is van nietigheid of, wanneer het vormvoorschrift slechts de 

belangen van één der partijen beoogde te beschermen, van vernietigbaarheid, te ongenuanceerd 

is.  

 

6.6.2 Analogie met art. 7:2 BW 

 

Voor de beantwoording van de vraag naar een eventuele precontractuele gebondenheid ligt de 

analogie met de wettelijke vormvereisten, zoals bijv. art. 7:2 BW, eerste lid, voor de hand. Dit 

artikellid bepaalt dat de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestandsdeel 

daarvan, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf, schriftelijk dient te worden aangegaan. Aldus is sprake van een wettelijk 

vormvereiste.  

 

6.6.2.1 Consensueel bereikte wilsovereenstemming bij toepassing van art. 7:2 BW afdwingbaar? 

De meest pregnante vraag die opkomt bij toepassing van art. 7:2 BW, is wat rechtens is ingeval 

de particuliere koper en de verkoper van een onroerende zaak met elkaar mondeling 

overeenstemming hebben bereikt maar vervolgens één van hen weigert die overeenstemming 

vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.
58

 De twee meest extreme uitgangspunten voor 

de beantwoording voor die vraag, zoals die beide in de jurisprudentie zijn terug te vinden, komen 

op het volgende neer. Het ene standpunt gaat ervan uit dat een overeenkomst als de onderhavige, 
                         
58

 Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de (particuliere) koper natuurlijk altijd nog de “uitvlucht” heeft van de drie 

dagen bedenktijd na terhandstelling van de koopovereenkomst aan de koper (art. 7:2 lid 2 BW). 
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die slechts mondeling is tot stand gekomen, op voet van art. 3:39 BW nietig is en dat het met dat 

uitgangspunt onverenigbaar is dat aan een dergelijke nietige rechtshandeling toch enig 

rechtsgevolg wordt verbonden in die zin dat de verkoper eigenlijk via een succesvolle vordering 

tot dooronderhandelen gedwongen zou kunnen worden tot het opmaken tot het voor de koop 

vereiste akte. Het andere standpunt komt erop neer dat de onderhandelende partijen zich 

bevinden in een situatie van precontractuele gebondenheid nu, niettegenstaande het wettelijke 

vormvereiste, zij zich in hun gedragingen jegens elkaar hebben te laten leiden door de beginselen 

van redelijkheid en billijkheid zodat, met een beroep op de vigerende jurisprudentie over het 

leerstuk van de precontractuele redelijkheid en billijkheid de partij die weigert de mondeling 

bereikte overeenstemming schriftelijk vast te leggen, toch nog gedwongen kan worden tot 

dooronderhandelen.  

 

Laatstgenoemde visie wordt vaak gestoeld op een opmerking van de minister in de parlementaire 

geschiedenis van art. 7:2 lid 1 BW. De minister merkte eertijds op dat wanneer partijen 

mondeling overeenstemming hebben bereikt over de koop van een woning, zij zich al snel 

bevinden in een situatie van precontractuele gebondenheid, die ertoe leidt dat wanneer alleen de 

verkoper vervolgens weigert een schriftelijke overeenkomst te ondertekenen, hij desondanks 

gebonden is aan de mondelinge afspraak, althans in die zin dat er voor hem een verplichting 

bestaat tot dooronderhandelen.
59

 Uit de nota naar aanleiding van het Eindverslag met betrekking 

tot art. 7:2 BW volgt een wat genuanceerdere benadering:
60

 

 
“De beantwoording van de vraag naar de gebondenheid van de verkoper aan een mondeling akkoord is sterk 

afhankelijk van de waardering van de omstandigheden van het aan de orde zijnde geval. Daarom is in de memorie 

van antwoord gesteld dat denkbaar is dat op de verkoper een verplichting rust tot de medewerking die noodzakelijk 

is voor de totstandbrenging van de overeenkomst. Zo zal het verschil maken of zich al dan niet het hierboven 

bedoelde geval voordoet dat, zou geen vormvereiste voor de koop gelden, dat akkoord de beoogde, rechtens 

bindende hoofdovereenkomst zou opleveren. Zou dit geval zich wel voordoen, dan zal de verkoper in beginsel 

gehouden zijn om de noodzakelijke medewerking voor totstandbrenging van de overeenkomst te verlenen. Zou het 

mondelinge akkoord nog niet voldoende omvatten om de beoogde, rechtens bindende hoofdovereenkomst op te 

leveren, dan bestaat de mogelijkheid dat verkoper tot voortzetting van de onderhandelingen verplicht is.” 

 

Het vormvereiste speelt dus, aldus de parlementaire geschiedenis, kennelijk een rol bij de vraag 

of partijen rechtens aan de overeenkomst zijn gebonden nu voor een “perfecte” overeenkomst 

aan het vormvereiste wordt vastgehouden. Bij de beantwoording echter van de vraag naar de 

precontractuele gebondenheid van de verkoper lijkt alleen te worden gekeken naar de 

mondelinge overeenstemming met betrekking tot de inhoud. Dit kan, aldus Breedveld-de Voogd 

twee dingen betekenen.
61

 In de eerste plaats kan het duiden op een zeer formalistische visie op 

het vormvereiste. Dit wordt niet in verband gebracht met de vraag of partijen (en in dit geval: 

met name de verkoper) zich ook rechtens hebben willen binden. In de tweede plaats kan het erop 

wijzen dat niet zo heel erg relevant wordt geacht of de verkoper zich heeft willen binden. Deze 

visie is inherent aan de gedachte die aan het leerstuk van de precontractuele aansprakelijkheid ten 

grondslag ligt, namelijk dat het sluiten van een overeenkomst een proces is waarin de vraag of 

gebondenheid is ingetreden eerder een kwestie is van de rechterlijke kwalificatie van de 

onderhandelingen en gedragingen van partijen dan van hun eigen wilskeuze dienaangaande.  

                         
59

 Parl. Gesch. Art. 7:2 BW, beantwoording vragen Tweede Kamer 2003/04, Aanhangsel nr. 178, p. 383. 
60

 Kamerstukken II 1995/96, 23 095, nr. 8, p. 8. 
61

 Breedveld-de Voogd 2007, p. 61. 
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6.6.2.2 Art. 7:2 BW in de jurisprudentie 

In overeenstemming met de kennelijk bij de wetgever levende gedachte dat, indien de verkoper 

weigert aan het schriftelijkheidsvereiste te voldoen, primair gekeken moet worden naar de 

mondelinge afspraken, besliste bijv. de Rb. Leeuwarden in kort geding.
62

 De 

voorzieningenrechter overwoog dat op de verkoper de verplichting kan rusten tot medewerking 

aan het tot stand brengen van een koopovereenkomst door het opmaken van de vereiste akte en 

dat “bij mondelinge wilsovereenstemming de verkoper van een woning in beginsel gehouden is 

tot het tot stand brengen van een overeenkomst, tenzij bijzondere omstandigheden tot een ander 

oordeel leiden”.
63

 Huijgen
64

 meent  dat voor toepassing van dit zogenaamde “wegdenkcriterium” 

dat erop neerkomt dat wanneer tussen partijen een zodanig mondeling akkoord is bereikt dat – 

zou geen vormvereiste voor de koop van een woning gelden – het akkoord een bindende 

overeenkomst zou opleveren, de verkoper reeds gebonden is tot het opmaken van de vereiste 

akte, in casu geen plaats is. Naar zijn oordeel zou de benadering juist andersom moeten zijn in 

die zin dat bij mondelinge overeenstemming in beginsel nog geen koopovereenkomst tot stand is 

gekomen en een verkoper vrij is om van de koop af te zien, tenzij bijzondere omstandigheden 

ertoe leiden dat moet worden geoordeeld dat op grond van de precontractuele maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid geoordeeld moet worden dat de verkoper zich niet zonder meer kan 

terugtrekken, maar bijv. een verplichting heeft tot dooronderhandelen.
65

 Ik deel deze mening van 

Huijgen en meen dat ook de jurisprudentie zich in deze lijn lijkt te ontwikkelen. Ik wijs in dat 

kader bijv. op de uitspraak van de Vznr. Rb. Haarlem van 24 mei 2006.
66

 In laatstgenoemde 

uitspraak merkt de voorzieningenrechter in r.o. 5.5 het navolgende op:  

 
“De Gerechtshoven en de Hoge Raad hebben zich er nog niet over uitgelaten. In dit juridische vacuüm zal derhalve 

een keuze gemaakt moeten worden. De keuze van de(ze) voorzieningenrechter is dat voor de verkoper, evenals voor 

de koper, dient te gelden dat hij pas gebonden is als er een schriftelijke overeenkomst is, met als enige verschil dat 

de verkoper niet de drie dagen bedenktijd heeft van het derde lid van art. 7:2 BW. Doorslaggevend voor deze keuze 

is dat in de jurisprudentie van de Hoge Raad in het algemeen veel waarde lijkt te worden gehecht aan het argument 

van de rechtszekerheid. Waar de invoering van het schriftelijkheidsvereiste in art. 7:2 lid 1 BW een einde leek te 

hebben gemaakt aan talloze getuigenverhoren, die voorheen op verzoek van veel (vermeende) kopers en verkoper 

van woningen werden gehouden om mondelinge koopovereenkomsten aan te tonen, zou een andersluidende 

opvatting ertoe kunnen leiden dat dit leed slechts ten halve gekeerd is, omdat verkopers nog wél aan mondelinge – 

middels getuigen te bewijzen – afspraken gehouden kunnen worden. De rechtszekerheid zou met die interpretatie 

dan ook niet zijn gediend. Bovendien valt niet in te zien waarom de koper van een woning – afgezien van de drie 

dagen bedenktijd – meer bescherming zou behoeven dan een verkoper. In de parlementaire geschiedenis van het 

onderwerp – waar de minister heeft opgemerkt dat een verkoper onbehoorlijk handelt indien hij, nadat mondeling 

overeenstemming is bereikt, niet meewerkt aan het opmaken van een schriftelijke overeenkomst – lijken 

onvoldoende aanknopingspunten te vinden voor een ander oordeel. Onbehoorlijk is ook iets anders dan 

onrechtmatig.” 

 

In gelijke zin besliste de Rb. Dordrecht
67

 door, voor zoveel relevant, te overwegen:  

 
“De(ze) uit art. 3:39 BW voortvloeiende nietigheid betekent dat de koop van aanvang aan van rechtswege nietig is en 
                         
62

 Vznr. Rb. Leeuwarden 8 oktober 2004, NJF 2004, 592. 
63

 Zie in gelijke zin Vznr. Rb Zutphen 22 november 2005, NJF 2006, 377. 
64

 Huijgen 2006, p. 1057. 
65

 Zie ook Huijgen 2004, JBN 2004, nr 65. 
66

 Vznr. Rb Haarlem 24 mei 2006, NJF 2006, 421. 
67

 Rb Dordrecht 2 februari 2005, NJF 2005, 142. 
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dat de wet daaraan zonder meer de daarmee beoogde rechtsgevolgen onthoudt. Daarmee is onverenigbaar dat aan 

een dergelijke, nietige rechtshandeling – zoals in de parlementaire geschiedenis staat – tot rechtsgevolg wordt 

verbonden, in die zin dat, in geval van een mondeling akkoord dat – het vormvereiste van art. 7:2 lid 1 BW 

weggedacht – een rechtens bindende hoofdovereenkomst zou opleveren, de verkoper in beginsel gehouden zou zijn 

om de noodzakelijke medewerking voor totstandbrenging van de overeenkomst te verlenen door mee te werken aan 

het opmaken van de daartoe vereiste akte.” 

 

Daartegenover staan onder meer de uitspraak van de Vznr. Rb. ’s-Hertogenbosch van 

8 november 2005
68

, de Vznr. Rb. Zutphen van 22 maart 2005
69

 en de Vznr. Rb. Leeuwarden van 

8 oktober 2004
70

. In de eerstgenoemde uitspraak van de Vznr. Rb. ’s-Hertogenbosch overweegt 

deze (r.o. 4.2) dat het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst echter niet meebrengt dat 

verkopers zich zonder meer uit de onderhandelingen mogen terugtrekken. Is reeds sprake van een 

mondelinge overeenkomst, aldus de voorzieningenrechter, dan zijn verkopers in beginsel 

gehouden hun medewerking te verlenen aan het opmaken van de schriftelijke koopovereenkomst.  

 

De Vznr. Rb. Zutphen in diens laatstgenoemde uitspraak overweegt onder meer: 

 
“Nu niet is voldaan aan het vormvereiste van een schriftelijke koopovereenkomst, is geen rechtsgeldige 

overeenkomst tot stand gekomen. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt evenwel dat niet met zich brengt dat de 

verkoper zich na het bereiken van de mondelinge overeenstemming met de koper zonder meer zou mogen 

terugtrekken. In casu is voldoende aannemelijk dat tussen partijen een zodanig volledig mondeling akkoord is 

bereikt over de verkoop van het registergoed, dat, zou geen vormvereiste voor de koop gelden, dat akkoord de 

benodigde rechtens bindende hoofdovereenkomst zou opleveren. Gedaagde is daarom in beginsel gehouden 

medewerking te verlenen aan het opmaken van de voor totstandkoming van de overeenkomst vereiste akte. De 

afweging van de gerechtvaardigde belangen van de partijen noopt niet tot een andere conclusie. Voldoende 

aannemelijk is dat de eiser er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de mondelinge overeenkomst zou 

uitmonden in een schriftelijke koopovereenkomst in levering van het registergoed.” 

 

De Vznr. Rb. Zutphen legt in zijn uitspraak dus een hele duidelijke link met het leerstuk van de 

afgebroken onderhandelingen en overweegt dat, wanneer ik de uitspraak goed lees, partijen 

gehouden zijn om aan het vormvereiste te voldoen indien, ware het vormvereiste er niet geweest 

en er strikte consensualiteit zou hebben geheerst, een overeenkomst zou zijn tot stand gekomen. 

Daarmee huldigt de Vznr. Rb. Zutphen het “wegdenkprincipe” in zijn meest zuivere vorm, maar 

gaat deze m.i. voorbij aan de ratio van art. 7:2 BW. Deze bepaling zou, in de redenering van de 

Vznr. Rb. Zutphen, volstrekt zinledig zijn, reden waarom ik mij niet met de Vznr. Rb. Zutphen 

kan verenigen.  

 

Verder wijs ik op de Vznr. Rb. Leeuwarden in de laatste hiervoor genoemde uitspraak, waarin 

deze weliswaar overweegt dat, nu in het onderhavige geval niet was voldaan aan het in art. 7:2 

lid 1 BW neergelegde vormvereiste van schriftelijkheid, de koopovereenkomst op grond van art. 

3:39 BW nietig is maar dat: 

 
“uit de parlementaire geschiedenis (…) echter blijkt dat de nietigheid van de koop niet met zich brengt dat de 

verkoper zich na het bereiken van mondelinge overeenstemming met de koper zonder meer zou mogen terugtrekken. 

Denkbaar is immers dat op de verkoper een verplichting rust tot medewerking aan het tot stand brengen van de koop 

door het opmaken van de daartoe vereiste akte. Uit de Nota naar aanleiding van het eindverslag, p. 7 e.v., blijkt 
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 Vznr. Rb. Zutphen 22 november 2005, NJF 2006, 377. 
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 Vznr. Rb. Leeuwarden 8 oktober 2004, NJF 2004, 592. 
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voorts dat in een geval zoals het onderhavige, waarin het mondelinge akkoord, het vormvereiste van art. 7:2 lid 1 

weggedacht, de beoogde rechtens bindende hoofdovereenkomst zal opleveren, de verkoper in beginsel gehouden is 

om de noodzakelijke medewerking voor totstandbrenging van de overeenkomst te verlenen. Naar het oordeel van de 

rechter zijn er in het onderhavige geval geen omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan een 

uitzondering op dit uitgangspunt gerechtvaardigd is.” 

 

De Vznr. Rb. Leeuwarden gaat dus zo mogelijk nog verder dan de Rb. Zutphen door 

klaarblijkelijk (r.o. 5.2) als hoofdregel/uitgangspunt te willen aanvaarden dat het 

“wegdenkprincipe” moet worden toegepast behoudens bijzondere omstandigheden die zouden 

moeten worden gesteld en, bij tegenspraak, zouden moeten worden bewezen en conform welke 

toepassing van het “wegdenkprincipe” niet gerechtvaardigd zou zijn.
71

  

 

Tot zover enkele uitspraken waarin, met een duidelijke motivering, het ene of het andere 

uitgangspunt (nietigheid of toepassing van het “wegdenkprincipe”) wordt toegepast. Hieronder 

volgt een kort overzicht van enige recentere jurisprudentie, waarbij eerst de uitspraken worden 

behandeld waarbij, in afwezigheid van een schriftelijke koopovereenkomst, art. 3:39 BW strikt 

wordt toegepast (en dus de consensuele overeenkomst nietig wordt geacht). Daarna zal de 

jurisprudentie besproken worden die het tegenovergestelde bepleit, namelijk dat partijen zich, 

ondanks het ontbreken van een schriftelijke koopovereenkomst, bevinden in een situatie van 

precontractuele gebondenheid die ertoe leidt dat de verkoper gehouden kan worden om de 

voorgeschreven vorm te realiseren.  

 

6.6.2.3 Strikte toepassing van art. 3:39 BW in de rechtspraak 

Strikte toepassing van art. 7:2 juncto art. 3:39 BW is te vinden in de volgende jurisprudentie: 

 

Hof Leeuwarden, 19 maart 2008
72

 

 

Kort gezegd komt het oordeel van het hof er op neer dat het niet voldoen aan het vereiste tot 

schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst van een onroerende zaak als bedoeld in art. 

7:2 BW – behoudens uitzonderlijke omstandigheden, waarvan in deze zaak niet is gebleken – 

leidt (krachtens art. 3:39 BW) tot nietigheid van de koop, hetgeen met zich brengt dat de wet 

daaraan zonder meer de beoogde rechtsgevolgen onthoudt. (r.o. 12) 

 

Rb. Haarlem, 3 september 2008
73

 

 

Een uitleg van het schriftelijkheidsvereiste waarbij de verkoper reeds vóór ondertekening van de 

schriftelijke koopovereenkomst gebonden zou (kunnen) zijn ligt niet in de rede, omdat dit zou 

betekenen dat de verkoper (anders dan de koper) gedurende een in beginsel onbegrensde periode 

vóór het opmaken van de akte reeds gebonden zou zijn, terwijl de koper nog tot drie dagen 

daarna het recht heeft de koop te ontbinden.” (r.o. 4.2) “In het geval van een vormvoorschrift kan 

de goede trouw er dus niet toe leiden dat ene partij  de andere partij gebonden kan achten op 

grond van een overeenkomst voordat de hiervoor voorgeschreven rechtshandeling is verricht. 

Wel is er ruimte voor schadevergoeding indien de ene partij jegens de andere partij onzorgvuldig 
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handelt, bij voorbeeld als de ene partij de andere al dan niet opzettelijk in de waan laat dat deze is 

gebonden op grond van zijn woord (…). (r.o. 4.4) 

 

Rb. Breda, 24 oktober 2007
74

 

 

(…) De rechtbank [is] van oordeel dat een dergelijke vordering (tot medewerking aan een 

schriftelijke overeenkomst, M.R.) niet past in het wettelijke systeem dat er op neerkomt dat het 

niet voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste leidt tot nietigheid van de koop. (…) Daarmee is 

onverenigbaar dat aan een dergelijke, nietige rechtshandeling, zoals in de Parlementaire 

Geschiedenis staat (…) en zoals door [eiser] c.s. wordt bepleit het rechtsgevolg wordt verbonden 

dat ingeval sprake is van een mondeling akkoord dat “het vormvereiste van art. 7:2 BW 

‘weggedacht’” een rechtens bindende hoofdovereenkomst zou opleveren, een verkoper in 

beginsel gehouden zou zijn om de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de 

totstandbrenging van de overeenkomst door het opmaken (c.q. ondertekenen) van de daarvoor 

vereiste akte. (r.o. 3.9) 

 

Rb. Zwolle, 18 juli 2007
75

 

 

Als er al mondelinge overeenkomst zou zijn bereikt, wat daar ook van zijn, leidt het voorgaande 

tot het oordeel dat ondertekening bij de notaris deel uit maakte van de afspraken die tussen 

partijen golden. Dit betekent dat [gedaagde] gerechtigd was om zich terug te trekken totdat aan 

de overeengekomen voorwaarde was voldaan. Bovendien mocht [eiser] c.s., gelet op deze 

afspraak, niet gerechtvaardigd vertrouwen op de totstandkoming van de koopovereenkomst. (r.o. 

4.3) 

 

Rb. Leeuwarden, 29 juni 2006
76

 

 

Nu partijen geen “perfect” akkoord hebben bereikt over de (ver)koop van de recreatiewoning 

bestaat er geen grond om [gedaagde] te verplichten tot medewerking aan het opmaken en 

ondertekenen van een schriftelijke koopovereenkomst. (r.o. 5.7) 

 

6.6.2.4 Precontractuele gebondenheid bij toepassing van art. 7:2 BW in de rechtspraak 

 

Precontractuele gebondenheid met betrekking tot art. 7:2 BW op grond van de mondeling reeds 

bereikte overeenstemming is te vinden in de navolgende uitspraken:
77
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 Rb. Zwolle, 18 juli 2007, NJF 2008, 12. 

76
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maatstaf worden aangehouden (HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467) (r.o. 14-18). 
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Vznr. Rb. Arnhem, 7 juli 2006
78

 

 

Partijen hebben mondelinge overeenstemming bereikt, waardoor de rechtbank constateert dat 

partijen een overeenkomst hebben gesloten die afgezien van het schriftelijkheidsvereiste perfect 

was. Zich baserend op de wetgeschiedenis, oordeelt de rechtbank voorts dat [gedaagde] op grond 

van die overeenstemming verplicht is mee te werken aan de schriftelijke totstandbrenging van de 

overeenkomst. (r.o. 4.10, zie ook r.o. 4.8-4.9) 

 

Vznr. Rb. Arnhem, 20 maart 2006
79

 

 

Denkbaar is (…) dat op de verkoper onder omstandigheden een verplichting rust tot 

medewerking aan het tot stand brengen van de koopovereenkomst door het opmaken van de 

daarvoor vereiste akte. Dat zal het geval kunnen zijn, indien – zoals hier – bij de koper het 

gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat er een koopovereenkomst tot stand gebracht zal 

worden en het mondelinge akkoord tussen partijen – het vormvereiste van art. 7:2 lid 1 

weggedacht – de beoogde rechtens bindende hoofdovereenkomst zou opleveren. Daarbij verdient 

tevens aandacht dat dit vorm-/schriftelijkheidsvereiste behalve uit oogpunt van duidelijkheid 

omtrent het tijdstip waarop tussen partijen overeenstemming is bereikt, in de wet tevens is 

opgenomen ter bescherming van de koper vanwege (het moment van aanvang van) de wettelijke 

bedenktijd van drie dagen van de koper teneinde deze te behoeden voor overhaaste aankopen. 

Het voorgaande neemt niet weg dat de verkoper zich na een bereikt mondeling akkoord alsnog 

kan terugtrekken zolang de koop niet door beide partijen schriftelijk is vastgelegd, mits hij dit 

uitdrukkelijk heeft bedongen. (r.o. 4.4) 

 

Rb. Zutphen, 8 juli 2005
80

 

 

Voorshands [is] voldoende aannemelijk dat tussen partijen een zodanig volledig mondeling 

akkoord is bereikt voor de verkoop van het registergoed door [gedaagde] aan [eiser] dat, zou 

geen vormvereiste voor de koop gelden, dat akkoord de beoogde rechtens bindende 

hoofdovereenkomst zou opleveren. [gedaagde] is derhalve in beginsel gehouden medewerking te 

verlenen aan het opmaken van de voor totstandbrenging vereiste akte indien de gerechtvaardigde 

belangen van [eiser] dit zouden meebrengen. (r.o. 4.6) 

 

6.6.2.5 Toezeggingen in de overeengekomen vorm; toepassing van art. 6:226 BW 

Tot slot, voor wat betreft het overzicht van de ter zake relevante jurisprudentie, wijs ik nog op 

het arrest van de Hoge Raad van 27 juni 2003.
81

 Ook in de casus die ten grondslag lag aan dit 

arrest ging het om de situatie dat sprake was van mondeling bereikte wilsovereenstemming 

tussen partijen die echter niet werkzaam kon zijn omdat voor hetgeen partijen wilden, een 

wettelijk vormvereiste gold (in dit geval een notariële akte). En ook hier betrof het de vraag in 

hoeverre de ene partij van de andere partij in rechte kon verlangen dat aan het vormvereiste zou 

worden voldaan. Meer in het bijzonder ging het om de volgende situatie. Een Nederlandse man 
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 Vzr Rb. Arnhem, 20 maart 2006, LJN: AW2754. 

80
 Rb. Zutphen, 8 juli 2005, NJF 2005, 375. 

81
 HR 27 juni 2003, NJ 2003, 524 (Zweedse vrouw). 



Hoofdstuk 6  171 

en een Zweedse vrouw zijn op 31 mei 1995 in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Het 

huwelijk is op 16 januari 2002 ontbonden. Partijen twisten over de verdeling van de ontbonden 

gemeenschap. De man heeft voor de rechtbank en het hof tevergeefs bepleit dat in het 

onderhavige geval sprake is van bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat wordt 

afgeweken van de in art. 1:100 lid 1 BW neergelegde regel dat de echtgenoten een gelijk aandeel 

hebben in de ontbonden gemeenschap tenzij anders is bepaald bij huwelijkse voorwaarden of 

echtscheidingsconvenant. De door de man gestelde bijzondere omstandigheden zijn, in de 

samenvatting van het hof, gelegen in de omvang van zijn vermogen (dat zeer substantieel was) en 

in het feit dat in de periode waarin de man het zeer druk had met zijn zaken, de vrouw aandrong 

op een spoedig huwelijk met de verkrijging van een verblijfsvergunning en haar wens een winkel 

te openen in Nederland; daarbij zou de vrouw meermalen te kennen hebben gegeven dat het haar 

niet om het geld van de man te doen was, waaruit de man meende te kunnen afleiden dat zij 

bereid was mee te werken aan het opstellen van huwelijkse voorwaarden na sluiting van het 

huwelijk. Aangezien tussen hem en de vrouw daarover overeenstemming bestond, traden zij in 

het huwelijk. Na de huwelijkssluiting heeft de vrouw echter geweigerd haar medewerking te 

verlenen aan het opstellen van de door man voorgestelde huwelijkse voorwaarden.  

 

Het middel van de man keert zich tegen de rechtsoverweging van het Gerechtshof waarin het hof, 

evenals de rechtbank overigens, de door de man aangevoerde omstandigheden niet toereikend 

heeft geoordeeld. Bij de beoordeling van het middel moest, aldus de Hoge Raad, het volgende 

voorop gesteld worden. Nu partijen gehuwd waren in algehele gemeenschap van goederen en zij 

geen echtscheidingsconvenant hebben gemaakt, geldt de in art. 1:100 lid 1 BW neergelegde regel 

van verdeling bij helfte van de ontbonden gemeenschap. Een afwijking van die regel is, aldus de 

Hoge Raad, weliswaar niet uitgesloten, maar zij kan niet dan in zeer uitzonderlijke gevallen 

worden aangenomen. De door de man aangevoerde omstandigheid dat partijen, reeds voor het 

huwelijk, overeenstemming zouden hebben bereikt over het na het huwelijk opstellen van 

huwelijkse voorwaarden, komt in cassatie ook aan bod. In de kern komt deze stelling van de man 

er dus op neer, dat tussen partijen reeds mondeling (consensueel) overeenstemming is bereikt 

over het verrichten van een andere rechtshandeling waartoe de wet een bepaalde vorm heeft 

voorgeschreven (namelijk: een notariële akte). Die hiervoor bedoelde mondelinge afspraak of, zo 

men wil: de voorovereenkomst, voldeed echter niet aan de vorm die de wet voorschrijft voor het 

verrichten van de overeengekomen rechtshandeling of, zo men wil: voor het tot stand brengen 

van de hoofdovereenkomst. De Hoge Raad oordeelt te dien aanzien als volgt (r.o. 3.5):  

 
“Hierbij verdient aantekening dat, gelet op het bepaalde in art. 6:226 in verbinding met art. 1:115 BW, ook een 

voorovereenkomst tot het tot stand brengen van (enige voldoende bepaalbare vorm van) huwelijkse voorwaarden niet 

vormvrij zou kunnen worden aangegaan. De door art. 1:115 voor het aangaan van huwelijkse voorwaarden op straffe 

van nietigheid voorgeschreven notariële tussenkomst strekt immers mede tot bescherming van de partijen bij de op te 

stellen akte van huwelijkse voorwaarden.” 

 

Deze uitspraak is niet alleen van belang voor de contractuele fase, maar ook voor de 

precontractuele fase. De verwijzing door de Hoge Raad naar art. 6:226 BW en de daaraan door 

de Hoge Raad verbonden consequenties in geval van wilsovereenstemming over een 

voorovereenkomst ter zake van het sluiten van een nadere overeenkomst voor de totstandkoming 

waarvan een vormvereiste geldt, moet immers noodzakelijkerwijs tot de conclusie leiden dat daar 

waar in voorkomend geval een vordering tot nakoming moet stranden, ook geen plaats is voor 

precontractuele aansprakelijkheid. Of, anders gezegd: Indien consensus al niet leidt tot het 
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beoogde resultaat, dan zal dat zeker niet mogen gelden voor de situatie dat er slechts 

totstandkomingsvertrouwen moet worden aangenomen.
82

 Daarbij wijs ik er volledigheidshalve 

wel op dat door de Hoge Raad in het onderhavige arrest een hele duidelijke link wordt gelegd 

met de ratio van het vormvoorschrift dat er, aldus de Hoge Raad, kennelijk toe strekt beide 

partijen te beschermen bij het opstellen van een akte van huwelijkse voorwaarden. Op het belang 

van deze opmerking kom ik in het hierna volgende nog meer uitvoerig terug.  

 

6.6.3 De ratio van vormvoorschriften 

 

Hoewel de rechtspraak dus een wisselend beeld laat zien, meen ik te bespeuren dat met name de 

hogere rechtspraak inmiddels lijkt te kiezen voor strikte toepassing van art. 3:39 BW in dier 

voege dat een vordering tot dooronderhandelen of zelfs tot het toepassen van de wettelijk vereiste 

vorm, althans bij wijze van hoofdregel, niet kan worden aanvaard indien in het kader van art. 7:2 

BW niet aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan.
83

 Ook de literatuur is niet eenduidig. Ik 

refereerde reeds aan Huijgen
84

, maar er zijn ook andere geluiden te horen.
85

 Merkelijk 

genuanceerder in dit verband is Breedveld-de Voogd.
86

 Breedveld-de Voogd plaatst deze 

discussie (in haar proefschrift behandelt zij voornamelijk het wettelijke vormvoorschrift van art. 

7:2 BW) voor een belangrijk gedeelte in de sleutel van de ratio van het vormvereiste. Volgens 

Breedveld-de Voogd zijn er in grote lijnen voor de wetgever twee verschillende redenen te 

onderscheiden om een vormvoorschrift voor te schrijven:
87

 Ter waarborging van de 

rechtszekerheid en ter bevordering van een goede wilsvorming bij partijen. Ter zake van de 

vormvereisten die het oog hebben op de rechtszekerheid onderscheid zij nader de 

vormvoorschriften die probationis causa (ter wille van het bewijs) zijn voorgeschreven en die 

welke solemnitatis causa (ter wille van de vorm) zijn voorgeschreven. Het verschil is dat bij 

vormvoorschriften die solemnitatis causa met het oog op de rechtszekerheid zijn voorgeschreven 

de geldigheid van de rechtshandeling als zodanig in het geding is en niet alleen de vraag op 

welke wijze het bestaan of de inhoud hiervan moet worden bewezen. In de categorie van 

vormvoorschriften die solemnitatis causa met het oog op de rechtszekerheid zijn voorgeschreven 

wordt weer onderscheid gemaakt tussen het waarborgen van de rechtszekerheid in het belang van 

partijen en in het belang van derden.  

 

Ter zake van de ratio die ziet op de bevordering van een goede wilsvorming bij partijen kan 

allereerst gedacht worden aan de functie van een vormvoorschrift als bescherming van een partij 

tegen zichzelf, tegen zijn eigen onberadenheid en overijling.
88

 Dit wordt ook wel de 

waarschuwingsfunctie genoemd.
89

 In de tweede plaats valt onder laatstbedoelde ratio van de 

goede wilsvorming de bescherming van één der partijen tegen de ander of van beide tegen elkaar. 

Vormvoorschriften die om deze reden worden voorgeschreven zijn bijv. vaak te vinden in de 
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wettelijke regeling van overeenkomsten, waarbij ervan wordt uitgegaan dat partijen in het 

sociaal-economisch verkeer een ongelijke machtspositie hebben. Voorbeelden waarbij de ene 

partij tegen de andere partij wordt beschermd zijn bijv. art. 24 Colportagewet, art. 7:650 lid 2 

BW (boetebeding in arbeidsovereenkomst), art. 7:652 lid 2 BW (proeftijd in 

arbeidsovereenkomst) en art. 7:653 lid 1 BW (non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst). 

In de derde plaats onderkent Breedveld-de Voogd onder de ratio van de goede wilsvorming de 

functie die een vormvoorschrift kan hebben met het oog op het door partijen voorzien van de 

consequentie van een voorgenomen rechtshandeling en het voorkomen van een onjuiste 

voorstelling van zaken. Met name wanneer het vormvoorschrift de inschakeling van een 

deskundige impliceert zal, aldus Breedveld-de Voogd, deze laatste functie van bijzondere 

betekenis zijn.
90

 

 

Alvorens in te gaan op de consequenties van deze verschillen in ratio van vormvoorschriften 

bespreekt Breedveld-de Voogd het gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming van 

enigerlei contract als constitutief vereiste om te komen tot precontractuele aansprakelijkheid.
91

 In 

dat kader merkt zij, zich bij wijze van voorbeeld baserend op onderhandelingen over een 

koopovereenkomst van onroerende zaken, op:  

 
“Bij de koper kan geen gerechtvaardigd vertrouwen bestaan dat er een geldige overeenkomst tot stand is gekomen, 

omdat hij behoort te weten dat art. 7:2 BW een schriftelijke overeenkomst eist. Maar dat neemt niet weg dat hij wel 

gerechtvaardigd vertrouwt dat de overeenkomst geldig tot stand zal komen. Als in een geval de wederpartij dit mag 

vertrouwen dan is het wel wanneer partijen mondeling tot overeenstemming zijn gekomen. De strekking van het 

vormvereiste doet in dit licht niet ter zake. Niet valt in te zien hoe de strekking van het vormvereiste van invloed kan 

zijn op de vraag of het gerechtvaardigd vertrouwen dat aan dit vormvereiste zal worden voldaan aanwezig is.” 

 

Het lijkt erop alsof Breedveld-de Voogd hier twee verschillende vertrouwenskwesties door elkaar 

gebruikt. Enerzijds is er het (rechtens relevante) vertrouwen in het bereiken van het tot stand 

komen van de overeenkomst over de totstandkoming waarvan wordt onderhandeld en anderzijds, 

zo men wil: als onderdeel daarvan, het eventueel gewekte vertrouwen dat, nadat de consensuele 

overeenkomst tot stand is gekomen, ook daadwerkelijk aan de afgesproken of voorgeschreven 

vorm voldaan zal gaan worden. Op grond van hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt ter zake van 

de juridische consequentie van het “inbouwen” van een voorbehoud (namelijk: dat 

gerechtvaardigd vertrouwen in het uiteindelijke welslagen van de onderhandelingen niet kan 

postvatten zolang aan het voorbehoud niet is voldaan) volgt reeds dat we hooguit pas aan 

precontractuele aansprakelijkheid zouden kunnen toekomen indien het voorbehoud 

mankementen gaat vertonen, bijv. doordat daarvan afstand is gedaan of het recht om daar een 

beroep op te doen, is verwerkt. Wordt het voorbehoud immers consequent volgehouden, dan kan 

rechtens relevant vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst niet postvatten. Is het 

voorbehoud telkens gerespecteerd, dan betekent dat m.i. dat hooguit nog slechts relevant kan zijn 

de vervolgvraag of de onderhandelingspartner er wellicht gerechtvaardigd op heeft mogen 

vertrouwen dat, nadat consensueel overeenstemming is bereikt, deze ook in de daartoe vereiste of 

overeengekomen vorm zal worden vastgelegd. Dit is echter een vraag van andere orde waarop 

het antwoord in het licht van het hiervoor besproken Zweedsevrouwarrest bepaald complex is. 

Natuurlijk is het zo dat indien op enig moment de indruk wordt gewekt dat aan de 
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voorgeschreven of overeengekomen vorm zal worden voldaan, daarmee plotseling ook het 

rechtens relevante vertrouwen kan ontstaan dat enigerlei contract uit de onderhandelingen zal 

resulteren. De zaak omdraaien, zoals Breedveld-de Voogd doet, in dier voege dat met het 

bereiken van de consensuele overeenkomst ook het vertrouwen is gewekt dat enigerlei contract 

uit de overeenkomst zal resulteren omdat – kort gezegd – alsdan verwacht mag worden dat de 

onderhandelingspartner dan waarschijnlijk ook wel aan de voorgeschreven vorm zal voldoen, 

acht ik niet juist. Temeer niet waar het bedongen vormvoorschriften betreft; zoals ik hierna zal 

uiteenzetten, meen ik dat juist de strekking van bedongen vormvoorschriften er zich wel degelijk 

tegen zal verzetten dat met het bereiken van de consensuele overeenkomst het vertrouwen 

gewettigd is dat ook wel aan de vorm voldaan zal worden en dat daarmee de onderhandelingen 

uiteindelijk succesvol zullen zijn. 

 

6.6.3.1 De handelingsvisie versus de formaliteitsvisie 

Vervolgens komt Breedveld-de Voogd terug op het onderscheid tussen de door haar zogenoemde 

handelingsvisie en de door haar aangeduide formaliteitsvisie. In de handelingsvisie geeft de vorm 

uiting aan de wilsovereenstemming tussen partijen en maakt deze aldus deel uit van de 

rechtshandeling. Vormvoorschriften worden door haar in het kader van de handelingsvisie ook, 

in navolging van Nieuwenhuis
92

 en Hart
93

, gekwalificeerd als zogenaamde “receptregels” die 

aangeven hoe een rechtshandeling zoals een overeenkomst tot stand moet worden gebracht. In de 

formaliteitsvisie is de vorm “slechts” een vereiste zonder welke de reeds tot stand gekomen 

rechthandeling niet geldig of onaantastbaar is. Ten aanzien van de handelingsvisie schrijft 

Breedveld-de Voogd:
94

 

 
“Nu het leerstuk van de precontractuele aansprakelijkheid inhoudt dat men niet meer vrij is van het sluiten van een 

overeenkomst af te zien zodra men bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat enigerlei 

overeenkomst tot stand zal komen, is dit leerstuk niet met de handelingsvisie in overeenstemming te brengen. Immers 

dit vertrouwen kan door de mondelinge overeenstemming al zijn gewekt voordat de rechtens relevante wilsuiting is 

gedaan. Dit kan ook als volgt duidelijk worden gemaakt. In de handelingsvisie is de vorm de vormgeving van de 

wilsovereenstemming. Wanneer deze wilsovereenstemming er niet behoeft te zijn om gebondenheid te kunnen 

aannemen – vertrouwen is immers voldoende – komt men aan de vormgeving niet meer toe. Het stellen van 

vormvereisten en de hiervoor omschreven precontractuele aansprakelijkheid sluiten elkaar in de handelingsvisie uit.” 

 

De formaliteitsvisie kan, aldus Breedveld-de Voogd, anders dan de handelingsvisie, wel in 

overeenstemming worden gebracht met de leer dat men in beginsel gebonden is zodra men bij de 

wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat enigerlei overeenkomst tot stand 

zou komen. In deze visie zijn de wilsovereenstemming en de voorgeschreven vorm zodanig van 

elkaar gescheiden, dan aan het vormvereiste ook los van de wilsovereenstemming zou kunnen 

worden voldaan. De wilsovereenstemming die nodig is voor de totstandkoming van de 

overeenkomst kan zich in deze visie vormvrij hebben gemanifesteerd. Deze ontkoppeling maakt 

het ook mogelijk dat geen vorm wordt gegeven aan de wilsovereenstemming, maar aan datgene 

waarvan een partij gerechtvaardig mocht verwachten dat het tot stand zou komen.
95
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Breedveld-de Voogd concludeert vervolgens
96

 dat er binnen de door haar omschreven 

handelingsvisie geen ruimte bestaat voor precontractuele gebondenheid uitsluitend op grond van 

gerechtvaardigd vertrouwen dat na vormvrije wilsovereenstemming een overeenkomst tot stand 

zou komen. In de formaliteitsvisie bestaat deze ruimte in beginsel wel. Toch kan ook in deze 

visie precontractuele gebondenheid na vormvrije wilsovereenstemming niet zonder meer worden 

aangenomen. Want ook wanneer men de solemnitatis causa voorgeschreven vorm niet verbindt 

aan de wilsovereenstemming die nodig is voor de totstandkoming van de rechtshandeling blijft 

van kracht dat de geldigheid van de rechtshandeling wel van het in acht nemen van de vorm 

afhankelijk is. Het aannemen van gebondenheid op grond van precontractuele aansprakelijkheid 

zou de bescherming die het vormvereiste beoogt te bieden, kunnen ondermijnen. Hierdoor wordt 

binnen de formaliteitsvisie de vraag of precontractuele aansprakelijkheid kan worden 

aangenomen, afhankelijk van de ratio van het vormvoorschrift.  

 

Hoewel ik mij in grote lijnen in dit theoretische onderscheid kan vinden, dat er in de kern op is 

gebaseerd dat er bij de formaliteitsvisie een onderscheid wordt gemaakt tussen de wilsverklaring 

en de geldigheid van de rechtshandeling die daarop is gebaseerd, terwijl het bij de 

handelingsvisie juist gaat om de wilsverklaring als rechtshandeling die tot gebondenheid leidt, 

rijst wel de vraag of ons dit onderscheid bij de bedongen vormvoorschriften, waarop dit 

proefschrift het oog heeft, veel verder helpt. Bij bedongen vormvoorschriften speelt immers de 

partijautonomie een belangrijke rol, hetgeen het hierboven geschetste theoretisch kader en 

onderscheid m.i. veel minder toepasbaar maakt. Wat hebben partijen immers beoogd? Wilden zij 

de afgesproken vorm “slechts” zien als een “Wirksamkeitsvoraussetzung”, losgekoppeld van de 

wilsverklaring, die er toe leidt dat de rechtshandeling eerst haar werking krijgt wanneer de 

overeengekomen vorm is vervuld, of wilden zij, conform de hiervoor omschreven 

handelingsvisie, een “receptregel” in het leven roepen die aangeeft hoe partijen moeten handelen 

om de beoogde rechtshandeling tot stand te brengen? Deze vraagstelling is, zo ben ik mij bewust, 

in hoge mate theoretisch, al was het maar vanwege het feit dat naar mijn inschatting veel partijen 

die een voorbehoud afspreken zich er al niet over zullen bekommeren of het gemaakte 

voorbehoud een vormvoorschrift betreft of wellicht bedoeld zou moeten zijn als bijv. een 

opschortende voorwaarde of een voorovereenkomst. Ik zal dit punt dan ook verder laten rusten. 

 

Ik deel overigens in elk geval wel de mening van Breedveld-de Voogd dat voor de vraag naar de 

precontractuele gebondenheid in het geval van een vormvereiste in elk geval de ratio van het 

vormvoorschrift van belang is. Breedveld-de Voogd komt (binnen de door haar aangehangen 

formaliteitsvisie) tot de conclusie dat het ervan afhangt welke ratio voor het vormvereiste wordt 

aangenomen. Is dat mede geschreven met het oog op de rechtszekerheid van beide partijen en 

eventuele andere gegadigden, dan is de sanctie nietigheid. Is het geschreven met het oog op de 

bescherming van één van partijen, dan kan worden volstaan met het aan die partij verschaffen 

van de bevoegdheid de vormvrije overeenkomst te vernietigen. Concludeert men tot nietigheid, 

dan zal het aannemen van een precontractuele gebondenheid daarmee in strijd zijn. Concludeert 

men tot vernietigbaarheid, dan komt men aan precontractuele gebondenheid niet toe wanneer er 

al sprake is van een vormvrije wilsovereenstemming. Deze kan dan immers worden aangemerkt 

als een geldige overeenkomst, zolang deze nog niet is vernietigd.
97
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6.6.3.2 Consensualisme versus wettelijke vormvereisten; tussentijdse conclusie 

Op basis van het hiervoor weergegeven overzicht van de jurisprudentie en de literatuur ter zake 

van het antwoord op de vraag in hoeverre een onderhandelingspartner/wederpartij gedwongen 

kan worden aan een bepaalde, voorgeschreven vorm te voldoen, constateer ik het navolgende:  

 

- Allereerst gaat het hier telkens over wettelijke vormvoorschriften en niet over door (één van) 

partijen bedongen vormvoorschriften; 

 

- Rechtspraak en literatuur zijn niet eenduidig met betrekking tot het antwoord op de vraag of op 

basis van een consensuele overeenkomst een verplichting kan worden aangenomen om een 

bepaalde vorm te vervullen; 

 

- De wetgever lijkt, zij het met enige voorzichtigheid, precontractuele aansprakelijkheid mogelijk 

te achten hoewel aan de wettelijk voorgeschreven vorm nog niet is voldaan; 

 

- Waar in de jurisprudentie het “wegdenkcriterium” toepassing vindt, lijkt in elk geval minst 

genomen sprake te moeten zijn van (consensuele) wilsovereenstemming (met andere woorden: 

totstandkomingsvertrouwen lijkt onvoldoende); 

 

- De ratio van het vormvoorschrift speelt een belangrijke rol; en 

 

- Voor zover in de rechtspraak een beroep op nakoming van de consensuele afspraken niet wordt 

gehonoreerd, is de sanctie in alle gevallen nietigheid terwijl in de literatuur, daar waar het 

vormvoorschrift beoogt slechts de belangen van één van partijen te beschermen, ook wordt 

gewezen op de mogelijkheid van vernietigbaarheid.  

 

6.6.4 Wettelijke vormvoorschriften versus contractueel bedongen vormvoorschriften 

 

Het meest in het oog springende verschil tussen de vormvereisten zoals die hiervoor in 

rechtspraak en literatuur ter sprake kwamen en de vormvereisten zoals die centraal staan in dit 

proefschrift, is natuurlijk dat het in dit proefschrift niet gaat over wettelijke voorbehouden, maar 

over tussen partijen overeengekomen voorbehouden. Dat betekent dat er bij tussen partijen 

overeengekomen voorbehouden een andere, belangrijke variabele in het spel komt, namelijk: de 

contractsvrijheid en het primaat van de partijwil en, in het verlengde van dit laatste, de ratio voor 

het overeenkomen van een vormvereiste.  

 

6.6.4.1 De ratio van vrijwillig overeengekomen vormvoorschriften in enge zin 

Laat ik met de ratio beginnen. De ratio van de meeste wettelijke vormvereisten is gelegen in de 

bescherming van (één van) partijen of in verband met bewijsredenen. Ik verwijs in dit verband 

andermaal naar het overzicht van Breedveld-de Voogd die als rationes voor (wettelijke) 

vormvoorschriften noemt de rechtszekerheid en goede wilsvorming.
98

 Ten aanzien van 

overeengekomen vormvereisten kan men stellen dat, voor wat betreft hun ratio, deze zowel 

solemnitatis causa als probationis causa kunnen zijn overeengekomen. Dat wil zeggen: zij 

kunnen zowel de geldigheid van de rechtshandeling betreffen als de vraag op welke wijze een 
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gesloten rechtshandeling kan worden bewezen. De ratio van de meeste overeengekomen 

vormvoorschriften zal naar mijn mening zijn het bevorderen van rechtszekerheid door op 

voorhand duidelijkheid te creëren omtrent de geldigheid van de (voorgenomen) rechtshandeling 

(een voorbehoud solemnitatis causa dus) en niet zo zeer de vraag op welke wijze het bestaan of 

de inhoud daarvan moet worden bewezen.  

 

Voor wat betreft de vormvoorschriften die solemnitas causa met het oog op de rechtszekerheid 

zijn voorgeschreven maakt Breedveld-de Voogd
99

, in navolging van Asser-Hartkamp
100

, 

onderscheid tussen het waarborgen van de rechtszekerheid in het belang van partijen en in het 

belang van derden, respectievelijk met betrekking tot de vraag of de betreffende rechtshandeling 

heeft plaatsgevonden en wat de precieze inhoud hiervan is. Het gaat daarbij (ook) om het 

bevorderen van een goede wilsvorming bij partijen waarbij Breedveld-de Voogd niet alleen wijst 

op de klassieke functie van het vormvoorschrift in dit verband (namelijk: de bescherming van 

een partij tegen zichzelf, tegen zijn eigen onberadenheid en overijling), maar ook op de 

bescherming van de ene partij tegen de andere partij of van beide tegen elkaar.
101

  

 

In het algemeen meen ik dat de ratio voor het vrijwillig overeenkomen van een vormvereiste 

gelegen zal zijn in de wens van (één van) partijen om duidelijkheid te creëren omtrent het 

antwoord op de vraag wanneer gebondenheid tussen partijen ontstaat. Daaraan zal doorgaans de 

wens gekoppeld zijn om de onderhandelingen in elk geval te kunnen afbreken totdat aan de vorm 

is voldaan. Voor wat betreft het “subject to contract”-voorbehoud (een vormvereiste in enge zin) 

meen ik dat de ratio daarvan veelal gelegen zal zijn in de wens van partijen om de reeds bereikte 

overeenstemming (eerst) nader schriftelijk uit te werken teneinde op die manier mogelijk nog 

nadere overeen te komen punten te kunnen inventariseren. Mondeling overeenstemming bereiken 

is immers één ding, het op papier zetten daarvan is in de praktijk vaak iets geheel anders. Pas 

dan, wanneer het er bij de verwoording van de mondeling gemaakte afspraken op aankomt, rijzen 

vaak nog nieuwe geschilpunten en het zou, naar ik meen, bepaald niet voor het eerst zijn indien 

partijen vervolgens tot de conclusie komen dat er alsnog een gerechtvaardigd breekpunt in de 

onderhandelingen wordt bereikt. In die zin heeft het “subject to contract”-voorbehoud dus een 

hele duidelijke functie die in zekere zin in het verlengde ligt van de door Breedveld-de Voogd 

genoemde bescherming tegen overijling en bescherming van beide partijen tegenover elkaar. 

Afgezien van het hierna te noemen voorbeeld dat men frequent in algemene voorwaarden 

tegenkomt, zal in de praktijk slechts zelden sprake zijn van een bedongen vormvoorschrift dat 

specifiek de belangen van één van partijen beoogt te beschermen in de onderhandelingen. Toch is 

ook dit niet ondenkbaar. Men denke bijv. aan de situatie waarbij een makelaar een inschrijving 

houdt voor een huurwoning  en als één van de voorwaarden stelt dat een inschrijving pas 

“geldig” is voor zover die inschrijving in de schriftelijke vorm geschiedt. De situatie waarop ik 

hiervoor doelde met betrekking tot algemene voorwaarden is de navolgende. De gebruiker van de 

voorwaarden bepaalt doorgaans dat hij eerst gebonden is aan een aanbod of een aanvaarding 

zijdens de wederpartij indien het aanbod door hem schriftelijk is aanvaard of de aanvaarding 

door de wederpartij hem in schriftelijke vorm heeft bereikt. Dergelijke bedingen (die men wel 

haast standaard in commerciële algemene voorwaarden pleegt aan te treffen) beogen m.i. evident 

het belang te beschermen van de gebruiker van de voorwaarden.  
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In dergelijke gevallen, waarbij sprake is van een overeengekomen vormvoorschrift dat beoogt 

slechts het belang van één van partijen te behartigen, meen ik dat de consensuele 

overeenstemming in beginsel onvoldoende is om de partij die vervolgens weigert om de 

consensuele overeenstemming in de overeengekomen vorm vast te leggen, daartoe te dwingen, 

met dien verstande evenwel dat de partij in wiens (éénzijdige) belang het vormvoorschrift is 

overeengekomen, de consensueel bereikte overeenstemming kan vernietigen en waarbij de 

wederpartij een termijn zou kunnen stellen waarbinnen kenbaar dient te worden gemaakt of tot 

vernietiging wordt overgegaan (art. 3:55 BW).  

 

Ik meen dat consensuele overeenkomsten bij een vormvoorschrift dat solemnitatis causa (ter 

wille van de vorm) is voorgeschreven, in beginsel niet afdwingbaar zouden moeten zijn in die zin 

dat op grond daarvan eventueel niet met succes vastlegging daarvan in de voorgeschreven vorm 

kan worden verlangd. Dat zelfde geldt voor vormvoorschriften die probationis cause (ter wille 

van het bewijs) zijn voorgeschreven voor zover zij zien op het creëren van rechtszekerheid met 

betrekking tot het bewijs in het belang van derden.  

 

Wat de vormvoorschriften die solemnitatis causa zijn voorgeschreven betreft merk ik op dat de 

ratio daarvan nu juist met zich brengt dat partijen (bijv. bij een “subject to contract”-voorbehoud) 

juist duidelijkheid hebben willen creëren omtrent hetgeen tussen hen in een bepaalde situatie 

rechtens is en daarbij past niet de gedachte dat dit zelfde rechtsgevolg ook zou moeten kunnen 

ontstaan in een andere, door partijen juist niet beoogde situatie (namelijk: reeds bij de 

totstandkoming van de consensuele overeenkomst). Anders is dat bij vormvoorschriften die 

probationis cause zijn voorgeschreven. Ik zie niet in waarom, indien het niet om de vorm gaat 

maar om de vraag in hoeverre gebondenheid kan worden aangetoond, aan partijen het recht zou 

moeten worden ontzegd om, daar waar die gebondenheid reeds uit een consensuele 

overeenkomst kan worden afgeleid, van de wederpartij te verlangen dat op basis van die 

consensuele overeenkomst alsnog aan de overeengekomen vorm wordt voldaan. 

 

Bij vormvoorschriften die niet specifiek in het belang van één van partijen zijn voorgeschreven 

en die solemnitatis causa zijn overeengekomen of probationis cause in het belang van derden zie 

ik dogmatisch plaats voor analoge toepassing van art. 3:39 BW, dat uitsluitend ziet op wettelijke 

vormvoorschriften en uitgaat van nietigheid zolang niet aan de voorgeschreven vorm is voldaan, 

en, tot op zekere hoogte, van art. 6:226 BW dat voorschrijft dat, wanneer een vormvoorschrift 

geldt voor het tot stand komen van een overeenkomst, ook een eventuele door een partij op zich 

genomen verplichting om die overeenkomst aan te gaan, in dezelfde vorm moet zijn gegoten.  

 

Nemen wij bijv. (nogmaals) het “subject tot contract”-voorbehoud. Ziet men de ratio van een 

“subject to contract”-voorbehoud, zoals ik, als de kennelijke wens van beide partijen om tussen 

hen duidelijkheid te creëren omtrent het antwoord op de vraag wanneer tussen hen een 

overeenkomst (de beoogde vorm) tot stand komt en daarmee omtrent het moment waarop zij 

jegens elkaar gebonden zijn, dan past een zeer terughoudende benadering en meen ik dat 

geconcludeerd zou moeten worden tot nietigheid van de consensuele afspraken voor zover die al 

zouden kunnen worden aangenomen. 

 

Ik verwijs in dit kader bijv. naar het arrest van de Hoge Raad inzake Van Engen/Mirror Group 



Hoofdstuk 6  179 

Newspapers.
102

 Aan deze uitspraak lagen de volgende feiten ten grondslag. Van Engen overwoog 

om op de Nederlandse markt een nieuw ochtendblad te introduceren. In de periode tussen 1989 en 

1990 voerde Van Engen in dat verband besprekingen met onder meer de in Engeland gevestigde 

Mirror Group. Naar aanleiding van de besprekingen werd op 16 november 1989 door de Mirror 

Group een brief opgesteld waarin een aantal uitgangspunten en afspraken werd vastgelegd. Onder 

meer bevatte de betreffende brief ook de volgende passages: 

 

- deelname aan het door van Engen voorgestelde project “will be subject to the feasibility study 

being carried out in a manner satisfactory to the Mirror”; 

 

- “it will also be subject to the feasibility study resulting in conclusions which are satisfactory to the 

Mirror (...). This will be decided at the Mirror’s discretion.”; 

 

- “all other matters will be dealt with expressly in an binding agreement to be singed by all parties 

after the results of the feasibility study have become know. The Mirror is not committed to enter 

into such an agreement.” 

 

Nadat de feasibility study was verricht en er verder was gesproken over onder meer de 

vennootschapsrechtelijke structuur van het desbetreffende samenwerkingsverband, volgde op 19 

december 1990 een fax, waarin de Mirror Group liet weten dat zij niet langer in deelname in het 

project was geïnteresseerd. Van Engen vorderde vervolgens schadevergoeding van de Mirror 

Group. 

 

Het hof overwoog dat de hiervoor weergegeven clausules impliceren dat de Mirror Group geen 

gebondenheid had aanvaard “zolang als niet een overeenkomst door alle bij het project (...) 

betrokken partijen zou zijn ondertekend”. Een dergelijke door alle partijen ondertekende 

overeenkomst was er nimmer van gekomen. In elk geval had Van Engen, aldus het hof, geweten en 

in ieder geval moeten begrijpen dat de latere toezeggingen die er op neer kwamen dat de Mirror 

Group voor ongeveer een derde zou bijdrage in de initiële kapitaalbehoefte, nog niet betekende dat 

de Mirror Group daarmee het reeds eerder door haar bedongen recht om te allen tijden en om haar 

moverende redenen alsnog af te zien van definitieve deelname aan het project, had prijsgegeven. 

 

Al deze overwegingen van het hof werden door de Hoge Raad gesanctioneerd met als argument dat 

ze in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk zijn en overigens geen nadere motivering 

behoefden of met de mededeling dat de overwegingen van het hof geen blijk gaven van een onjuiste 

rechtsopvatting en overigens als van feitelijke aard niet in cassatie toetsbaar waren. Hieruit kan in 

elk geval worden afgeleid dat er rechtens van werd uitgegaan dat partijen kennelijk als ratio aan het 

overeengekomen vormvoorschrift ten grondslag hebben gelegd de wens om duidelijkheid te creëren 

met betrekking tot het bestaan van gebondenheid en, in het verlengde daarvan, de vrijheid om de 

onderhandelingen te kunnen afbreken, welke vrijheid m.i. juridisch alleen gestoeld kan worden op 

nietigheid van de consensuele afspraken. 

 

Verder noem ik de uitspraak van de Vznr. Rb. Haarlem van 9 juli 2004
103

. In de casus die aan 

deze uitspraak ten grondslag lag werd onderhandeld over de koop van een woning. Partijen 
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hadden dus te maken met art. 7:2 BW. De verkoper had echter ook een verkoopbrochure laten 

opstellen waarin onder meer was bepaald dat tussen partijen slechts een koopovereenkomst tot 

stand zou komen indien die in geschrift zou zijn opgemaakt en door beide partijen zou zijn 

ondertekend (“subject to contract” en “subject to signature” dus en daarmee (tevens) een 

vrijwillig overeengekomen vormvereiste). Op enig moment gedurende het 

onderhandelingsproces werd overeenstemming bereikt over de prijs van de woning en de uiterste 

leveringsdatum. Daarnaast hadden partijen afgesproken dat de verkoper ervoor zou zorgen dat de 

(door hem) getekende overeenkomst zou worden overhandigd aan de makelaar van de koper. Bij 

dit alles had de verkoper kenbaar gemaakt een door hem ondertekende schriftelijke 

koopovereenkomst te willen overhandigen indien daarin ten behoeve van hem een ontbindende 

voorwaarde was opgenomen, inhoudende dat de koopovereenkomst zou worden ontbonden 

indien de verkoper de financiering voor zijn nieuwe woning niet rond zou kunnen krijgen. Tegen 

dit laatste maakte de koper bezwaar aangezien hij van mening was dat reeds een 

(romp)overeenkomst tussen partijen tot stand was gekomen en dat hij dus geen eenzijdige 

aanpassing daarvan meer behoefde te accepteren. Het gevolg hiervan was dat de 

koopovereenkomst niet werd ondertekend door de verkoper waarop de koper alsnog vastlegging 

en ondertekening in een koopovereenkomst vorderde in kort geding. Weliswaar oordeelde de 

voorzieningenrechter dat het feit dat de schriftelijke vorm (nog) niet was vervuld, met zich bracht 

dat het de verkoper niet zonder meer vrij staat om zich na het bereiken van een mondelinge 

wilsovereenstemming met de koper alsnog terug te trekken, maar, zo overweegt de 

voorzieningenrechter voorts, dit laatste neemt niet weg “dat de verkoper zich na een bereikt 

mondeling akkoord alsnog kan terugtrekken indien hij dat uitdrukkelijk heeft bedongen”. De 

voorzieningenrechter oordeelde dat zulks in casu het geval was. Immers, in de verkoopbrochure 

was uitdrukkelijk vermeld dat de overeenkomst tot stand zou komen onder de voorwaarde (de 

voorzieningenrechter kwalificeert deze voorwaarde m.i. ten onrechte als een opschortende 

voorwaarde!) dat beide partijen de akte zouden hebben ondertekend.  

 

Dogmatisch zie ik hier, zoals aangegeven, ruimte voor analoge toepassing van de artt. 3:39 en, 

tot op zekere hoogte, 6:226 BW. Daarbij zie ik overigens wel twee interessante praktische vragen 

rijzen. De eerste vraag is: hoe is de situatie rechtens te beoordelen indien de consensuele 

overeenkomst vast ligt in bijv. e-mailcorrespondentie? Is dan sprake van een schriftelijke 

vastlegging in de zin van het “subject to contract”-voorbehoud of is daaraan eerst voldaan indien 

er sprake is van een schriftelijk document met het woord “overeenkomst” erboven en afgesloten 

met twee handtekeningen? Dit is evident een kwestie van uitleg. Persoonlijk neig ik tot de laatste 

benadering (die zeker stelt dat er sprake is geweest van bewustheid ter zake van de betreffende 

toezegging), waarbij ik dan overigens direct erken in de praktijk ook met enige regelmaat het 

voorbehoud “subject to signature” tegen te komen waarbij dan natuurlijk de vraag rijst of en, zo 

ja in hoeverre, zich dit voorbehoud onderscheidt van het hiervoor bedoelde “subject to contract”-

voorbehoud.  

 

6.6.4.2 De ratio van vrijwillig overeengekomen vormvoorschriften in ruime zin 

Is het beeld met betrekking tot de hiervoor besproken vormvoorschriften in enge zin al 

genuanceerd, zo mogelijk nog lastiger wordt het met het bepalen van de ratio bij 

vormvoorschriften in ruime zin (waaronder goedkeuringsvoorbehouden). Hoe bijv. te denken 

over de kwalificatie van een voorbehoud van goedkeuring door een derde als een 

vormvoorschrift (in ruime zin)? Is de ratio daarvan gelegen in de wens van partijen om in het 
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kader van de rechtszekerheid tussen hen zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen omtrent 

hetgeen rechtens is ter zake van het moment waarop tussen hen juridisch binding ontstaat? Of 

moet de ratio van dit vormvoorschrift juist worden gezien in de bescherming van de partij ten 

behoeve van wie het is bedongen om zo veel mogelijk vrijheid te creëren de onderhandelingen op 

enig moment eenzijdig te kunnen beëindigen? Of is de ratio juist gelegen in de bescherming die 

de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is bedongen, behoeft tegen eigen onberadenheid en 

overijling? Of hebben partijen, in de vorm van een eenduidig “ja” of “nee” van de derde juist een 

bewijsafspraak vast willen leggen? Vaak zal het de combinatie van verschillende rationes zijn en 

welke precies zal zich slechts in uitzonderlijke gevallen laten vaststellen. Ditzelfde probleem 

doet zich voor bij andere vormvoorschriften zoals bijv. de afspraak dat tussen partijen pas 

binding bestaat indien een bepaalde formulering is gebruikt of indien overeenstemming is bereikt 

in het bijzijn van getuigen. Al met al meen ik dat een terughoudende benadering hier op zijn 

plaats is in dier voege dat, zeker in gevallen waarin de ratio voor het overeenkomen van het 

betreffende vormvoorschrift niet helder is, de rechtszekerheid met zich brengt dat een partij die 

daar niet vrijwillig toe overgaat, niet gedwongen kan worden om de afgesproken vorm te 

vervullen, tenzij een verplichting daartoe kan worden afgeleid uit een (eerdere) overeenstemming 

die aan dezelfde vorm voldoet. Daarmee vormen vormvoorschriften, afgezien van de situatie dat 

kan worden vastgesteld dat deze probationis causa en niet in het belang van derden zijn 

overeengekomen, juridisch m.i. buitengewoon krachtige voorbehouden.  

 

6.6.5 Consensuele overeenstemming om aan de vorm te voldoen 

 

De tweede praktische vraag die opdoemt, is hoe moet worden aangekeken tegen de consensuele 

toezegging om aan de vorm te zullen gaan voldoen. Analoge toepassing van art. 6:226 BW zou 

met zich brengen dat voor zover die toezegging slechts mondeling wordt gedaan bij een “subject 

to contract”-voorbehoud, daar geen werking aan zou moeten toekomen. Maar wat indien de 

toezegging c.q. afspraak eveneens schriftelijk vast ligt? In dat geval meen ik dat van die 

schriftelijke afspraak nakoming kan worden verlangd. Ligt die afspraak niet schriftelijk vast, dan 

hebben we in feite dezelfde situatie als waarvan sprake was in het hiervoor besproken arrest van 

de Hoge Raad van 27 juni 2003
104

. De in deze uitspraak geformuleerde overweging met 

betrekking tot art. 6:226 BW lijkt ruimte te bieden voor een genuanceerde benadering waarbij 

(wederom) de ratio van het overeengekomen vormvoorschrift de sleutel lijkt te zijn. Zou bijv. 

dienen te worden geoordeeld dat het partijen louter te doen is geweest om de bewijsfunctie van 

het “subject to contract”-voorbehoud, dan zie ik geen beletsel om van de consensuele afspraak of 

toezegging dat tot het toepassen van de vorm zal worden overgegaan, in rechte nakoming te 

verlangen; niet valt in te zien waarom de partij die nakoming verlangt én in staat is om 

voormelde consensuele overeenkomst tot toepassing van de vorm te bewijzen, juridisch achter 

het net zou moeten vissen, omdat aan de overeengekomen vorm niet is voldaan. Overigens zie ik 

ook hier geen ruimte voor een dergelijke vordering indien slechts sprake is van 

totstandkomingsvertrouwen. Er dient dan dus, met andere woorden, wel sprake te zijn van een 

“harde” toezegging. 

 

Is de ratio van het afgesproken vormvoorschrift het creëren van duidelijkheid omtrent het 

antwoord op de vraag wanneer sprake is van juridische binding tussen partijen (in die zin dat 
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partijen duidelijkheid hebben willen verschaffen over het moment tot waarop de 

onderhandelingen nog kunnen worden afgebroken), dan zie ik geen reden om, ook wanneer het 

bestaan van de consensuele overeenkomst genoegzaam kan worden aangetoond, de teleurgestelde 

partij het recht te verlenen om zijn onderhandelingspartner te kunnen dwingen de consensuele 

overeenkomst alsnog schriftelijk vast te leggen wanneer die consensuele overeenkomst niet in 

dezelfde vorm is vastgelegd. Dat zou dan dus slechts anders zijn indien op enig moment kan 

worden vastgesteld dat schriftelijk vast ligt dat tot het schriftelijk vastleggen van de consensuele 

overeenkomst zal worden overgegaan.  

 

Samenvattend: Bij bedongen vormvoorschriften hangt het antwoord op de vraag in hoeverre een 

partij rechtens gedwongen kan worden de overeengekomen vorm te vervullen, af van de ratio van 

het vormvoorschrift en de vraag in hoeverre de andere partij er zich toe gecommitteerd heeft om, 

na het bereiken van de consensuele overeenkomst, aan het vormvereiste te voldoen en de wijze 

waarop die afspraak op haar beurt weer is vormgegeven. Minst genomen komt het mij voor dat 

totstandkomingsvertrouwen daartoe niet toereikend is, maar dat tenminste wilsovereenstemming 

op consensueel niveau bereikt moet zijn.  

 

6.7 Enkele perikelen bij categorie II-voorbehouden 

 

6.7.1 De derde als complicerende factor 

 

De juridische perikelen die zich bij categorie II-voorbehouden kunnen voordoen zijn 

veelvormiger dan bij categorie I-voorbehouden. Dat wordt in de eerste plaats veroorzaakt door 

het feit dat het bij categorie II-voorbehouden niet alleen gaat om de onderhandelende partijen, 

maar ook om de derde van wiens toestemming of goedkeuring een bepaald rechtsgevolg 

afhankelijk is gesteld. Derhalve zal in het hierna volgende, bij de behandeling van de juridische 

perikelen bij categorie II-voorbehouden, ook onderscheid worden gemaakt tussen de positie van 

de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is bedongen en de positie van de derde (zie met 

name par. 7.4.). 

 

6.7.2 Inspanningsplicht tot het verkrijgen van toestemming? 

 

In eerste instantie rijst de vraag of, en zo ja, in hoeverre, de partij ten behoeve van wie een 

categorie II-voorbehoud is gemaakt ook daadwerkelijk een plicht heeft om te trachten de 

goedkeuring of toestemming van de derde (gemakshalve zal in het hierna volgende telkens 

worden gesproken over goedkeuring) ook daadwerkelijk te verkrijgen. In het verlengde van deze 

vraag ligt de vraag of, en zo ja, welke juridische consequenties er moeten worden aangenomen 

indien de partij ten behoeve van wie een goedkeuringsvoorbehoud is gemaakt, goedkeuring door 

de derde frustreert. Deze vragen spelen ongeacht de juridische kwalificatie van het categorie II-

voorbehoud, met dien verstande dat de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op 

voorwaardelijke verbintenissen met art. 6:23 BW een ter zake relevante bepaling kennen die zich 

m.i. leent voor analoge toepassing buiten het leerstuk van de voorwaardelijke verbintenissen.  

 

Art. 6:23 BW bepaalt dat wanneer een partij die bij de niet-vervulling van de voorwaarde belang 

had, de vervulling heeft belet, de voorwaarde desalniettemin als vervuld geldt indien redelijkheid en 

billijkheid dit verlangen. Het tweede lid van art. 6:23 BW bepaalt dat wanneer de partij die bij de 
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vervulling belang had, deze heeft teweeg gebracht, de voorwaarde als niet vervuld geldt indien 

redelijkheid en billijkheid dit verlangen. Het “beletten” of “teweegbrengen”, waarover art. 6:23 

spreekt, behoeft zelf niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid te zijn geschied; ook wanneer er 

een redelijk belang mee werd gediend, kunnen redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat niet 

de wederpartij hiervan het nadeel draagt. Wat redelijkheid en billijkheid verlangen, is afhankelijk 

van de omstandigheid van het geval en, met name, van de aard en strekking zowel van de 

voorwaarde als van de belettende of teweeg brengen handeling.
105

 Niet door het artikel bestreken 

gevallen blijven in beginsel geheel aan de eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 en 6:248 

BW) en aldus aan het oordeel van de rechter overgelaten.
106

 Ik verwijs echter in dit verband naar de 

schakelbepaling van art. 6:26 BW welk artikel bepaalt dat op voorwaardelijke verbintenissen de 

bepalingen betreffende onvoorwaardelijke verbintenissen van toepassing zijn voor zover het 

voorwaardelijk karakter van de betrokken verbintenis zich daartegen niet verzet. M.i. valt niet in te 

zien waarom, a-contrario redenerend, bepalingen uit de afdeling over voorwaardelijke 

verbintenissen, zoals bijv. het hiervoor genoemde art. 6:23 BW, niet analoog zou kunnen worden 

toegepast bij (vergelijkbare) situaties die zich voordoen bij onvoorwaardelijke verbintenissen. Bij 

wijze van voorbeeld (ik kom hierop in het navolgende nog uitvoerig terug) wijs ik op de situatie dat 

partijen door middel van een eerdere afspraak in het kader van hun onderhandelingen hebben 

afgesproken dat tussen hen pas een overeenkomst moet worden aangenomen indien deze op schrift 

is gesteld (“subject to contract”-voorbehoud), maar de partij die het voorbehoud heeft bedongen 

vervolgens zonder deugdelijke grond weigert de mondeling reeds bereikte overeenstemming op 

papier te zetten. Niet valt in te zien waarom analoge toepassing van art. 6:23 BW (en dan met name 

het eerste lid) hier niet een passende oplossing zou kunnen bieden.  

 

Art. 6:23 BW is met name relevant bij goedkeuringsvoorbehouden. Daar rijst namelijk de vraag in 

hoeverre het verkrijgen van goedkeuring door een derde door de partij ten behoeve van wie het 

voorbehoud is gemaakt, beïnvloed kan worden en, dat zo zijnde, wat de juridische consequentie 

daarvan is. In de kern is dit de vraag naar de reikwijdte van de inspanningsverbintenis die een partij, 

ten behoeve van wie een opschortende (of ontbindende) voorwaarde is bedongen, heeft om te 

bewerkstelligen dat de voorwaarde al dan niet intreedt. Het ligt voor de hand hier aansluiting te 

zoeken bij de (overvloedige) jurisprudentie met betrekking tot financieringsvoorbehouden. Het gaat 

daarbij doorgaans weliswaar om ontbindende voorwaarden, terwijl categorie II-voorbehouden in 

het kader van onderhandelingen doorgaans als opschortende voorwaarden zullen zijn beoogd, maar 

in het licht van de formulering van lid 1 en 2 van art. 6:23 BW zou dat naar mijn idee geen 

wezenlijk verschil moeten maken. Bij als ontbindende voorwaarden geformuleerde 

financieringsvoorbehouden bij de koop van onroerende zaken wordt algemeen een 

inspanningsverplichting aangenomen voor de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is 

gemaakt.
107

 Den Tonkelaar formuleert het, deels Houwing citerend, als volgt:  

 
“De schuldenaar is gehouden tot zekere inspanning om dien toestand (het contractsdoel, den T.) te doen ontstaan, die 

inspanning is de prestatieplicht, het contractsresultaat, bij het bereiken waarvan de schuldenaar in wanprestatie is; dit 

contractsresultaat is uitgedrukt in dien toestand als contractdoel: inspanningsverbintenis.”
108
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De betreffende inspanningsverplichting, aldus wordt algemeen aangenomen, bestaat ook indien 

deze niet uitdrukkelijk is overeengekomen.
109

 Desalniettemin is tegenwoordig in veel 

modelkoopovereenkomsten voor onroerende zaken met zoveel woorden opgenomen dat de 

kopende partij al het mogelijke dient te doen om financiering te verkrijgen.
110

 Zulks waarschijnlijk 

naar aanleiding van HR 21 oktober 1988
111

, waarin de Hoge Raad bepaalde dat indien de koper 

meedeelt de financiering niet rond te kunnen krijgen, dit in beginsel geen wanprestatie oplevert, 

maar de ontbindende voorwaarde als niet vervuld heeft te gelden indien redelijkheid en billijkheid 

dit eisen. Door in de koopovereenkomst een bepaling op te nemen in de vorm zoals hiervoor 

weergegeven, wordt getracht om aan de aan art. 6:23 lid 2 BW casu quo redelijkheid en billijkheid 

ontleende norm nader te concretiseren.  

 

De Hoge Raad overwoog in HR 6 november 1987
112

 onder meer:  

 
“De omstandigheid dat het hof heeft geoordeeld dat op Nentjens wel een – niet in het getekende contract vermelde – 

inspanningsverplichting rustte met betrekking tot het verkrijgen van de financiering, maakt ’s hofs oordeel niet innerlijk 

tegenstrijdig of onbegrijpelijk. Het hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk een zodanige inspanningsverplichting 

inherent geacht aan het onderhavige financieringsvoorbehoud en een meldingsplicht als door Krijnen gesteld – met de 

daaraan verbonden voor Nentjens zware consequenties – niet. (r.o. 3.3)”  

 

In het hiervoor reeds genoemde arrest van 21 oktober 1988 bepaalde de Hoge Raad dat voor de 

koper (in dit geval: van een onroerende zaak), ook al is deze niet expliciet in de overeenkomst 

opgenomen, een inspanningsverplichting bestaat ter zake van de overeengekomen voorwaarde. 

Zelfs, zo overwoog de Hoge Raad, indien in de overeenkomst een beding is opgenomen waarin de 

koper verplicht wordt een aanvraag van hypotheek te deponeren bij de verkoper, kan het zo zijn dat 

het aanvragen van slechts één hypotheek onvoldoende inspanning inhoudt (Vgl. r.o. 4.10 en 4.11 

van ’s hofs arrest). Deze onvoldoende inspanning levert echter geen wanprestatie op. De kopende 

partij, die zich op de ontbindende voorwaarden had beroepen, betoogde dat in een situatie als de 

onderhavige, de verkoper na het mislukken van een hypotheekaanvraag, de koper in beginsel had 

moeten sommeren om nog meer aanvragen te doen en dat eerst dan de koper tekort zou zijn 

geschoten in zijn verplichting om de financiering rond te krijgen. Dit betoog vond evenwel geen 

steun in het recht, aldus de Hoge Raad. Het ziet er immers aan voorbij dat er in een situatie als de 

onderhavige geen sprake is van een op de koper rustende verplichting om voor financiering te 

zorgen en daardoor de vervulling van de ontbindende voorwaarde te verhinderen. Als de koper niet 

voor financiering zorgt en daardoor de vervulling van de ontbindende voorwaarde teweeg brengt, 

betekent dit – anders dan het middel stelde – dan ook niet dat hij aldus wanprestatie pleegt, maar 

slechts dat de voorwaarde als niet vervuld geldt indien de redelijkheid en billijkheid dit verlangen.  

 

In het arrest van 21 juni 1996
113

 overwoog de Hoge Raad dat een ontbindende voorwaarde als 

waarvan in die casus sprake was, op de koper een inspanningsverplichting legt om de nodige 

activiteiten te ontwikkelen teneinde de financiering rond te krijgen. Indien de koper zich niet naar 

behoren heeft gekweten van de inspanningsverplichting, verzetten redelijkheid en billijkheid zich 

ertegen dat de koper alsdan een geslaagd beroep kan doen op het vervuld zijn van die ontbindende 
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voorwaarde.  

 

In dit verband wil ik niet onvermeld laten de uitspraak van het Hof Leeuwarden van 27 juli 2005
114

, 

waarin sprake was van een situatie waarin partijen een financieringsvoorbehoud hadden 

opgenomen, maar zonder daaraan nadere invulling te geven. In deze uitspraak constateerde het hof 

 
“dat partijen enkel met zoveel woorden een ‘financieringsvoorbehoud’ zijn overeengekomen, zonder hieraan verder 

invulling te geven. Zo hebben [geïntimeerden] zich niet verplicht om al het mogelijke te doen om de benodigde 

financiering te verkrijgen, terwijl zij ook niet op grond van enige contractuele bepaling gehouden waren om het beroep 

op de ontbindende voorwaarde met bescheiden te documenteren. In een situatie als de onderhavige is er geen sprake van 

een op de koper rustende verplichting om voor financiering zorg te dragen en daardoor vervulling van de ontbindende 

voorwaarde te verhinderen. Als de koper niet voor financiering zorgt en daardoor de vervulling van de ontbindende 

voorwaarde teweeg brengt, betekent dit dan ook niet dat hij aldus tekort schiet, maar slechts dat de voorwaarde als niet 

vervuld geldt, indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen in de zin van art. 6:23 lid 2 BW.”
115

  

 

Verlaten wij de toch enigszins bijzondere categorie van de financieringsvoorbehouden en kijken wij 

naar de andersoortige opschortende en ontbindende voorwaarden in relatie tot art. 6:23 BW. Ik 

focus daarbij op gevallen waarin de voorwaarde ziet op – kort gezegd – het bewerkstelligen van een 

bepaalde gebeurtenis die noodzakelijkerwijs een inspanning vergt van de partij ten behoeve van wie 

het voorbehoud is gemaakt. Allereerst behandel ik in dit kader het arrest van de Hoge Raad van 14 

mei 1993 (Electro Holding/Ehrbecker).
116

 In deze zaak betrof het fusieonderhandelingen tussen 

Ehrbecker Antillen Holding N.V. en Electro Holding ’t Goy B.V. in het kader waarvan de SER-

fusiecode diende te worden nageleefd en waarbij het voorbehoud was gemaakt dat de 

ondernemingsraad positief zou dienen te adviseren. Uiteindelijk adviseert de ondernemingsraad 

negatief. Eén van de geschillen die partijen vervolgens verdeeld houdt, betreft de vraag in hoeverre 

Ehrbecker er een verwijt van gemaakt kan worden dat zij is tekort geschoten in de voor haar uit de 

bereikte (deel)overeenstemming voortvloeiende vermeend bestaande verplichting om – kort gezegd 

– zich er in voldoende mate voor in te zetten dat de voorwaarden waarop bij de totstandkoming van 

de overeenkomst werd gezinspeeld (waaronder: het verkrijgen van een toestemming van de 

ondernemingsraad van Ehrbecker) ook zouden worden vervuld. Electro Holding maakte Ehrbecker 

het verwijt dat Ehrbecker het negatieve advies van de ondernemingsraad “op doorslaggevende 

wijze heeft beïnvloed”. Dit laatste is, aldus het hof, niet komen vast te staan. Naar aanleiding van 

zijn overwegingen daaromtrent krijgt het hof echter, in de cassatiemiddelen, het verwijt dat het hof 

alleen maar zou hebben onderzocht in hoeverre Ehrbecker het tot stand komen van een positief 

advies van de ondernemingsraad heeft tegengewerkt, maar niet (tevens) onderzoekt of Ehrbecker 

het tot stand komen van een positief advies door de ondernemingsraad wel in voldoende mate heeft 

bevorderd. De Hoge Raad laat (helaas) in het midden of inderdaad gesteld kan worden dat in het 

onderhavige geval op Ehrbecker een verplichting rustte om ook daadwerkelijk een positief advies 

van de ondernemingsraad te bevorderen met als argument dat Electro Holding simpelweg in dat 

opzicht onvoldoende had gesteld, zodat er voor het hof ook – kort gezegd – op dit punt niets nader 

te onderzoeken viel. (r.o. 3.6 van ’s Hoge Raads arrest) De Hoge Raad overweegt echter ten 

overvloede nog wel het volgende:  
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“Daarbij verdient aantekening dat niet als juist kan worden aanvaard de (…) verdedigde opvatting dat ook al zou het 

negatieve antwoord dat directeur Geeratz (…) heeft gegeven op de vraag van de voorzitter van de ondernemingsraad 

wat hij van de voorgenomen fusie dacht, niet door Ehrbecker zijn uitgelokt of geïnspireerd, dit antwoord Ehrbecker 

niettemin als tekortkoming in haar verplichtingen moet worden toegerekend.” 

 

Uit deze uitspraak zou (met enige voorzichtigheid) kunnen worden afgeleid dat het weliswaar 

rechtens verwijtbaar is om het niet verkrijgen van goedkeuring of toestemming in de hand te 

werken, maar dat het, bij goedkeuringsvoorbehouden als het onderhavige althans, te ver zou gaan 

om een inspanningsverplichting aan te nemen die met zich brengt dat het verkrijgen van 

goedkeuring of toestemming daadwerkelijk wordt bevorderd. Van Hooijdonk en Tjittes gaan hier 

iets verder.
117

 Ook zij stellen zich de vraag of het bestuur van een vennootschap dat 

onderhandelingen heeft gevoerd en dat onder voorbehoud overeenstemming heeft bereikt over de 

overeenkomst, het onderhandelingsresultaat ook met een positief advies moeten voorleggen aan het 

goedkeurende orgaan en beantwoorden die vraag in bevestigende zin. De jegens de wederpartij in 

acht te nemen redelijkheid en billijkheid zou zulks met zich brengen.
118

 

 

Naar mijn mening gaat dit te ver. Bovendien zie ik ook niet in wat het uitmaakt of een verzoek tot 

goedkeuring neutraal of met een positief advies wordt voorgelegd indien men uitgaat van de 

veronderstelling dat de derde aan wie het onderhandelingsresultaat ter goed- of afkeuring wordt 

voorgelegd, daarover een zelfstandig oordeel geacht wordt te vormen met bovendien als 

correctiefactor op het uiteindelijke oordeel van de derde de redelijkheid en billijkheid.  

 

Bij dit laatste (de redelijkheid en billijkheid als correctiefactor op de argumenten voor afkeuring 

van een voorgelegd onderhandelingsresultaat door de derde) sluit aan de uitspraak van het Hof 

Arnhem van 20 maart 2007
119

, waarop ik hierna in het kader van de uitleg van voorbehouden 

nogmaals terug kom. In deze zaak werd tussen partijen, Wolverine Tube Europe B.V. en een 

projectontwikkelaar, onderhandeld over een door de projectontwikkelaar te laten realiseren en door 

Wolverine te huren bedrijfspand op een bedrijventerrein in Apeldoorn Noord. Op enig moment 

ontvangt Wolverine van de projectonwikkelaar een brief waarin onder meer staat vermeld dat op 

4 maart 2004 overeenstemming is bereikt tussen Wolverine en de projectontwikkelaar met 

betrekking tot de huur/verhuur van kantoor- en bedrijfsruimte, alsmede dat de huurprijs € 120 000 

per jaar exclusief B.T.W. bedraagt. Tevens bevat de brief de volgende bepaling:  

 
“De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van:  

 

- verkrijgen van goedkeuring voor 15 april 2004 Wolverine Tube Inc. (moedermaatschappij) 

 

- verkrijgen van een bouwvergunning van de gemeente Apeldoorn.” 

 

Na 5 maart 2004 heeft Wolverine nadere onderhandelingen gevoerd met een derde die Wolverine 

uiteindelijk een aanbod heeft gedaan voor een bedrijfspand op een andere locatie tegen een lagere 

huurprijs dan € 120 000 per jaar. De moedermaatschappij van Wolverine maakt uiteindelijk een 

keuze voor voormelde derde en op 29 maart 2004 informeert Wolverine de projectontwikkelaar 

hieromtrent. Het hof komt tot de conclusie dat tussen Wolverine en de projectontwikkelaar een 
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overeenkomst onder opschortende voorwaarde, in casu bestaande uit het verkrijgen van 

toestemming van de moedermaatschappij, tot stand was gekomen. Partijen twistten vervolgens over 

de vraag in hoeverre Wolverine de vrijheid had om, na het sluiten van deze voorwaardelijke 

overeenkomst met de projectontwikkelaar, verder te onderhandelen met een andere partij en ook het 

van die andere partij afkomstige aanbod aan de moedermaatschappij voor te leggen. Het hof merkt 

in dat kader allereerst op dat, ook bij een overeenkomst onder opschortende voorwaarde, partijen 

zich overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid jegens elkaar dienen te gedragen. Dit 

is, aldus het hof, in art. 6:23 lid 1 BW aldus uitgewerkt dat wanneer de partij die bij de niet-

vervulling belang had en de vervulling heeft belet, de voorwaarde als vervuld geldt indien de 

redelijkheid en billijkheid dit verlangen. Dit laatste is, aldus nog steeds het hof, het geval indien de 

schuldenaar zich naar de aard van de overeenkomst, gelet op de belangen van beide partijen, in 

redelijkheid van de handeling die de vervulling heeft verhinderd had moeten onthouden. 

Vervolgens komt het hof, met een beroep op de uitleg van de tussen partijen gesloten 

voorwaardelijke overeenkomst, tot het oordeel dat Wolverine zich niet had hoeven te onthouden 

van het voorleggen van een tweede offerte aan de moedermaatschappij.  

 

Ook uit deze uitspraak lijkt dus naar voren te komen dat er geen algemene plicht bestaat om te 

trachten goedkeuring ook daadwerkelijk te verkrijgen. In tegendeel, zo zou ik bijna willen zeggen: 

Het staat een partij ten behoeve van wie een dergelijk voorbehoud is gemaakt, zelfs vrij om 

concurrerende offertes van een derde aan het goedkeurende orgaan voor te leggen, zelfs – zo zou 

noodzakelijkerwijs de consequentie moeten zijn – indien dat tot gevolg heeft dat de offerte die aan 

de voorwaardelijk gesloten overeenkomst ten grondslag ligt daarmee de facto gediskwalificeerd 

wordt.  

 

Uit de vergelijking tussen de hiervoor aangehaalde rechtspraak met betrekking tot 

financieringsvoorbehouden en de aangehaalde jurisprudentie met betrekking tot goedkeurings- c.q. 

instemmingsvoorbehouden komt naar voren dat de inspanningsverplichting die in de literatuur aan 

art. 6:23 BW wordt toegeschreven (en zoals hiervoor uitgewerkt) niet eenduidig is in die zin dat de 

aard van het voorbehoud kennelijk mede van invloed is op de reikwijdte van de verplichting die de 

partij ten behoeve van wie een voorbehoud is bedongen, jegens zijn onderhandelingspartner heeft 

om ervoor te zorgen dat de bedongen voorwaarde al dan niet intreedt. Duidelijk is wel dat het, bij 

goedkeuringsvoorbehouden, niet is toegestaan om een negatief besluit, indien om goedkeuring 

wordt verzocht, in de hand te werken.
120

 Boven deze minimumnorm lopen de meningen echter 

uiteen. Geheel bevreemdend is dat overigens niet. Naar ik meen gaat het bij 

goedkeuringsvoorbehouden in de kern immers vaak om een (zorgvuldige) belangenafweging door 

de goedkeurende persoon of het goedkeurende orgaan die merkelijk verder reikt dan de (eigen) 

risicoanalyse die een bank maakt wanneer deze wordt gevraagd financiering te verlenen. In het 

laatste geval mag van de partij ten behoeve van wie een financieringsvoorbehoud is gemaakt, 

worden verwacht dat hij alternatieve offertes opvraagt bij concurrerende banken en zich aldus een 

actieve inspanning getroost teneinde uiteindelijk alsnog tegen marktconforme tarieven een 

financiering te realiseren. Dit in tegenstelling tot een raad van commissarissen of een 
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 Hierbij is mede van belang dat deze situatie (waarin sprake is van een goedkeuringsvoorbehoud van bijv. de raad 

van commissarissen of de aandeelhouder) zich natuurlijk van het hiervoor besproken financieringsvoorbehoud 

onderscheidt doordat de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is bedongen, geen alternatieven voor het verkrijgen 

van goedkeuring heeft, anders dan de persoon ten behoeve van wie een financieringsvoorbehoud is bedongen; hij kan 

altijd nog zijn geluk bij een tweede bank proberen. 
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ondernemingsraad welke in beginsel juist in een zo groot mogelijke vrijheid en met inachtneming 

van alle betrokken belangen (waaronder niet alleen het eigen belang) tot een afweging komt met 

betrekking tot het al dan niet verlenen van goedkeuring of instemming.
121

 Dit laatste uitgangspunt 

brengt met zich dat de partij ten behoeve van wie een goedkeuringvoorbehoud is gemaakt, verplicht 

is een zo objectief mogelijk beeld te schetsen zonder te hoeven trachten actief goedkeuring te 

bevorderen, nu een dergelijke houding zich niet verhoudt met de zorgvuldige, zelfstandige 

belangenafweging die een goedkeurend orgaan, zoals een raad van commissarissen of een 

ondernemingsraad, zelfstandig moet maken, waarbij bovendien nog een correctiefactor bestaat in de 

vorm van de redelijkheid en billijkheid voor wat betreft het oordeel van de derde. Overigens speelt 

dit m.i. al weer minder indien het goedkeurende orgaan bijv. de aandeelhouder is. Een dergelijk 

orgaan zal zich niet voornamelijk behoeven te laten leiden door de vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming, zoals de raad van commissarissen, maar kan (hele) andere belangen 

nastreven die vaak een stuk eenzijdiger zijn. Ik zou mij er dan ook goed in kunnen vinden indien 

van een vennootschap ten behoeve van wie een goedkeuringsvoorbehoud zijdens de aandeelhouder 

is bedongen, een actievere houding mag worden verwacht voor wat betreft het ook daadwerkelijk 

verkrijgen van goedkeuring, dan wanneer goedkeuring is bedongen van de raad van 

commissarissen. Voor de goede orde zij hier echter direct opgemerkt dat ik vooralsnog in de 

jurisprudentie een dergelijke nuancering nog niet ben tegengekomen.  

 

6.7.3 Reikwijdte van het voorbehoud 

 

Eén nadere relativering wil ik bij het voorgaande nog wel maken (op de positie van de derde die 

goedkeuring kan verlenen of onthouden kom ik hierna in par. 6.7.4 nog uitvoerig terug). De mate 

waarin een partij ten behoeve van wie een (goedkeurings)voorbehoud bij wijze van opschortende of 

ontbindende voorwaarde is gemaakt, zich zal dienen in te spannen om de voorwaarde al dan niet te 

laten intreden, zal in de praktijk in belangrijke mate of in elk geval mede bepaald worden door de 

reikwijdte van het voorbehoud en om deze reikwijdte vast te stellen, zal uitleg daarvan in veel 

gevallen noodzakelijk zijn. Dat geldt overigens niet alleen bij voorbehouden die kwalificeren als 

een opschortende of ontbindende voorwaarde in de zin van art. 6:21 BW, maar geldt eveneens voor 

de voorbehouden die kwalificeren als vormvoorschrift of als beperking van de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

 

De reikwijdte van het voorbehoud is zowel van belang voor het antwoord op de vraag hoever de 

inspanningsverplichting reikt voor de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt, als 

voor het antwoord op de vraag (die hierna zal worden besproken) in hoeverre het de derde vrij 

staat om goedkeuring al dan niet te onthouden casu quo op basis van welke argumenten 

goedkeuring al dan niet kan worden onthouden. De reikwijdte van een categorie II-voorbehoud 

zal dienen te worden bepaald door uitleg, waarbij het aankomt op de zin die partijen in de 

gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan (de bewoordingen van) het voorbehoud 
                         
121

 Vgl. bijv. Hof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2006, NJF 2006, 308 (Roompot/De Efteling), waarin sprake was van 

een voorbehoud van goedkeuring door de raad van commissarissen die uiteindelijk weigerde om toestemming te 

geven omdat er nog discussie bestond over de reikwijdte van een zogenaamde “change of control” bepaling en er 

sprake was van een op handen zijnde overname van de onderhandelingspartner. Het Hof was van mening dat het 

beroep op het ontbreken van goedkeuring door de raad van commissarissen in de gegeven omstandigheden 

geoorloofd was, zij het dat wel een veroordeling volgde in (een deel van) de kosten die in het onderhandelingstraject 

waren gemaakt (zie voor het vervolg HR 26 oktober 2007, RvdW 2007, 931 (Roompot Recreatie Beheer/De 

Efteling)). 
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mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten 

verwachten. Toepassing derhalve van de Haviltex-formule.  

 

Uitleg speelt niet alleen een belangrijke rol bij de juridische kwalificatie van voorbehouden, maar 

is minstens zo belangrijk bij het bepalen van de reikwijdte van het voorbehoud, hetgeen op het 

eerste gezicht wellicht logisch lijkt, maar slechts in weinig procedures waarin omtrent 

voorbehouden wordt geprocedeerd, naar voren lijkt te komen. Een voorbeeld van een procedure 

waar uitleg omtrent de reikwijdte van het voorbehoud wél een rol van betekenis speelde is het 

hiervoor al ter sprake gekomen arrest van het Hof Arnhem van 20 maart 2007.
122

 In deze zaak 

brak Wolverine de onderhandelingen met een projectontwikkelaar omtrent een door Wolverine te 

huren bedrijfspand op een bedrijventerrein in Apeldoorn Noord, af omdat zij van een derde op 

een andere locatie voordeliger kon huren. De projectontwikkelaar spreekt Wolverine aan tot 

schadevergoeding bestaande uit het positief contractsbelang op de grondslag dat met Wolverine 

een overeenkomst was gesloten en subsidiair op de grondslag dat Wolverine de 

onderhandelingen heeft afgebroken in een stadium waarin haar dat niet meer (eenzijdig) vrij 

stond. Wolverine beroept zich op het door haar gemaakte voorbehoud van goedkeuring door haar 

moedermaatschappij. Het hof (r.o. 4.11) ziet dit voorbehoud als een geldige opschortende 

voorwaarde. Partijen twisten vervolgens over de reikwijdte van het voorbehoud. De 

projectontwikkelaar stelt in dit verband dat het sluiten van een overeenkomst met daarin 

opgenomen een voorbehoud als het onderhavige niet de ruimte biedt voor de 

onderhandelingspartner om verdere onderhandelingen met derden te voeren en dat het 

voorbehoud inhield dat de moedermaatschappij “slechts marginaal zou mogen toetsen en alleen 

in geval van zeer onvoorziene omstandigheden, zoals het wegens buiten de onderhandelingen 

gelegen redenen als een beleidswijziging of het overschrijden van het budget, de toestemming 

van de moeder zou kunnen uitblijven”.  

 

Wolverine voerde daar tegen aan dat zij de overeenkomst heeft opgevat als een aanbod en (mede) 

vanwege het voorbehoud niet aldus dat zij niet met een derde verder mocht onderhandelen om 

een nader bod te verkrijgen. Volgens Wolverine is de overeenkomst duidelijk. Het voorbehoud is 

ruim omschreven en aan het inroepen ervan zijn geen nadere voorwaarden gesteld. De moeder 

had om welke reden dan ook kunnen weigeren. Het had op de weg van de projectontwikkelaar 

gelegen, aldus Wolverine om nadere beperkingen aan het voorbehoud in de overeenkomst op te 

nemen, temeer nu het contract is opgesteld door iemand die moet worden aangemerkt als 

deskundig in het sluiten van overeenkomsten als de onderhavige.  

 

Het hof is van oordeel (r.o. 4.18) dat de overeenkomst – beoordeeld naar de zin die partijen 

daaraan over en weer redelijkerwijs mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten – niet inhield dat Wolverine na het sluiten van de 

overeenkomst niet langer met een derde mocht door onderhandelen om de moeder een alternatief 

voor te leggen. Verder merkt het hof op dat de voorwaarde die is opgenomen ten behoeve van 

Wolverine een voorbehoud behelst van goedkeuring door de moedermaatschappij van Wolverine 

dat zonder nadere beperkingen in de overeenkomst is opgenomen en waarbij ook overigens de 

tekst van de overeenkomst geen aanknopingspunten biedt voor een uitleg waarbij de moeder 

slechts op bepaalde gronden haar goedkeuring zou kunnen onthouden. Uit de 
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getuigenverklaringen die in het kader van deze procedure zijn afgelegd volgt, aldus het hof, niet 

dat in de totstandkomingsfase van de overeenkomst over beperkingen aan de voorwaarden is 

gesproken. Het hof overweegt in dit verband dat op de projectontwikkelaar de bewijslast rust 

voor de feiten en omstandigheden waaruit de door haar verdedigde uitleg, erop neerkomende dat 

de moeder slechts marginaal zou mogen toetsen en haar goedkeuring slechts op grond van buiten 

de overeenkomst gelegen omstandigheden zou mogen onthouden, volgt, waarbij geldt dat de 

door haar statutair directeur afgelegde verklaringen onderhevig zijn aan de beperkingen van de 

eertijds geldende regeling rond de partijgetuigenverklaring.  

 

Tot slot overweegt het hof in r.o. 4.21, voor zoveel relevant, als volgt: 

 
“In verband met art. 6:23 lid 1 BW kan nog worden aangetekend dat de moeder op grond van het voorbehoud zoals 

hiervoor uitgelegd haar goedkeuring niet slechts op bepaalde gronden zou mogen weigeren, zodat niet kan worden 

gezegd dat Wolverine zich naar de aard van de overeenkomst, gelet op de belangen van beide partij, in redelijkheid 

van haar meer genoemde gedragingen (onder meer het dooronderhandelen met een derde, MR) had moeten 

onthouden.” 

 

In de kern betrof het uitlegverweer in deze uitspraak het antwoord op de vraag of het bedongen 

goedkeuringsvoorbehoud ertoe strekte het goedkeurende orgaan een volledig discretionaire 

bevoegdheid te verlenen om goedkeuring al dan niet te onthouden of dat de strekking van het 

goedkeuringsvoorbehoud was dat nog slechts op bepaalde gronden goedkeuring zou kunnen 

worden onthouden dan wel, anders geformuleerd, dat bepaalde gronden niet (langer) in 

aanmerking zouden kunnen komen om goedkeuring te onthouden. Dit is een zuivere 

uitlegkwestie die speelt in de verhouding tussen de beide onderhandelingpartners. Toepassing 

van de Haviltex-formule ligt hier voor de hand, zodat het volgens vaste jurisprudentie aankomt 

op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen 

mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten 

verwachten voor wat betreft de reikwijdte van het voorbehoud.  

 

De basis voor deze gedachte, is naar mijn oordeel in zekere zin reeds terug te vinden in het arrest 

De Ruijterij/MBO. In die uitspraak werd immers de omstandigheid dat voor het afbreken van de 

onderhandelingen casu quo het niet verkrijgen van toestemming van de concerntop, een 

argument dat in de onderhandelingen tussen partijen nooit eerder een rol had gespeeld, genoemd 

als één van de omstandigheden die ertoe zou kunnen bijdragen dat het afbreken van de 

onderhandelingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden 

geacht. Kennelijk, zo was naar ik aanneem de gedachte, speelt het verwachtingspatroon bij de 

onderhandelingspartner dus een rol van betekenis bij het antwoord op de vraag met welke 

argumenten hij al dan niet genoegen moet nemen ter onderbouwing van het besluit van zijn 

onderhandelingspartner om de onderhandelingen af te breken, casu quo om een beroep te doen 

op een niet verkregen toestemming in het kader van een bedongen goedkeuringsvoorbehoud. En 

dat verwachtingspatroon wordt uiteraard mede beïnvloed door de inhoud van de 

onderhandelingen die hebben plaatsgevonden en, meer in het bijzonder, door hetgeen waarvan de 

betreffende partij redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat het voor zijn onderhandelingspartner 

niet aan het succesvol afsluiten van de onderhandelingen in de weg zou staan.  

 

Ik adstrueer dit aan de hand van het navolgende voorbeeld. Nemen wij aan dat een institutionele 

belegger onderhandelt met een baksteenfabrikant over de koop van een aantal uiterwaarden met 
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het oog op het winnen van klei door de baksteenfabrikant en waarbij beide partijen kennis dragen 

van het feit dat de betreffende uiterwaarden, evenals de omringende weilanden, zijn betrokken in 

een landherinrichtingsproject (ruilverkaveling). Stel voorts dat partijen op enig moment 

overeenstemming bereiken omtrent de koop door de baksteenfabrikant van de betreffende 

uiterwaarden onder het voorbehoud van goedkeuring door haar aandeelhoudster. Goedkeuring 

door de aandeelhoudster wordt echter onthouden met als argument dat theoretisch niet valt uit te 

sluiten dat de uiterwaarden in het landherinrichtingsproject betrokken worden, hoewel dit 

praktisch gesproken nimmer een reële optie zal zijn aangezien in de uiterwaarden geen 

akkerbouw kan plaatsvinden. Onder dergelijke omstandigheden komt het mij voor dat minst 

genomen verdedigbaar is dat de verkoper zich op het standpunt kan stellen dat een redelijke en 

op de praktijk afgestemde uitleg van het goedkeuringsvoorbehoud met zich brengt dat hij er in 

elk geval niet van uit behoefde te gaan dat zijn onderhandelingspartner daarop een beroep zou 

doen indien goedkeuring zou worden onthouden met de hier bedoelde argumentatie. Dit zou 

anders hebben gelegen indien de onderhandelingspartner het gemaakte voorbehoud bijv. aldus 

had verwoord dat werd onderhandeld onder het voorbehoud van goedkeuring door de 

aandeelhouder, “zulks te harer discretie” (of met behulp van woorden van gelijke strekking). Dat 

laatste betekent dus dat partijen, nu het hier een rechtsgevolg betreft dat te hunner vrije bepaling 

staat, de rechtsgevolgen van een categorie II-voorbehoud in belangrijke mate zelf kunnen 

bepalen. 

 

6.7.4 De positie van de derde en de kenbaarheid daarvan bij de onderhandelingspartner 

 

In het verlengde van de hiervoor ter sprake gekomen uitlegproblematiek met betrekking tot 

Categorie II-voorbehouden rijst de vraag in hoeverre de persoon die of het orgaan dat het in zijn 

macht heeft om goedkeuring al dan niet te onthouden, vrij is in zijn wilsvorming en, zo de 

conclusie ontkennend zou moeten luiden, of het daarbij nog verschil maakt welke persoon of 

welk orgaan als “goedkeurende instantie” is aangewezen. Kijken wij, voor wat betreft deze 

vraagstelling eerst naar het resultaat op dit punt van het praktijkonderzoek. Eén van de vragen die 

aan de respondenten is voorgelegd ter zake van goedkeuringsvoorbehouden was de vraag met 

welke van de navolgende vier opties de praktijk het meest gediend zou zijn ter zake van (de 

mogelijkheid van) een beroep op een voorbehoud: 

 

1. een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou, ongeacht de achterliggende reden 

voor dat beroep, altijd mogelijk moeten zijn (voor deze optie koos 48,9% van de respondenten); 

 

2. een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien 

daarvoor redelijke argumenten bestaan, ook wanneer deze in de risicosfeer liggen van de partij 

ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt (43,1% van de respondenten koos voor deze 

mogelijkheid); 

 

3. een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien 

daarvoor zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de partij 

ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt (3,7% van de respondenten koos voor deze 

mogelijkheid); en 

 

4. voor zover de respondenten niet een van de voorafgaande drie opties wilden kiezen, hadden zij 
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de mogelijkheid hun eigen visie kenbaar te maken. 4,3% Van de respondenten heeft van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt. Een aantal respondenten heeft daarbij ook concreet aangegeven 

wat hun eigen visie betrof voor zover zij zich niet in één van de drie voorafgaande antwoorden 

konden vinden. Afgezien van enkele zeer afwijkende visies lagen de meest geventileerde eigen 

meningen tussen antwoord 1 en antwoord 2. 

Grafisch weergegeven ontstaat daarmee het volgende beeld: 

 

 
 

Let wel: het gaat hier in eerste instantie om de vraag in hoeverre de partij ten behoeve van wie 

het voorbehoud is gemaakt, een beroep kan doen op een eventueel niet verkregen goedkeuring en 

dus niet om de vraag in hoeverre de derde vrij geacht moet worden in zijn wilsvorming ter zake 

van het al dan niet verlenen van goedkeuring. Toch hangen deze beide vragen nauw met elkaar 

samen; wie immers het standpunt huldigt dat (nagenoeg) altijd een beroep op een voorbehoud 

mogelijk is, ongeacht de argumenten die worden gebruikt door de derde om goedkeuring te 

onthouden en zelfs indien in het geheel geen redengeving plaatsvindt, kan niet tegelijkertijd 

volhouden dat de goedkeurende derde niet volledig vrij zou zijn in zijn wilsvorming. Het zou 

immers zinledig zijn indien de goedkeurende derde beperkt zou zijn in zijn argumentatie om 

goedkeuring te onthouden terwijl het anderzijds de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is 

bedongen te allen tijde vrij zou staan om een beroep te doen op een niet verkregen goedkeuring 

en de onderhandelingen af te breken, zelfs indien de derde überhaupt aan zijn onthouden 

goedkeuring iedere redengeving zou onthouden.  

 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat ruim 43% van de geënquêteerden van mening is dat een 

beroep op een goedkeuringsvoorbehoud alleen mogelijk zou moeten zijn indien goedkeuring op 

grond van redelijke argumenten is onthouden. Dat veronderstelt dan dus in elk geval dat de 

goedkeurende derde niet volledig vrij zou mogen zijn in zijn wilsvorming.  

 

Deze laatste visie sluit m.i. aan bij de relevante jurisprudentie. In eerste instantie verwijs ik in dit 

verband naar het al eerder ter sprake gekomen arrest van de Hoge Raad van 14 juni 1996 (De 
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Ruijterij/MBO).
123

 In deze uitspraak ging het onder meer om een door De Ruijterij gemaakt 

voorbehoud ten aanzien van goedkeuring van de moedermaatschappij (de Engelse topholding). 

Deze onthield goedkeuring met als argument verslechterde economische omstandigheden en 

prognoses die zouden moeten leiden tot een investeringsstop. Het hof was van mening dat De 

Ruijterij de onderhandelingen ten onrechte had afgebroken en derhalve geen beroep kon doen op 

het bedongen voorbehoud van goedkeuring van de transactie door de moedermaatschappij, onder 

meer nu de redenen die werden gegeven om die goedkeuring te onthouden – kort gezegd – geen 

enkel verband hielden met de punten waarover door partijen werd onderhandeld en al was 

gesproken. Zo was er bijv. wel onderhandeld over het risico van archeologische vondsten en het 

ontbreken van een schone grondverklaring, maar de argumenten die werden aangevoerd ter 

onthouding van de goedkeuring waren in de onderhandelingen nimmer aan bod gekomen. Om 

cassatietechnische redenen kon de Hoge Raad geen oordeel geven over het antwoord op de vraag 

of het orgaan dat goedkeuring zou hebben moeten verlenen het onder de gegeven 

omstandigheden vrij stond om die goedkeuring ook, in het licht van de omstandigheden van het 

geval, te onthouden. Uit de overwegingen van het hof kan echter m.i. minst genomen worden 

afgeleid dat de derde die het in zijn macht heeft om al dan niet zijn goedkeuring te verlenen, het 

onthouden van goedkeuring zal dienen te beargumenteren en dat daarbij, eveneens minst 

genomen, ook niet alle argumenten valide zijn.  

 

In de zaak Advanced Travel Partners/PSL Group
124

 was het hof van mening dat de onthouding 

van goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders, die op zichzelf dit recht had, 

dient te worden getoetst aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In het betreffende 

geval kon de goedkeuring naar het oordeel van het hof niet meer worden geweigerd omdat de 

onderhandelaar van Advanced Travel Partners ook (als minderheidsaandeelhouder (!)) deel 

uitmaakte van de algemene vergadering van aandeelhouders. Verder is in deze uitspraak van 

belang de overweging van het hof (r.o. 4.6) dat de algemene vergadering van aandeelhouders 

geen goede gronden zou hebben gehanteerd voor het onthouden van goedkeuring. De algemene 

vergadering van aandeelhouders beriep zich in het onderhavige geval immers op de 

tegenvallende uitkomst van het due diligenceonderzoek, terwijl zij zich in een eerder stadium van 

de onderhandelingen reeds akkoord had verklaard met de uitkomsten ervan. Sprekender in dit 

verband is nog r.o. 4.4, waarin het hof voorop stelt dat 

 
“in een geval als het onderhavige de bevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders om haar 

goedkeuring aan de transactie te onthouden, dient te worden getoetst aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. Dit 

betekent dat het de algemene vergadering van aandeelhouders niet vrij staat om onredelijk, bijv. zonder goede grond, 

haar toestemming te onthouden. Hierbij dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden 

genomen”.  

 

Maathuis heeft ten aanzien van deze uitspraak opgemerkt dat het hof een potestatieve 

voorwaarde had behoren aan te nemen op de grondslag dat het hof, althans in de visie van 

Maathuis, de onderhandelaar, die tevens aandeelhouder was, met de algemene vergadering van 

aandeelhouders vereenzelvigt (tot wiens goedkeuring een voorbehoud was gemaakt) en de 

algemene vergadering vervolgens vereenzelvigt met de vertegenwoordigde vennootschap.
125
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Hoewel in het betreffende geval de door Maathuis aangenomen dubbele vereenzelviging m.i. niet 

uit het arrest volgt, deel ik wel zijn mening dat ingeval vereenzelviging rechtens zou moeten 

worden aangenomen, mogelijk tot een potestatieve voorwaarde zou kunnen worden 

geconcludeerd.
126

 Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat het handelen van het goedkeurende 

orgaan – kort gezegd – in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als een handelen van (het 

bestuur van) de vennootschap.
127

 

 

Het Hof ‘s-Hertogenbosch paste in zijn uitspraak van 27 september 2005
128

 een soortgelijke 

redenering toe als het Hof Arnhem in de zaal Traval Partners/PSL Group. In de zaak van het Hof 

‘s-Hertogenbosch, waarin het wederom ging over afgebroken onderhandelingen, had één van 

partijen het volgende voorbehoud gemaakt:  

 
“alvorens wij een bindend aanbod doen, zal door ons goedkeuring van onze Raad van Commissarissen verkregen 

moeten worden. Ook zullen wij uiteraard afzien van een transactie indien de uitkomsten van een door ons eventueel 

aanvullend nader uit te voeren due diligenceonderzoek daartoe aanleiding geven.” 

 

Vast staat dat op enig moment op hoofdlijnen wilsovereenstemming aanwezig is. Althans wordt 

dit door de partij ten behoeve van wie voormeld voorbehoud is bedongen, aan zijn 

onderhandelingspartner meegedeeld.  

 

Vervolgens breekt deze partij de onderhandelingen af, waarbij hij aan de onderhandelingspartner 

laat weten:  

 
“Helaas moeten wij u in dit stadium meedelen dat wij na ampele overweging besloten hebben om het lopende traject 

met betrekking tot de mogelijke overname van uw bedrijf te beëindigen. Met name speelt in onze overwegingen (die 

wij ook besproken hebben met onze commissarissen) een rol dat het succes van de mogelijke synergievoordelen van 

een eventuele overname bedreigd worden door negatieve associaties in het regio in Zeeland in verband met de 

kwestie rondom ‘Ecoparks’. Wij zullen dan ook niet verder gaan met het lopende due diligenceonderzoek.” 

 

Naar aanleiding van een grief die zich richt tegen het oordeel van de rechtbank inzake het 

ontbreken van toestemming van de raad van commissarissen overweegt het hof (r.o. 4.8):  

 
“Tijdens het pleidooi is door IBC erkend dat geen toestemming is gevraagd aan de raad van commissarissen. Het 

staat derhalve niet vast dat, zou de zaak aan deze raad zijn voorgelegd, de raad toestemming zou hebben onthouden. 

Voorts geldt ook wat betreft deze goedkeuring dat de rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door de eisen 

van redelijkheid en billijkheid. Dit betekent, dat de raad van commissarissen niet zomaar toestemming aan de 

bereikte overeenstemming mocht onthouden. Dat er voor de raad van commissarissen goede gronden waren om hun 

goedkeuring te onthouden is door IBC onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het ligt dan ook niet voor de hand dat – 

waar die goede gronden voor IBC ontbraken – dat voor de raad van commissarissen anders zou zijn.” 

 

Uit deze overweging van het hof kunnen, in het kader van dit hoofdstuk, de volgende drie 

conclusies worden getrokken:  

 

1. De partij die een goedkeuringsvoorbehoud heeft bedongen dient minst genomen het 

onderhandelingsresultaat ter voorkeuring voor te leggen (waarbij ik overigens onmiddellijk erken 
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dat deze conclusie berust op een a-contrario redenering)
129

; 

 

2. De beslissing van de derde om al dan niet goedkeuring te verlenen dient te worden getoetst aan 

de maatstaven van redelijkheid en billijkheid; en  

 

3. Het is mogelijk dat de derde op basis van andere, eigen argumenten toetst waarmee de derde 

een zelfstandige afweging kan maken (en veel gevallen ook: dient te maken).  

 

Op dit laatste aspect kom ik in het hierna volgende nog uitvoerig terug. 

 

Een andere in dit kader relevante uitspraak van het Hof Arnhem
130

 is hiervoor al ter sprake 

gekomen. In die zaak had Wolverine een (ruim omschreven) voorbehoud gemaakt van 

goedkeuring van het onderhandelingsresultaat door haar moedermaatschappij. Naast de 

reikwijdte van dit voorbehoud (waarop ik hiervoor uitvoerig ben ingegaan) wordt in de uitspraak 

ook ingegaan op de vraag in hoeverre de moedermaatschappij – kort gezegd – een discretionaire 

bevoegdheid toekomt om goedkeuring al dan niet te verlenen. Het hof overweegt (r.o. 4.21, 

halverwege) in dat kader onder meer:  

 
“In verband met laatstgenoemde wetsbepaling (bedoeld is: art. 6:23 lid 1 BW, MR) kan nog worden aangetekend dat 

de moeder op grond van het voorbehoud zoals hiervoor uitgelegd haar goedkeuring niet slechts op bepaalde gronden 

zou mogen weigeren, zodat niet kan worden gezegd dat Wolverine zich naar de aard van de overeenkomst, gelet op 

de belangen van beide partijen, in redelijkheid van meer genoemde gedragingen (het voorleggen van een alternatieve 

offerte aan de moedermaatschappij, MR) had moeten onthouden.” 

 

Uit deze uitspraak kan m.i. worden afgeleid dat wie een ruim voorbehoud bedingt (wat primair 

een kwestie is van uitleg), de mogelijkheid voor de derde vergroot om op basis van een veelheid 

van argumenten goedkeuring uiteindelijk te onthouden waarbij, hoewel zulks uit laatstgenoemde 

uitspraak verder niet blijkt, toetsing aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de 

uiteindelijk gekozen beargumentering onverkort gehandhaafd dient te blijven.  

 

Samenvattend is naar mijn mening de goedkeurende derde ter zake de door hem gekozen 

argumentatie in elk geval gebonden aan de reikwijdte van het voorbehoud zoals dat op de in de 

voorafgaande paragraaf omschreven wijze door middel van uitleg is vastgesteld. Vallen dus 

bepaalde argumenten om goedkeuring te onthouden buiten de boot omdat zij buiten de reikwijdte 

van het voorbehoud vallen, dan staat het de derde m.i. in beginsel niet vrij om met een beroep op 

die argumenten goedkeuring te onthouden, althans zal de partij ten behoeve van wie het 

betreffende voorbehoud is gemaakt vervolgens niet de onderhandelingen kunnen afbreken met 

een beroep op een niet verkregen toestemming van de derde. Volgt bijv. uit de uitleg van het 

bedongen voorbehoud dat de derde slechts vanwege bedrijfseconomische redenen toestemming 
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mag onthouden, dan staat het de derde niet vrij om goedkeuring te onthouden op basis van bijv. 

het argument dat geen sprake zou zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 

Naar mijn oordeel kan in dit verband ook de mate waarin de goedkeurende derde (op voor de 

onderhandelingspartner kenbare wijze) op de hoogte is gehouden van de voortgang van de 

onderhandelingen en de in dat kader in de precontractuele fase gewisselde argumenten, mede van 

belang zijn. Zo meen ik dat het verdedigbaar is, dat wanneer de goedkeurende derde van de 

inhoud van de onderhandelingen aldus op de hoogte is geweest, maar heeft nagelaten in te 

grijpen toen de onderhandelingen in een volgens die goedkeurende derde onwenselijke richting 

gingen, de onderhandelingspartner met succes zou moeten kunnen betogen dat vanwege dit 

aspect de goedkeurende derde zijn recht om goedkeuring te onthouden, heeft verwerkt, althans, 

dat het onthouden van goedkeuring vanwege argumenten die ook al een rol geacht moeten 

worden te hebben gespeeld ten tijde van de onderhandelingen (en waarop niet is gereageerd), 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
131

  

 

Samenvattend: met sommige argumenten om goedkeuring te onthouden zal een teleurgestelde 

partij genoegen moeten nemen terwijl hij andere argumenten (of de situatie dat in het geheel geen 

argumentatie wordt verstrekt, zodat deze ook niet aan de maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid kan worden getoetst) niet behoeft te accepteren. Duidelijk is ook dat hij met 

argumenten die – kort gezegd – buiten de reikwijdte van het voorbehoud vallen, geen genoegen 

behoeft te nemen. Verder is helder dat indien bij het voorbehoud is bedongen dat het al dan niet 

verlenen van goedkeuring “ter discretie” is van de derde, deze derde de maximaal haalbare 

vrijheid heeft om de goedkeuring al dan niet te onthouden. Daarmee is echter nog niet de vraag 

beantwoord met welke argumenten de derde (en, in het verlengde daarvan, de partij ten behoeve 

van wie het voorbehoud is bedongen) nog “weg komt” en met welke argumenten niet meer. Naar 

ik meen zal het antwoord op deze vraag mede afhangen van de positie van de derde. Diens 

positie kleurt m.i. de verwachting van de onderhandelingspartner doordat het mede diens 

verwachtingen bepaalt met betrekking tot de argumenten om al dan niet goedkeuring te verlenen. 

De iure is dit een invulling van de norm van redelijkheid en billijkheid.  

 

Ik illustreer dit aan de hand van het navolgende voorbeeld. Laten wij aannemen dat in een 

onderhandelingstraject op enig moment door een aanbestedende partij een 

goedkeuringsvoorbehoud wordt gemaakt waarbij als goedkeurende derde wordt aangemerkt in 

situatie 1 de algemene vergadering van aandeelhouders, in situatie 2 de raad van commissarissen 

en in situatie 3 de gemeenteraad. Indien wij voorts aannemen dat in alle drie de situaties 

goedkeuring op enig moment wordt onthouden, dan dienen aldus de vigerende jurisprudentie, de 

argumenten die daarvoor worden aangevoerd, te worden getoetst aan de maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid. Die maatstaf dient te worden geconcretiseerd casu quo ingevuld en 

dat gebeurt in belangrijke mate door de geobjectiveerd subjectieve verwachtingen van de 

onderhandelingspartner. Die verwachtingen zullen mede zijn gebaseerd op de positie van de 

derde ten opzichte van degene ten behoeve van wie het voorbehoud is bedongen waarbij in de 

hiervoor eerst genoemde situatie de positie van de aandeelhouder van een vennootschap 

natuurlijk een geheel andere is dan die van de positie van de raad van commissarissen in de 
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tweede situatie. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft bijv. een direct financieel 

belang en mag (en in de praktijk: zal) zich hierdoor primair laten leiden. De positie van de raad 

van commissarissen is een geheel andere, daar waar het de primaire taak van de raad van 

commissarissen is om toezicht te houden op de vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming. Daarmee, zo meen ik, zijn argumenten die wellicht nog valide zijn om door de 

raad van commissarissen te worden aangevoerd om het onthouden van goedkeuring te kunnen 

staven, dat voor de algemene vergadering van aandeelhouders niet (meer), simpelweg omdat dit 

argument van de algemene vergadering van aandeelhouders niet behoefde te worden verwacht. 

Nemen wij bijv. aan dat het beleid van de algemene vergadering van aandeelhouders van de 

betreffende onderneming altijd is geweest om aan te sturen op een zo hoog mogelijke 

koers/winstverhouding (“enhancing shareholder’s value”) waarbij nimmer oog is geweest voor 

ecologisch verantwoord ondernemen. Zou nu de algemene vergadering van aandeelhouders 

goedkeuring aan de transactie waarover werd onderhandeld, onthouden met het argument dat de 

betreffende transactie niet ecologisch verantwoord zou zijn, dan meen ik dat deze argumentatie 

onder omstandigheden geen stand kan houden terwijl, indien hetzelfde argument door de raad 

van commissarissen zou zijn gebruikt om zijn beslissing om goedkeuring te onthouden te 

beargumenteren, dit mogelijk wel een valide argument zou zijn geweest.  

 

Nog duidelijker wordt de nuancering die ik hier meen aan te kunnen brengen wanneer wij kijken 

naar de derde situatie, waarbij als goedkeurende derde de gemeenteraad is aangewezen. Van een 

gemeenteraad weet de onderhandelingspartner dat de oordeelsvorming en daarmee de 

stemverhouding afhankelijk is van de hoek waaruit de politieke wind op dat moment waait. En 

dat betekent weer dat de onderhandelingspartner rekening zal moeten houden met een grotere 

onzekerheid voor wat betreft het al dan niet verlenen van goedkeuring door de gemeenteraad en 

een merkelijk grotere mogelijke variëteit aan argumenten ter onderbouwing van die keuze, 

waarbij ook publieke belangen een rol kunnen spelen.  

 

Schematisch geeft dit het volgende beeld: 

 

 
 

Samenvattend: De (maatschappelijke/vennootschapsrechtelijke) positie van de goedkeurende 

derde en, meer in het bijzonder, diens verhouding tot de partij ten behoeve van wie het 

goedkeuringsvoorbehoud is gemaakt en het eventueel door de goedkeurende derde te dienen 
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publieke belang,
132

 bepaalt mede de verwachtingen van de onderhandelingspartner voor wat 

betreft de legitimiteit van de argumentatie op grond waarvan goedkeuring al dan niet wordt 

onthouden en is daarmee m.i. één van de elementen die van belang is voor de invulling van de 

norm van redelijkheid en billijkheid waaraan de betreffende argumentatie getoetst dient te 

worden. Een ander belangrijk element in dat kader is natuurlijk de handelwijze van de derde zelf. 

Deze handelwijze kan ertoe leiden dat goedkeuring niet op grond van een bepaalde argumentatie 

meer zal mogen worden onthouden hoewel die argumentatie op zichzelf anders gelegitimeerd 

zou zijn geweest. Ik realiseer mij, dat hiermee in zekere mate afbreuk wordt gedaan aan het 

primaat van de partijautonomie, maar geef te bedenken, dat partijen het in hun macht hebben om, 

via een strakke redactie van de reikwijdte van een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, zelf meer 

duidelijkheid te scheppen omtrent het antwoord op de vraag welke argumenten nog toelaatbaar 

zijn om, op basis daarvan, in voorkomend geval goedkeuring te onthouden. Het enige dat partijen 

niet weg kunnen contracteren, is de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, nu 

deze algemeen als van ordre publique wordt beschouwd. Deze beperking (of, zo men wil: 

onzekerheid) blijft dan natuurlijk bestaan, maar dat lijkt mij een logische consequentie van ons 

verbintenissenrecht. 

 

6.7.5 Gewekt vertrouwen door de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt 

 

Wordt goedkeuring door de derde – kort gezegd – op onredelijke gronden onthouden, dan rijst de 

vraag wat rechtens is met betrekking tot de positie van de partij te behoeve van wie het 

voorbehoud is bedongen. Indien deze desalniettemin een beroep zou doen op het voorbehoud, 

stellende dat geen goedkeuring is verkregen en het hem derhalve vrij staat de onderhandelingen 

te beëindigen, meen ik dat de wederpartij tal van wegen open staan om desalniettemin binding tot 

stand te brengen. Een dergelijke houding zou in eerste instantie misbruik van bevoegdheid 

kunnen opleveren in de zin van art. 3:13 BW dat bepaalt dat degene aan wie een bevoegdheid 

toekomt, haar niet kan inroepen voor zover hij haar misbruikt. Daarnaast zou m.i. even zozeer 

kunnen worden betoogd dat, door onder de gegeven omstandigheden een beroep te doen op het 

bedongen voorbehoud, onrechtmatig wordt gehandeld in de zin van art. 6:162 BW. Tot slot zie ik 

voldoende ruimte voor toepassing van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid 

van art. 6:248 lid 2 BW, stellende dat onder de gegeven omstandigheden een beroep op het 

voorbehoud naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.  

 

Interessanter wellicht nog is de situatie waarbij toestemming door de derde wordt onthouden op 

op zichzelf niet onredelijke gronden, maar waarbij vervolgens de vraag rijst of en, zo ja, in 

hoeverre de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt, daarop nog een beroep kan 

doen. Ook hier spelen rechtsfiguren als uitleg, afstand van recht, misbruik van bevoegdheid, 

rechtsverwerking, onrechtmatige daad en de derogerende werking van de redelijkheid en 

billijkheid een rol. Vooropgesteld zou m.i. echter dienen te worden dat degene ten behoeve van 

wie een voorbehoud is gemaakt, te allen tijde het recht heeft om zich daar in de gegeven 

omstandigheden niet op te beroepen tenzij het voorbehoud de strekking heeft om de belangen 

van beide partijen te beschermen (vide hetgeen hiervoor in par. 6 is opgenomen ter zake van 

categorie I-voorbehouden die beogen de belangen van beide partijen te dienen) en tenzij er 
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sprake is van gewekt vertrouwen dat de partij ten behoeve van wie een goedkeuringsvoorbehoud 

is bedongen, zich zou neerleggen bij het oordeel van de derde. Niet valt immers in te zien 

waarom een partij ten behoeve van wie een voorbehoud is gemaakt dat alleen strekt ter 

bescherming van de belangen van die partij, van het recht om daarop in voorkomend geval een 

beroep te kunnen doen, geen afstand zou kunnen doen. Bepalend lijkt mij dus hier de ratio van 

het voorbehoud waarbij het meer in het bijzonder aankomt op het antwoord op de vraag wiens 

belangen het voorbehoud beoogt te beschermen.
133

 

 

6.8 Enkele perikelen bij categorie III-voorbehouden 

 

Categorie III-voorbehouden vormen, zo men wil, de meest “zuivere” voorbehouden in die zin dat 

het intreden van de omstandigheid waaraan in het voorbehoud wordt gerefereerd noch afhankelijk 

is van de wil van (één van) partijen, noch afhankelijk is van de wil van een derde. Daarmee wordt 

een groot aantal problemen dat hiervoor is gesignaleerd bij het gebruik van categorie I en categorie 

II-voorbehouden, geëlimineerd. Daarmee is echter ook direct een ander groot verschil gegeven met 

de categorie I en categorie II-voorbehouden: Er kan geruime tijd verstrijken (partijen hebben dat in 

elk geval niet in de hand) voordat de omstandigheid waarop het voorbehoud ziet, intreedt. Dat kan 

ertoe leiden dat er in de tussentijd van alles gebeurt dat maakt dat één van partijen de overeenkomst 

over de totstandkoming waarvan werd onderhandeld liever niet meer ziet ontstaan. Voor dergelijke 

problemen moet een oplossing worden gevonden via de weg van de onvoorziene omstandigheden 

regel van art. 6:258 BW of via de weg van derogerende werking van art. 6:248 BW. Voor 

toepassing van beide artikelen geldt natuurlijk wel dat er wel iets bijzonders moet zijn veranderd 

sinds het moment waarop de voorwaarde werd betrokken; ongewijzigde instandhouding van de 

afspraken moet immers – kort gezegd – naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar zijn. In de praktijk zal men dus niet snel op (een van) deze artikelen een beroep 

kunnen doen. Resten nog twee perikelen die in het bijzonder gelieerd zijn met het gebruik van 

categorie III-voorbehouden. Het ene betreft de situatie dat één van partijen tracht het intreden van 

de voorwaarde te beletten (of, bij een ontbindende voorwaarde: probeert te bewerkstelligen) om op 

deze wijze te trachten de voorwaardelijke verbintenis naar zijn hand te zetten. Het andere betreft de 

vraag hoe kan worden onderscheiden tussen het categorie III-voorbehoud als opschortende 

voorwaarde en het categorie III-voorbehoud als voorovereenkomst.  

 

Allereerst de situatie dat één van partijen tracht het zich voordoen van de omstandigheid  waaraan 

in het categorie III-voorbehoud wordt gerefereerd, te beletten. Deze situatie is al eerder ter sprake 

gekomen bij de uiteenzetting over opschortende voorwaarden. Kernartikel vormt hier art. 6:23 BW 

dat bepaalt dat wanneer de partij die bij de niet-vervulling belang had, de vervulling heeft belet, de 

voorwaarde desalniettemin als vervuld geldt indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen.
134

 

Indien sprake is van een categorie III-voorbehoud als opschortende voorwaarde, kan rechtstreeks 

een beroep op art. 6:23 worden gedaan voor zover vast komt te staan dat de wederpartij 
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verantwoordelijk is voor het niet vervullen van de voorwaarde en redelijkheid en billijkheid een 

beroep op art. 6:23 BW kunnen rechtvaardigen. Wordt daarentegen vastgesteld dat het categorie III-

voorbehoud kwalificeert als een voorovereenkomst, dan kan geen (rechtstreeks) beroep worden 

gedaan op art. 6:23 BW. Voor analoge toepassing van dit artikel op onvoorwaardelijke 

verbintenissen (de omgekeerde werking van art. 6:26 BW dat bepaalt dat op voorwaardelijke 

verbintenissen de bepalingen betreffende onvoorwaardelijke verbintenissen van toepassing zijn 

voor zover het voorwaardelijk karakter van de betrokken verbintenis zich daartegen niet verzet) zie 

ik hier geen ruimte; dogmatisch valt niet verdedigen dat een analoge toepassing van art. 6:23 BW in 

een situatie van een voorovereenkomst de op rechtsgevolg gerichte wil tot het sluiten van de 

hoofdovereenkomst door de partij die vervulling van de voorwaarde heeft belet, zou kunnen 

vervangen.
135

 Een rechtstreekse nakomingsvordering biedt mijns inzien ook geen soulaas; 

weliswaar heeft de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt er zelf toe bijgedragen dat 

de voorwaarde waaraan in het voorbehoud wordt gerefereerd, niet is ingetreden, dit gegeven op 

zichzelf maakt nog niet dat de voorwaarde als ingetreden zou moeten worden beschouwd, wat 

noodzakelijk is voor een geslaagde nakomingsvordering. De meest succesvolle weg, zo komt mij 

voor, vormt in dat verband een vordering tot schadevergoeding waarbij vervolgens veroordeling 

wordt gevorderd, bij wijze van reële executie op voet van art. 3:300 BW tot het sluiten van de 

hoofdovereenkomst. Ik wees reeds eerder op de mogelijkheid van reële executie ten titel van 

schadevergoeding casu quo op de mogelijkheid dat de rechter een (ten onrechte) afbrekende 

onderhandelingspartner, onder omstandigheden kan veroordelen tot het sluiten van de 

overeenkomst over de totstandkoming waarvan werd onderhandeld.
136

 Uiteraard is voor een 

dergelijke actie wel noodzakelijk dat gekomen wordt tot een (toerekenbare) tekortkoming of een 

maatschappelijk onbetamelijk handelen, maar dat valt via de weg van art. 6:74 of 6:162 BW niet al 

te lastig te construeren. Voor wat betreft de mogelijkheid om een toerekenbare tekortkoming te 

creëren, in casu bestaande uit het beletten van het intreden van de voorwaarde waaraan in het 

voorbehoud is gerefereerd, verwijs ik naar het hiervoor in par. 7.5.5. reeds genoemde arrest van de 

Hoge Raad van 19 oktober 2007 (ECT/Vodafone)
137

.  

 

Voor de in voorkomend geval te volgen processuele weg maakt het dus nogal wat uit of sprake is 

van de kwalificatie van een categorie III-voorbehoud als opschortende voorwaarde of als 

voorovereenkomst. Daarmee rijst de vraag hoe in de praktijk valt te onderscheiden of partijen 

beoogd hebben een overeenkomst onder opschortende voorwaarde te sluiten of een 
                         
135

 Wie bijv. toezegt een overeenkomst tot levering van een machine te zullen sluiten als het lukt om eerst met de 

leverancier van bepaalde onderdelen tot overeenstemming te geraken, en vervolgens bewust gebrouilleerd raakt met 

die toeleverancier zodat deze geen zaken meer wil doen, om op deze wijze te voorkomen dat hij de 

hoofdovereenkomst moet sluiten, kan niet geacht worden om, via de weg van art. 6:23 BW, toch de 

hoofdovereenkomst te hebben gesloten. Art. 6:23 BW vervangt in die zin dus niet de wil van de partij die het 

intreden van een voorwaarde belet, zelfs als men het artikel al analoog zou willen toepassen op de hier beschreven 

situatie van een voorovereenkomst. 
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 Kortmann 1996, p. 163-164 (zie ook hfdst. 9, par.9. 2.4 van dit proefschrift). 
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 HR van 19 oktober 2007, NJ 2007, 565 (Vodafone Libertel/European Trading Company). 

). In deze zaak ging het in de kern om de uitleg van een overeenkomst die de door één van partijen toegepaste 

handelwijze weliswaar niet (expliciet) verbood (in feite zei de overeenkomst er in het geheel niets over), maar ten 

aanzien waarvan de Hoge Raad, daarbij de uitspraak van het Hof casserend, overwoog dat op grond van de redelijkheid 

en billijkheid contracterende partijen hun gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de 

wederpartij, hetgeen met zich kan brengen dat één van partijen geen oneigenlijk gebruik mocht maken van de dienst die 

zij in het onderhavige geval had verkregen, omdat zij wist of had behoren te beseffen dat dit gebruik in de overeenkomst 

niet was verdisconteerd en dat dit gebruik haar wederpartij onaanvaardbaar benadeelde. 
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voorovereenkomst. Dat zal lang niet altijd eenduidig zijn. Hiervoor wees ik er al op dat dit 

voornamelijk een kwestie van uitleg zal zijn. Zo zullen woorden in de trant van “als …, dan zal ik 

met u overeenkomen” natuurlijk veeleer duiden op een voorovereenkomst terwijl woorden in de 

trant van “voorwaarde” en “voorwaardelijk” veeleer zullen duiden op de wil van partijen om een 

overeenkomst onder opschortende voorwaarde aan te gaan.  

 

6.9 Conclusie 

 

Uit het praktijkonderzoek zoals dit is omschreven in hfdst. 8 van dit proefschrift volgt dat 

voorbehouden in de alledaagse rechtspraktijk van het onderhandelen een belangrijke rol spelen. Uit 

het onderzoek blijkt dat de praktijk het van groot belang vindt om voorbehouden te kunnen 

gebruiken en dat de praktijk daar ook veel gebruik van maakt. Juridisch theoretisch leidt het 

gebruik van een voorbehoud er, mits consequent toegepast, toe dat – kort gezegd – het rechtens 

relevante vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen uit blijft, omdat de 

onderhandelingspartner weet dat contractuele binding (in beginsel) pas ontstaat op het moment dat 

aan het voorbehoud is voldaan. Dat betekent vervolgens weer dat het stadium waarin het één van 

partijen niet meer vrij staat om eenzijdig de onderhandelingen af te breken, in beginsel niet intreedt 

of dat, zo men wil, het moment waarop dit stadium ontstaat, samenvalt met het bereiken van 

wilsovereenstemming en daarmee het ontstaan van een (romp)overeenkomst. Voor de goede orde: 

dit wil natuurlijk niet zeggen dat men, met het inbouwen en consequent “volhouden” van een 

voorbehoud, altijd gevrijwaard is tegen vorderingen wegens het afbreken van onderhandelingen; in 

het arrest De Ruijterij/MBO
138

 bepaalde de Hoge Raad immers dat het eenzijdig afbreken van 

onderhandelingen niet alleen dan niet meer mogelijk is wanneer er sprake is van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen, maar ook in verband met “andere omstandigheden” mogelijk niet 

meer vrij kan staan (r.o. 3.6 van ’s Hoge Raads arrest). Welke die “anderen omstandigheden” dan in 

voorkomend geval zouden kunnen zijn, is vooralsnog onduidelijk. Aangenomen moet echter 

worden dat de Hoge Raad hier aansluiting heeft willen zoeken bij het nimmer in werking getreden 

art. 6.5.2.8a van het ontwerp nieuw BW, waarin met zoveel woorden “andere omstandigheden” 

worden genoemd.
139

 Naar ik meen valt aan te nemen dat de Hoge Raad ook het oog heeft gehad op 

de involvering c.q. belangen van derden die bij de onderhandelingen betrokken zijn geweest. Wat 

daarvan verder ook zij, in nagenoeg alle in deze dissertatie besproken jurisprudentie wordt alleen of 

hoofdzakelijk totstandkomingsvertrouwen aan een vordering tot dooronderhandelen of tot 

schadevergoeding ten grondslag gelegd en daarmee is deze groep, in elk geval voor de praktijk, 

(kennelijk) het meest relevant.  

 

De rechtspraktijk laat, met betrekking tot het gebruik van voorbehouden, een zeer gevarieerd beeld 
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 HR 14 juni 1996, NJ 1997, 481 (De Ruijterij/MBO). 
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 Art. 6.5.2.8a ontwerp nieuw BW luidde: “Onderhandelende partijen zijn verplicht hun gedrag mede door elkaars 

gerechtvaardigde belangen te laten bepalen. Ieder van hen is vrij de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op 

grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van een overeenkomst of in 

verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.” Als mogelijke “andere 

omstandigheden” die het afbreken van onderhandelingen onaanvaardbaar maken, worden in de parlementaire 

geschiedenis genoemd: het belang dat met de totstandkoming van overeenstemming gemoeid is, zoals bij het voeren 

van onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden onder invloed van een dreigende staking, het belang van 

de wederpartij in verband met het door de overheid te betrachten gelijkheidsbeginsel en verplichtingen tot 

onderhandelen die uit andere rechtsverhoudingen voorvloeien, alsmede bedongen verplichtingen tot 

onderhandelingen (Parl. Gesch. Inv. op art. 6.5.2.8a, p. 1440, 1442). 
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zien met een bonte schakering van problemen die zich in het kader van het gebruik van 

voorbehouden voordoen. In een poging om in deze bonte schakering enige orde aan te brengen heb 

ik de mogelijke voorbehouden op een m.i. sluitende wijze onderverdeeld in drie categorieën. 

Vervolgens heb ik, per categorie, de daarin vallen de voorbehouden juridisch geduid waarbij een 

voorbehoud ofwel kwalificeert als een vormvoorschrift (in welk kader ik een onderscheid heb 

gemaakt tussen vormvoorschriften in enge zin en vormvoorschriften in ruime zin), ofwel een 

opschortende voorwaarde, ofwel een voorovereenkomst, ofwel een beperking van de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid, ofwel een combinatie daarvan. Door eerst te onderzoeken, 

indien men te maken heeft met een voorbehoud, in welke van de drie categorieën dit voorbehoud 

past, kan vervolgens worden bezien wat in theorie de juridische duidingen daarvan kunnen zijn. Zo 

kan een categorie I-voorbehoud (een voorbehoud waarvan het intreden afhankelijk is van de wil van 

(een van) partijen) kwalificeren als een vormvoorschrift in enge zin, een voorovereenkomst of een 

beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Een categorie II-voorbehoud (waarbij het 

intreden daarvan afhankelijk is van de wil van een derde) kan zowel kwalificeren als een 

vormvoorschrift (maar dan in ruime zin), een opschortende voorwaarde of een voorovereenkomst. 

Daarmee vormen de voorbehouden die in deze categorieën passen, de lastigste om te rubriceren. 

Categorie III-voorbehouden (waarvan het intreden onafhankelijk is van de wil van (een van) 

partijen) kunnen ofwel kwalificeren als een opschortende voorwaarde, ofwel als een 

voorovereenkomst.  

 

In dit hoofdstuk zijn, per categorie, suggesties gedaan op grond waarvan men kan bepalen op welke 

wijze een in een bepaalde categorie vallend voorbehoud, indien er meerdere mogelijkheden zijn, 

kan worden geduid. Veel zal daarbij afhangen van uitleg van het betreffende voorbehoud waarbij 

alle omstandigheden van het geval een rol spelen.  

 

Veel aandacht is besteed aan de zogenaamde potestatieve voorwaarde, waarbij – kort gezegd – het 

bestaan van een overeenkomst afhankelijk wordt gesteld van een in een later stadium nog daartoe 

strekkende wil van dezelfde persoon of partij die de overeenkomst onder die voorwaarde is 

aangegaan. Voor zover een potestatieve voorwaarde is geformuleerd als een opschortende 

voorwaarde in de zin van art. 6:21 BW meen ik dat dit er toe leidt dat er in het geheel geen 

overeenkomst tot stand komt (en er dus ook geen sprake is van een voorwaarde waarop men zich al 

dan niet zou kunnen beroepen). Het leerstuk van de potestatieve voorwaarde speelt men name een 

rol bij het zogenaamde voorbehoud van goedkeuring door de directie. Indien dit voorbehoud in een 

eerder stadium namens de vennootschap is bedongen, als een opschortende voorwaarde, dan geldt 

dat dit voorbehoud als een potestatieve voorwaarde moet worden gekwalificeerd, omdat het immers 

diezelfde directie is die degene namens wie het voorbehoud in eerste instantie is bedongen (de 

vennootschap) vertegenwoordigt. Daarmee is de partij die het voorbehoud heeft bedongen, dezelfde 

partij die in een later stadium goedkeuring zal moeten verlenen.  

 

Wil men hieraan ontsnappen, maar toch willen vasthouden aan een voorbehoud van goedkeuring 

door de directie, dan rest slechts om dit voorbehoud ofwel te omschrijven als een vormvereiste (in 

ruime zin) ofwel als een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.  

 

De wetenschap met betrekking tot de juridische duiding van een voorbehoud is echter met name 

relevant vanwege de verschillende rechtsgevolgen die aan de respectieve duidingen zijn verbonden. 

Kwalificeert men een voorbehoud bijv. als een vormvereiste, dan geldt in beginsel dat er geen 
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overeenkomst tot stand komt zolang aan de afgesproken vorm nog niet is voldaan. Dit is een 

belangrijk verschil met de duiding van een voorbehoud als een opschortende voorwaarde omdat in 

dat geval de overeenkomst wel degelijk tot stand is gekomen, zij het dat die overeenkomst een 

uitgestelde werking heeft. Anders dan bij een voorbehoud dat wordt gekwalificeerd als een 

vormvoorschrift, kan bij een voorbehoud dat wordt gekwalificeerd als een opschortende 

voorwaarde dus bijv. een voorwaardelijke veroordeling tot nakoming worden gevorderd. Verder 

wijs ik op de mogelijkheid van het nemen van conservatoire (beslag)maatregelen, toepassing van 

art. 6:23 BW (dat bepaalt dat, bij voorwaardelijke verbintenissen, een voorwaarde als vervuld geldt 

indien het intreden daarvan wordt belet door de partij die daar belang bij had) en art. 3:57 BW (dat 

bepaalt dat indien een rechtshandeling, om het beoogde rechtsgevolg te hebben, goedkeuring, 

machtiging, vergunning of enige andere vorm van toestemming van een overheidsorgaan of van een 

andere persoon nodig heeft die geen partij is bij die rechtshandeling, iedere onmiddellijk 

belanghebbende aan hen die partij bij de rechtshandeling zijn geweest kan aanzeggen dat, indien 

niet binnen een redelijke, bij die aanzegging gestelde termijn die toestemming wordt verkregen, de 

handeling te zijnen aanzien zonder gevolg zal blijven). Tot slot wijs ik, voor wat betreft de 

verschillende rechtsgevolgen die aan de respectieve juridische duidingen zijn verbonden, naar het 

goederenrechtelijke aspect. Zo leidt een na het overeenkomen van een voorwaarde die kwalificeert 

als een vormvoorschrift opkomende beschikkingsonbevoegdheid bijv. wel tot goederenrechtelijke 

problemen, terwijl dit niet het geval is indien het betreffende voorbehoud zou zijn gekwalificeerd 

als een opschortende voorwaarde.  

 

In de paragrafen 6.6 t/m 6.8 is een aantal specifieke met de categorieën I t/m III samenhangende 

problemen beschreven. Bij categorie I-voorbehouden gaat het daarbij onder andere om de vraag in 

hoeverre een partij die weigert aan de overeengekomen vorm te voldoen, hoewel consensueel 

overeenstemming bestaat, gehouden kan worden om de afgesproken vorm alsnog te vervullen. 

Hierbij wordt een parallel getrokken met (de jurisprudentie en literatuur met betrekking tot) art. 7:2 

BW dat gaat over de koop van een woning door een consument en waarbij als geldigheidsvereiste 

voor het bestaan van de koopovereenkomst de schriftelijke vorm wordt voorgeschreven.  

 

Het grote verschil tussen de wettelijke vormvoorschriften, zoals art. 7:2 BW, en de bedongen 

vormvoorschriften waarop dit proefschrift met name het oog heeft betreft natuurlijk de 

vrijwilligheid van de laatstgenoemde categorie voorbehouden. Dit verschil leidt tot een 

genuanceerd beeld voor wat betreft het antwoord op de vraag of van een partij die weigert aan de 

overeengekomen vorm te voldoen hoewel de overeenkomst consensueel al wel tot stand is 

gekomen, verlangd kan worden om alsnog in die vorm te contracteren. Onderscheidend daarbij is 

vooral de ratio van het voorbehoud, casu quo in hoeverre het de belangen van beide partijen of 

slechts één van hen beoogt te beschermen.  

 

In par. 6.7 gaat het over perikelen bij categorie II-voorbehouden. Anders dan bij de categorie I en 

categorie III-voorbehouden speelt hier de positie van de (goedkeurende) derde een belangrijke rol. 

De conclusie is onder meer dat een partij die een goedkeuringsvoorbehoud heeft bedongen, minst 

genomen het onderhandelingsresultaat ter goedkeuring verplicht is voor te leggen aan de 

betreffende derde, dat de beslissing van de derde om al dan niet goedkeuring te verlenen, dient te 

worden getoetst aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid en dat het antwoord op de vraag 

welke argumenten in de gegeven omstandigheden nog aanvaardbaar zijn om op basis daarvan 

goedkeuring te onthouden, mede afhankelijk zijn van de maatschappelijke/ 
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vennootschapsrechtelijke positie van de goedkeurende derde en, meer in het bijzonder, diens 

verhouding tot de partij ten behoeve van wie het goedkeuringsvoorbehoud is gemaakt en het 

eventueel door de goedkeurende derde te dienen publieke belang.  

 

Par. 6.8 handelt over perikelen bij categorie III-voorbehouden. Deze categorie voorbehouden kent 

in de praktijk de minste “problemen”. Een belangrijk onderscheid met de categorie I en categorie II-

voorbehouden is dat partijen, noch door partijen aangewezen derden het in beginsel in de hand 

hebben wanneer de overeengekomen voorwaarden intreedt. Dit kan ertoe leiden dat er in de 

tussentijd van alles gebeurt dat maakt dat één van partijen de overeenkomst over de totstandkoming 

waarvan werd onderhandeld, liever niet meer ziet ontstaan. Voor dergelijke problemen bieden m.i. 

met name art. 6:258 (onvoorziene omstandigheden) en art. 6:248 lid 2 (de derogerende werking van 

de redelijkheid en billijkheid) een oplossing.  

 

Samenvattend kan gesteld worden dat het leerstuk van de juridische werkzaamheid van 

voorbehouden nog volop in beweging is en in de praktijk veelvuldig aanleiding geeft tot geschillen, 

niet in de laatste plaats door het hoge casuïstische karakter dat deze problematiek kenmerkt. In veel 

gevallen hadden die geschillen kunnen worden voorkomen door duidelijkheid te scheppen met 

betrekking tot (de keuze voor en juridische duiding van) een bepaald voorbehoud. Wie bijv. in het 

kader van een goedkeuringsvoorbehoud opneemt dat de goedkeurende derde de mogelijkheid heeft 

om “te zijner discretie” goedkeuring al dan niet te verlenen, kan in beginsel op voorhand discussie 

omtrent de reikwijdte van het voorbehoud voorkomen en wie het voorbehoud van goedkeuring 

door de directie maakt, doet er verstandig aan om dit voorbehoud expliciet als een vormvereiste te 

omschrijven of als een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit laatste om te 

voorkomen dat, wanneer de juridische duiding in het midden wordt gelaten, tot de conclusie wordt 

gekomen dat het voorbehoud gelijk staat aan een potestatieve voorwaarde. Ook hier, zoals zo vaak 

in het recht, is het creëren van duidelijkheid dus het devies. 

 



7 Praktijkonderzoek 
 

7.1 Inleiding 

 

In het kader van dit proefschrift heeft in de periode medio januari 2007 t/m medio maart 2007 een 

onderzoek plaatsgevonden onder 535 ervaren advocaten en bedrijfsjuristen met onder meer als doel 

om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop in de rechtspraktijk wordt omgegaan met het leerstuk 

van de afgebroken onderhandelingen en de werkzaamheid van voorbehouden. Op verschillende 

plaatsen in dit proefschrift is aan dit onderzoek gerefereerd. Het onderzoek pretendeert niet 

statistisch significant te zijn; ik heb door middel van het voorleggen van een aantal op het 

onderwerp van dit proefschrift betrekking hebbende vragen aan de praktijk meer inzicht willen 

verkrijgen in de onderliggende problematiek, mede ook om de praktische relevantie van dit 

proefschrift en de oplossingen die ik met betrekking tot bepaalde rechtsvragen voorsta, te toetsen. 

Hoewel ik dus niet pretendeer dat de onderzoeksresultaten representatief zijn (al was het alleen 

maar omdat, zoals hierna toegelicht, slechts een bepaalde categorie advocaten is geënquêteerd), ben 

ik van mening dat het onderzoek wel degelijk een aantal interessante uitkomsten kent. Onderstaand 

volgt een verantwoording van (de opzet van) het onderzoek en zullen de uitkomsten worden 

geanalyseerd.   

 

7.2 Doel en opzet van het onderzoek 

 

Het doel van het onderzoek was tweeledig. In eerste instantie was de doelstelling om te 

onderzoeken wat de wensen zijn van de praktijk met betrekking tot de (rechts)ontwikkeling op het 

leerstuk van het afbreken van onderhandelingen en de werkzaamheid van voorbehouden, en of de 

vigerende jurisprudentie daarbij aansluit. Daarnaast was de doelstelling om in kaart te brengen op 

welke wijze de praktijk omgaat met het zelf geven van invulling aan deze leerstukken. Daarbij lag 

de focus met name op het gebruik van voorbehouden door onderhandelende partijen en het gebruik 

van de mogelijkheid om de gevolgen van een eventueel afbreken van onderhandelingen 

contractueel vooraf te regelen, bijv. door het maken van afspraken omtrent kostenverdeling ingeval 

van het afbreken van onderhandelingen, het toepasselijke recht en een forumkeuze.  

 

In de uitvoering van het onderzoek werden 2229 advocaten en 1049 bedrijfsjuristen per e-mail 

aangeschreven. Voor wat betreft de geënquêteerde advocaten was door de Nederlandse Orde van 

Advocaten een selectie gemaakt van advocaten die voldeden aan twee criteria, te weten: zij waren 

allen werkzaam op een kantoor dat bestond uit meer dan 25 advocaten en waren tenminste 5 jaar 

advocaat. Van de 2229 advocaten die zijn verzocht aan het onderzoek deel te nemen hebben 293 

advocaten daadwerkelijk invulling aan het onderzoek gegeven door de vragenlijst (volledig) in te 

vullen. Hun aantal maakt 55% uit van het totale aantal respondenten. 

 

Daarnaast zijn 1049 juristen benaderd die ofwel lid waren van het Nederlands Genootschap van 

Bedrijfsjuristen (NGB) ofwel van de Nederlandse Vereniging van Ondernemingsrecht Advocaten 

(NeVOA). Hiervan hebben 245 bedrijfsjuristen daadwerkelijk gerespondeerd. Hun aantal maakt 

45% uit van het totale aantal respondenten. Voor een klein gedeelte daarvan (39 gevallen of 15,8%) 

waren deze juristen tevens advocaat in dienstbetrekking. De hiervoor genoemde groep van 1049 

juristen, die doorgaans werkzaam zijn ten behoeve van één onderneming of, voor wat betreft de 

leden die zijn aangesloten bij de NeVOA, werkzaam zijn in de ondernemingsrechtelijke 
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adviespraktijk ten behoeve van één of meerdere ondernemingen, zullen in het hierna volgende 

aangeduid worden met de term “bedrijfsjuristen”.  

 

In het totaal heeft 16,3% van de aangeschreven advocaten en bedrijfsjuristen door middel van het 

volledig invullen van de vragenlijst aan het onderzoek meegewerkt.  

 

Alle respondenten hebben per e-mail een verzoek ontvangen om een vragenformulier in te vullen. 

Door middel van een persoonlijke identificatiecode en een wachtwoord konden de respondenten 

toegang verkrijgen tot een (afgeschermde) website waarop een aantal vragen stond vermeld dat 

ingevuld diende te worden. Indien er vragen werden overgeslagen, kwam de respondent niet verder 

in de vragenlijst en kon deze niet worden afgesloten en verzonden, zodat uiteindelijk alleen volledig 

ingevulde vragenlijsten zijn verwerkt.  

 

Deze verwerking is gebeurd door i-link2 te Amsterdam, een organisatie die zich toelegt op het 

verzamelen en terugrapporteren van informatie die langs elektronische weg verkregen wordt. Alle 

reacties van de respondenten werden rechtstreeks door i-link2 ontvangen en verwerkt en vervolgens 

ook door i-link2 grafisch vormgegeven. Vervolgens zijn de betreffende onderzoeksgegevens aan 

mij kenbaar gemaakt op dezelfde wijze als waarop deze in de hierna te noemen bijlagen zijn 

weergegeven. 

 

De vragenlijsten die de respondenten toegezonden hebben gekregen, waren onderverdeeld in vier 

hoofdstukken, te weten: Inhoudelijke vragen (I), Voorbehouden (II), Afsluitende inhoudelijke vraag 

(III) en Profielschetsvragen (IV). Afgezien van de profielschetsvragen en enkele niet inhoudelijke 

tekstuele verschillen in hoofdstuk II van de vragenlijst waren de vragenlijsten die bestemd waren 

voor de advocaten identiek aan die welke bestemd waren voor de bedrijfsjuristen. De vragenlijst 

zoals die is voorgelegd aan de bedrijfsjuristen is als bijlage 1 bij dit proefschrift opgenomen. De 

vragenlijst die bestemd was voor de advocaten is als bijlage 2 bij dit proefschrift opgenomen. De 

respectieve onderzoeksresultaten zijn als bijlagen 3 en 4 toegevoegd terwijl in bijlage 5 de 

onderzoeksresultaten van de bijlagen 3 en 4 zijn gecombineerd.  

 

De inhoudelijke vragen (hoofdstuk I) waren er met name op gericht om te onderzoeken in hoeverre 

de vigerende jurisprudentie aansluit op de wensen die de praktijk met betrekking tot het leerstuk 

van de afgebroken onderhandelingen heeft en hoe die wensen luiden (de eerste doelstelling van het 

onderzoek). De vragen in hoofdstuk II waren er met name op gericht om te onderzoeken op welke 

wijze de praktijk invulling geeft aan en omgaat met de problematiek die met dit leerstuk samen 

hangt. De afsluitende inhoudelijke vraag (hoofdstuk III) bood de respondenten de gelegenheid om 

desgewenst nog opmerkingen te maken die in het kader van het onderzoek van belang werden 

geacht. De profielschetsvragen vervat in hoofdstuk IV tot slot waren er met name op gericht om 

meer te weten te komen over de achtergronden van de betreffende respondent, ook wanneer deze 

anoniem wenste te blijven.  

 

Voor wat betreft de achtergrond van de respondenten geldt het volgende. 53,4% van de 

responderende advocaten gaf aan werkzaam te zijn in het ondernemingsrecht, direct gevolgd door 

23,6% dat aangaf werkzaam te zijn binnen het aansprakelijkheidsrecht. 23,3% gaf aan werkzaam te 

zijn binnen het vastgoedrecht en 12,7% binnen het arbeidsrecht. Zoals reeds aangegeven, zijn alleen 

advocaten aangeschreven die werkzaam zijn bij – kort gezegd – middelgrote en grote kantoren 



Hoofdstuk 7  207 

 

(vanaf 25 advocaten). 70,9% van de advocaten gaf overigens wel aan voornamelijk werkzaam te 

zijn voor niet-beursgenoteerde ondernemingen tegen 13% dat aangaf voornamelijk werkzaam te 

zijn voor beursgenoteerde ondernemingen.  

 

Van de bedrijfsjuristen was 67,9% werkzaam voor een niet-beursgenoteerde onderneming terwijl 

32,1% liet weten werkzaam te zijn voor een beursgenoteerde onderneming. Van alle responderende 

bedrijfsjuristen gaf 15,8% aan tevens advocaat in dienstbetrekking te zijn. Voor alle 

geënquêteerden, zowel advocaten als bedrijfsjuristen, gold dat deze aangaven vaak tot heel vaak 

betrokken te zijn bij onderhandelingen over (de totstandkoming van) commerciële overeenkomsten.  

 

7.3 Een analyse van de belangrijkste onderzoeksresultaten  

 

7.3.1 Een selectie van de onderzoekvragen 

 

In deze paragraaf zal, op basis van een selectie uit de onderzoeksresultaten, nader worden ingegaan 

op de meest in het oog springende uitkomsten daarvan. Daarbij zal telkens uitgaan worden van de 

gecombineerde resultaten (bijlage 5). Op de navolgende punten volgt een nadere analyse van de 

onderzoeksresultaten en mogelijke verklaringen daarvoor: 

 

- Biedt de vigerende jurisprudentie voldoende aanknopingspunten voor de praktijk om te bepalen of 

onderhandelingen nog eenzijdig niet-schadeplichtig kunnen worden afgebroken? 

- Wat acht de rechtspraktijk het meest wenselijk voor wat betreft de mogelijkheid om 

onderhandelingen eenzijdig niet-schadeplichtig af te kunnen breken? 

- Wat acht de rechtspraktijk het meest wenselijk voor wat betreft eventuele schadeplichtigheid als 

gevolg van het eenzijdig afbreken van onderhandelingen? 

- Hoe groot is de relevantie van voorbehouden in de (onderhandelings)praktijk? Wat acht de 

rechtspraktijk het meest wenselijk voor wat betreft de mogelijkheid om een voorbehoud in te 

roepen? 

- In welke mate en op welke wijze wordt in de (onderhandelings)praktijk gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om de rechtsgevolgen van een (al dan niet eenzijdig) afbreken van onderhandelingen 

vooraf te regelen?  

 

Ik beperk mij, zoals aangegeven, in dit hoofdstuk tot de meest in het oog springende uitkomsten, 

bijv. omdat deze in belangrijke mate afwijken van de literatuur of de jurisprudentie. Voor een 

volledig overzicht van alle onderzoeksvragen en de beantwoording daarvan wordt verwezen naar de 

bijlagen bij dit proefschrift. 

 

7.3.2 Biedt de vigerende jurisprudentie voldoende aanknopingspunten voor de praktijk?  

 

Op een schaal met een scoringsmogelijkheid van 1 tot 7 (waarbij 1 staat voor “geheel mee eens” en 

7 voor “geheel mee oneens”) scoren de meeste respondenten een 3,65. Anders gezegd: Slechts 2% 

van de respondenten geeft aan het “geheel eens te zijn” met de stelling dat de vigerende 

jurisprudentie voldoende aanknopingspunten zou bieden. Slechts 52% van de respondenten geeft 

aan het met deze stelling tenminste eens te zijn terwijl 48% van de respondenten kiest voor de 

kwalificatie “neutraal” tot “geheel mee oneens”. Bedenkend dat deze vraag uitsluitend is 
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beantwoord door 454 respondenten die bij een eerdere vraag hebben aangegeven bekend te zijn met 

de jurisprudentie over het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen (85% van alle 

respondenten), wettigt dit de conclusie dat de vigerende jurisprudentie klaarblijkelijk onvoldoende 

handvatten biedt om vast te stellen of de onderhandelingen in een stadium zijn komen te verkeren 

waarin het één van partijen niet langer vrij staat deze eenzijdig niet-schadeplichtig af te breken.  

 

Grafisch weergegeven geeft dit het navolgende beeld: 

 

Bent u – in grote lijnen – bekend met de jurisprudentie over het leerstuk van afgebroken 

onderhandelingen (recentelijk bijv. in het arrest JPO/CBB (HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467))? 

 

 
 

De huidige jurisprudentie biedt voor mij voldoende aanknopingspunten om vast te stellen of het één 

van partijen vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af te breken zonder jegens de andere partij 

schadeplichtig te zijn. 

 

 
 

Naar ik meen zal deze, m.i. relatief lage score, voor een belangrijk gedeelte samenhangen met het 

hoge casuïstische karakter dat de jurisprudentie op het leerstuk van de afgebroken 

onderhandelingen, kenmerkt. Zoals uit de voorafgaande hoofdstukken (met name de hoofdstukken 

2 en 3 van dit proefschrift) naar voren komt, is lang niet altijd eenduidig vast te stellen of – kort 

gezegd – rechtens relevant vertrouwen in de goede afloop van de onderhandelingen (de 

totstandkoming van de overeenkomst (of, zo men wil: enigerlei vorm van overeenkomst van de 

soort) waarover partijen onderhandelden) op enig moment heeft postgevat, nog los van de 
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complicatie dat, zoals uit hfdst. 3 van dit proefschrift volgt, door tijdsverloop en/of bijzondere 

omstandigheden die zich voordoen, een eenmaal aangenomen rechtens relevant vertrouwen als hier 

bedoeld, ook weer kan verdwijnen. En daarbij moet het dan ook nog eens gaan om wat ik al eerder 

aanduidde als een “geobjectiveerd subjectief vertrouwen” wat, minst genomen, doorgaans tot een 

zeer zorgvuldige en volledige lezing van het procesdossier verplicht voordat men een goed beeld 

heeft van de onderliggende feiten. Het zou dan ook toe te juichen zijn indien de feitenrechter in de 

motivering van de uitspraken uitvoeriger tot uitdrukking zou brengen op welke concrete feiten en 

omstandigheden een eventueel aangenomen rechtens relevant vertrouwen in de totstandkoming van 

de overeenkomst waarover werd onderhandeld, wordt gestoeld. Niet zelden wordt ermee volstaan 

om te verwijzen naar (een samenvatting van) de feiten, wordt – althans na augustus 2005 – de 

kernoverweging herhaald uit het arrest JPO/CBB
1
 om vervolgens vast te stellen dat rechtens 

relevant vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst al dan niet aanwezig was en dat 

daarmee de onderhandelingen al dan niet gelegitimeerd zijn afgebroken. Dit alles onder het motto 

“grote stappen, snel thuis”. De kernoverwegingen van de Hoge Raad en daarmee de aan te leggen 

normering zal in het algemeen bekend zijn; waar het om gaat is de concrete invulling daarvan en 

hoe concreter die door de rechtspraak wordt ingevuld, des te meer “vergelijkingsmateriaal” ten 

opzichte van een voorliggend geval beschikbaar komt en des te hanteerbaarder de jurisprudentie 

voor de praktijk wordt.  

 

7.3.3 Wanneer zou volgens de rechtspraktijk gerechtvaardigd vertrouwen moeten worden 

aangenomen? 

 

De respondenten is de vraag voorgelegd of zij willen aangeven wanneer rechtens relevant 

vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst waarover werd onderhandeld, geacht zou 

moeten worden post te vatten. Zij hadden daarbij de mogelijkheid om, op een schaal van 1 tot 9, 

aan te geven wanneer dit naar hun mening het geval zou moeten zijn, waarbij het verzoek was om 

daarbij niet uit te gaan van de vigerende jurisprudentie, maar van het uitgangspunt waarmee de 

rechtspraktijk volgens hen het meest gediend zou zijn. Uit de beantwoording van deze vraag kwam 

naar voren dat maar liefst 16% van de respondenten aangaf dat dit vertrouwen nooit of slechts bij 

zeer hoge uitzondering aanwezig zou moeten worden geacht (score 1). 64% van de respondenten 

kiest voor score 2 of score 3. Slechts 19% van de respondenten kiest voor score 5, 6, 7 of 8 

(niemand was van mening dat het hier bedoelde vertrouwen “snel” zou moeten worden 

aangenomen). Dit beeld sluit aan bij de opvolgende vraag van de vragenlijst, namelijk: “Met welk 

uitgangspunt zou, zonder acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg 

van het afbreken van de onderhandelingen, de praktijk het meest gediend zijn?” Op deze vraag liet 

een m.i. verrassend hoog percentage van 18% van de respondenten (16% van de ondervraagde 

advocaten en 20% van de ondervraagde bedrijfsjuristen) weten dat wat hen betreft 

onderhandelingen altijd eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken, dat wil zeggen: tot 

het moment waarop tussen partijen wilsovereenstemming is bereikt. 73% van de respondenten liet 

weten dat de praktijk volgens hen het meest gediend zou zijn in de situatie waarbij slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen onderhandelingen niet meer eenzijdig zouden kunnen worden afgebroken. 

Slechts 3% van de respondenten is van mening dat de onderhandelingen al in een vroeg stadium 

niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken. In totaal is dus een substantieel 

gedeelte van de geënquêteerden (16% van de geënquêteerde advocaten en 20% van de 
                         
1
 HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467. 
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geënquêteerde bedrijfsjuristen) van mening dat onderhandelingen altijd eenzijdig zouden moeten 

kunnen worden afgebroken terwijl nog geen wilsovereenstemming is bereikt, althans dat de praktijk 

daarmee het meest gediend zou zijn. Het moge duidelijk zijn dat deze opvatting niet in 

overeenstemming is met de vigerende jurisprudentie, hoewel deze, zoals in hfdst. 3 van dit 

proefschrift is uiteengezet, sinds het arrest JPO/CBB wel significant lijkt te zijn opgeschoven 

richting de opvatting dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen eenzijdig afbreken van 

onderhandelingen mogelijk zou moeten worden geacht (uitgaande van de interpretatie dat die 

mogelijkheid onder het recht van vóór het arrest JPO/CBB eerder moest worden aangenomen).  

 

Grafisch weergegeven leidt een en ander tot het volgende beeld:  

 

Zonder nu al acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg van het 

afbreken van onderhandelingen, met welk uitgangspunt is volgens u de praktijk het meest gediend 

(1 optie mogelijk)? 

 

 
 

Dat zo’n relatief groot percentage praktijkjuristen kiest voor een oplossing die, in zekere zin, veel 

verder gaat dan de vigerende jurisprudentie, vermag op zichzelf m.i. ook weer niet heel veel 

verbazing. De charme van het standpunt dat erop neerkomt dat onderhandelingen altijd eenzijdig 

kunnen worden afgebroken tot het moment waarop wilsovereenstemming is bereikt, is natuurlijk 

dat dit een grote mate van rechtszekerheid schept ten opzichte van de huidige situatie waarin het 

antwoord op de vraag of onderhandelingen nog straffeloos afgebroken kunnen worden lang niet 

altijd eenduidig en in hoge mate casuïstisch is.
2
 De aldus gecreëerde zekerheid maakt weliswaar 

ook enerzijds de advisering in de praktijk er een stuk eenvoudiger op, maar doet m.i. anderzijds 

toch geen althans onvoldoende recht aan de feitelijke situatie waarin veel onderhandelende partijen 

                         
2
 Men diene zich hierbij te realiseren dat dezelfde rechtszekerheid ook in belangrijke mate gerealiseerd zou kunnen 

worden indien men juist een hele snelle gebondenheid in de onderhandelingen zou willen aannemen, maar, tenzij 

men de inmiddels algemeen verworpen theorie weer zou willen omarmen volgens welke reeds het enkele in 

onderhandeling treden al een contractuele verbintenis doet ontstaan, blijft altijd een – zij het korte – fase van 

onzekerheid bestaan. 

73% - Slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen 

eenzijdig afbreken 

ongeoorloofd 
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zich bevinden. Ik denk daarbij bijv. aan ongelijkheid tussen de onderhandelingspartners in de zin 

van verscheidenheid in machtsverhouding, juridische kennis, de mate waarin en de wijze waarop zij 

(kunnen) worden geadviseerd en de bereidheid van een aanbiedende partij om, in de hoop een 

opdracht te verwerven, acquisitieve inspanningen te verrichten die (mogelijk zelfs substantieel) 

uitstijgen boven de kosten die voorafgaand aan een transactie als gebruikelijk zouden kunnen 

worden beschouwd.  

 

Ook economisch bezien is, naar ik meen, de opvatting dat onderhandelingen altijd eenzijdig niet-

schadeplichtig zouden moeten kunnen afgebroken tot het moment waarop wilsovereenstemming is 

bereikt, voordelig. Het te allen tijde straffeloos kunnen afbreken van onderhandelingen leidt er 

immers toe dat er aan het beginnen van onderhandelingen weinig risico’s zijn verbonden; kan 

elders een beter onderhandelingsresultaat worden verkregen, dan kunnen de onderhandelingen altijd 

zonder risico worden afgebroken. De pendant van deze gedachte is dat het aanvaarden van – kort 

gezegd – een snelle gebondenheid in de onderhandelingsfase (met als gevolg dat al in een vroeg 

stadium niet meer eenzijdig straffeloos zou kunnen worden afgebroken) er in de praktijk toe kan 

leiden dat, gegeven dit risico, men terughoudend(er) zal zijn bij het aangaan van onderhandelingen. 

Dit is, economisch bezien, onwenselijk.  

 

Mogelijk is ook dat de wens om onderhandelingen altijd eenzijdig af te kunnen breken tot het 

moment waarop wilsovereenstemming is bereikt, is ingegeven door de invloed van de 

Angelsaksische rechtspraktijk. Zoals in hfdst. 1 van dit proefschrift is uiteengezet, is het leerstuk 

van de afgebroken onderhandelingen als zodanig weliswaar in het Engelse (en overigens ook in het 

Amerikaanse) recht bekend, maar feit is wel dat in het Angelsaksische recht aanzienlijk minder snel 

dan in het Nederlandse recht de conclusie gewettigd is dat onderhandelingen in een stadium zijn 

komen te verkeren waarin het onderhandelende partijen niet langer vrij staat deze eenzijdig niet-

schadeplichtig te beëindigen. Het blijkt, althans dit lijkt uit de aanvullende commentaren van een 

aantal respondenten naar voren te komen, dat de op dit punt in het Nederlandse recht bestaande 

opvattingen in de Angelsaksische rechtscultuur nogal eens op onbegrip stuit. Wellicht kan dit 

gegeven ook verklaren dat iets meer bedrijfsjuristen (19,6%) dan advocaten (16,4%) van mening 

zijn dat de praktijk beter gediend zou zijn met een ultieme invulling van het begrip “freedom to 

contract”, erop neerkomend dat onderhandelingen altijd kunnen worden afgebroken.
3
  

 

De vraag is echter of het uitgangspunt dat onderhandelingen te allen tijde straffeloos eenzijdig 

zouden moeten kunnen worden afgebroken, hoewel recht doend aan het beginsel van de 

contractsvrijheid en wellicht economisch bezien wenselijk, ook juridisch in alle opzichten tot het 

meest wenselijke resultaat leidt, nog los gezien van het feit dat deze opvatting – het zij herhaald – 

bepaald niet in overeenstemming is met de vigerende jurisprudentie. Weliswaar schept deze 

opvatting duidelijkheid in die zin dat partijen die met elkaar in onderhandeling treden, weten 

waaraan zij beginnen en dat zij op elkaar eerst aanspraken verkrijgen bij het bereiken van 

wilsovereenstemming, maar waar deze opvatting met name geen recht aan doet is de ongelijke 

positie waaruit veel onderhandelingen nu eenmaal plaatsvinden. Ik heb het dan uiteraard niet over 

                         
3
 Opvallend was namelijk dat onder de respondenten die kozen voor de hier bedoelde optie dat onderhandelingen altijd 

eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken, een relatief groot aantal, zo is mij bij de presentatie van de 

onderzoeksresultaten gebleken, werkzaam is bij multinationale ondernemingen in het kader waarvan zij regelmatig van 

doen hebben met Angelsaksische casu quo Anglo-Amerikaanse groepsondernemingen. 
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overnameonderhandelingen tussen twee multinationals, maar veeleer over (misschien wel de 

meerderheid van) de gevallen waarin er tussen de onderhandelende partijen in één of meerderlei 

opzicht geen gelijkheid bestaat. In dergelijke gevallen wordt in de door 18% van de door de 

geënquêteerden verdedigde opvatting m.i. geen recht gedaan aan de positie van de afhankelijke 

partij die, door de omstandigheden ertoe gedwongen een positief onderhandelingsresultaat moeten 

bereiken, de bereidheid zal hebben om veel geld, tijd en moeite in de onderhandelingen te 

investeren, terwijl de onderhandelingspartner, in de wetenschap dat deze tot op het allerlaatste 

moment straffeloos nog voor een ander kan kiezen, eerstgenoemde partij de facto tot vergaande 

concessies kan bewegen op een wijze die de grenzen van het betamelijke overschrijdt. Dat is tevens 

het punt waarop de vrije marktwerking haar doel voorbij schiet en ondergeschikt dient te zijn aan 

het (individuele) belang dat – kort gezegd – geen misbruik wordt gemaakt van de onevenwichtige 

situatie die aldus juridisch is gecreëerd.  

 

Uit het vorenstaande volgt dat ik mij veeleer kan vinden in de 73% van de geënquêteerden die 

hebben aangegeven dat het eenzijdig niet-schadeplichtig afbreken van de onderhandelingen slechts 

in zeer uitzonderlijke gevallen ongeoorloofd zou dienen te zijn. De optie waar deze 73% van de 

geënquêteerden voor gekozen heeft, luidt letterlijk: “Onderhandelingen kunnen weliswaar een 

stadium bereiken waarin deze niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken, maar een dergelijk 

stadium zou slechts in zeer uitzonderlijke gevallen moeten worden bereikt.”. Er is hier bewust 

gekozen voor een meer algemene omschrijving, in bewoordingen die niet direct aansluiten bij de 

door de Hoge Raad gebruikte formulering in het arrest JPO/CBB om te voorkomen dat, als gevolg 

van de herkenning van de formulering, respondenten onbewust aansluiting zouden zoeken bij de 

vigerende jurisprudentie in plaats van de vraag te beantwoorden waarmee naar hun eigen oordeel de 

praktijk het meest gediend zou zijn. Nadeel hiervan is natuurlijk dat uit de enquête niet helemaal 

helder wordt in hoeverre het in de vraagstelling weergegeven criterium aansluit bij het hiervoor 

bedoelde door de Hoge Raad in het arrest JPO/CBB genoemde criterium volgens hetwelk – kort 

gezegd – bij de vraag wanneer onderhandelingen niet meer ongestraft eenzijdig kunnen worden 

afgebroken, een strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf moet worden aangelegd. Dit 

overigens nog los van de vraag wat de Hoge Raad nu precies heeft bedoeld met deze formulering. 

Het arrest JPO/CBB laat immers ruimte voor de vraag of de Hoge Raad daadwerkelijk afstand heeft 

willen nemen van de regel zoals geformuleerd in het arrest Plas/Valburg, zoals door Drion in 

diverse publicaties is betoogd.
4
 Naar mijn mening is het evenwel een gegeven dat de lagere 

rechtspraak sinds het arrest JPO/CBB een stuk strenger is geworden in die zin dat het stadium 

waarin onderhandelingen niet meer eenzijdig mogen worden afgebroken, significant is 

opgeschoven in de richting van het moment van de contractssluiting.
5
 Uitgaande van de 

veronderstelling dat de lagere rechtspraak daarmee een juiste invulling geeft aan het arrest 

JPO/CBB, meen ik dat, zo de hiervoor bedoelde 73% van de respondenten al niet verder wil gaan 

dan de Hoge Raad, de meerderheid van de respondenten toch in elk geval lijkt “aan te schurken” 

tegen de norm zoals die door de Hoge Raad is geformuleerd in het arrest JPO/CBB.  

 

7.3.4 Betere tegenprestatie legitieme reden om af te breken?  

 

De respondenten die hadden aangegeven dat zij vinden dat onderhandelingen al in een vroeg 

stadium niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken tenzij daarvoor 
                         
4
 Drion 2005, p. 1781. 

5
 Zie hfdst. 3, par. 3.3.11. 
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zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer van de afbrekende partij mogen 

liggen (in totaal 3% van de respondenten) heeft vervolgens de vraag voorgelegd gekregen of zij van 

mening zijn dat het elders kunnen verkrijgen van een (substantieel) lagere prijs of anderszins betere 

tegenprestatie in dat verband een voldoende zwaarwegende omstandigheid oplevert. Het antwoord 

op deze vraag laat een groot verschil zien tussen de advocaten en de bedrijfsjuristen. Van de 

bedrijfsjuristen die afbreken beperkt mogelijk achten is slechts 9,1% van mening dat het elders 

kunnen verkrijgen van – kort gezegd – een betere tegenprestatie een legitieme reden vormt om de 

onderhandelingen af te breken (tegen 90,9% die dat niet vindt), terwijl van de geënquêteerde 

advocaten maar liefst 66,7% vindt dat het kunnen verkrijgen van een betere tegenprestatie een 

legitieme reden vormt om de onderhandelingen af te breken (tegen 33,3% die dat niet vindt). Over 

het totaal genomen geeft 29,4% van de geënquêteerden aan dat het elders kunnen verkrijgen van 

een (substantieel) lagere prijs of anderszins betere tegenprestatie een voldoende zwaarwegende 

omstandigheid oplevert om onderhandelingen nog eenzijdig niet-schadeplichtig af te kunnen breken 

tegen 70,6% die dat niet vindt.  

 

Grafisch weergegeven, leidt dit tot het volgende beeld: 

 

U vindt dat onderhandelingen al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen 

worden afgebroken, tenzij daarvoor zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de 

risicosfeer liggen van de afbrekende partij. Vindt u dat het elders kunnen verkrijgen van een 

(substantieel) lagere prijs of anderszins betere tegenprestatie in dat verband een voldoende 

zwaarwegende omstandigheid oplevert? 

 

 
 

Een vaste lijn in de jurisprudentie op dit punt is m.i. niet of nauwelijks waarneembaar. Daarmee 

rijst natuurlijk de vraag wat dit grote verschil tussen de beide beroepsgroepen zou kunnen 

verklaren. Wellicht dat de verklaring deels gezocht moet worden in de omstandigheid dat 

bedrijfsjuristen doorgaans opereren in een meer commercieel/juridisch getinte omgeving, terwijl 

advocaten eerder in een juridisch/commercieel getinte omgeving werkzaam zijn. In een eerder 
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commercieel getinte omgeving zal mogelijk sneller, voor wat betreft commerciële kernafspraken 

als die omtrent de prijs, het adagium hebben te gelden: “een man een man, een woord een woord” 

zodat, indien over de prijs/de tegenprestatie eenmaal overeenstemming bestaat, daarop in beginsel 

niet zal kunnen worden teruggekomen. Dat betekent ook dat een betere tegenprestatie die elders zou 

kunnen worden verkregen, ook niet kan worden beschouwd als een omstandigheid die voldoende 

zwaarwegend is om een eenzijdig afbreken in het derde onderhandelingsstadium te kunnen 

rechtvaardigen. Deze gedachtegang doortrekkend, zou ook moeten worden aangenomen dat het in 

de loop van de onderhandelingen elders kunnen verkrijgen van de betere tegenprestatie niet kan 

worden gezien als een onvoorziene omstandigheid waaraan de Hoge Raad voor het eerst refereerde 

in het arrest De Ruijterij/MBO.
6
  

 

7.3.5 Schadeplichtigheid bij ongeoorloofd afbreken van onderhandelingen wenselijk?  

 

Op het punt van de eventuele schadeplichtigheid in verband met het ongeoorloofd afbreken van 

onderhandelingen is een evident verschil merkbaar tussen het standpunt van de advocaten en dat 

van de bedrijfsjuristen. Dat verschil wordt, zij het minder graverend dan bij de opvolgende vraag, al 

direct duidelijk bij de beantwoording van de vraag of het eenzijdig afbreken onder omstandigheden 

tot schadeplichtigheid van de afbrekende partij zou moeten leiden. Van alle geënquêteerden vindt 

59% dat dit het geval zou moeten zijn door te kiezen voor de optie “geheel mee eens” of voor de 

direct daarop volgende optie op een schaal van 7 mogelijke scores. Van de geënquêteerde 

advocaten lag dit percentage op 61% en van de geënquêteerde bedrijfjuristen op 53%. 

Bedrijfjuristen lijken dus iets terughoudender dan advocaten op dit punt. Mogelijk hangt dit ook 

weer samen met de al eerder bij bedrijfsjuristen gesignaleerde kennelijke wens om te kiezen voor 

de optie die een zo groot mogelijke rechtszekerheid biedt. Wat daar verder ook van zij, communis 

opinio lijkt in elk geval te zijn dat indien sprake is van een eenzijdig ongeoorloofd afbreken van 

onderhandelingen, schadeplichtigheid daarvan één van de (rechts)gevolgen zou moeten zijn. Dat is 

in overeenstemming met de vigerende jurisprudentie.  

 

Het eenzijdig afbreken van onderhandelingen kan onder omstandigheden leiden tot 

schadeplichtigheid van de partij die de onderhandelingen afbreekt. 

 

 
 

                         
6
 Overigens, en zulks ter relativering, zij hier opgemerkt dat slechts een verhoudingsgewijs gering percentage 

(respectievelijk 2% van de geënquêteerde advocaten en 5% van de geënquêteerde bedrijfsjuristen) bij de voorafgaande 

vraag hebben laten weten van mening te zijn dat de praktijk er het meest mee gediend zou zijn indien onderhandelingen 

al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken (behoudens zwaarwegende 

omstandigheden die niet in de risicosfeer van de afbrekende partij liggen). Dit betreft dus slechts een hele kleine groep 

(ruim 3% van de totaal geënquêteerden), zodat – minst genomen – de vraag gerechtvaardigd is of op basis van zulke 

kleine (absolute) aantallen (slechts 16 respondenten) überhaupt algemene conclusies kunnen worden getrokken. Ik laat 

dit punt derhalve verder rusten. 
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Interessanter wordt het wanneer de reacties van advocaten en bedrijfsjuristen worden vergeleken 

naar aanleiding van de vraag of, indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, 

niet alleen recht op het negatief contractsbelang zou moeten bestaan, maar ook op vergoeding van 

het positief contractsbelang. Wanneer allereerst gekeken wordt naar de gecombineerde score van 

bedrijfsjuristen en advocaten, dan moet worden vastgesteld dat een aanzienlijk aantal 

geënquêteerden deze vraag in ontkennende zin beantwoordt; maar liefst 40% van de totaal 

geënquêteerden geeft aan van mening te zijn dat in voorkomend geval alleen recht zou moeten 

bestaan op vergoeding van het negatieve contractsbelang door de kiezen voor de optie “geheel mee 

oneens” of voor één score daarboven op een totale scoringsmogelijkheid van 7 opties. Wanneer de 

scores van bedrijfsjuristen en advocaten op dit punt met elkaar worden vergeleken, dan valt op dat 

49% van de bedrijfsjuristen kiest voor de optie “geheel mee oneens” of één score daarboven, terwijl 

dit percentage voor de geënquêteerde advocaten 33% bedraagt. Slechts 18% van de geënquêteerden 

vindt dat er recht zou dienen te bestaan ook op vergoeding van het positief contractsbelang (“geheel 

mee eens” of één score daaronder). Grafische weergave leidt tot het volgende beeld:  

 

Indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, dan zou er zowel recht op 

vergoeding van het negatief contractsbelang (geleden verlies) als op vergoeding van het positief 

contractsbelang (gederfde winst) dienen te bestaan. 

 

 
 

Zoals in hfdst. 9 van dit proefschrift al is betoogd, valt dogmatisch gezien niet goed te verdedigen 

waarom, zeker wanneer men een actie uit afgebroken onderhandelingen stoelt op onrechtmatige 

daad, slechts het negatief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking zou moeten komen. Toch 

is dit volgens maar liefst 40% van de geënquêteerden van de respondenten een te ver gaande 

consequentie. Dat geldt, zoals aangegeven, met name voor de groep bedrijfsjuristen. Uiteraard kan 

men trachten om via de weg van art. 6:98 BW (toerekening naar redelijkheid) of via art. 6:109 BW 

(rechtelijke matigingsbevoegdheid) te bereiken dat het niet komt tot toewijzing van positief 

contractbelang, maar interessanter is thans de vraag waarom de praktijk er kennelijk weinig voor 

voelt om, in een geval van ongerechtvaardigd afgebroken onderhandelingen, recht op compensatie 

van het positief contractsbelang toe te kennen. Duidelijk is dat de financiële consequenties van 

vergoeding van het positief contractsbelang onder omstandigheden buitengewoon groot kunnen 

zijn. Een dergelijke zware sanctie zou ontegenzeggelijk het belang van het leerstuk van de 

afgebroken onderhandelingen op aanzienlijke wijze “opwaarderen” en daarmee een verdere 

beperking vormen op het beginsel van de contractvrijheid, althans zal een zo vergaande 

consequentie als zodanig worden ervaren (dogmatisch gezien is het natuurlijk de vraag naar de 

gebondenheid in de precontractuele fase die bepaalt of en in hoeverre er sprake is van een 

derogerende werking op het beginsel van de contractsvrijheid en niet de consequenties van een 

gepleegde onrechtmatige daad die bestaat uit het ongerechtvaardigd afbreken van 

onderhandelingen). Economisch bezien zou een verklaring voor de afwijzing van de toekenning 
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van een recht op vergoeding van het positief contractsbelang naar mijn mening mogelijk gelegen 

kunnen zijn in de (in het verlengde hiervan) liggende omstandigheid dat het aanvaarden van een 

onder omstandigheden zware sanctie op een juridisch laakbare gedraging (het op onrechtmatige 

wijze eenzijdig afbreken van onderhandelingen) een rem zou kunnen vormen op de bereidheid van 

handelspartners om met elkaar in onderhandeling te treden en daarmee uiteindelijk op de 

economische bedrijvigheid. Naarmate immers de potentiële (financiële) risico’s, verbonden aan het 

voeren van onderhandelingen, toenemen, zal men de neiging hebben terughoudender te zijn bij het 

aanvangen van onderhandelingen.  

 

7.3.6 Voorbehouden 

 

Het inbouwen van voorbehouden in het onderhandelingsproces zorgt er voor dat het 

gerechtvaardigd vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen niet snel zal kunnen 

postvatten. De onderhandelingspartner weet immers dat er nog een of meerdere condities zijn die 

vervuld moeten worden en dat hij er in beginsel niet op hoeft te rekenen dat de onderhandelingen 

succesvol zullen zijn totdat die conditie of condities is of zijn ingetreden. Daarnaast biedt dit voor 

de wederpartij bij de onderhandelingen een relatieve zekerheid dat – kort gezegd – in beginsel geen 

precontractuele gebondenheid ontstaat zolang aan de voorwaarde of voorwaarden nog niet is 

voldaan. In hfdst. 6 van dit proefschrift is echter ter nuancering al het nodige opgemerkt omtrent de 

werkzaamheid van voorbehouden. Daarbij is er onder meer op gewezen dat het bijv. maar de vraag 

is in hoeverre een beroep op een goedkeuringsvoorbehoud door een ander orgaan van een 

rechtspersoon kan worden gedaan indien dat orgaan omtrent het verloop en de stand van de 

onderhandelingen op voor de onderhandelingspartner kenbare wijze op de hoogte is gehouden of 

indien het betreffende orgaan geen objectieve argumenten aan het onthouden van goedkeuring ten 

grondslag kan leggen.  

 

7.3.7 Het belang van voorbehouden voor de praktijk 

 

Algemeen, zowel door bedrijfsjuristen als advocaten, wordt het belang van het kunnen hanteren van 

voorbehouden onderstreept. Maar liefst 88% van de geënquêteerden geeft aan het “belangrijk” tot 

“heel belangrijk” te vinden om in het onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken van 

voorbehouden. Slechts 5% van de geënquêteerden laat weten hier neutraal tegenover te staan of het 

in het geheel niet belangrijk te vinden om van voorbehouden gedurende het onderhandelingsproces 

gebruik te kunnen maken.  

 

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken van 

voorbehouden (zoals bijv.: een voorbehoud van goedkeuring van een (ander) orgaan van een 

vennootschap)? 
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Vervolgens is de geënquêteerden ook de vraag voorgelegd in welke mate gebruik wordt gemaakt 

van voorbehouden tijdens het voeren van onderhandelingen. Het doel van deze en de voorafgaande 

vraag was om vast te stellen of de in dit proefschrift gesignaleerde problematiek met betrekking tot 

(een beroep op) een voorbehoud dat tijdens onderhandelingen is gemaakt, maatschappelijke 

relevantie heeft. Op de vraag in welke mate gebruik wordt gemaakt van voorbehouden in de 

praktijk tijdens het voeren van onderhandelingen, antwoordt maar liefs 79% daar “heel vaak” of 

“vaak” gebruik van te maken.  

 

In welke mate maakt u gebruik van voorbehouden (als bedoeld bij de vorige vraag) tijdens het 

voeren van onderhandelingen? 

 

 
 

Duidelijk is derhalve dat de praktijk zich in grote getale bedient van de mogelijkheid om 

voorbehouden in te bouwen in het onderhandelingsproces. Absolute koploper daarbij blijkt te zijn 

het voorbehoud van goedkeuring door een ander orgaan van een rechtspersoon. Genoemd worden 

vooral goedkeuring door de Raad van Commissarissen en goedkeuring door de Raad van 

Bestuur/de bestuurder. 41% van de geënquêteerden geeft aan “heel vaak” (of één score lager) 

gebruik te maken van het voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen en 54% 

van de geënquêteerden kiest voor de optie “heel vaak” (of één score lager) voor wat betreft het 

gebruik van het voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur/de bestuurder. Daarnaast 

werden frequent genoemd het voorbehoud van een positief advies c.q. instemming door de 

(centrale) ondernemingsraad, voorbehoud SER en voorbehoud van een positieve uitkomst van een 

due diligenceonderzoek. Overigens zijn hier wel kleine verschillen kenbaar tussen de 

geënquêteerde advocaten en de bedrijfsjuristen. Zo geven advocaten aan vaker gebruik te maken 

van het voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen (50% gaf aan heel vaak 

voor dat voorbehoud te kiezen of koos voor één score lager) terwijl ruim 29% van de geënquêteerde 

bedrijfsjuristen liet weten nagenoeg nooit te kiezen voor dit voorbehoud terwijl 31% aangaf hiervan 

wel heel vaak (of één score lager) gebruik te maken. Een vergelijkbaar beeld kwam naar voren bij 

het voorbehoud van een positief advies c.q. instemming van de (centrale) ondernemingsraad en het 

voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders. Ook deze 

voorbehouden lijken vaker te worden gebruikt door advocaten dan door bedrijfsjuristen die juist 

weer vaker gebruik lijken te maken van het voorbehoud van goedkeuring door de Raad van 

Bestuur/de bestuurder.  

 

Grafisch leidt dit tot de volgende weergaven: 

 

Indien u gebruik maakt van het voorbehoud van goedkeuring door een ander orgaan van een 

rechtspersoon, welk orgaan of welke organen kiest u dan doorgaans? 
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a) Voorbehoud goedkeuring raad van commissarissen 

 

 
 

b) Voorbehoud goedkeuring raad van bestuur/bestuurder 

 

 
 

c) Voorbehoud positief advies (centrale) ondernemingsraad 

 

 
 

d) Voorbehoud goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders 

 

 
 

Een verklaring voor de hiervoor geconstateerde verschillen tussen de antwoorden van de advocaten 

en de bedrijfsjuristen blijkt niet uit het onderzoek. Wellicht dat de relatief hogere frequentie waarin 

bedrijfsjuristen gebruik maken van het voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur/de 

bestuurder te maken heeft met de omvang van ondernemingen die een bedrijfsjurist in dient 

hebben. Dit is doorgaans weggelegd voor middelgrote tot grote ondernemingen waarbij de Raad 

van Bestuur/bestuurder doorgaans de meeste onderhandelingen niet zelf pleegt te voeren. In een 

dergelijk geval bestaat uiteraard de mogelijkheid om een voorbehoud van goedkeuring door de 

Raad van Bestuur/de bestuurder op te nemen. Dat is anders in gevallen waarin de bestuurder zelf de 

onderhandelingen voert of deel uitmaakt van het onderhandelingsteam (al dan niet bijgestaan door 
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een advocaat), zoals bij veel kleinere bedrijven het geval is.  

 

7.3.8 Waarmee is de praktijk het meest gediend ter zake van (de mogelijkheid van) een beroep op 

voorbehouden? 

 

Interessanter nog dan de verschillen die tussen advocaten en bedrijfsjuristen geconstateerd kunnen 

worden met betrekking tot het soort voorbehouden dat wordt gebruikt, zijn de verschillen in 

uitkomst binnen de verschillende groepen respondenten voor wat betreft het antwoord op de vraag 

waarmee volgens de respondenten de praktijk het meest gediend zou zijn ter zake van (de 

mogelijkheid van) een beroep op voorbehouden. De respondenten werd een keuze geboden tussen 

vier antwoorden, te weten:  

 

1. Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou, ongeacht de achterliggende reden 

voor dat beroep, altijd mogelijk moeten zijn (voor deze optie koos 49% van de respondenten); 

2. Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien 

daarvoor redelijke argumenten bestaan, ook wanneer deze in de risicosfeer liggen van de partij ten 

behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt (43% van de respondenten koos voor deze 

mogelijkheid); 

3. Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien 

daarvoor zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de partij ten 

behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt (4% van de respondenten koos voor deze 

mogelijkheid); en 

4. Voor zover de respondenten niet één van de drie voorafgaande opties wilden kiezen, hadden zij 

de mogelijkheid hun eigen visie te geven (4% van de respondenten heeft van deze mogelijkheid 

gebruik gemaakt). 

 

Een aantal respondenten heeft ook concreet aangegeven wat hun eigen visie betrof voor zover zij 

zich niet in een van de drie voorafgaande antwoorden konden vinden. Afgezien van een enkele zeer 

afwijkende visie lagen de meest geventileerde eigen meningen tussen antwoord 1 en antwoord 2.  

 

49% Van de ondervraagden koos dus voor het antwoord dat de praktijk volgens hen het meest 

gediend zou zijn met de situatie waarin een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, 

ongeacht de achterliggende reden voor dat beroep, altijd mogelijk zou zijn, terwijl 43% van de 

ondervraagden juist vindt dat een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud alleen 

mogelijk zou moeten zijn indien daarvoor redelijke argumenten bestaan, ook wanneer deze in de 

risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt. Dit contrast is, 

minst genomen, opvallend te noemen. 

 

Grote verschillen tussen advocaten en bedrijfsjuristen waren er niet; 52% van de bedrijfsjuristen 

koos voor optie 1 tegen 47% van de advocaten, 43% van de bedrijfsjuristen koos voor optie 2 tegen 

42% van de advocaten, 3% van de bedrijfsjuristen koos voor optie 3 tegen 4% van de advocaten en 

voor het ventileren van een eigen mening koos 2% van de bedrijfsjuristen tegen 6% van de 

advocaten.  
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Grafisch weergegeven komt het volgende beeld naar voren:  

 

Waarmee is volgens u de praktijk het meest gediend? 

 

 
 

In hfdst. 6 van dit proefschrift is uitgebreid ingegaan op de problematiek met betrekking tot 

voorbehouden, zowel vanuit het perspectief van degene ten behoeve van wie het voorbehoud is 

gemaakt als vanuit het perspectief van degene die in de positie verkeert om al dan niet goedkeuring 

aan de totstandkoming van een overeenkomst te onthouden. In dat kader passeerden diverse 

leerstukken de revue. Bij de benadering van al deze leerstukken spelen verwachting en (daarmee 

samenhangend) uitleg telkens een cruciale rol en het moge duidelijk zijn dat in het verlengde 

daarvan vervolgens weer de kennelijk in de praktijk levende perceptie met betrekking tot de 

mogelijkheid van het doen van een beroep op een voorbehoud van belang is. Wanneer het immers 

aankomt op hetgeen partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten en uit 

elkaars gedragingen hebben mogen afleiden zal de rechter onder meer rekening kunnen (en 

waarschijnlijk ook zullen) houden met hetgeen in de beroepsgroep waartoe betrokken partijen 

behoren, gebruikelijk is. En kennelijk is 92% van de geënquêteerden van mening dat, zo al niet 

zonder opgave van reden (laat staan zonder opgave van een objectief redelijk argument) 

goedkeuring aan een transactie kan worden onthouden casu quo op een dergelijk voorbehoud een 

beroep kan worden gedaan, dat dit dan toch in elk geval mogelijk zou moeten zijn indien 

goedkeuring op redelijke gronden wordt onthouden, zelfs wanneer die gronden in de risicosfeer 

liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is bedongen. Dat gaat ver. Stel bijv. dat 

een onderneming haar beleid op enig moment, wanneer de onderhandelingen zich in een 

eindstadium bevinden maar voordat het onderhandelingsresultaat ter goedkeuring aan de Raad van 

Commissarissen wordt voorgelegd, wijzigt zonder daartoe op bijv. economische gronden te worden 

gedwongen. Dan is m.i. toch evident sprake van een omstandigheid die in de risicosfeer van die 

partij ligt. Op dergelijke omstandigheden (ook al zijn zij door partijen niet voorzien, dat wil zeggen: 

op enigerlei wijze in het onderhandelingsproces of de reeds bereikte overeenstemming 

verdisconteerd) heeft m.i. de Hoge Raad niet het oog gehad in het arrest De Ruijterij/MBO, maar 
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stel nu dat met een beroep op de beleidswijziging goedkeuring wordt onthouden. 92% van de 

geënquêteerden is klaarblijkelijk van mening dat het dan het orgaan dat de goedkeuring op die 

grondslag onthoudt, vrij staat om zulks te doen en dat het degene ten behoeve van wie het 

voorbehoud is gemaakt op zijn beurt vrij staat om een beroep op dit voorbehoud te doen teneinde 

zich op die manier gelegitimeerd (dat wil zetten: zonder schadeplichtig te zijn of tot 

dooronderhandelen gedwongen te kunnen worden) aan de onderhandelingen te kunnen onttrekken.  

 

Deze uitkomst van het onderzoek verbaast. Niet alleen omdat zij naar mijn mening op gespannen 

voet staat met de jurisprudentie (en dan met name de arresten Electro Holding/Ehrbecker
7
, De 

Ruijterij/MBO
8
 en Advanced Travel Partners/PSL Groep

9
), maar ook omdat zij op gespannen voet 

lijkt te staan met zowel de bij de beantwoording van andere vragen gezochte rechtszekerheid en 

daarnaast met het antwoord op de vervolgvraag in het onderzoek met betrekking tot de (mate van) 

inspanning die, ingeval van een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de partij ten behoeve van wie 

dat voorbehoud is gemaakt, zich zou dienen te getroosten om de goedkeuring ook te verkrijgen. Op 

deze laatste vraag antwoordt 75% van de geënquêteerden van mening te zijn dat degene ten 

behoeve van wie een goedkeuringsvoorbehoud is gemaakt, zich dient in te spannen om die 

goedkeuring ook daadwerkelijk te verkrijgen (de scores “geheel mee eens” en één score lager op 

een totaalscore van 7).  

 

7.3.9 De mogelijkheid van een beroep op voorbehouden; de praktijk versus de jurisprudentie 

 

Allereerst de jurisprudentie. In de casus die ten grondslag lag aan het arrest De Ruijterij/MBO was 

sprake van een door De Ruijterij gemaakt voorbehoud ten aanzien van goedkeuring van de 

moedermaatschappij (de Engelse topholding). Deze onthield vervolgens goedkeuring met als 

argument verslechterde economische omstandigheden en prognoses die zouden moeten leiden tot 

een investeringsstop. Het Hof was van mening dat De Ruijterij de onderhandelingen ten onrechte 

had afgebroken en derhalve geen beroep kon doen op het bedongen voorbehoud van goedkeuring 

van de transactie door de moedermaatschappij nu de redenen die werden gegeven om die 

goedkeuring te onthouden – kort gezegd – geen enkel verband hielden met de punten waarover door 

partijen werd onderhandeld en al was gesproken. Zo werd er bijv. wel onderhandeld over het risico 

van archeologische vondsten en het ontbreken van een schonegrondverklaring, maar de argumenten 

die werden aangevoerd ter onthouding van de goedkeuring waren in de onderhandelingen nimmer 

aan bod gekomen. Om cassatietechnische redenen kon de Hoge Raad geen oordeel geven over het 

antwoord op de vraag of het orgaan dat goedkeuring zou hebben moeten verlenen onder de 

gegevens omstandigheden vrijstond om die goedkeuring ook, in het licht van de omstandigheden 

van het geval, te onthouden.  

 

Uit de overwegingen van het Hof kan m.i. minst genomen worden afgeleid dat het orgaan dat het in 

zijn macht heeft om al dan niet zijn goedkeuring te verlenen, het onthouden van goedkeuring zal 

dienen te beargumenteren. Daarnaast volgt uit de redenering van het Hof dat ook gekeken moet 

worden naar de validiteit van de aard van de argumenten die worden aangevoerd in het kader van 

het gedane beroep op een voorbehoud. In elk geval was het Hof van mening dat aan de 

                         
7
 HR 14 mei 1993, NJ 1993, 446 (Electro Holding/Ehrbecker). 

8
 HR 14 juni 1996, NJ 1997, 481 (De Ruijterij/MBO). 

9
 Hof Arnhem 26 augustus 2003, JOR 2003, 250. 
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omstandigheid dat de argumenten die werden aangevoerd voor een beroep op het 

goedkeuringsvoorbehoud tussen partijen in het kader van de gevoerde onderhandelingen niet eerder 

aan de orde waren gekomen, gewicht toekomt.  

 

In de zaak Advanced Travel Partners/PSL Groep was het Hof van mening dat de onthouding van de 

goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op zichzelf dit recht had, 

dient te worden getoetst aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In het betreffende geval 

kon de goedkeuring naar het oordeel van het Hof niet meer worden geweigerd omdat de 

onderhandelaar van Advanced Travel Partners ook (als minderheidsaandeelhouder (!)) deel 

uitmaakte van de algemene vergadering van aandeelhouders. Verder is in deze uitspraak van belang 

de overweging van het Hof (r.o. 4.6) dat de algemene vergadering van aandeelhouders geen goede 

gronden zou hebben gehanteerd voor het onthouden van goedkeuring. De algemene vergadering 

van aandeelhouders beriep zich in het onderhavige geval immers op de tegenvallende uitkomst van 

het due diligenceonderzoek, terwijl zij zich in een eerder stadium van de onderhandelingen reeds 

akkoord had verklaard met de uitkomsten ervan. Sprekender is in dit verband is nog r.o. 4.4, waarin 

het Hof vooropstelt dat 

 
“in een geval als het onderhavige de bevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders om haar 

goedkeuring aan de transactie te onthouden, dient te worden getoetst aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. Dit 

betekent dat het de algemene vergadering van aandeelhouders niet vrij staat om onredelijk, bijv. zonder goede grond, 

haar toestemming te onthouden. Hierbij dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen”, 

 

aldus het Hof.  

 

Ook uit deze uitspraak volgt dus dat de vrijheid van een orgaan dat het in zijn macht heeft om 

goedkeuring te onthouden, bepaald niet onbeperkt is. Ik verwijs in dit verband tot slot naar de 

overwegingen van de Hoge Raad in Electro Holding/Ehrbecker. In de zaak Electro 

Holding/Ehrbecker diende de goedkeuring te worden verkregen van de ondernemingsraad, althans 

een positief advies. Het ging in deze zaak om fusieonderhandelingen in het kader waarvan de 

onderhandelingspartner van Ehrbecker Antillen Holding N.V. deze vennootschap en haar 

bestuurder in persoon, verweet de onderhandelingen schadeplichtig te hebben afgebroken. Meer in 

het bijzonder stoelde de onderhandelingspartner zijn vordering op de omstandigheid dat Ehrbecker, 

althans de bestuurder van deze vennootschap, zich – kort gezegd – onvoldoende inspanning had 

getroost om de ondernemingsraad met het fusieplan te doen instemmen. Uit de rechtsoverwegingen 

van de Hoge Raad met betrekking tot deze uitspraak kan worden afgeleid dat het in beginsel niet 

alleen voldoende is om een objectief beeld van (de stand van) de onderhandelingen te schetsen, 

maar lijkt naar voren te komen dat in casu op Ehrbecker de verplichting rustte om een positief 

advies van de ondernemingsraad daadwerkelijk te bevorderen.  

 

De gedachtegang die erop neerkomt dat men zich zonder objectief valide redenen of zelfs zonder 

enige redengeving op een goedkeuringsvoorbehoud zou kunnen beroepen verhoudt zich niet met 

het uitgangspunt dat er op de organisatie ten behoeve van wie een voorbehoud is bedongen – 

zakelijk weergegeven – een inspanningsplicht rust (die dan kennelijk gestoeld dient te worden op 

de precontractuele redelijkheid en billijkheid dan wel voortspruit uit of belichaamd is in de reeds 

bereikte overeenstemming) om die goedkeuring ook daadwerkelijk te verkrijgen. Interessant is in 

dit verband het antwoord op de vraag die aan de geënquêteerden is gesteld of, ingeval van een 

bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt, zich 
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dient in te spannen om de goedkeuring ook daadwerkelijk te verkrijgen. Op deze vraag antwoordt 

maar liefs 72% met “ja” of één score lager op een totale scoremogelijkheid van 7. Of, grafisch 

weergegeven:  

 

 
 

Deze uitkomst verrast, nu zij op gespannen voet staat met het hiervoor omschreven en door bijna de 

helft van de geënquêteerden voorgestane uitgangspunt dat een beroep op een voorbehoud altijd 

mogelijk zou moeten zijn, ongeacht de reden of redenen die daaraan ten grondslag ligt of liggen.
10

 

 

Wat daar verder ook van zij, naar mijn mening is in elk geval sprake van een bestendige lijn in de 

jurisprudentie die klaarblijkelijk niet aansluit bij de wens van een belangrijk deel van de praktijk 

om, voorzichtig geformuleerd, het goedkeurende orgaan een zo groot mogelijke discretionaire 

bevoegdheid toe te kennen en al helemaal niet bij de klaarblijkelijk bij bijna de helft van de 

geënquêteerden bestaande wens om een beroep op een goedkeuringsvoorbehoud altijd mogelijk te 

achten, ongeacht de redenen voor een dergelijk beroep.  

 

De resultaten van het onderzoek op dit punt passen ook niet in het beeld dat uit de beantwoording 

van tal van andere vragen volgt en dat vooral lijkt te duiden op een streven naar zoveel mogelijk 

rechtszekerheid door op voorhand al zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren omtrent de eventuele 

rechtsgevolgen van een eenzijdig afbreken van onderhandelingen. Wanneer men immers zou willen 

aannemen dat een absolute vrijheid van een goedkeurend orgaan zou bestaan om al dan niet 

goedkeuring te onthouden, dan krijgen onderhandelingen eerder het karakter van een roulettespel 

(de in hfdst. 1 van dit proefschrift omschreven kanstheorie “pur sang”) en dat kan, lijkt mij, toch 

ook niet de bedoeling zijn wanneer men de rechtszekerheid tenminste niet volledig uit het oog wil 

verliezen. Bovendien, indien men deze gedachtegang consequent zou doortrekken, zou rechtens 

relevant vertrouwen in – kort gezegd – het welslagen van de onderhandelingen nimmer kunnen 

postvatten; afgezien van situaties waarin het goedkeurende orgaan bijv. zelf de indruk heeft gewekt 

zijn goedkeuring niet (meer) te zullen onthouden, zou de onderhandelingspartner dan immers altijd 

rekening dienen te houden met het alsnog onthouden worden van goedkeuring. Daarmee zou het 

leerstuk van het ongeoorloofd eenzijdig afbreken van onderhandelingen gedegradeerd worden tot 

(maar niet minder interessant overigens) het leerstuk van (de toerekenbare schijn van) 

volmachtverlening of het leerstuk van de wilsvertrouwenstheorie. Van een onrechtmatige daad 
                         
10

 Dit zou slechts anders zijn indien men een onderscheid zou willen aanbrengen tussen de door de Hoge Raad tot 

uitgangspunt genomen inspanningsplicht van (in casu) Ehrbecker en de vraag of, indien aan die inspanningsplicht is 

voldaan maar goedkeuring niet wordt verkregen, de reden waarom die goedkeuring niet kon worden verkregen, er dan 

nog toe doet. Een dergelijk onderscheid acht ik evenwel gekunsteld; het verlangen van een inspanningsverplichting om 

te trachten om op basis van inhoudelijke argumenten de goedkeuring van een orgaan of van de ondernemingsraad te 

verkrijgen, verhoudt zich naar mijn smaak niet met het uitgangspunt dat het goedkeurende orgaan vervolgens zich 

daaraan niets gelegen zou behoeven te laten liggen en om welke (eventueel onzinnige) reden dan ook of zelfs zonder 

überhaupt enige redengeving goedkeuring kan onthouden. 
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wegens het eenzijdig afbreken van onderhandelingen op basis van gewekt rechtens relevant 

vertrouwen in – kort gezegd – een goede afloop van de onderhandelingen, zal dan immers in de 

praktijk geen sprake meer kunnen zijn. Dat kan natuurlijk een optie zijn, maar is, althans wat mij 

betreft, in elk geval een minder wenselijke optie omdat het daarin een stuk lastiger wordt om, in 

de gevallen waarin dat wenselijk zou zijn, een billijkheidscorrectie toe te passen. 

 

Verder meen ik dat de opvatting dat een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud altijd 

mogelijk zal moeten zijn, ongeacht de achterliggende reden voor het niet verlenen van goedkeuring 

door het betreffende orgaan, het in de praktijk nagenoeg onmogelijk zou maken om adequaat op te 

treden in gevallen waarin misbruik wordt gemaakt van een bedongen goedkeuringsvoorbehoud. 

Ook dit lijkt mij een onwenselijke consequentie. 

 

Natuurlijk is het lastig om de nodige nuancering (die juristen nu eenmaal eigen is) goed te 

verwerken in een enquête, waarin de ruimte voor nuance – gegeven de noodzakelijkerwijs nu 

eenmaal bestaande beperking voor wat betreft de te geven antwoorden – beperkt is. Desalniettemin 

blijkt toch bij een significante groep respondenten de wens te bestaan om, voor wat betreft de 

mogelijkheid om een beroep op een voorbehoud te doen, minder restrictief te zijn dan de huidige 

jurisprudentie op dit punt. Interessant wordt dan natuurlijk de vraag wat de hiervoor bedoelde bijna 

50% van de respondent heeft bewogen om de stelling in te nemen dat een beroep op een 

voorbehoud, ongeacht de redenen daarvoor, altijd mogelijk zou moeten zijn. Mogelijk dat ook dit 

antwoord weer valt terug te voeren op de wens om zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf te creëren 

met betrekking tot hetgeen tussen partijen in de onderhandelingsfase rechtens is. Echter, zoals 

hiervoor al aangegeven, leidt dit tot niet meer dan een schijnzekerheid. Onderhandelen verwordt 

dan immers – het zij herhaald – tot een roulette waarbij één van de onderhandelingspartners in feite 

op elk door hem gewenst moment de spreekwoordelijke stekker uit de onderhandelingen kan 

trekken zonder dat dit voor hem leidt tot enigerlei vorm van aansprakelijkheid. Naar mijn mening 

worden de belangen van de onderhandelingspartner daarmee te zeer uit het oog verloren en ligt 

misbruik op de loer. Bovendien zou er van het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen in die 

visie weinig tot niets overblijven, omdat alsdan zou moeten worden aangenomen dat, indien een 

voorbehoud is gemaakt, een rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen nimmer zou moeten worden aangenomen. Bovenal echter strookt deze opvatting 

niet met de vigerende jurisprudentie.  

 

7.3.10 De relevantie van de kennis van de goedkeurende derde bij goedkeuringsvoorbehouden 

 

Wat van de hiervoor uiteengezette argumenten verder ook zij, de vraag in hoeverre, ingeval van een 

bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de mate waarin het orgaan dat goedkeuring dient te verlenen, 

is geïnformeerd over de stand van de onderhandelingen relevant is voor de vraag in hoeverre een 

voorbehoud nog kan worden ingeroepen, is in overeenstemming met de hiervoor gesignaleerde 

tweedeling binnen de groep geënquêteerden. 47% Beantwoordt deze vraag in bevestigende zin en 

43% in ontkennende zin. 10% Geeft aan geen mening te hebben.  
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Bent u van mening dat de mate waarin, bij een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, het orgaan dat 

goedkeuring dient te verlenen, is geïnformeerd over de stand van de onderhandelingen van invloed 

dient te zijn op de vraag in hoeverre het voorbehoud nog kan worden ingeroepen? 

 

 
 

Ik interpreteer de respons op deze vraag aldus dat de groep respondenten die van mening is dat een 

beroep op een voorbehoud altijd mogelijk moet zijn, ongeacht de reden daarvoor, bij de 

laatstbedoelde vraag het antwoord “nee” heeft ingevuld terwijl de groep respondenten die heeft 

aangegeven dat een beroep op een voorbehoud alleen mogelijk moet zijn met een legitieme reden, 

gekozen heeft voor het antwoord “ja” (dan wel “geen mening”). Interessant is vervolgens het 

antwoord op de alleen aan de bedrijfsjuristen gestelde vraag of, indien goedkeuring van een (ander) 

orgaan binnen de vennootschap nodig is voor het intreden van de contractuele fase, het voorkomt 

dat dit (andere) orgaan bewust bepaalde informatie over de stand van het onderhandelingsproces 

wordt onthouden om er op deze wijze voor te (kunnen) zorgen dat op het bedongen voorbehoud een 

beroep kan worden gedaan. Daarop antwoordt ruim 93% van de ondervraagde bedrijfsjuristen met 

“nee” tegen slechts bijna 7% die deze vraag in bevestigende zin beantwoordt. Kennelijk, kijkend 

naar de vigerende jurisprudentie op dit punt, leeft, althans onder de geënquêteerde bedrijfsjuristen, 

in onvoldoende mate het besef dat er, zoals in hfdst. 6 van dit proefschrift wordt verdedigd, wel 

degelijk een verband bestaat tussen het recht om goedkeuring te onthouden (casu quo het recht van 

de vennootschap om op een goedkeuringsvoorbehoud een beroep te doen) enerzijds en de mate 

waarin het orgaan dat het in zijn macht heeft om goedkeuring te onthouden, geïnformeerd is 

omtrent het verloop en de stand van de onderhandelingen, anderzijds.  

 

Aan de advocaten was in dit verband de vraag voorgelegd of, indien een voorbehoud is gemaakt 

van goedkeuring door een (ander) orgaan binnen de organisatie van de cliënt, de advocaat de cliënt 

dan adviseert over de mate waarin dat orgaan dient te worden geïnformeerd met betrekking tot de 

stand van de onderhandelingen. 79% Antwoordde hierop bevestigend tegen 21% die deze vraag 

ontkennend beantwoordde. Klaarblijkelijk zijn de geënquêteerde advocaten zich dus in 
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overwegende mate meer bewust van het hiervoor genoemde verband tussen het recht om 

goedkeuring te onthouden casu quo zich op een goedkeuringsvoorbehoud te beroepen en de mate 

van informatie omtrent – kort gezegd – het onderhandelingsproces. Grafisch weergegeven geeft dit 

het volgende beeld:  

 

Indien u goedkeuring van een (ander) orgaan binnen uw organisatie heeft bedongen, komt het dan 

voor dat u dit (andere) orgaan bewust bepaalde informatie over de stand van het 

onderhandelingsproces onthoudt, teneinde te voorkomen dat op het bedongen voorbehoud geen 

beroep meer kan worden gedaan? 

 

 
Indien u het voorbehoud van goedkeuring van een (ander) orgaan binnen de organisatie van uw 

cliënt heeft bedongen, adviseert u uw cliënt dan over de mate waarin dat orgaan dient te worden 

geïnformeerd met betrekking tot de stand van de onderhandelingen? 
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Aan de bedrijfsjuristen is ook gevraagd of er, op het punt van de informatieverstrekking met 

betrekking tot (de stand van) het onderhandelingsproces aan een orgaan dat goedkeuring al dan niet 

kan onthouden, beleid is gevormd. Een kwart van de geënquêteerde bedrijfsjuristen was dit niet 

bekend, 52% beantwoorde deze vraag ontkennend en 23% bevestigend. Ofwel, grafisch 

weergegeven:  

 

Bestaat er binnen uw onderneming beleid op dit punt? 

 

 
 

De achtergrond van laatstgenoemde vraag was onder meer om te onderzoeken of er voor de 

bedrijfsjurist op dit punt wellicht (in potentie) een spanningsveld aanwezig is. Veel bedrijfsjuristen 

vervullen immers ook bijv. de functie van “company secretary” of zijn secretaris van de Raad van 

Commissarissen of zijn in elk geval aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van 

Commissarissen terwijl, zoals ook uit onderzoek naar voren komt, het voorbehoud van goedkeuring 

van de Raad van Commissarissen nu juist één van de favoriete voorbehouden blijkt te zijn. Niet 

ondenkbaar is dat van de bedrijfsjurist onder die omstandigheden wordt verlangd dat hij een 

bewuste keuze maakt tussen ofwel het volledig informeren van de Raad van Commissarissen 

(opdat deze zijn toezichthoudende taak op de vennootschap en de met haar verbonden onderneming 

kan uitoefenen), ofwel zich genoodzaakt ziet om bewust bepaalde informatie omtrent (de stand 

van) de onderhandelingen te onthouden aan de Raad van Commissarissen. Dit laatste om op deze 

manier te voorkomen dat de Raad door de onderhandelingspartner van de vennootschap op enig 

moment het verwijt kan worden gemaakt dat de Raad van Commissarissen, door niet eerder in het 

onderhandelingsproces in te grijpen, bijv. zijn recht om alsnog goedkeuring te onthouden, heeft 

verwerkt.  
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7.3.11 Contractuele vastlegging rechtsgevolgen 

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat de rechtspraktijk in grote getale gebruik maakt van de 

mogelijkheid om de rechtsgevolgen, verbonden aan het voeren van onderhandelingen in het 

algemeen en, meer in het bijzonder aan het (al dan niet eenzijdig) afbreken van onderhandelingen, 

vooraf contractueel vast te leggen. 78% Van de respondenten kiest, op een schaal van 7 

scoringsmogelijkheden, voor de score “heel belangrijk” of één score daaronder.  

 

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te hebben 

om afspraken te kunnen maken over het onderhandelingsproces zelf, zoals bijv. afspraken omtrent 

het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid de onderhandelingen af te breken, etc? 

 

 
 

Meestal worden die afspraken vastgelegd in intentieverklaringen (“letter of intent”, “memorandum 

of understanding” of een soortgelijk document). Mee dan 65% van de geënquêteerden liet althans 

weten “vaak” tot “heel vaak” van dergelijke documenten gebruik te maken.  

 

Maakt u in uw advisering gebruik van documenten “Letters of Intent”, “Memoranda of 

Understanding” of soortgelijke documenten als instrument om bewust binding te creëren dan wel 

om zoveel mogelijk vrijheid te creëren om de onderhandelingen te kunnen afbreken? 

 

 
 

De respondenten is ook de vraag voorgelegd hoe vaak zij bepaalde afspraken in dit verband vooraf 

contractueel vastleggen. Grafisch weergegeven gaf dit het volgende beeld:  
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Maakt u in onderhandelingen afspraken over (de beperking van de) vrijheid van partijen om die 

onderhandelingen, desnoods eenzijdig, af te kunnen breken? 

 

 
 

Maakt u in onderhandelingen afspraken over kostentoedeling in geval de onderhandelingen worden 

afgebroken? 

 

 
 

Maakt u in onderhandelingen een forumkeuzeafspraak voor het geval in de onderhandelingsfase 

een geschil ontstaat? 

 

 
 

Maakt u, indien u met een buitenlandse wederpartij onderhandelt, een afspraak over het op de 

onderhandelingsfase toepasselijke recht? 

 

 
 

Uit deze resultaten komt naar voren dat de rechtspraktijk met name op de punten waarover 

makkelijk discussie ontstaat (zoals het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en de vraag in 

hoeverre bij een (eenzijdig) afbreken van onderhandelingen schadeplichtigheid ontstaat of recht op 

vergoeding van gemaakte acquisitiekosten) de weg naar het algemeen verbintenissenrecht in ruime 
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mate heeft gevonden. In veel gevallen worden onzekerheden uitgesloten door vooraf afspraken te 

maken over de rechtsgevolgen van een premature (eenzijdige) beëindiging van onderhandelingen. 

Dit gegeven toont echter eveneens aan dat er voor de rechter nog een belangrijke taak is weggelegd 

om, voor gevallen waarin partijen de hiervoor aangestipte punten niet hebben geregeld, 

duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot hetgeen in de gegeven omstandigheden tussen 

partijen rechtens is.  

 

7.4 Conclusie 

 

Zonder daarbij de pretentie te hebben van statistische significantie meen ik dat het 

praktijkonderzoek desalniettemin een interessant beeld geeft van de wijze waarop de rechtspraktijk 

aankijkt tegen diverse aspecten van het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen. Zo stel ik 

onder meer vast dat: 

 

- een belangrijk deel van de ondervraagde praktijkjuristen er moeite mee heeft om aan de hand van 

de vigerende jurisprudentie vast te stellen of onderhandelingen nog eenzijdig niet-schadeplichtig 

kunnen worden afgebroken; 

 

- de meerderheid van de ondervraagde praktijkjuristen van mening is dat rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen bij voorkeur minder snel zou moeten worden aangenomen dan thans in 

de jurisprudentie het geval lijkt te zijn (ook met toepassing van de “strenge en tot terughoudendheid 

nopende maatstaf” uit het arrest JPO/CBB); en 

 

- er in het algemeen grote waarde wordt gehecht niet alleen aan de mogelijkheid van het gebruik 

van voorbehouden in het onderhandelingsproces, maar ook aan de werking daarvan. Méér waarde 

naar mijn oordeel dan op grond van de vigerende literatuur en jurisprudentie gerechtvaardigd is! 

 

Voor deze uitkomsten zijn tal van mogelijke verklaringen aan te dragen. Wat van deze mogelijke 

verklaringen echter ook zij: de op een aantal punten geconstateerde discrepantie tussen de wensen 

van de geënquêteerde praktijkjuristen op het punt van de rechtsontwikkeling en de stand van zaken 

met betrekking tot deze punten in de literatuur en jurisprudentie geeft, minst genomen, stof tot 

nadenken! 

 



8 Juridische grondslagen in de precontractuele fase 
 

8.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke juridische grondslagen besproken voor een vordering 

gebaseerd op – kort gezegd – het ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen, zij het op 

basis van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen, zij het op basis van “andere 

omstandigheden” die maken dat het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar is. 

Allereerst zal kort worden ingegaan op de juridische grondslag voor aansprakelijk wegens 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen in de contractuele fase, waarin sprake is van een 

rompovereenkomst of een andere contractuele verplichting tot (door)onderhandelen (par. 8.2). 

Vervolgens concentreer ik mij op het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase. 

Aan de orde zullen in dat kader achtereenvolgens komen, na een korte theoretische verhandeling 

over de mogelijke bronnen van verbintenissen (par. 8.3), de redelijkheid en billijkheid als 

eventuele zelfstandige bron van verbintenissen (par. 8.4.1), de onrechtmatige daad als grondslag 

en de rechtsfiguren van de ongerechtvaardigde verrijking, de onverschuldigde betaling en de 

zaakwaarneming (par. 8.4.4 t/m 8.4.7). Ik besluit met een korte verhandeling over de zogenaamde 

schadevoorkomingsplicht als eventuele bron (par. 8.4.8) en mijn conclusie (par. 8.5). 

 

Niet alleen voor wat betreft de juridische grondslag voor aansprakelijkheid wegens het afbreken 

van onderhandelingen in het stadium waarin dit partijen (of één van hen) niet meer vrij staat, 

bestaat geen eenduidigheid (hoewel er m.i. wel sprake is van een grootste gemene deler). Dit zelfde 

geldt eveneens (of, beter gezegd: in veel sterkere mate) voor de aansprakelijkheid voor wat met 

betrekking tot de in hfdst. 3 en hfdst. 4 behandelde driefasenleer werd aangeduid als de “tweede 

fase”, ofwel de situatie waarin het weliswaar voor beide partijen nog mogelijk is de 

onderhandelingen eenzijdig niet-schadeplichtig af te breken, maar waarin de afbrekende partij wel 

gehouden kan worden om de kosten die de andere partij heeft gemaakt, te vergoeden. Over de 

juridische grondslagen voor een vergoedingsplicht in deze laatst bedoelde situatie is in hfdst. 4 van 

dit proefschrift al uitvoerig ingegaan. Ik laat dit aspect hier dan ook verder onbesproken.  

 

8.2 De juridische grondslag bij de rompovereenkomst 

 

Zoals in de hfdst. 2 en 3 al naar voren is gekomen, betreft een vordering tot dooronderhandelen of 

een vordering tot schadevergoeding in verband met de ongelegitimeerde weigering om door te 

onderhandelen in geval van een rompovereenkomst een vordering uit overeenkomst. Ook al bevat 

de rompovereenkomst niet met zoveel woorden de verplichting om te trachten via de weg van 

onderhandelingen de nog ongeregelde punten (de “witte plekken”) alsnog in te vullen, die 

verplichting wordt geacht voort te vloeien uit de reeds bereikte overeenstemming (het zogenaamde 

pactum de contrahendo). Weigert een partij bij een rompovereenkomst de onderhandelingen voort 

te zetten, dan kan van die verplichting dus in beginsel nakoming worden gevorderd en onder 

omstandigheden zou de rompovereenkomst ook kunnen worden ontbonden op voet van het 

bepaalde in art. 6:265 BW. In hfdst. 9 zal op deze remedies nader worden ingegaan. Waar het in dit 

hoofdstuk om gaat is dat de grondslag voor zowel een vordering tot dooronderhandelen als voor 

een vordering tot schadevergoeding of ontbinding de rompovereenkomst zelf is. Men zou zich nog 

de vraag kunnen stellen in hoeverre onrechtmatige daad wellicht een (extra) grondslag zou kunnen 

vormen. Uitgangspunt bij de beantwoording van deze vraag is natuurlijk dat een vordering uit 
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onrechtmatige daad, in het geval van niet nakoming van overeenkomsten, uitsluitend mogelijk is 

naast of in plaats van een vordering uit de overeenkomst zelf indien de gewraakte handelwijze ook 

los van de contractuele context onrechtmatig is in de zin van art. 6:162 BW.
1
 Geheel zonder 

praktische betekenis is deze vraag niet; zij wordt onder meer relevant in de situatie dat een 

vordering uit overeenkomst, bijv. in verband met een daarop geënte exoneratieclausule, is 

afgesneden of wanneer er in het kader van internationaal privaatrechtelijke aspecten of in verband 

met alternatieve competentieregels de voorkeur gegeven zou worden aan een vordering uit 

onrechtmatige daad boven een vordering uit overeenkomst.
2
  

 

Bezien wij de gewraakte handelwijze (het afbreken van de onderhandelingen casu quo de weigering 

deze voort te zetten) nader, dan zou m.i. moeten worden geconcludeerd dat dit handelen op zichzelf 

niet maatschappelijk onzorgvuldig in de zin van art. 6:162 BW is. Hoofdregel in ons 

verbintenissenrecht is immers dat, als uitvloeisel van het beginsel van de contractsvrijheid, 

onderhandelende partijen vrij zijn om de onderhandelingen af te breken. Ik verwijs naar hetgeen ik 

daaromtrent in hfdst. 1 heb uiteengezet. Bezien wij de gewraakte handelwijze evenwel in het licht 

van het leerstuk van de precontractuele redelijkheid en billijkheid en nemen wij, in het verlengde 

daarvan, aan dat ook partijen bij een overeenkomst jegens elkaar zijn komen te verkeren in een door 

de redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding waarbij zij hun handelen mede moeten 

laten leiden door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij, dan ligt de situatie m.i. toch net 

anders. Niet het toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van een verplichting onder de 

overeenkomst is dan maatschappelijk onzorgvuldig, maar het, in strijd met de contractuele 

redelijkheid en billijkheid weigeren de onderhandelingen voort te zetten is dat dan m.i. wel. Het zou 

immers minst gesproken nogal bevreemden indien (conform hetgeen ik hierna zal betogen) een 

teleurgestelde partij in de precontractuele fase op basis van onrechtmatige daad een vordering tot 

dooronderhandelen of tot schadevergoeding zou kunnen instellen in verband met een weigering de 

onderhandelingen voort te zetten, terwijl die grondslag plotseling geen opgeld meer zou doen in de 

contractuele fase waar de teleurgestelde partij met precies dezelfde feiten wordt geconfronteerd. 

Niet alleen acht ik het onwenselijk om de teleurgestelde partij die remedie te onthouden, maar 

bovendien acht ik dat, zoals aangegeven, ook dogmatisch moeilijk verdedigbaar. Wanneer men 

daarbij aanneemt dat niet de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de contractuele 

verplichting op zichzelf het maatschappelijk onzorgvuldig handelen oplevert, maar de weigering 

om naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en daarmee in strijd met diezelfde redelijkheid 

en billijkheid de onderhandelingen voort te zetten, is deze gedachtegang ook inpasbaar in het door 

de Hoge Raad ontwikkelde systeem waarin slechts naast of in plaats van uit hoofde van een 

toerekenbare tekortkoming kan worden geageerd uit hoofde van onrechtmatige daad indien de 

gewraakte handelwijze ook los van de contractuele context een onrechtmatige daad oplevert. 

 

8.3 Bronnen van buitencontractuele verbintenissen 

 

Hoewel alle verbintenissen (contractuele verbintenissen daaronder mede begrepen) uiteindelijk hun 

verbindende kracht aan de wet als geldingsbron ontlenen (art. 6:1 BW), kent het Nederlandse recht 

een zogenaamd half open stelsel van verbintenissen. De bronnen van verbintenissen zijn dan ook 

                         
1
 Houben en Albers 2007, p. 33-34 en verder HR 6 april 1990, NJ 1991, 689. 

2
 Hoewel over de hier aan de orde zijnde problematiek (exclusiviteit dan wel cumulatie van rechtsgronden) veel te 

zeggen valt, beperk ik mij hier tot het noemen van de “hoofdregel”; een verder gaande analyse valt buiten het bestek van 

dit proefschrift. 
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niet limitatief in de wet opgesomd.
3
 In het arrest Quint/te Poel

4
 oordeelde de Hoge Raad dat in 

gevallen van ongerechtvaardigde verrijking, die niet uitdrukkelijk door de wet worden geregeld, de 

oplossing moet worden aanvaard die in het stelsel van de wet past en aansluit bij wel in de wet 

geregelde gevallen. Hoewel onder het oude recht gewezen, heeft dit arrest nog steeds betekenis 

voor het huidige recht. De betekenis van het arrest is ook niet beperkt tot de ongerechtvaardigde 

verrijking (ook het huidige recht kent immers een algemene vordering uit ongerechtvaardigde 

verrijking, art. 6:212 BW). Vrij algemeen wordt aanvaard, en ook de wetgever gaat ervan uit, dat 

verbintenissen niet uitdrukkelijk hun grondslag in de wet dienen te hebben, maar ook kunnen 

ontstaan indien dit past in het systeem van de wet. Daarnaast staat buiten kijf (vide, als meest 

sprekende voorbeeld, de aanvullende en derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid 

zoals die voortvloeit uit art. 6:248 BW) dat redelijkheid en billijkheid, naast de traditionele, 

zelfstandige bronnen van verbintenissen, fungeert als ontstaansbron voor “nieuwe” verbintenissen 

en er de oorzaak van kunnen zijn dat verbintenissen teniet gaan.  

 

Uit het half open stelsel van verbintenissen wordt door de doctrine afgeleid dat er naast de 

traditionele “algemene” bronnen van verbintenissen – overeenkomst, onrechtmatige daad en 

rechtmatige daad (“quasi-contract”: ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling en 

zaakwaarneming) – en incidenteel in de wet geregelde gevallen, andere ontstaansgronden voor 

verbintenissen kunnen bestaan. De niet-traditionele leerstukken die ik in het kader van dit 

proefschrift behandel, zijn opgewekt vertrouwen, redelijkheid en billijkheid en de 

schadevoorkomingsplicht die recent door Keirse is geïntroduceerd. 

 

Opvallend is dat de Hoge Raad zich tot op heden nog niet heeft uitgelaten omtrent de grondslag 

voor een vordering in verband met ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen. In het arrest 

Plas/Valburg
5
 overwoog de Hoge Raad, voor zoveel in dit kader relevant, dat 

 
“niet uitgesloten is dat de onderhandelingen over een overeenkomst in een zodanig stadium zijn gekomen dat het 

afbreken zelf van die onderhandelingen onder de gegeven omstandigheden als in strijd met de goede trouw moet worden 

geacht (…)” (cursivering MR). 

 

In het arrest JPO/CBB
6
 refereert de Hoge Raad niet meer met zoveel worden aan de goede trouw of 

redelijkheid en billijkheid. De Hoge Raad overweegt echter wel (onder verwijzing naar het 

bepaalde in het arrest Baris/Riezenkamp en daarmee indirect wel weer naar de redelijkheid en 

billijkheid) dat onderhandelende partijen verplicht zijn 

 
“hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen” 

 

en dat het afbreken van de onderhandelingen in verband met gewekt vertrouwen onder 

omstandigheden onaanvaardbaar kan zijn. Geen expliciete referte meer dus aan de redelijkheid en 

billijkheid (afgezien van de “link” die nog wordt gelegd met het arrest Baris/Riezenkamp), hetgeen 

de vraag doet rijzen of dat een bewuste keuze is geweest. Zoals ik echter in het hierna volgende 

nader zal toelichten, vraag ik mij af in hoeverre de discussie of men redelijkheid en billijkheid dan 

                         
3
 Van Roermund 1990, p. 2-9. 

4
 HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 (Quint/Te Poel). 

5
 HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (Plas/Valburg). 

6
 HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (JPO/CBB). 
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wel onrechtmatige daad als juridische grondslag voor een vordering uit ongelegitimeerd afgebroken 

onderhandelingen moet beschouwen – indien en voor zover men de redelijkheid en billijkheid als 

zelfstandige bron van verbintenissen wenst te aanvaarden – nu wel zo wezenlijk is. Wat hier verder 

ook van zij, de jurisprudentie helpt ons niet veel verder wanneer het aankomt op de beantwoording 

van de vraag wat nu heeft te gelden als de juridische grondslag voor een vordering uit 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen. Overigens volgt uit de parlementaire geschiedenis 

dat de wetgever zelf aanvankelijk vooral onrechtmatige daad als juridische grondslag voor 

aansprakelijkheid wegens ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen zag, zij het dat in een later 

stadium ook wordt verwezen naar redelijkheid en billijkheid als mogelijke grondslag.
7
 

 

8.4 Toepassing van redelijkheid en billijkheid en de traditionele bronnen van 

verbintenissen op het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen 

 

8.4.1. Opgewekt vertrouwen 

 

Nu wij hebben gezien dat rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen in beginsel in de weg staat 

aan het éénzijdig kunnen afbreken van onderhandelingen, verwijs ik om te beginnen kort naar 

opgewekt vertrouwen als in de literatuur wel genoemde mogelijke zelfstandige ontstaansgrond voor 

verbintenissen die zich buiten overeenkomst en onrechtmatige daad aan het ontwikkelen zou zijn.
8
 

Asser-Hartkamp
9
 merkt ten aanzien van deze stroming in de literatuur op dat naar zijn oordeel de 

schrijvers die deze stroming aanhangen, te sterk steunen op ontwikkelingen in het Anglo-

Amerikaanse en het Duitse recht, welke ontwikkelingen niet zonder meer richtinggevend zouden 

zijn wegens de grote verschillen tussen deze rechtsstelsels en het onze. De daar bepleite 

vertrouwensbescherming bij mededelingen en toezeggingen hangt immers nauw samen met de 

beperkingen in het contractenrecht en in het onrechtmatigedaadsrecht die het Nederlandse recht niet 

kent, zoals het vereiste van “consideration” voor een geldige overeenkomst, de leer van de “privity 

of contract”, het ontbreken van beschermingsbepalingen als art. 3:35, 36 en 61 BW en het 

ontbreken van een algemene zorgvuldigheidsnorm bij de onrechtmatige daad, casu quo een eng 

onrechtmatige daadbegrip in het Duitse recht. Ik wees op een aantal van deze aspecten al meer in 

het bijzonder in het rechtsvergelijkende deel van hfdst. 1 en sluit mij op dit punt volledig aan bij de 

mening van Hartkamp. 

 

Ook wanneer het gaat om bijzondere verhoudingen tussen partijen buiten contract, bijv. de situatie 

waarin partijen over het aangaan van een overeenkomst onderhandelen, biedt ons recht, via 

gevestigde leerstukken zoals bijv. het leerstuk van de onrechtmatige daad en dat van de 

ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling, voldoende mogelijkheden om tot 

passende oplossingen te komen die voldoende ruimte bieden tot nuancering op het niveau van het 

betreffende geschil.
10

 Een contractuele verplichting kan heel goed dienen tot bescherming van het 

negatieve belang van de wederpartij, net zoals een verkeersplicht (gesanctioneerd door het leerstuk 

van de onrechtmatige daad) onder omstandigheden het positieve belang van de gelaedeerde kan 

                         
7
 Zie de Parl. Gesch. op art. 6.5.2.8a van het Ontwerp Nieuw BW, welk artikel handelde over afgebroken 

onderhandelingen, maar nimmer in werking is getreden.  
8
 Schoordijk 1984, p. 22 e.v.  

9
 Asser-Hartkamp 6-I, nr. 50. 

10
 In gelijke zin: Houben 2005, p. 305 en Smits 2003, p. 28. 



Hoofdstuk 8  235 

beschermen.
11

 Het aannemen van de leer van de zogenaamde “dritte Spur”
12

, waarbij voor 

dergelijke bijzondere verhoudingen een aparte bron van verbintenissen wordt aangenomen, zij het 

gebaseerd op gewekt vertrouwen, eenzijdige toezeggingen of rechtstreeks via de (hierna te 

bespreken) redelijkheid en billijkheid, acht ik, althans in elk geval voor wat betreft het leerstuk van 

de aansprakelijkheid wegens ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen, onnodig en 

onwenselijk. Daarbij komt dat naar mijn mening algemeen wordt aangenomen dat 

aansprakelijkheid buiten de gevallen van afbreken van onderhandelingen in strijd met de 

zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt, onwenselijk is in verband met 

onder meer strijd met het beginsel van de contractsvrijheid.
13

 Ik verwerp aldus opgewekt 

vertrouwen als mogelijke bron van verbintenissen in de precontractuele fase in verband met 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen. 

 

8.4.2 Redelijkheid en billijkheid 

 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, wordt in de literatuur ook verdedigd dat de redelijkheid en 

billijkheid niet alleen de maatstaf is voor het gedrag dat de onderhandelende partijen jegens elkaar 

dienen te vertonen, maar ook een rechtstreekse bron zou kunnen zijn van verbintenissen die 

ontstaan in verband met het ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen.  

 

Hartkamp bepleit in dit verband een analoge toepassing van art. 6:248 BW, met name in die 

gevallen waarin de onderhandelingen zich zodanig hebben verdicht dat een overeenkomst zeer 

nabij is gekomen.
14

 Breedveld-de Voogd is van mening dat de redelijkheid en billijkheid in de 

precontractuele fase zondermeer een zelfstandige bron van verbintenissen kan vormen.
15

 Houben 

merkt op dat redelijkheid en billijkheid een zelfstandige bron van verbintenissen kunnen zijn, maar 

dat het niet voor de hand ligt een vordering op redelijkheid en billijkheid te baseren indien er een 

specifieke wetsbepaling voorhanden is, die op zichzelf de verbintenis duidelijk omschrijft.
16

 Dit 

laatste lijkt te worden onderschreven door Drion
17

 en, meer expliciet, door Van Duijvendijk-Brand. 

Laatstgenoemde merkt op: 

 

“Ook in het Nieuw BW is (…) voor de redelijkheid en billijkheid als zelfstandige bron van 

verbintenissen slecths een beperkte ruimte geschapen. Het blijft gaan om uitbreiding van de wel 

geregelde gevallen. Dit valt naar mijn mening toe te juichen. Want zonder de oriëntatie op 

verbintenissen die wel hun direct grond in de wet vinden, is de bron van redelijkheid en billijkheid 

                         
11

 Asser-Hartkamp 6-I, nr. 50 en voorts Asser-Hartkamp 4-II, nr. 487. 
12

 Hesselink 1999, p. 186 e.v. waarin uitvoerig wordt ingegaan op de leer van de zogenaamde “dritte Spur”.  
13

 Zie Hardenberg 1967. Zie verder de literatuur genoemd in Blei Weissmann II, aant. 46.  
14

 Asser-Hartkamp 4-II. 
15

 Breedveld-de Voogd 2008, p. 526. 
16

 Houben 2005, p. 305, die overigens in dit kader opmerkt: “Het meeste bekende voorbeeld van redelijkheid en 

billijkheid als bron van verbintenissen is het geval van het afbreken van onderhandelingen. Een vordering tot 

dooronderahndelen of zelfs tot contracteren, kan op de redelijkheid en billijkheid worden gegrond.”. Ik meen dat 

deze opmerking op gespannen voet staat bij hetgeen Houben kort daarvoor opmerkt, namelijk dat redelijkheid en 

billijkheid als zelfstandige bron van verbintenissen niet voor de hand ligt indien er een specifieke wetsbepaling 

voorhanden is, die op zichzelf de verbintenis duidelijk omschrijft, en die is er bij een vordering die wordt gestoeld op 

afgebroken onderhandelingen, namelijk de onrechtmatige daad. 
17

 Drion 2007, p. 433. 
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peilloos diep.”
18

  

 

Met deze laatste toevoeging van Van Duijvendijk-Brand kan ik mij, zoals ik hieronder nog nader 

zal toelichten, volledig verenigen
19

, evenzeer als met Smits overigens wanneer hij opmerkt: 

 

“Het Nederlandse recht gaat dus niet zover dat de billijkheid zonder meer een bron van 

verbintenissen is. Art. 6:1 gebiedt immers, juist met het oog op de consistentie van waardeoordelen, 

om het systeem af te tasten en analogieën te zoeken. Zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor 

een nieuwe verbintenis te vinden, dan ontbreekt de bron.”
20

 

 

In de meeste gevallen waarin redelijkheid en billijkheid gezien worden als zelfstandige bron van 

verbintenissen, is de argumentatie grotendeels is terug te voeren op een viertal arresten, te weten: 

het arrest Lindenbaum/Chohen
21

, het arrest Quint/Te Poel, arrest Baris/Riezenkamp
22

 en het arrest 

Plas/Valburg. In het arrest Lindenbaum/Cohen aanvaardde de Hoge Raad dat ook schending van de 

regels van ongeschreven recht een onrechtmatige daad kan opleveren, waarmee de Hoge Raad de 

tot dan toe geldende, strenge regel van art. 1269 BW (oud) merkelijk heeft versoepeld.
23

 In het 

arrest Quint/Te Poel was in wezen de vraag aan de orde of de redelijkheid en billijkheid als 

zelfstandige bron van verbintenissen mag gelden naast de in art. 1269 BW (oud) genoemde 

overeenkomst en wet en oordeelde de Hoge Raad dat niet elke verbintenis rechtstreeks op een 

wetsartikel moet steunen; als een geval niet in de wet is geregeld, moet de oplossing worden 

aanvaard die in het stelsel van de wet past en aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen.
24

 In 

het arrest Baris/Riezenkamp overwoog de Hoge Raad dat in de precontractuele fase de 

onderhandelende partijen tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw 

beheerste rechtsverhouding, welke rechtsverhouding, aldus de Hoge Raad, onder meer met zich 

brengt dat onderhandelende partijen hun gedrag mede dienen te laten bepalen door de 

gerechtvaardigde belangen van hun onderhandelingspartner.
25

 In het arrest Plas/Valburg wordt ook 

gerefereerd aan de goede trouw, dit keer als maatstaf voor het, in dit geval: ongelegitimeerd, 

afbreken van de onderhandelingen. Sedert het arrest VSH/Shell refereert de Hoge Raad echter niet 

meer met zoveel woorden aan de goede trouw of redelijkheid en billijkheid als maatstaf voor het 

niet meer eenzijdig mogen afbreken van onderhandelingen. Het afbreken is, vanaf laatstgenoemde 

uitspraak, onder omstandigheden “niet gerechtvaardigd, dat wil zeggen onaanvaardbaar”.
26

 

                         
18

 Van Duijvendijk-Brand 1990, p. 98. 
19

 Vgl. in dit verband ook Snijders 2007, p. 11, waarin hij ondermeer opmerkt: “Redelijkheid en billijkheid vormen 

geen eigenstandig stelsel, maar zijn in de vorm van ongeschreven recht onderdeel van het recht in het algemeen. I 

vraag mij af of deze gedachte in wezen niet met de alles overkoepelende uitlegleer van Schoordijk verwant is.”. 
20

 Smits 2003, p. 28. 
21

 HR 31 januari 1919, NJ 1919, 161 (Lindenbaum/Cohen). 
22

 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp).  
23

 Van Duijvendijk-Brand 1990, p. 97. 
24

 Vgl. voor een kritische beschouwing van de rechtsontwikkeling na dit arrest ten opzichte van het arrest Quint/Te 

Poel, ondermeer in het licht van HR 29 januari 1993, NJ 1994, 172 (Vermobo/Van Rijswijk) en mede met 

betrekking tot de vraag in hoeverre de redelijkheid en billijkheid als zelfstandige bron van verbintenissen zou kunnen 

worden aanvaard: Brandsma 1994, p. 251 e.v. en Schrage 2002, p. 621 e.v. 
25

 Vgl. Van Maanen 2009, p. 252 en 254. 
26

 In dezelfde zin: HR 31 mei 1991, NJ 1991, 647 (Vogelaar/Skil); HR 24 okober 1996, NJ 1997, 65 (ABB et 

ULC/Pays-Bas); HR 14 juni 1996, NJ 1997, 481 (De Ruiterij/MBO). In het arrest Van Engen/Mirror Group 

Newspapers (HR 24 november 1995, NJ 1996, 162) formuleert de Hoge Raad zelf geen criterium, maar verwijst naar 

VSH/Shell en Vogelaar Skil. In HR 16 juni 1995, NJ 1995, 705 (Shell/Van Esta Tjallingii) verwerpt de Hoge Raad de 



Hoofdstuk 8  237 

Waarom de Hoge Raad niet meer met zoveel woorden aan de goede trouw refereert in deze latere 

reeks van arresten, is speculatief. Niet ondenkbaar is dat de Hoge Raad zich niet heeft willen 

mengen in de controverse met betrekking tot de eventuele grondslagen voor een vordering wegens 

het ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen, waarbij ik mij overigens afvraag wat zich 

tegen een duidelijke stellingname in dit verband zou verzetten, maar dat verder terzijde. Wellicht 

dat de tijd daar thans rijper voor is.  

 

Naar mijn mening is bij toepassing van de redelijkheid en billijkheid als (mogelijke) zelfstandige 

grondslag voor aansprakelijkheid wegens ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen een grote 

mate van terughoudendheid gewenst, evenals overigens bij (toepassing van) andere niet-traditionele 

bronnen van verbintenissen. Waar men tot een bevredigende oplossing kan komen met toepassing 

van de traditionele bronnen van verbintenissen, zou men, met een beroep op de rechtszekerheid, bij 

voorkeur geen alternatieve bronnen moeten aanwenden elders in het verbintenissenrecht (zelfs al 

past die in het stelsel van de wet en sluit zij bij de wel in de wet geregelde gevallen aan) waarvan de 

reikwijdte en de rechtsgevolgen tal van onduidelijkheden met zich brengen.
27

 Voor wat betreft de 

redelijkheid en billijkheid als mogelijke grondslag voor precontractuele aansprakelijkheid bij 

gevallen van afgebroken onderhandelingen voeg ik daar nog aan toe dat op zijn minst, althans voor 

mij, aan gerede twijfel onderhevig is of er überhaupt een dogmatisch onderscheid gemaakt kan 

worden tussen een handelen dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is 

en een handelen dat in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk 

verkeer betaamt. Of, nog anders gezegd: Is een handelen in strijd met hetgeen naar ongeschreven 

recht in het maatschappelijk verkeer betaamt niet per definitie een handelen dat niet 

overeenkomstig de maatstaven van redelijkheid en billijkheid is of zelfs naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is?
28

  

 

Men zou, voor wat betreft deze laatste nuancering, kunnen betogen dat terughoudend zou moeten 

worden omgegaan met de term “onaanvaardbaar” in die zin dat een onderscheid gemaakt zou 

moeten worden tussen een handelen dat niet in overeenstemming is met de normen die uit de 

(toepassing van de) redelijkheid en billijkheid voortvloeien en een handelen dat, onder de 

toepassing van die normen onaanvaardbaar is. Anders gezegd: zou men niet onderscheid moeten 

maken tussen handelen dat in mindere of meerdere mate in strijd is met de redelijkheid en 

billijkheid en waarbij de term “onaanvaardbaar” dan gereserveerd zou moeten worden voor de 

zwaarst mogelijke inbreuk op de redelijkheid en billijkheid? Alleen als sprake is van dergelijke 

onaanvaardbaarheid zouden de onderhandelingen dan niet meer mogen worden afgebroken waarbij 

dan, in deze gedachtegang meegaand, een zwaardere maatstaf zou gelden dan bij toepassing van de 

maatschappelijke onzorgvuldigheidsnorm. Mijn probleem met deze gedachtegang is, dat zij 

veronderstelt dat er ook een handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid bestaat dat 

aanvaardbaar is. Nu kan ik daar wel in meegaan, maar dan zou het een rechtvaardigingsgrond 

moeten betreffen; op zich is de handelwijze dan ten opzichte van de (al dan niet contractuele) 

wederpartij in strijd met de redelijkheid en billijkheid, maar desalniettemin wordt zij geoorloofd 

geacht omdat zij tevens een belang dient dat verhoudingsgewijs relevanter is (vgl. het leerstuk van 

de rechtmatige (overheids)daad). Afgezien wellicht van situaties waarin de belangen van derden 

                                                                               

stelling van het cassatiemiddel dat de rechtbank niet getoetst heeft of de onderhandelingen waren gevoerd met 

inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Zie verder HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (JPO/CBB).  
27

 In gelijke zin: Verhagen 1997.  
28

 Vgl. ook Smits 1995. 
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een belangrijke rol spelen, zal zich dat in gevallen van afgebroken onderhandelingen naar mijn 

mening niet snel voordoen en ik heb moeite met de gedachtegang dat het afbreken van 

onderhandelingen weliswaar in strijd met de normen van redelijkheid en billijkheid moet worden 

geacht, maar desalniettemin geoorloofd is omdat het afbreken van die onderhandelingen naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid nog niet onaanvaardbaar zou zijn.  

 

Verder wijs ik er in dit verband op dat het gevaar bestaat dat men in deze discussie de 

verwijtbaarheid vermengt met de te hanteren zorgvuldigheidsnorm. Het afbreken van 

onderhandelingen kan in meer of mindere mate verwijtbaar zijn, maar dat is iets anders dan de 

normoverschrijding en de redelijkheid- en billijkheidsnorm moet naar mijn mening worden 

vergeleken met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm en niet met de mate van verwijtbaarheid. 

Concluderend blijf ik dan ook van mening dat de redelijkheid- en billijkheidsnorm in de kern 

uitwisselbaar is met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW.  

 

Deze discussie vormde onderdeel van het debat tussen partijen dat uiteindelijk leidde tot het arrest 

van het hof Arnhem van 7 november 2006.
29

 In de casus die aan dit arrest ten grondslag lag, 

onderhandelden appellante en geïntimeerde (een projectontwikkelaar) over de realisatie van een 

bedrijfspand. Het hof vernietigde het vonnis van de rechtbank omdat de rechtbank niet de tot 

terughoudendheid nopende maatstaf had toegepast waaraan de Hoge Raad heeft gerefereerd in het 

arrest JPO/CBB. (r.o. 4.6) Het hof overwoog dat er geen sprake was van gerechtvaardigd 

vertrouwen aan de zijde van geïntimeerde en dat er ook geen andere omstandigheden waren die het 

onaanvaardbaar maakten dat de onderhandelingen werden afgebroken. In r.o. 4.10 noemde het hof 

overigens een aantal voorbeelden waarin dat wel het geval zou hebben kunnen zijn, maar het hof 

overwoog dat dit een zeer beperkte categorie van uitzonderingsgevallen betreft die zich in het 

onderhavige geval geen van allen voordeden. Dat er geen gerechtvaardigd vertrouwen bestond, 

leidde het hof vooral af uit het feit dat geïntimeerde zelf een bod had gedaan waaraan een bepaalde 

deadline verbonden was.  

 

In het kader van deze discussie kwam meer uitvoerig de vraag naar voren of de vermeende 

onaanvaardbaarheid diende te worden getoetst aan de eisen van redelijkheid en billijkheid of aan de 

maatstaf van art. 6:162 BW. De teleurgestelde partij had zich primair op het standpunt gesteld, zich 

aan de gebruikelijke terminologie in dit soort gevallen conformerend, dat het afbreken van de 

onderhandelingen in de onderhavige casus onaanvaardbaar was, zij het op basis van rechtens 

relevant totstandkomingsvertrouwen, zij het op basis van andere omstandigheden die maakten dat 

het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar was. Daarbij nam de teleurgestelde partij het 

standpunt in dat bij dit alles getoetst zou dienen te worden aan de maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid. Subsidiair legde de teleurgestelde partij aan haar vordering tot schadevergoeding 

onrechtmatig handelen in de zin van art. 6:162 BW van de afbrekende partij ten grondslag. (r.o. 

4.17) Dit onrechtmatig handelen zou hieruit bestaan hebben dat de afbrekende partij ten onrechte 

bij haar onderhandelingspartner de kennelijke schijn heeft laten voortbestaan dat hij het door zijn 

onderhandelingspartner ontworpen bedrijfspand zou huren dan wel kopen en de teleurgestelde 

partij welbewust allerlei werkzaamheden zou hebben laten verrichten terwijl hij slechts zijdelings in 

het project was geïnteresseerd. Aldus had de afbrekende partij, volgens de teleurgestelde 

onderhandelingspartner, niet gehandeld in overeenstemming met de zorgvuldigheid die in het 

                         
29

 Hof Arnhem, 7 november 2006, NJF 2007, 118.  
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maatschappelijk verkeer betaamt. Het hof oordeelde ten aanzien van deze, evident op 

onrechtmatige daad geënte subsidiaire vordering als volgt: 

 
“Uit het onder 4.8 e.v. overwogene (het betreft hier de overweging van het hof op basis waarvan wordt vastgesteld dat 

de onderhandelingen nog gelegitimeerd konden worden afgebroken, MR) volgt dat het [appellante] in het onderhavige 

geval vrij stond de onderhandelingen met [geïntimeerde] af te breken. Of dit oordeel is gegrond op toetsing aan de eisen 

van redelijkheid en billijkheid dan wel aan de maatstaf van art. 6:162 BW, kan in het middel blijven. Het zal immers 

weinig uitmaken of men het gedrag van onderhandelende partijen toetst aan de eisen van redelijkheid en billijkheid dan 

wel aan de maatstaf van art. 6:162 BW, nu het in beide gevallen zal gaan om het gedrag dat van partijen in het licht van 

hun onderhandelingspositie en de verdere omstandigheden van het geval kan worden gevergd (aldus ook Parl. Gesch. 

Boek 6, p. 71). Uit het voorgaande vloeit voort dat niet kan worden gezegd dat [appellante] door de onderhandelingen 

met [geïntimeerde] af te breken onrechtmatig heeft gehandeld jegens [geïntimeerde]. Het hof merkt hierbij nog op dat 

[geïntimeerde] (…) aan haar meer subsidiaire vordering geen andere feiten of omstandigheden ten grondslag heeft 

gelegd dan aan haar [primaire] vordering die, naar uit het vorenoverwogene voortvloeit, niet voor toewijzing in 

aanmerking komt.”  
 

Ik kan mij in de overwegingen van het hof geheel vinden. Het maken van een onderscheid op dit 

punt acht ik niet alleen dogmatisch gekunsteld, maar ook praktisch onwenselijk in verband met 

onder meer het beginsel van de rechtszekerheid en bovendien onnodig gezien het ruime 

onrechtmatige daadsbegrip in het Nederlandse recht.
30

  

 

Zelfs indien men echter de normen die voortvloeien uit de redelijkheid en billijkheid zou willen 

beschouwen als een zelfstandige categorie van normen van ongeschreven recht, meen ik dat 

schending van die normen een onrechtmatige daad oplevert. Art. 6:162 lid 2 BW noemt immers als 

onrechtmatige gedragingen onder meer het handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven 

recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het handelen in strijd met de redelijkheid en 

billijkheid past hier naadloos bij, of als zelfstandige categorie op grond van een teleologische 

interpretatie van art. 6:162, of, zo men wil, zelfs als een geval van het handelen in strijd met een 

wettelijke plicht. De wettelijke plicht is dan de uit het systeem van de wet voortvloeiende 

verplichting om zich te gedragen, in contractuele en “quasi-contractuele” verhoudingen (de 

rechtsverhouding tussen onderhandelende partijen daaronder uitdrukkelijk mede begrepen), in 

overeenstemming met de eisen van redelijkheid en billijkheid.
31

 Bij dit alles merk ik overigens 

volledigheidshalve op dat door voorstanders van de redelijkheid en billijkheid als zelfstandige bron 

van verbintenissen, de onrechtmatige daad als grond voor aansprakelijkheid in verband met 

afgebroken onderhandelingen doorgaans niet (volledig) terzijde wordt gesteld.
32

 

                         
30

 Voor wat betreft de dogmatische benadering kan ik daaraan, in navolging van Verhagen (Verhagen 1997), nog 

toevoegen dat voor de toepassing van de redelijkheid en billijkheid bijv. reeds uit art. 6:248 BW blijkt dat 

redelijkheid en billijkheid slechts een van de factoren is, naast de wet en de gewoonte, die de kernfactor, te weten: 

hetgeen partijen zijn overeengekomen, aanvult, welke aanvulling bovendien dient plaats te vinden overeenkomstig 

de aard van de overeenkomst. Dat geldt overigens niet alleen voor het eerste lid van art. 6:248 BW, maar ook voor 

lid 2 dat bepaalt dat een als gevolg van de overeenkomst geldende regel niet van toepassing is, indien dit naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Ook hierbij gaat het primair weer om de 

partijwil, de wet en de gewoonte. De redelijkheid en billijkheid kan daarop hooguit een correctie (in geval van het 

tweede lid van art. 6:248 BW) vormen en bovendien eerst in situaties waarin zulks naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid onaanvaardbaar is.  
31

 Aldus Verhagen 1997. Zie ook Ruygvoorn 2005, p. 77. 
32

 Zie ook Asser-Hartkamp I, nr. 164; Schoordijk 1984, p. 22 e.v. en p. 64, die er echter de voorkeur aan geeft om niet 

de redelijkheid en billijkheid, maar het vertrouwen als bron van precontractuele verbintenissen te beschouwen. Voor een 

overzicht van de meningen in de doctrine zie Blei Weissmann I, aant. 46-49. 
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Dit alles overziend, kom ik tot de conclusie dat zelfs indien men zou willen verdedigen dat de 

redelijkheid en billijkheid een zelfstandige bron van verbintenissen binnen ons Nederlandse recht 

vormt, hetgeen verder in het kader van dit proefschrift in het midden kan blijven, men voor wat 

betreft de aansprakelijkheid in verband met het ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen 

geen toevlucht tot de redelijkheid en billijkheid zou moeten nemen en ook niet behoeft te nemen 

om tot aansprakelijkheid te kunnen concluderen. Naar mijn mening geldt dat een handelen in strijd 

met de eisen van redelijkheid en billijkheid en een handelen in strijd met hetgeen krachtens 

ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt qua normstelling uitwisselbare 

begrippen zijn zodat m.i. moet worden aangenomen dat de vaststelling door de rechter dat 

onderhandelingen zijn afgebroken in een situatie waarin dit onaanvaardbaar moet worden geacht, 

betekent dat de afbrekende partij onrechtmatig heeft gehandeld in de zin van art. 6:162 BW. Men 

heeft dus, met andere woorden, in gevallen als het hiervoor omschrevene de redelijkheid en 

billijkheid als zelfstandige bron van verbintenissen niet nodig, nog los gezien van de 

rechtsonzekerheid die toepassing van deze maatstaf als mogelijk zelfstandige bron van 

verbintenissen, in verband met de onduidelijkheid over de toepassing en de rechtsgevolgen daarvan 

(anders dan bij het leerstuk van de onrechtmatige daad dat inmiddels in belangrijke mate is 

uitgekristalliseerd), met zich brengt. Aldus verwerp ik ook redelijkheid en billijkheid als 

zelfstandige bron van verbintenissen in de precontractuele fase in verband met een vordering uit 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen. 

 

8.4.3 Onrechtmatige daad 

 

Zoals uit de hieraan voorafgaande paragraaf al naar voren komt, laat zich het leerstuk van de 

aansprakelijkheid wegens het ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen in de precontractuele 

fase prima inpassen binnen het leerstuk van de onrechtmatige daad. Binnen dit in de rechtspraak en 

de literatuur genoegzaam uitgekristalliseerde rechtsbegrip kan men prima uit de voeten met factoren 

waarmee binnen het leerstuk van de aansprakelijkheid wegens ongelegitimeerd afgebroken 

onderhandelingen rekening gehouden dient te worden, zoals bijv. de mate waarin en de wijze 

waarop de partij die de onderhandelingen heeft afgebroken, tot het ontstaan van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen bij de wederpartij heeft bijgedragen en onvoorziene omstandigheden. 

Niet nodig is dat er sprake is van bijkomende handelingen die maken dat het gedrag als 

onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW moet worden aangemerkt (zoals bijv. de vaststelling dat 

men onderhandelingen start of voortzet zonder dat men de werkelijke bedoeling heeft om te 

trachten deze succesvol af te sluiten
33

; er is reeds een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm 

geschonden indien onderhandelingen worden afgebroken in een situatie waarin sprake is van 

rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen ofwel van vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen dat rechtens bescherming behoeft, behoudens de aanwezigheid van een 

rechtvaardigingsgrond, die m.i. heel goed kan worden gevonden in de “onvoorziene 

                         
33

 Vgl. Blei Weissmann I, aant. 129, met verdere verwijzingen. Ook het onbetamelijk tegen elkaar uit spelen van 

gegadigden kan onder omstandigheden een onrechtmatige daad opleveren (zie bijv. HR 16 januari 1981, NJ 1981,426 

(Van Oosterom/Majoor) en zie verder Blei Weissmann I, aant. 130 en 131, met verdere verwijzingen), evenals het op 

een onbetamelijke wijze elimineren van een gegadigde (vgl. Blei Weissmann I, aant. 131, met verdere verwijzingen) en 

het misbruiken van tijdens de onderhandelingen verkregen informatie (vgl. Blei Weissmann I, aant. 135, met verdere 

verwijzingen). 
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omstandigheden” waaraan de Hoge Raad heeft gerefereerd in het arrest De Ruijterij/MBO
34

. 

Anders gezegd: niet louter en alleen het vertrouwen dat de onderhandelingspartner had en rechtens 

mocht hebben in – kort gezegd – het welslagen van de onderhandelingen is voldoende om bij het 

afbreken van die onderhandelingen te spreken van een onrechtmatige daad, maar dit gegeven in 

combinatie met het ontbreken van een rechtvaardigingsgrond, ofwel: het afbreken van de 

onderhandelingen in weerwil van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen en zonder dat 

daarvoor een fatsoenlijke reden bestond, maakt dat sprake is van een onrechtmatige daad.
35

 Bij dit 

alles is plaats voor de nodige nuancering, al naar gelang bijv. sprake is van factoren als de 

(on)gelijkheid van partijen, de rol van de overheid, gebruiken in de branche, etc. Is bijv. sprake van 

onderhandelingen tussen twee multinationale ondernemingen, dan zal in het algemeen minder snel 

aansprakelijkheid dienen te worden aangenomen,
36

 dan wanneer het gaat om een natuurlijk persoon 

die onderhandelt met een grote onderneming.
37

 In dit kader acht ik het, met Verhagen,
38

 zeer wel 

verdedigbaar dat in de onderhandelingsfase in het algemeen voor de overheid strengere 

fatsoensnormen dienen te gelden dan voor particulieren, met name vanwege toetsing aan de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Soms zal de hoedanigheid van overheid daarentegen 

juist een grotere bewegingsvrijheid met zich brengen, met name daar waar het algemeen belang in 

het geding is.
39

 

 

Bezien wij, samenvattend, aldus de factoren die volgens de rechtspraak van belang zijn bij het 

beoordelen van een casus die gestoeld is op het vermeend ongelegitimeerd afbreken van 

onderhandelingen en de in dat kader in de rechtspraak aangevoerde “rechtvaardigingsgronden” (ik 

doel hier dan dus bijv. op de in het arrest De Ruijterij/MBO genoemde “onvoorziene 

omstandigheden”), dan moeten wij concluderen dat dit stuk voor stuk factoren en begrippen zijn die 

niet alleen dogmatisch prima in te passen zijn in het leerstuk van de onrechtmatige daad, maar die 

bovendien ook voor de praktijk genoegzaam bekende handvatten bieden om mee te werken.  

 

Niet alleen is het dogmatisch zeer goed mogelijk en praktisch m.i. wenselijk dat de 

aansprakelijkheid uit hoofde van ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen wordt gezien als 

een delictuele. Daar komt nog bij dat ook de door de Hoge Raad vanaf het arrest VSH/Shell
40

 

(waarin de Hoge Raad voor het eerst niet meer met zoveel woorden refereert aan de goede trouw) 

gekozen bewoordingen prima ruimte laten voor toepassing van het leerstuk van de onrechtmatige 

daad. De Hoge Raad spreekt immers sedertdien niet meer over een afbreken van onderhandelingen 

in strijd met de goede trouw, maar over een “niet gerechtvaardigd – dat wil zeggen 

onaanvaardbaar” zijn van afbreken. Er valt alles voor te zeggen om dit te interpreteren als een 

situatie waarin de normen van de maatschappelijke betamelijkheid met zich brengen dat de 

onderhandelende partijen hun gedrag mede dienen te laten bepalen door de gerechtvaardigde 

                         
34

 HR 14 juni 1996, NJ 1997, 481 (De Ruijterij/MBO). 
35

 Vgl. Van Dunné 1997, p. 247. 
36

 Vgl. HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 65 (Combinatie/De Staat), waarin het hof oordeelde dat de wederpartij van de 

Staat een samenwerkingsverband van internationale allure was, dat zich als een alleszins mondige en gelijkwaardige 

gesprekspartner van de Staat had laten kennen. In cassatie kwam dit oordeel niet aan de orde. Tjittes heeft gepleit voor 

een grote terughoudendheid bij het aannemen van aansprakelijkheid bij onderhandelingen tussen ondernemers. Zie 

Tjittes 1997, p. 375. 
37

 Vgl. 26 Wis. 2d 683, 133 N.W. 2d 267 (1967) (Hoffman v. Red Owl Stores), nader beschreven in hfdst. 1, par. 1.4.5. 
38

 Verhagen 1997. 
39

 Vgl. Hardenberg 1985; Schoordijk 1984; De Kluiver 1992, p. 135-178. 
40

 HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 1017 (VSH/Shell). 
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belangen van hun wederpartij. Het niet te goeder trouw afbreken van de onderhandelingen is dan in 

strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en leidt 

derhalve tot een onrechtmatig handelen.
41

 

 

Een soortgelijke benadering treft men ook aan in de postcontractuele fase. Indien een overeenkomst 

tussen partijen eenmaal is geëindigd, blijven zij desalniettemin verplicht om zich jegens elkaar 

overeenkomstig de eisen van de maatschappelijke betamelijkheid te gedragen. Dat is ook logisch. 

Niet valt in te zien waarom, indien men een dergelijke norm op onderhandelende partijen in de 

precontractuele fase legt en deze norm mede op grond van art. 6:2 BW ook in de contractuele fase 

geldt, daarvan in de postcontractuele fase afscheid te nemen. De Hoge Raad heeft in dat kader dan 

ook overwogen dat het gegeven dat tussen partijen een contractuele verhouding heeft bestaan, mede 

bepalend is voor het antwoord op de vraag of de vereiste zorgvuldigheid is betracht.
42

 De 

overeenkomst die tussen partijen gold of, zo men wil in de precontractuele fase, de beoogde 

overeenkomst, heeft als het ware een “uitstralende werking”, zowel naar de precontractuele fase als 

naar de postcontractuele fase. Dit alles overziend zou men het standpunt kunnen innemen dat de 

normen die voortvloeien uit de redelijkheid en billijkheid zowel de verhouding tussen partijen 

beïnvloeden in de precontractuele fase, de contractuele fase als postcontractuele fase en dat een 

schending van die normen in de contractuele fase leidt tot een toerekenbare tekortkoming van enige 

verplichting onder de tussen partijen gesloten overeenkomst, terwijl dit in de pre- en 

postcontractuele fase leidt tot een delictuele aansprakelijkheid. De bron van de verbintenis waar het 

in het betreffende geval om gaat, mag dan wellicht verschillend zijn, de normen waaraan het gedrag 

van partijen getoetst dienen te worden zijn dit, zoals hiervoor ook door mij is betoogd in het kader 

van de verhouding tussen de normen van redelijkheid en die van de maatschappelijke 

zorgvuldigheid als bedoeld in art. 6:162 BW, niet. Daarbij geef ik tot slot nog in overweging dat de 

rechtsgevolgen van de verschillende grondslagen, wanneer het aankomt op de meest gevorderde 

remedie, namelijk die van schadevergoeding, elkaar weinig tot niet ontlopen. Dat bevestigt naar 

mijn oordeel alleen maar de door mij voorgestane benaderingswijze. 

 

De hier bedoelde rechtsgevolgen brengen mij nog kort tot de kwestie omtrent de vergoeding van het 

positief en negatief contractsbelang zoals dat in hfdst. 9 nader ter sprake komt. Zoals uit dat 

hoofdstuk, handelend over de remedies bij precontractuele aansprakelijkheid in verband met 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen, naar voren komt, wordt in de jurisprudentie in veel 

gevallen waarin vergoeding van het positief contractbelang wordt gevorderd, slechts het negatief 

contractsbelang toegewezen, echter zonder dat dit verder op enigerlei wijze wordt beargumenteerd. 

Dat bevreemdt. Indien men immers aanneemt dat de grondslag voor een vordering uit 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen een onrechtmatige daad is, dan betekent dat in 

beginsel dat wanneer het aankomt op schadevergoeding, deze dient te worden bepaald 

overeenkomstig afdeling 10 van titel 1 van Boek 6 BW. Dat leidt er dan weer toe dat als 

vermogensschade zowel geleden verlies als gederfde winst (ook in de zin van het positief 
                         
41

 Verhagen, 1997, vgl. in dit opzicht met het Engelse recht, waar een betamelijkheidsverplichting (“duty of care”) van 

een persoon jegens een ander volgens hem niet alleen in contractuele relaties kan bestaan, maar ook daar buiten kan 

worden aangenomen, mits er maar voldoende proximity is tussen beide personen. In een dergelijk geval leidt, aldus 

Verhagen, de schending van de “duty of care” tot delictuele aansprakelijkheid. In het Franse en het Belgische recht leidt 

het afbreken van onderhandelingen in strijd met de goede trouw tot delictuele aansprakelijkheid. Voor een uitvoerig 

rechtsvergelijkend overzicht in dit verband, zie Hesselink, 2008. Zie verder de rechtsvergelijking die plaatsvindt in 

hfdst. 2 van dit proefschrift. 
42

 Vgl. HR 9 december 1955, NJ 1956, 157 (Boogaard/Vesta).  
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contractsbelang) moet worden aangemerkt (art. 6:95 juncto 6:96 BW). In beginsel dient dan dus 

vergoeding te worden aangenomen van het positief contractsbelang. Wil men daaraan ontkomen, 

bijv. in die zin dat de rechter van mening is dat vergoeding van het negatief contractsbelang een 

passender remedie vormt, dan biedt de wet daartoe tal van mogelijkheden. Ik denk bijv. aan 

toepassing van art. 6:98 BW, welk artikel bepaalt dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt 

de schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de 

schuldenaar berust dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als 

een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend, art. 6:101 BW, welk artikel handelt over 

eigen schuld bij het ontstaan van de schade en natuurlijk aan de algemene matigingsbevoegdheid 

die de rechter op grond van art. 6:109 BW heeft. In hfdst. 4, paragraaf 4.2.10, wordt met betrekking 

tot elk van deze artikelen reeds een nadere uitwerking gegeven. Ik verwijs kortheidshalve naar deze 

paragraaf. 

 

Nu zou men kunnen betogen dat de omstandigheid dat toekenning van slechts het negatief 

contractsbelang in plaats van het gevorderde positieve contractsbelang niet met een beroep op een 

van deze wetsartikelen wordt beargumenteerd, een vingerwijzing zou kunnen zijn voor de stelling 

dat de grondslag van de aangenomen aansprakelijkheid niet onrechtmatige daad, maar redelijkheid 

en billijkheid is, stellende dat de rechter, voor wat betreft de begroting van de schade bij toepassing 

van deze niet direct in de wet geregelde grondslag voor schadevergoeding meer vrijheid zou hebben 

zodat het niet nodig is om aan (één van) de hiervoor genoemde artikelen te refereren wanneer 

slechts toekenning van het negatief contractsbelang opportuun lijkt. Ik verwerp deze gedachtegang 

echter. Uit niets blijkt dat in de betreffende jurisprudentie beoogd wordt om een andere grondslag 

aan te wijzen dan onrechtmatige daad en ik denk dan ook dat de omstandigheid dat in veel gevallen 

niet of nauwelijks wordt beargumenteerd waarom van de gevorderde schadevergoeding conform 

het positief contractsbelang wordt afgeweken en slechts het negatieve contractsbelang wordt 

toegewezen, niet een bewust gevolg is van een voorgestane opvatting omtrent de juridische 

grondslag voor toewijzing van de vordering. Dat neemt natuurlijk niet weg dat een (nadere) 

onderbouwing op dit punt wel wenselijk zou zijn.  

 

Het vorenstaande overziend, meen ik dat de grondslag voor aansprakelijkheid wegens 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen onrechtmatige daad is waarbij, zoals in de hieraan 

voorafgaande paragraaf nader is onderbouwd, de norm die voortvloeit uit de eisen van redelijkheid 

en billijkheid dezelfde is als die waaraan handelen wordt getoetst dat geacht moet worden in strijd 

te zijn met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Een en 

ander is goed dogmatisch te verantwoorden, past in het stelsel van de wet, sluit aan bij de in de 

rechtspraak ontwikkelde van belang te achten factoren bij het beoordelen van een vermeende 

aansprakelijkheid uit ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen en geeft de praktijk een in de 

rechtspraak en literatuur goed uitgekristalliseerd juridisch instrumentarium dat bovendien 

voldoende ruimte biedt om in individuele gevallen tot een individueel aanvaardbare oplossing te 

geraken. 
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8.4.4 Rechtmatige daad (ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling en 

zaakwaarneming) 

 

Naar mijn mening zal de onrechtmatige daad als juridische grondslag voor een 

aansprakelijkheidstelling in verband met ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen in 

verreweg de meeste gevallen een afdoende grondslag vormen. Toch kan niet worden ontkend dat er 

situaties denkbaar zijn waarin het afbreken van de onderhandelingen niet als een handelen 

kwalificeert dat in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer 

betaamt, maar dat wel heeft geleid tot bijv. een vermogensverschuiving tussen de onderhandelende 

partijen die rechtens zou moeten worden hersteld omdat dit resultaat als onredelijk wordt ervaren. 

In dergelijke situaties is het m.i. evenmin als bij de typische gevallen van aansprakelijkheid wegens 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen noodzakelijk om toevlucht te zoeken tot alternatieve 

grondslagen van aansprakelijkheid zoals het hiervoor reeds ter sprake gekomen leerstuk van de 

redelijkheid en billijkheid als eventuele zelfstandige bron van verbintenissen. Ook hier meen ik 

namelijk dat het privaatrecht al over een prima instrumentarium beschikt waarmee de praktijk in 

voorkomend geval uit de voeten kan. Ik heb het dan met name over het leerstuk van de 

ongerechtvaardigde verrijking, maar ook over de onverschuldigde betaling. Zaakwaarneming zie ik, 

hoewel ik dit leerstuk wel even kort de revue zal laten passeren, in beginsel niet als een realistische 

grondslag in het kader van het onderhavige leerstuk.  

 

8.4.5 Ongerechtvaardigde verrijking 

 

Dat betekent natuurlijk niet dat wie tijdens onderhandelingen iets doet waardoor de 

onderhandelingspartner op enigerlei wijze gebaat wordt, zij het doordat hij zich kosten kan 

uitsparen of doordat er daadwerkelijk een vermogensverschuiving plaats vindt, per definitie 

gerechtigd zou zijn om die kostenbesparing of vermogensverschuiving terug te kunnen vorderen. 

Dit zou evident in strijd zijn met de in hfdst. 1 behandelde theorie aleatoire des negotiations. 

Wanneer wij ons vooralsnog beperken tot het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking, dan 

dient de verrijking in elk geval ongerechtvaardigd te zijn. Daarbij moet in het oog worden gehouden 

dat wie in het kader van de onderhandelingen activiteiten verricht waardoor de 

onderhandelingspartner op enigerlei wijze gebaat wordt, daartoe in beginsel zal zijn overgegaan in 

de stille hoop en verwachting daarmee kans te maken op het verwerven van de overeenkomst over 

de totstandkoming waarvan werd onderhandeld. In hfdst. 4 is dit beginsel, in het kader van de 

vergoeding van kosten bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen, al uitvoerig ter sprake 

gekomen; het aangaan van onderhandelingen brengt nu eenmaal, afhankelijk van de aard en inhoud 

van die onderhandelingen, een bepaald investerings- en kostenniveau met zich vanuit de gedachte 

“you win some, you lose some” en in de wetenschap dat, in situaties waarin het afbreken van 

onderhandelingen op zichzelf niet schadeplichtig is, er geen recht op vergoeding van die kosten 

bestaat.
43

 Een andere redenering zou er de facto toe leiden dat partijen al heel snel het gevoel 

zouden hebben dat zij aan elkaar vast zitten, hetgeen niet alleen bepaald niet in overeenstemming is 

met het beginsel van de contractsvrijheid, maar ook vanuit het oogpunt van vrije concurrentie m.i. 

onaanvaardbaar is. In hfdst. 4 heb ik verder betoogd dat het mij voorkomt dat de Hoge Raad, 

wanneer de Raad spreekt over vergoeding van kosten in een situatie waarin het nog vrij staat om 

eenzijdig onderhandelingen af te breken, niet het oog zal hebben gehad op de, gegeven de aard en 
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 Vgl. ook de beschouwingen van Van den Berg 1993, p. 18-22.  
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het onderwerp van de onderhandelingen, gebruikelijke acquisitiekosten, maar hooguit op kosten die 

– kort gezegd – uitstijgen boven hetgeen in acquisitief gebruikelijk opzicht naar 

verkeersopvattingen en gegeven de relevante omstandigheden van het geval, mochten worden 

verwacht. Daarbij spelen tal van omstandigheden naar mijn oordeel een rol, zoals onder meer de 

gebruiken in de branche waartoe partijen behoren, met elkaar in het verleden opgedane eerdere 

onderhandelingservaringen, en m.i. ook macro-economische omstandigheden die ertoe kunnen 

leiden dat hogere dan voorheen gebruikelijke acquisitiekosten (gezien bijv. de verhouding tussen 

vraag en aanbod op dat moment) als kosten dienen te worden beschouwd die naar 

verkeersopvattingen voor eigen rekening van de offrerende partij dienen te komen.  

 

Het uitgangspunt is derhalve dat iedere partij het risico draagt dat als gevolg van het afbreken van 

de onderhandelingen geen compensatie wordt verkregen voor in het kader van die 

onderhandelingen verrichte diensten en andere aan de onderhandelingspartner al dan niet bewust 

verschafte voordelen. Anders kan dit, zoals nader uiteengezet in hfdst. 4, zijn met betrekking tot 

extra kosten die zijn gemaakt op verzoek van de wederpartij en die uitstijgen boven hetgeen in 

normaal acquisitief opzicht krachtens verkeersopvattingen mag worden verwacht.
44

  

 

Wat vorderingen uit ongerechtvaardigde verrijking betreft, was de Hoge Raad in het verleden 

uiterst terughoudend ten aanzien van het toekennen van een vergoeding. Zo bijv. in het (veel 

bekritiseerde) arrest van 18 april 1969 (Katwijk/Westdijk).
45

 In dit arrest had Westdijk aan de 

gemeente Katwijk een offerte gedaan met betrekking tot het verrichten van 

afgravingswerkzaamheden in de Katwijkse haven. In afwachting van de aanvaarding van de offerte 

was Westdijk al begonnen met de uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden. Dat gebeurde met 

medeweten en nota bene met toestemming van de directeur Openbare Werken van de gemeente 

Katwijk. Toen de gemeente Westdijk vervolgens berichtte dat het werk aan een ander zou worden 

gegund, waren de geoffreerde werkzaamheden al bijna voltooid. De Hoge Raad diende te oordelen 

of Westdijk op grond van ongerechtvaardigde verrijking dan wel onverschuldigde betaling 

vergoeding voor de door Westdijk verrichte werkzaamheden van de gemeente kon vorderen. De 

rechtbank en het hof hadden de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking toegewezen, waarbij zij 

aansluiting zochten bij de artt. 1487 en 1488 BW (oud), waarin geregeld was dat bij prestaties die 

waren verricht in het kader van een later nietig verklaarde overeenkomst, partijen zo veel mogelijk 

dienden te worden gebracht in de toestand zoals die zou zijn geweest indien er nimmer sprake zou 

zijn geweest van een overeenkomst.  

 

De Hoge Raad wees de vordering uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking echter af. Een 

prestatie die is verricht, aldus de Hoge Raad, krachtens een overeenkomst die later nietig is 

verklaard kan men niet op een lijn stellen met 

 
“een prestatie die zonder enige verplichting en slechts in de hoop en verwachting dat een gedane offerte zou worden 

geaccepteerd, is verricht”. 

 

Om diezelfde reden kan een dergelijke prestatie ook niet worden aangemerkt als onverschuldigde 

betaling. Het arrest Katwijk/Westdijk is gewezen onder het oude recht. Onder dit regime heerst nog 
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 Vgl. voor het Amerikaanse recht Farnsworth 1987, p. 232, met verwijzing naar Restatement (Second) of 

Restitution, Section 6(2).  
45

 HR 18 april 1968, NJ 1969, 336 (Katwijk/Westdijk).  
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de leer van het arrest Quint/Te Poel, die met zich bracht dat in gevallen van ongerechtvaardigde 

verrijking die niet uitdrukkelijk door de wet werden geregeld, de oplossing moest worden aanvaard 

die in het stelsel van de wet paste en aansloot bij wel in de wet geregelde gevallen. De Hoge Raad 

was klaarblijkelijk van oordeel dat in de casus die ten grondslag lag aan het arrest Katwijk/Westdijk 

aan deze vereisten niet was voldaan. De door de rechtbank en het hof gezochte aansluiting bij de 

artt. 1487 en 1488 BW (oud) werd door de Hoge Raad dan ook niet gevolgd. In het huidige recht is 

de rechtsfiguur van de ongerechtvaardigde verrijking gecodificeerd (art. 6:212 BW). Daarbij zijn de 

hiervoor bedoelde beperkingen die het arrest Quint/Te Poel met zich bracht, niet overgenomen. Vrij 

algemeen wordt dan ook aangenomen dat indien over de casus die aan het arrest Katwijk/Westdijk 

ten grondslag lag naar huidig recht zou moeten worden geoordeeld, Westdijk op grond van 

ongerechtvaardigde verrijking met succes vergoeding zou hebben kunnen vorderen.
46

  

 

Toch mag niet de indruk ontstaan dat art. 6:212 BW een veelvuldig gehanteerd succesvol alternatief 

voor art. 6:162 BW zal kunnen zijn bij vorderingen uit hoofde van ongelegitimeerd afbreken van 

onderhandelingen. Art. 6:212 BW spreekt immers over een ongerechtvaardigde verrijking en de 

vraag rijst of daar snel aan zal zijn voldaan. Weliswaar bevat het begrip “verrijking” zowel behaald 

voordeel als afgewend nadeel en is deze term nog verruimd in een arrest van de Hoge Raad van 5 

september 2008
47

, maar desalniettemin zal het in de praktijk in veel gevallen lastig zijn om aan te 

tonen dat de wederpartij van de afbrekende partij überhaupt op enigerlei wijze gebaat is geweest bij 

hetgeen de onderhandelingspartner heeft gepresteerd.
48

 Art. 6:212 BW spreekt verder ook over een 

ongerechtvaardigde verrijking ten koste van een ander, ofwel: tegenover een verrijking dient een 

verarming te staan en de nadere vraag rijst dan vervolgens of daar in alle gevallen gemakkelijk aan 

kan worden voldaan.
49

 In hfdst. 4 gaf ik drie voorbeelden waarin de hier bedoelde problematiek 

duidelijk naar voren komt. Deze voorbeelden hadden in dat hoofdstuk weliswaar betrekking op de 

eventuele vergoeding van kosten in de fase waarin het eenzijdig afbreken van de onderhandelingen 

nog gelegitimeerd zou zijn, maar doen even zozeer opgeld in de situatie waarin zulk een afbreken 

niet meer gelegitimeerd is. Allereerst noemde ik, uitgaande van de casus die aan het arrest 
                         
46

 Zie ook Blei Weissmann I, aant. 150, met verdere verwijzingen. Ongerechtvaardigde verrijking als grondslag voor 

schadevergoeding werd afgewezen door het Hof ‘s-Gravenhage 27 april 1995, te kennen uit HR 4 oktober 1996, NJ 

1997, 65 (ABB et ULC/Pays-Bas), omdat naar het oordeel van het hof hieromtrent onvoldoende gesteld was door ABB 

et ULC. De Hoge Raad sanctioneerde dit oordeel. 
47

 HR 5 september 2008, NJ 2008, 481 (Verrijkte vrouw). In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat van een 

ongerechtvaardigde verrijking ook sprake kan zijn indien en voor zover de uitgaven ten behoeve van een 

verbouwing, ook al heeft die verbouwing op zichzelf niet tot een waardestijging van het verbouwde pand geleid, 

voor rekening van de partij zijn gekomen die een vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking instelt en de 

wederpartij zich die uitgave aldus heeft bespaard. Vgl. in dit verband echter ook Hof Leeuwarden 30 mei 2001, NJ 

2001, 678, waarin sprake was van een vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking, ingesteld door de Staat die een 

aan een ander toebehorend perceel grond had gesaneerd en stelde dat de eigenaar – kort gezegd – met de omvang van de 

saneringskosten was verrijkt. De eigenaar had het desbetreffende perceel voor de sanering echter gekocht voor een 

bedrag dat hoger was dan de getaxeerde waarde van het perceel na de sanering. Het hof oordeelde dat, nu de eigenaar 

het perceel had aangekocht voor een hoger bedrag dan de getaxeerde prijs na sanering, hij niet verrijkt was in de zin van 

art. 6:212 BW. Door betaling van een koopprijs die uitsteeg boven de taxatiewaarde, was de verrijking verminderd dan 

wel teniet gedaan. 
48

 Voor toepassing van de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking, onder meer in dit verband, zie met name 

Schoordijk 1984, p. 52-60. Kritisch De Kluiver 1992, p. 275-277. 
49

 Het beginsel dat ongerechtvaardigde verrijkingen ongedaan gemaakt dienen te worden, zonder dat men 

noodzakelijkerwijs denkt aan een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking, speelt, in de context van 

afgebroken onderhandelingen, een belangrijke rol in de beschouwingen van Nieuwenhuis (Nieuwenhuis 1988, p. 

113).  
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Plas/Valburg ten grondslag lag, de volgende situatie. Stel dat de gemeente Valburg aannemer Plas 

verzocht zou hebben om, terwijl de fase in het onderhandelingsproces waarin het eenzijdig afbreken 

van onderhandelingen niet meer vrij stond, nog niet was ingetreden, de plannen voor het zwembad 

aan te passen in dier voege dat niet langer van een rechthoekig zwembad, maar van een ovaal 

zwembad zou moeten worden uitgegaan. Nemen wij voorts aan dat aannemer Plas uiteindelijk de 

bouw niet gegund zou worden. Wanneer een andere aannemer uiteindelijk de opdracht krijgt om 

een ovaal zwembad te bouwen, bespaart de gemeente evident kosten omdat de berekeningen en 

tekeningen voor de bouw van een ovaal zwembad door de nieuwe aannemer niet meer hoeven te 

worden gemaakt. Aannemer Plas daarentegen lijdt schade omdat hij geen gelegenheid krijgt om de 

kosten die hij voor het aangepaste ontwerp heeft moeten maken, terug te verdienen. Dit terwijl het 

gewijzigde ontwerp voor hem verder waardeloos is (uitgaande natuurlijk van de veronderstelling 

dat Plas niet snel elders een soortgelijk zwembad zal kunnen bouwen). Hier heeft een vordering op 

grond van ongerechtvaardigde verrijking m.i. zeer wel kans van slagen.  

 

Een probleem doet zich echter voor in de (eveneens reeds in hfdst. 4 door mij geschetste) situatie 

dat de gemeente Valburg besluit uiteindelijk een ruitvormig zwembad te laten bouwen. Kan men nu 

zeggen dat de gemeente, nu de berekeningen en tekeningen voor een ovaal zwembad ook voor de 

gemeente waardeloos zijn, verrijkt is? Dat lijkt mij toch niet zonder meer het geval. Deze situatie 

kan m.i. ook niet zonder meer op een lijn gezet worden met de hiervoor genoemde uitspraak van de 

Hoge Raad van 5 september 2008 (Verrijkte vrouw). Weliswaar heeft als verrijking in het algemeen 

te gelden iedere toename van het vermogen van de verrijkte, waarbij in beginsel gekeken moet 

worden naar de waarde van de prestatie ten tijde van de ontvangst, maar in casu heeft de prestatie 

voor de gemeente geen enkele toegevoegde waarde gehad. Een soortgelijk probleem doet zich voor 

in de situatie dat aannemer Plas nog een (eerder) ontwerp voor een ovaal zwembad in de kast had 

liggen en dus geen extra kosten heeft moeten maken om dit aan de gemeente te presenteren, terwijl 

het aanleveren van plannen voor een ovaal zwembad (naar objectieve maatstaven althans) wel 

duidelijk uitstijgt boven hetgeen de gemeente – kort gezegd – in normaal acquisitief opzicht 

krachtens verkeersopvattingen had mogen verwachten als acquisitieve inspanningen van Plas in een 

poging de overeenkomst waarover werd onderhandeld te verwerven. In laatstbedoelde situatie kan 

men zich afvragen of tegenover de verrijking door de gemeente (aangenomen dat het gewijzigde 

ontwerp voor de gemeente nut heeft gehad) een verarming van aannemer Plas staat. Dit is in de 

geschetste situatie naar mijn oordeel niet het geval.  

 

8.4.6 Onverschuldigde betaling 

 

Wat het leerstuk van de onverschuldigde betaling betreft, merk ik allereerst, meer in algemene zin, 

op dat naar Nederlands recht algemeen wordt aangenomen dat een vordering uit onverschuldigde 

betaling niet noodzakelijkerwijs beperkt dient te zijn tot terugbetaling van een geldsom of 

teruglevering van een onverschuldigd geleverde zaak. Ook onverschuldigd verrichte diensten 

kunnen onder omstandigheden leiden tot een succesvolle vordering wegens onverschuldigde 

betaling.
50

 Daarbij wordt in de parlementaire geschiedenis het begrip “prestatie” ruim opgevat. Een 

beoogde (of gewilde) prestatie is niet noodzakelijk; het gaat erom of hetgeen in concreto is gebeurd 

als een prestatie kan worden opgemerkt.
51

 Toch lopen wij hier voor een belangrijk deel tegen 

dezelfde beperkingen aan die ook art. 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking) kent. Ook hier 
                         
50

 Zie ook Asser-Hartkamp II, nr. 320.  
51

 Parl. Gesch. Boek 6, p. 804.  
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dient als uitgangspunt te gelden dat wie een prestatie verricht in de verwachting daarmee te 

kwalificeren als potentiële contractspartner, niet direct een onverschuldigde prestatie verricht 

wanneer hij in dat kader iets doet waardoor de onderhandelingspartner – kort gezegd – in een 

financieel betere positie komt te verkeren. Ik verwijs in dit kader naar hetgeen ik hiervoor heb 

opgemerkt als uitgangspunt voor een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking. Wat hier verder 

ook van wij, onverschuldigde betaling zou hooguit kunnen leiden tot vergoeding van kosten maar, 

evenmin als een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking, tot vergoeding van de winst die de 

teleurgestelde partij zou hebben kunnen behalen indien de overeenkomst over de totstandkoming 

waarvan werd onderhandeld, ook daadwerkelijk tot stand zou zijn gekomen, ofwel het positief 

contractsbelang.  

 

8.4.7 Zaakwaarneming 

 

Ten slotte het leerstuk van de zaakwaarneming. Ook dit kwam in hfdst. 4 al kort ter sprake in het 

kader van de vergoedingsplicht van kosten in de situatie dat de onderhandelingen nog gelegitimeerd 

zouden kunnen worden afgebroken. Ik merkte reeds op dat Drion
52

 heeft verdedigd dat 

werkzaamheden als het maken van ontwerpen en het uitvoeren van calculaties beschouwd zouden 

kunnen worden als handelingen in het kader van zaakwaarneming. In deze benadering kan ik mij 

echter niet vinden; de redenering dat indien een partij bij het maken van een offerte bepaalde 

activiteiten heeft verricht die in theorie ten goede zouden kunnen komen aan de 

onderhandelingspartner, vind ik veel te gekunsteld.  

 

8.4.8 Schadevoorkomingsplicht 

 

In hfdst. 4 is ingegaan op de door Keirse
53

 ter gelegenheid van haar oratie geïntroduceerde 

zogenaamde “schadevoorkomingsplicht” in het kader van de (mogelijke) aansprakelijkheid voor 

onderhandelingskosten bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen. Deze 

schadevoorkomingsplicht, die zij zowel in delictueel als in contractueel verband aanneemt, komt er 

in de kern op neer dat de schadebeperkingsplicht (van ouds: de verplichting om de eigen schade 

zoveel mogelijk te beperken met als sanctie een deel van de geleden schade voor eigen rekening te 

moeten nemen) niet alleen van toepassing is op de schuldeiser, maar ook op de schuldenaar. Deze 

verplichting van de schuldenaar, zo betoogt Keirse, ligt al jaren verscholen in ons rechtssysteem en 

brengt met zich een rechtsplicht om schade die een ander mogelijk oploopt, te beperken.
54

 Keirse 

merkt in haar oratie onder meer op: 

 
“Partijen die in onderhandeling treden over het sluiten van een overeenkomst komen tot elkaar te staan in een 

bijzondere door de redelijkheid en billijkheid beheerste maatschappelijke rechtsverhouding. En daarmee verhouden 

zij zich tevens tot de aan het recht ten grondslag liggende beginselen. Dit brengt mee dat partijen niet alleen 

uitvoering dienen te geven aan de verbintenissen die zij met zoveel woorden op zich nemen, maar ook dat zij in 

ruimere zin over en weer gehouden zijn om eventuele uit de overeenkomst voortvloeiende schade te voorkomen. 

(…) De schadevoorkomingsplicht begint in de precontractuele fase en loopt door tijdens de overeenkomst en ook 

nog daarna. Hoever deze verplichting in een concreet geval reikt hangt af van uiteenlopende omstandigheden, zoals 

de aard van de overeenkomst, de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten en de hoedanigheid van partijen. In 

ieder geval wordt van partijen verlangd dat ze hun best doen om de overeenkomst zoveel mogelijk tot een goed 

                         
52

 Drion 1982, p. 250. Zie verder Blei Weissmann I, aant. 148 en de daar aangehaalde literatuur. 
53

 Keirse 2009. 
54

 Zie voor een meer uitvoerige omschrijving van Keirses theorie: hfdst. 4, paragraaf 4.2.11. 
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einde te brengen op de manier die was beoogd. Vereist is een redelijke, coöperatieve opstelling. Daarbij zijn partijen 

verplicht elkaar te informeren, elkaar te wijzen op consequenties of te waarschuwen voor bepaalde risico’s opdat er 

voldoende informatie voorhanden is om wederzijds een verantwoorde keuze te maken” 

 

Met betrekking tot de eventuele toepassing van deze theorie op de problematiek die speelt bij de 

vraag naar vergoeding van (onderhandelings)kosten bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen 

wees ik op de onduidelijkheid die, althans voor mij, bestaat met betrekking tot het antwoord op de 

vraag wat nu dogmatisch heeft te gelden als de bron van de verbintenis tot vergoeding van de 

gemaakte kosten bij toepassing van Keirses schadevoorkomingsplicht. Is dit de 

schadevoorkomingsplicht als zodanig (die alsdan kennelijk als zelfstandige bron van verbintenissen 

moet worden gezien en waarvan wij dan moeten aannemen dat deze past in het stelsel van de wet 

en aansluit bij wel in de wet geregelde gevallen) of is het de schending van de 

schadevoorkomingsplicht als aan te nemen universele rechtsplicht, in welk geval die schending dan 

een onrechtmatige daad oplevert (waarbij wij dan weer bij de onrechtmatige daad als eigenlijke 

bron van verbintenissen zijn aangekomen). Ik concludeerde dan ook dat Keirses theorie van de 

schadevoorkomingsplicht voor de oplossing van de problematiek omtrent de vraag naar een 

eventuele vergoedingsplicht bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen, geen passende 

oplossing biedt; voor de toepassing van de onrechtmatigedaadsconstructie hebben wij de 

schadevoorkomingsplicht niet nodig (het toestaan dat de onderhandelingspartner nodeloos kosten 

maakt in de wetenschap dat hij – kort gezegd – toch al geen reële kans meer maakt op het 

verwerven van de overeenkomst, is m.i. sowieso al maatschappelijk onzorgvuldig en daarmee 

onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW) en waar gevestigde leerstukken als dat van de 

onrechtmatige daad, de ongerechtvaardigde verrijking of de onverschuldigde betaling een passende 

oplossing kunnen bieden, is wat mij betreft geen behoefte aan toepassing van alternatieve bronnen 

van verbintenissen (met alle rechtsonzekerheid voor wat betreft bijv. de reikwijdte van die 

toepassing).  

 

Hoe dient te dien aanzien nu te worden geconcludeerd in de situatie dat onderhandelingen niet meer 

gelegitimeerd kunnen worden afgebroken? In de kern speelt de problematiek zoals die hiervoor is 

uiteengezet m.i. ook bij toepassing van de schadevoorkomingsplicht bij ongelegitimeerd 

afgebroken onderhandelingen; ook hier stelt zich de vraag of Keirse de schadevoorkomingsplicht 

als een zelfstandige bron van verbintenissen wil zien of dat het niet nakomen van deze door haar 

aangenomen rechtsplicht (het niet mogen veroorzaken van schade door de onderhandelingen 

ongelegitimeerd af te breken) een onrechtmatige daad oplevert. Om dezelfde redenen als in hfdst. 4 

aangegeven, ben ik er bepaald geen voorstander van om, daar waar traditionele bronnen van 

verbintenissen een passende oplossing bieden (zoals in casu de onrechtmatige daad), te kiezen voor 

alternatieve bronnen van verbintenissen. 

 

Ziet men het niet-nakomen van de schadevoorkomingsplicht als onrechtmatig (schending van een 

ongeschreven rechtsplicht en daarmee een handelen in strijd met de maatschappelijke 

zorgvuldigheid), dan rijst de vraag waarom wij deze theorie bij ongelegitimeerd afgebroken 

onderhandelingen nodig zouden hebben; het grote verschil ten opzichte van gelegitimeerd 

afgebroken onderhandelingen is natuurlijk, dat bij ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen in 

het afbreken daarvan al een onrechtmatige daad schuil gaat die is geënt op de maatschappelijke 

onzorgvuldigheid en waarbij, wat mij betreft, in de literatuur en jurisprudentie vrijwel onbetwist is 

dat de uiteindelijke grondslag daarvoor gelegen is in het schenden van ofwel rechtens relevant 
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totstandkomingsvertrouwen ofwel waarbij deze gezocht moet worden in andere omstandigheden 

die maken dat het afbreken onaanvaardbaar is. Het feit dat, als gevolg van het afbreken van de 

onderhandelingen (hetgeen op zichzelf (al) onrechtmatig is), er aan de zijde van de teleurgestelde 

partij schade ontstaat en dat dit laatste op zichzelf weer in strijd is met de schadevoorkomingsplicht 

van de afbrekende partij, levert hooguit een extra handelwijze op die maatschappelijk onzorgvuldig 

is, maar nodig hebben we die niet; wij hadden immers al het in weerwil van gewekt 

totstandkomingsvertrouwen afbreken van de onderhandelingen dat maatschappelijk onzorgvuldig 

en daarmee onrechtmatig was. 

 

Dat neemt uiteraard niet weg, dat er m.i. situaties zijn waarin Keirses theorie waardevol kan zijn. Ik 

denk dan bijv. aan omstandigheden zoals die ten grondslag lagen aan het in hfdst. 4 al ter sprake 

gekomen Aids-test II arrest
55

. Daarin was geen sprake van een toerekenbare tekortkoming of een 

gepleegde onrechtmatige daad en toch werd een verplichting aangenomen aan de kant van degene 

die mogelijk de ander zou hebben kunnen besmetten, om een aids-test te ondergaan, welke 

verplichting zich via de klassieke benaderingen m.i. moeilijk laat construeren. Overigens illustreert 

de vergelijking met het Aids-test II arrest heel duidelijk de verschillen met de situatie bij 

gelegitimeerd en ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen; zowel bij gelegitimeerd als bij 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen laat zich m.i. een handelwijze als evident 

onrechtmatig kwalificeren (ofwel het toestaan dat de ander kosten maakt in de wetenschap dat die 

ander al geen reële kans meer maakt op het verwerven van de overeenkomst, ofwel het schenden 

van gewekt vertrouwen dat de onderhandelingen succesvol zullen zijn) terwijl ik veel moeite heb 

om een vergelijkbare handelwijze, die als onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW valt te 

kwalificeren, in de casus te ontdekken die ten grondslag lag aan het Aids-test II arrest. Verder zou 

ik mij toepassing van de schadevoorkomingsplicht (in die zin dat er een universele rechtsplicht 

wordt aangenomen die eruit bestaat dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat de wederpartij 

schade lijdt) kunnen voorstellen bij contractuele relaties, bijv. als “implied warranty”, vergelijkbaar 

met de stilzwijgende garantie die werd aangenomen in de zogenaamde Maassluis-arresten.
56

 Een 

meer omvattende verhandeling hierover gaat het bestek van dit proefschrift echter te buiten. 

 

Voor wat betreft het leerstuk van de (kostenvergoeding bij) afgebroken onderhandelingen 

concludeer ik in elk geval dat ik vooralsnog geen directe toegevoegde waarde zie van de theorie van 

de schadevoorkomingsplicht zoals ik begrijp dat die Keirse voor ogen staat. 

 

8.5 Conclusie 

 

Tot op heden heeft de Hoge Raad er zich er nog niet over uitgelaten welke rechtsgrond dient te 

worden aangenomen als grondslag voor een succesvolle vordering uit hoofde van het 

ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase. Sprak de Hoge Raad in 

het arrest Plas/Valburg nog over het afbreken van de onderhandelingen in strijd met de goede 

trouw, vanaf het arrest VSH/Shell heeft de Hoge Raad het louter nog over afbreken van 

                         
55

 HR 12 december 2003, JOL 2003, 652 (AIDS-test II). 
56

 HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 286 en HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 289 (hoofdprocedures) en HR 9 oktober 1992, 

NJ 1994, 287 en HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 288 (vrijwaringsprocedures). Vgl. daarnaast HR 19 oktober 2007, NJ 

2007, 565 (Vodafone/ETC), waarin via toepassing van het aannemen van een universele rechtsplicht die eruit bestaat 

dat men schade van de contractuele wederpartij in beginsel zoveel mogelijk dient te vermijden, het uiteindelijke 

resultaat van deze procedure wellicht gemakkelijker bereikt had kunnen worden. 
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onderhandelingen dat “niet gerechtvaardigd, dat wil zeggen onaanvaardbaar is”. Naar mijn mening 

dient men een dergelijke vordering te zien in het licht van art. 6:162 BW, gestoeld derhalve op 

onrechtmatige daad. Een vordering die geënt is op redelijkheid en billijkheid vooronderstelt 

redelijkheid en billijkheid als een zelfstandige bron van verbintenissen, maar los van het antwoord 

op de vraag of men bereid is te aanvaarden dat redelijkheid en billijkheid een zelfstandige bron van 

verbintenissen kunnen vormen, loopt men m.i. al snel aan tegen de vraag of er verschil is tussen een 

handelen dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en een handelen dat 

strijdig is met hetgeen krachtens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, zijnde 

de norm van art. 6:162 lid 2 BW voor wat betreft het element onrechtmatigheid. Naar ik meen zijn 

deze normen zonder meer uitwisselbaar. Bovendien geef ik er sterk de voorkeur aan om, bij het 

vaststellen van grondslagen voor aansprakelijkheid, vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid te 

kiezen voor de traditionele bronnen van verbintenissen, zeker wanneer die prima aansluiten bij de 

in de rechtspraak ontwikkelde relevante factoren voor wat betreft het beoordelen van een casus die 

is geënt op vermeend ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen. Onder omstandigheden zou 

het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking of dat van de onverschuldigde betaling uitkomst 

kunnen bieden, maar dat zal naar mijn mening zelden het geval zijn en indien en voor zover met 

succes een beroep op een van deze leerstukken zou kunnen worden gedaan, dan zal dit hoogst 

waarschijnlijk alleen het geval (kunnen) zijn voor wat betreft de vergoeding van kosten die zijn 

gemaakt in de fase waarin het gelegitimeerd afbreken van de onderhandelingen nog vrij stond en 

waarover met name in hfdst. 4 wordt uitgeweid. Dat de bron voor aansprakelijkheid, ook in de 

precontractuele fase, een (quasi) contractuele zou zijn, zoals bijv. het geval is in Von Jehring’s 

diligentieovereenkomst of in de theorie van Smits
57

, wordt in elk geval algemeen verworpen. 

Anders is dit natuurlijk voor wat betreft een vordering die is gebaseerd op de weigering om door te 

onderhandelen over de nog ongeregelde punten bij een rompovereenkomst; die weigering is evident 

een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van het pactum de contrahendo dat besloten ligt in 

de rompovereenkomst. 

                         
57

 Vgl. ook Smits 1995.  
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9 Remedies bij afgebroken onderhandelingen 
 

9.1 De rechtsgevolgen op een rijtje 

 

In hfdst. 3 is omschreven wanneer de onderhandelingen geacht moeten worden in een stadium te 

zijn geraakt waarin het (een van) partijen niet langer vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af 

te breken. Voordat dit stadium wordt bereikt, kan de situatie zich voordoen dat er een verplichting 

wordt aangenomen om, indien de onderhandelingen (dan: gelegitimeerd) worden afgebroken, de 

kosten van de onderhandelingspartner te vergoeden. Bij deze vergoedingsplicht en de juridische 

grondslagen daarvoor is in hfdst. 4 al uitvoerig stilgestaan. Hoewel dit aspect ook in het 

hiernavolgende nog kort naar voren zal komen, gaat het in dit hoofdstuk vooral om de 

rechtsgevolgen van het afbreken van onderhandelingen in de situatie waarin dit de afbrekende partij 

niet langer vrij staat. Ofwel op grond van – kort gezegd – totstandkomingsvertrouwen, ofwel op 

grond van “andere omstandigheden” die maken dat het afbreken van de onderhandelingen 

onaanvaardbaar is. Daarvan moet onderscheiden worden de situatie van de rompovereenkomst; de 

weigering om bij een tot stand gekomen rompovereenkomst over de nog ongeregelde punten door 

te onderhandelen, vormt immers, anders dan een afbreken van onderhandelingen in de 

precontractuele fase, een contractuele verplichting. 

 

Indien sprake is van afgebroken onderhandelingen bij een rompovereenkomst, is de iure in beginsel 

sprake van een tekortkoming in de nakoming van de in de reeds bereikte overeenstemming 

belichaamde contractuele verplichting om te trachten ook over de nog niet geregelde punten 

overeenstemming te bereiken. Van deze verplichting kan in beginsel nakoming worden gevorderd 

(doorgaans: een vordering tot dooronderhandelen in kort geding) en voor zover de tekortkoming 

toerekenbaar is, kan ook schadevergoeding worden gevorderd. Daarnaast kan nog gedacht worden 

aan de mogelijkheid de rompovereenkomst te ontbinden ex art. 6:265 BW. De eerste twee varianten 

(een vordering tot dooronderhandelen en tot schadevergoeding) spelen ook in de precontractuele 

fase. Komt het aan op een vordering tot schadevergoeding, dan zal een keuze moeten worden 

gemaakt tussen vergoeding van het positief en van het negatief contractsbelang, met dien verstande 

uiteraard dat indien de vordering in de precontractuele fase niet is gebaseerd op 

totstandkomingsvertrouwen maar op “andere omstandigheden” die maken dat het afbreken van de 

onderhandelingen onaanvaardbaar is, slechts vergoeding van het negatief contractsbelang kan 

worden gevorderd.
1
 

 

9.2 Verplichting tot dooronderhandelen 

 

9.2.1 Verplichting tot dooronderhandelen versus contractsdwang 

 

Wie het niet vrijstaat de onderhandelingen af te breken en daar toch toe overgaat, kan verplicht 

worden de onderhandelingen voort te zetten. Een verplichting tot dooronderhandelen moet wel 

worden onderscheiden van de verplichting om te contracteren. Deze laatste verplichting kan alleen 

voortvloeien uit reeds bereikte wilsovereenstemming, bijv. voortvloeiend uit een 

voorovereenkomst.
2
 Daarnaast moet de verplichting tot dooronderhandelen uiteraard worden 

                         
1
 HR 29 februari 2008, RvdW 2008, 284 (X/Shell). 

2
 Vgl. Hof Arnhem 19 juni 2007, LJN: BA8878 en Rb. Amsterdam 4 juli 2007, RCR 2008, 21. Vgl. ook Houben 2005, 
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onderscheiden van de verplichting tot het geven van uitvoering aan eerdere afspraken (anders dan 

bestaande uit de verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan), waarvan bijv. 

sprake is indien een leveringshandeling moet worden verricht ten aanzien van een verkocht goed. 

Ook bij de afdwinging daarvan is simpelweg sprake van een vordering tot nakoming.  

 

In de doctrine is erop gewezen dat de door de Hoge Raad aanvaarde mogelijkheid dat een partij die 

in de hier bedoelde situatie de onderhandelingen afbreekt, veroordeeld kan worden tot 

dooronderhandelen of tot het vergoeden van het positieve contractsbelang, de facto en eigenlijk ook 

de iure zou leiden tot contractdwang.
3
 Deze stelling wordt hiermee beargumenteerd dat bij de 

verplichting tot vergoeding van het positief contractsbelang, eigenlijk het moment van 

totstandkomen van de overeenkomst naar voren wordt gehaald, en niet meer afhankelijk wordt 

gesteld van het mechanisme van aanbod en aanvaarding. Indien een onderhandelingspartij, aldus 

wordt beargumenteerd, vanaf het moment waarop hij er op mocht vertrouwen dat een 

overeenkomst van de soort waarover onderhandeld werd tot stand zou komen, er recht op heeft in 

de positie te komen waarin hij zou verkeren wanneer het contract daadwerkelijk gesloten was, zou 

er geen reëel verschil meer zijn tussen de precontractuele fase waarin onderhandelingen op een 

gegeven ogenblik niet meer eenzijdig mogen worden afgebroken en de contractuele fase van de 

rompovereenkomst. In beide gevallen zouden partijen dan immers recht hebben op de voordelen uit 

het contract. 

 

Ik deel deze mening niet. Daartoe wijs ik erop dat het zeer goed mogelijk is dat nadat er bij een van 

partijen het gerechtvaardigd vertrouwen is ontstaan dat een overeenkomst van de soort waarover 

onderhandeld werd, tot stand zou komen, partijen toch nog op een gerechtvaardigd breekpunt in de 

onderhandelingen stuiten. De door de Hoge Raad aanvaarde mogelijkheid dat een partij die in een 

stadium waarin dit hem niet meer vrij staat de onderhandelingen afbreekt, veroordeeld kan worden 

om door te onderhandelen, betekent dan ook geen contractdwang voor die partij, maar louter de 

verplichting om, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, met de ander te trachten het eens 

te worden over de nog openstaande punten. Doet zich daarbij de situatie voor waarin partijen het 

uiteindelijk over een bepaald onderwerp toch niet eens blijken te kunnen worden, dan kunnen de 

onderhandelingen alsnog zonder een verdere verplichting tot dooronderhandelen of tot vergoeding 

van het positief contractsbelang, worden afgebroken. Het vertrouwen dat een overeenkomst van de 

soort waarover partijen onderhandelden, uit die onderhandelingen zou resulteren, is dan immers 

niet langer gerechtvaardigd. 

 

Stel bijv. dat twee partijen onderhandelen over de totstandkoming van een exclusieve 

distributieovereenkomst en dat komt vast te staan dat de principaal, door zijn huidige distributeur 

de wacht aan te zeggen, bij zijn onderhandelingspartner het rechtens relevante vertrouwen heeft 

gewekt dat een overeenkomst van het soort waarover partijen met elkaar onderhandelden, uit die 

onderhandelingen zou resulteren. Laten wij voorts aannemen dat dit gewekte vertrouwen een 

toewijzing van een vordering tot dooronderhandelen rechtvaardigt, mocht de principaal in dit 

stadium de onderhandelingen afbreken. Het is in die situatie zeer wel denkbaar dat partijen er 

uiteindelijk toch niet uitkomen, omdat zij niet in staat blijken afspraken te kunnen maken over de 

wijze van geschillenbeslechting. Daarbij kan er bijv. aan gedacht worden dat beide partijen in het 

verleden of hangende de onderhandelingen te maken hebben gehad met procedures in het 
                                                                               

p. 215-230. 
3
 Vgl. Hesselink 1996, p. 908 en Kortmann 1996, p. 163 en 164. 
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buitenland en daar hele slechte ervaringen mee gehad hebben. Voor beide partijen is een 

forumkeuze voor de rechter in het land van de ander, zo zou kunnen blijken, dan ook onverteerbaar. 

Dit punt is dan kennelijk voor beide partijen plotseling zo belangrijk dat zij bereid zijn om de 

onderhandelingen er op stuk te laten lopen. Ik wees in dit verband reeds naar het arrest 

Combinatie/De Staat.
4
 Een vordering tot dooronderhandelen levert dus geen contractsdwang op. 

Wel is het uiteraard zo dat een vordering tot dooronderhandelen, wil deze kunnen slagen, 

voldoende bepaalbaar moet zijn, hetgeen in de praktijk nogal eens problemen kan geven bij het 

formuleren van het passende petitum in de dagvaarding. Voor zover de verplichting tot 

dooronderhandelen wordt gekoppeld aan de aanwezigheid van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen, lijkt de vraag naar de voldoende bepaalbaarheid, casu quo de 

bepaalbaarheid van de desbetreffende verplichting wel te beantwoorden.
5
 Lastiger wordt het indien 

tot de conclusie gekomen moet worden dat er weliswaar geen rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen is, maar dat het afbreken van de onderhandelingen niet geoorloofd is 

op grond van “andere omstandigheden”. Ik kom hier in het navolgende nog meer uitvoerig op terug. 

 

Overigens zou men m.i. nog kunnen twisten over het antwoord op de vraag waarop een vordering 

tot dooronderhandelen delictueel (dus: voor zover het gaat over een vordering in de precontractuele 

fase) nu precies is gebaseerd: betreft het een vordering tot schadevergoeding die zich vertaalt in een 

door de rechter opgelegde verplichting tot een doen
6
 (in plaats van betaling in geld), of moet men 

de verplichting tot dooronderhandelen zien als een verplichting tot een doen die voortvloeit uit de 

redelijkheid en billijkheid die de precontractuele fase beheerst, waarvan het nalaten onrechtmatig is 

en waarvan de rechter slechts een veroordeling uitspreekt tot het nakomen daarvan? Ik kies voor de 

laatste opvatting, nu deze aansluit bij de feitelijke beleving van de teleurgestelde 

onderhandelingspartner en dogmatisch goed past in het uitgangspunt dat onderhandelende partijen 

hun gedrag (en daarmee ook hun doen en nalaten) mede moeten laten leiden door de redelijkheid 

en billijkheid. Het antwoord op deze vraag heeft echter, als ik het goed zie, een hoog academisch en 

weinig praktisch karakter; hooguit zou men kunnen twisten over zaken als bijv. de 

verjaringstermijn (20 jaar als algemene verjaringstermijn volgens art. 3:306 BW of 5 jaar volgens 

art. 3:310 BW), maar bij vorderingen als de onderhavige spelen dergelijke aspecten praktisch 

gesproken m.i. geen rol van betekenis. Ik laat deze kwestie dan ook verder onbesproken. 

 

9.2.2 Nakoming verplichting tot dooronderhandelen blijvend onmogelijk 

 

Zoals hiervoor al is aangegeven, levert de verplichting om naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid door te onderhandelen nog geen contractsdwang op. Het is dan ook geen 

resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis die de partij op wie de desbetreffende 

verbintenis rust, de verplichting oplegt om zich er, binnen redelijke grenzen toe in te spannen met 

de ander (alsnog) overeenstemming te bereiken over de nog openstaande punten. Dit houdt, zoals 

hiervoor al is toegelicht, geenszins in dat, indien zich gaande de onderhandelingen alsnog een 

gerechtvaardigd breekpunt voordoet, die partij niet alsnog de onderhandelingen zou mogen 

afbreken. 

                         
4
 HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 65 (Combinatie/De Staat). 

5
 Blei-Weissmann I, aant. 86.3. 

6
 Vgl. de hierna onder verwijzing naar Kortmann 1996, p. 163-164, gedane suggestie om in plaats van 

schadevergoeding in geld, een verplichting toe te wijzen tot het sluiten van een overeenkomst of het leveren van een 

zaak, ook al leidt dit ertoe dat de leverende partij toerekenbaar jegens een derde tekortschiet. 
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Een vordering tot dooronderhandelen zal doorgaans worden afgewezen, indien zulks niet meer 

zinvol is, bijv. doordat een verkoper reeds aan een tweede koper heeft geleverd. Blijkens het arrest 

Oosterhuis/Unigro
7
 behoort in gevallen waarin nakoming onmogelijk is, bijv. omdat al met een 

derde is gecontracteerd, een vordering tot nakoming te worden afgewezen, tenzij de verkoper de 

macht over de zaak kan herwinnen zonder dat hij daarvoor onredelijke offers moet brengen. Drion
8
 

en Hofmann-Van Opstall
9
 stellen dat bij bijv. een dubbele verkoop, waarbij levering van het 

verkochte aan een tweede koper plaatsvindt, geen sprake is van een onmogelijkheid om alsnog na te 

komen, indien die tweede koper bereid is om tegen (maximaal) het drievoudige van de door hem 

betaalde koopprijs, de zaak terug te leveren aan de verkoper.
10

 Hierbij moet bedacht worden dat 

zich hier nog niet de situatie van botsende rechten op levering voordoet, waarvoor art. 3:298 BW 

een oplossing geeft, aangezien hier de contractuele verplichting tot levering van een goed jegens 

een derde staat tegenover de verplichting om naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door te 

onderhandelen over het aangaan van een dergelijke verplichting jegens de partij ten opzichte van 

wie de onderhandelingen ongelegitimeerd zijn afgebroken. Dat een afgesproken datum of “dead 

line” niet meer kan worden gehaald, hoeft aan een vordering tot dooronderhandelen niet 

noodzakelijkerwijs in de weg te staan. Vgl. bijv. de uitspraak van de Vznr. Rb. Dordrecht van 18 

september 2008.
11

 

 

In de casus die aan deze uitspraak ten grondslag lag, onderhandelden de gemeente Papendorp en 

een projectontwikkelaar met elkaar over de realisering en exploitatie van een winkel door de 

projectontwikkelaar op een door deze van de gemeente te kopen perceel grond. In de 

koopovereenkomst is opgenomen dat de levering en betaling pas geschiedt na verlening van een 

definitieve bouwvergunning en de start van de bouw van het project door het bouwteam. Nadat al 

een bouwvergunning 1e fase was verleend en men begonnen was met de sloop, liet de 

projectontwikkelaar weten af te zien van de ontwikkeling van winkelruimte. De 

voorzieningenrechter achtte niet aannemelijk dat er sprake is van de totstandkoming van een 

overeenkomst. Er was echter wel gerechtvaardigd vertrouwen aan de zijde van de gemeente dat 

overeenstemming zou worden bereikt over alle essentialia van de samenwerkings- en 

realisatieovereenkomst (r.o. 4.11). De rechter overwoog: 

 
“Bij langdurige onderhandelingen als de onderhavige mag van een partij die twijfelt over het sluiten van de beoogde 

overeenkomst helderheid worden verwacht. Zo mag van die partij worden verwacht dat die duidelijk is over de 

breekpunten en de termijn waarbinnen deze dienen te worden opgelost. Uit het vorenstaande volgt dat gedaagden dat 

in onvoldoende mate hebben gedaan, waardoor zij er aan hebben bijgedragen dat de Gemeente er op 23 mei 2008 

nog gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat ook overeenstemming zou worden bereikt over de essentiële 

onderdelen om met de bouw te kunnen aanvangen. Op grond van het vorenstaande is voldoende aannemelijk dat het 

gedaagden niet vrij stond om de onderhandeling af te breken, zodat op haar de plicht rust om door te onderhandelen. 

Dat het door de inmiddels verstreken tijd niet meer mogelijk is het winkelpand voor 1 juni 2009 aan gedaagden op te 

leveren, dient daarbij voor rekening en risico van gedaagden te komen.” (r.o. 4.13 en 4.14) 

 

                         
7
 HR 21 mei 1976, NJ 1977, 73 (Oosterhuis/Unigro). 

8
 H. Drion, noot onder HR 9 mei 1969, NJ 1969, 338 (De Jong/Pol) en in RMThemins 1962, p. 203 e.v. 

9
 Hofmann-Van Opstall 1976, p. 114 en 556. 

10
 Anders: G.J. Scholten: “Driemaal de koopprijs waarover Drion spreekt, zal al bijna altijd onredelijk zijn omdat de 

tweede koper dan onverdiend een aanzienlijk voordeel zou genieten”. 
11

 Vznr. Rb. Dordrecht 18 september 2008, LJN: BF1260. 
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In het algemeen zal m.i. moeten worden aangenomen dat indien inmiddels met een derde is 

gecontracteerd, een vordering tot dooronderhandelen zal moeten worden afgewezen. Dit is uiteraard 

anders indien de derde met wie inmiddels is gecontracteerd een onrechtmatige daad heeft gepleegd 

door bewust te profiteren van het ongelegitimeerd afbreken van de onderhandelingen van zijn 

contractspartner. Onder die omstandigheden zal de teleurgestelde partij ten opzichte van wie de 

onderhandelingen zijn afgebroken, voormelde derde kunnen aanspreken tot vergoeding van de door 

hem geleden schade en indien zulks gevorderd wordt, en de rechter het een passende vorm van 

schadevergoeding acht, dan kan een schadevergoeding anders dan in geld worden toegekend. 

Daarbij kan bijv. gedacht worden aan een verplichting om het aan de derde geleverde goed alsnog 

aan de teleurgestelde partij te leveren.
12

  

 

Doen zich dergelijke omstandigheden niet voor, dan zal de inmiddels aangegane contractuele 

verplichting jegens een derde het dienen te “winnen” van de ten opzichte van de teleurgestelde 

partij bij afgebroken onderhandelingen bestaande verplichting om naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid over het aangaan van een dergelijke contractuele verplichting door te 

onderhandelen.
13

 Aldus blijft dan alleen een vordering tot schadevergoeding als remedie over. In 

het licht van het hiervoor genoemde arrest Oosterhuis/Unigro meen ik dat dit slechts bij hoge 

uitzondering anders zou kunnen zijn. Ik denk dan bijv. aan de situatie dat de partij die de 

onderhandelingen ongelegitimeerd heeft afgebroken op grond van een ontbindende of opschortende 

voorwaarde (bijv. als gevolg van een wettelijke bedenkperiode) op relatief eenvoudige wijze nog 

van de inmiddels met een derde gesloten overeenkomst af kan komen. 

 

9.2.3 Bepaalbaarheid vordering tot dooronderhandelen 

 

Wil een vordering tot dooronderhandelen slagen, dan dient zij in elk geval zodanig gesubstantieerd 

te worden, dat een veroordeling met voldoende bepaalbaarheid kan worden uitgesproken.
14

 In de 

praktijk zal het echter lang niet altijd mogelijk zijn om alle nog openstaande punten waarover 

partijen het nog eens zouden moeten worden alvorens een (romp)overeenkomst kan worden 

aangenomen, in de vordering te noemen, laat staan in de veroordeling op te nemen. Vgl. in dit 

verband onder meer de uitspraken van de Vznr. Rb. Amsterdam 17 oktober en 28 november 1996
15

 

waarin de voorzieningenrechter één van gedaagden veroordeelde om binnen een week na de 

betekening van het vonnis 

 
“met Zilveren Kruis open en reëel verder te onderhandelen over de totstandkoming van een overeenkomst voor 

farmaceutische hulp”.
16

 
                         
12

 Vgl. HR 17 november 1967, NJ 1968, 42 (Pos/Van de Bosch) en HR 18 juni 1971, NJ 1971, 408 (Bruurs/Haagen, 

Mengeot en Housiaux). 
13

 Anders: Vznr. Rb. Roermond 20 april 1989, PRG 1989, 3149, waarin de voorzieningenrechter van partijen bij een 

onroerendgoedtransactie waarbij sprake was van levering aan derden, de verkoper verplichtte om de overeenkomst 

met de derde koper te ontbinden en alsnog te contracteren met de teleurgestelde partij. Zie evenwel ook de kritiek op 

deze uitspraak in de noot onder het vonnis. Vgl. voorts HR 15 mei 1981, NJ 1982, 85 (Stuyvers’ Beheer/Eugster). 
14

 Zie ook Blei Weissmann I, aant. 86.3 e.v. 
15

 Vznr. Rb. Amsterdam 17 oktober en 28 november 1996, KG 1997, 69. 
16

 Vgl. ook HR 1 maart 1983, NJ 1983, 585 (Huurdersvereniging Koot), waarin het ging om een vordering tot 

veroordeling om in overleg te treden omtrent vaststelling van huren op basis van gemaakte afspraken. De omstandigheid 

dat partijen nog verdeeld waren over de concrete resultaten, waartoe de in de overeenkomst vervatte afspraken moesten 

leiden, sloot, aldus de Hoge Raad, niet uit dat partijen tegenover elkaar verplicht waren om met inachtneming van de 

eisen van de goede trouw ertoe mede te werken dat deze afspraken in overeenstemming met wat reeds was 
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Komt het, nadat gevolg is gegeven aan het gebod tot dooronderhandelen, alsnog tot een breuk 

tussen partijen, dan zal naar de omstandigheden op dat moment (het moment van het alsnog 

afbreken van de onderhandelingen) gekeken moeten worden om te beoordelen of het afbreken van 

de onderhandelingen de afbrekende partij vrijstond, ook al is het punt waarop de onderhandelingen 

uiteindelijk stuklopen, niet in de vordering tot dooronderhandelen opgenomen.
17

 

 

9.2.4 Verplichting tot dooronderhandelen: een inspanningsverbintenis 

 

In elk geval geldt dat van een partij die is veroordeeld om de onderhandelingen voort te zetten, een 

reële, open en redelijke opstelling mag worden verwacht ten aanzien van de nog overgebleven 

punten.
18

 Voorstellen die gedaan worden om meningsverschillen te overbruggen, dienen reëel en 

redelijk te zijn. Er mag geen sprake zijn van schijnaanbiedingen en de voorstellen mogen niet op 

onredelijke gronden worden afgewezen.
19

 Frustreert de partij die bevolen is om door te 

onderhandelen de onderhandelingen door een hele starre houding aan te nemen, dan zal de 

feitenrechter moeten onderzoeken in hoeverre de door die partij ingenomen standpunten in de 

onderhandelingen redelijk zijn.
20

  

 

Een interessante situatie doet zich daarbij voor indien de rechter tot de conclusie komt dat de 

afwijzing, door de partij die bevolen was om door te onderhandelen, van een door zijn 

onderhandelingspartner gedaan compromisvoorstel, niet redelijk was. Vooropgesteld dat moet 

worden geconcludeerd dat bij aanvaarding van dit compromisvoorstel een (romp)overeenkomst tot 

stand zou zijn gekomen, rijst nu de vraag of de rechter de partij die het onredelijke standpunt heeft 

ingenomen, tot nakoming van een alsdan aan te nemen (romp)overeenkomst kan veroordelen en in 

dat verband tot reële executie kan worden overgegaan, of dat zich het innemen van een onredelijk 

standpunt slechts kan vertalen in schadevergoeding. 

 

Met Kortmann
21

 ben ik van mening dat de rechter de (ten onrechte) afbrekende partij onder 

omstandigheden kan veroordelen tot het sluiten van de overeenkomst waarover werd onderhandeld. 

Kortmann geeft het voorbeeld van een makelaar die, optredende namens een gemeente met 

betrekking tot aan de gemeente toebehorende grond een “accord de principe” heeft bereikt met de 

potentiële koper, een “accord de principe”, dat vervolgens is goedgekeurd door de (meerderheid 

van de) gemeenteraad. Uiteindelijk ziet de gemeente toch af van verkoop, omdat het rendement op 

de koopsom aanzienlijk lager zal zijn dan aanvankelijk verwacht. Hier is er reden, volgens 

Kortmann, om de gemeente te veroordelen tot het sluiten van een koopovereenkomst, op de 

condities van het door de gemeente goedgekeurde “accord de principe”. Kortmann acht het ook 

                                                                               

overeengekomen, tot volkomenheid zouden worden gebracht. Vgl. voorts onder meer Vznr. Rb. 's-Gravenhage 4 mei 

2000, KG 2000, 153, Vznr. Rb. Almelo 14 december 2000, KGK 1558 en Vznr. Rb. Zwolle 22 maart 1996, KG 1996, 

168. 
17

 Zie verder het rechtspraakoverzicht in Blei-Weissman I, aant. 86.4. 
18

 Vgl. ook art. 3:301 lid 4 van de Draft Common Frame of Reference: “It is contrary to good faith and fair dealing, in 

particular, for a person to enter into or continue negotiations with no real intention of reaching an agreement with 

the other party.”. 
19

 Vgl. Blei Weissmann I, aant. 88. Vgl. ook Schoordijk 1984, p. 112-113. 
20

 Vgl. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 29 oktober 1991 en HR 26 

februari 1993, NJ 1993, 289 (Antillean Family Foods/Mc Donalds). 
21

 Kortmann 1996, p. 163-164. 
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mogelijk dat, indien de gemeente weigert aan het sluiten van de koopovereenkomst mee te werken, 

in het kader van reële executie de rechter een vertegenwoordiger aanwijst, die namens de gemeente 

de koopovereenkomst sluit. Als laatste noemt Kortmann nog de mogelijkheid dat de koper 

schadevergoeding in natura vordert (art. 6:103 BW), namelijk levering van de grond. In het kader 

van reële executie (art. 3:300 BW) zou de “koper” aan de rechter kunnen vragen het veroordelend 

vonnis de plaats te laten innemen van de verklaring die de gemeente zou dienen af te leggen in de 

transportakte. Aldus zou bewerkstelligd kunnen worden, dat de “koper” eigenaar wordt van de 

grond, ook al is er nooit, via de weg van wilsovereenstemming, een koopovereenkomst tot stand 

gekomen.
22

  

 

Een vordering tot nakoming acht ik in het door mij gegeven voorbeeld uitgesloten, omdat 

wilsovereenstemming tussen partij nog niet kan worden aangenomen en daarmee een overeenkomst 

(waarop een nakomingsvordering kan worden gebaseerd) alleen via het middel van reële executie 

kan worden geconstrueerd. 

 

Aangenomen moet worden dat, indien een verplichting bestaat om door te onderhandelen, op 

punten waarover al consensus is bereikt, in beginsel niet meer kan worden teruggekomen.
23

 Voorts 

brengt de verplichting om naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met elkaar door te 

onderhandelen in beginsel ook de verplichting mee om de wederpartij, aan wie een voorstel is 

gedaan, de gelegenheid te geven om zich gedurende een redelijke termijn daaromtrent te beraden en 

eventueel een tegenvoorstel uit te werken.
24

  

 

9.2.5 Verbod om met derden te onderhandelen, contracteerverbod en exclusiviteit 

 

Het contracteren met een derde in strijd met een plicht tot dooronderhandelen, kent zijn pendant in 

een door de wederpartij verlangd verbod om, bijv. totdat een gerechtvaardigd breekpunt in de 

onderhandelingen is bereikt, met derden te contracteren of zelfs met derden te onderhandelen.
25

 

Aldus is de facto sprake van het voortzetten van onderhandelingen op een exclusieve basis. Als 

uitgangspunt dient daarbij te worden genomen dat het in beginsel geoorloofd is om met meerdere 

partijen tegelijkertijd te onderhandelen. Dit is immers bij uitstek de manier om de kwaliteiten van 

de verschillende potentiële contractpartijen met elkaar te vergelijken teneinde tot een beslissing te 

komen over met wie men wil contracteren. Dit wordt echter anders indien men ofwel afspreekt op 

basis van exclusiviteit met elkaar te zullen onderhandelen (in welk geval de verplichting om zich te 

onthouden van onderhandelingen met derden een contractuele is), ofwel indien de 

onderhandelingen zich in het stadium bevinden waarin het partijen niet meer vrij staat deze 

eenzijdig af te breken.
26

 Wie zich met zijn onderhandelingspartner in dit stadium bevindt, heeft de 

verplichting om er met die onderhandelingspartner binnen redelijke grenzen te trachten uit te 

komen en heeft derhalve in beginsel geen enkel te respecteren belang bij het voeren van 

onderhandelingen over hetzelfde onderwerp met een derde. Vinden dergelijke onderhandelingen 

met een derde toch plaats, dan kan daarvan wellicht een ernstig destructieve werking uitgaan op het 

                         
22

 Anders: A-G Franx in zijn conclusie voor HR 15 mei 1981, NJ 1982, 85 (Stuyvers' Beheer/Eugster). Vgl. ook Schut 

1986, p 86. Zie ook Blei Weissmann, I, aant. 98 en de daar behandelde jurisprudentie. 
23

 Zie ook Blei Weissmann I, aant. 89. 
24

 Zie ook Blei Weissmann I, aant. 90. 
25

 Zie ook Blei Weissmann I, aant. 91. 
26

 Vgl. Asser-Hartkamp II, nr. 161 en Rijken 1994, p. 54. Anders: De Kluiver/MacLean 1987. 
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onderhandelingsproces tussen de oorspronkelijke onderhandelingspartners. Wat hiervan ook zij, in 

de praktijk wordt een vordering tot het verkrijgen van een gebod om de onderhandelingen voort te 

zetten, vaak gecombineerd met een vordering tot het verkrijgen van een verbod om 

onderhandelingen met een derde te beginnen of voort te zetten tot dat er zich wél een 

gerechtvaardigd breekpunt in de onderhandelingen voordoet.
27

  

 

Het combineren van een vordering tot dooronderhandelen met een vordering strekkende tot het 

verkrijgen van een verbod om gedurende een bepaalde periode met derden te onderhandelen en/of 

te contracteren, heeft als voordeel dat de teleurgestelde partij meer wapens in handen heeft om te 

voorkomen dat de partij die veroordeeld is om door te onderhandelen, aan deze verplichting en 

daarmee aan de toetsing door de rechter van de redelijkheid van de door hem ingenomen 

standpunten tracht te ontkomen door ondertussen met een derde te contracteren. Gebeurt dat toch, 

dan maakt dit de partij die de onderhandelingen heeft afgebroken weliswaar schadeplichtig jegens 

zijn oorspronkelijke onderhandelingspartner (de vordering tot dooronderhandelen vertaalt zich dan 

in beginsel, maar gegeven de voormelde mogelijke uitzonderingen daarop, in de vordering tot 

schadevergoeding), maar zoals uit het vorenstaande is gebleken, kan de partij die inmiddels met een 

derde heeft gecontracteerd in beginsel niet gedwongen worden om de onderhandelingen met zijn 

oorspronkelijke onderhandelingspartner verder voort te zetten. 

 

9.2.6 Dooronderhandelen zinloos 

 

Een andere vraag die in dit verband rijst, is of een vordering strekkende tot het verkrijgen van een 

gebod om door te onderhandelen toewijsbaar is, indien evident is dat verder onderhandelen (zo 

goed als) zinloos is.
28

 M.i. terecht merkt A-G Franx in zijn conclusie voor het arrest Stuyvers' 

Beheer B.V./Eugster
29

 op dat verder onderhandelen niet zinloos is indien een partij niet wil 

contracteren, omdat zijn onwil tot contracteren niet meer ter zake doet op het moment dat rechtens 

moet worden aangenomen dat een partij verplicht is om de onderhandelingen voort te zetten. De wil 

van de afbrekende partij is, anders gezegd, niet meer vrij; hij moet geacht worden op de grondslag 

van redelijkheid en billijkheid de onderhandelingen te willen voorzetten en, zo mogelijk, met die 

wederpartij te willen contracteren. 

 

Hoewel dit dogmatisch gezien juist is, wordt in de rechtspraak een gebod om door te onderhandelen 

in gevallen waarin sprake is van evidente zinloosheid van het voortzetten van de onderhandelingen, 

toch vaak niet als een passende maatregel gezien. In dergelijke gevallen vertaalt zich 

noodzakelijkerwijs de verplichting om door te onderhandelen in een verplichting tot 

schadevergoeding. Toch mag op grond van de door de A-G voor het arrest Stuyvers' Beheer 

B.V./Eugster genoemde argumenten omtrent de niet meer van belang zijnde wil van de afbrekende 

partij ter zake voorzetting van de onderhandelingen, m.i. niet te snel geconcludeerd worden dat een 

gebod om door te onderhandelen zinloos is. Daarbij moet immers bedacht worden dat het gebod 

versterkt kan worden met een dwangsom, waarvan een flinke financiële prikkel kan uitgaan om de 

partij die de onderhandelingen in beginsel niet wenst voort te zetten, tot andere gedachten te 

                         
27

 Vznr. Rb. Roermond 14 maart 1983, KG 1983, 125, Hof Amsterdam 7 mei 1987, NJ 1988, 430, Vznr. 

Rb.'s-Gravenhage 10 december 1993, KG 1994, 28, Vznr. Rb. Breda 29 juni 1994, KG 1994, 294, Vznr. Rb. 

's-Gravenhage 16 december 1994, KG 1995, 23. 
28

 Zie ook Blei Weissmann I, aant. 97.3. 
29

 HR 15 mei 1981, NJ 1982, 85 (Stuyvers’ Beheer/Eugster). 
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brengen. Voorts moet bedacht worden dat een gebod om door te onderhandelen de teleurgestelde 

partij een extra steuntje in de rug kan geven indien het voor hem eerder van belang is om alsnog te 

trachten tot een overeenkomst te komen dan om schadevergoeding te ontvangen. Zoals hiervoor 

immers is uiteengezet, is het aan de feitenrechter om te beoordelen of een partij die tot 

dooronderhandelen is veroordeeld, hieraan in redelijkheid gevolg heeft gegeven. Doet de 

teleurgestelde partij zijn tot dooronderhandelen verplichte wederpartij een redelijk 

compromisvoorstel, maar weigert de tot dooronderhandelen verplichte partij dat te aanvaarden, 

althans daarop in te gaan, dan is alsnog denkbaar dat de tot dooronderhandelen verplichte partij, al 

dan niet via de weg van reële executie, veroordeeld wordt om dat compromisvoorstel alsnog te 

aanvaarden.
30

  

 

9.3 Schadevergoeding; geleden verlies en gederfde winst 

 

9.3.1 Dooronderhandelen of schadevergoeding? 

 

Aanbeland in het stadium waarin het niet meer vrij staat de onderhandelingen eenzijdig te 

beëindigen, heeft de teleurgestelde partij in beginsel de keuze tussen ofwel het vorderen van een 

gebod om door te onderhandelen, ofwel om te berusten in het afbreken van de onderhandelingen in 

combinatie met het vorderen van schadevergoeding. Besluit de teleurgestelde partij tot dit laatste, 

dan zal hij er in de praktijk overigens zekerheidshalve goed aan doen, om zijn wederpartij te 

berichten dat hij er vanuit gaat dat de wederpartij de onderhandelingen heeft afgebroken en niet 

bereid is deze vrijwillig voort te zetten. Is sprake van een rompovereenkomst, dan is het zaak deze 

te beëindigen (zij het door middel van ontbinding op grond van art. 6:265 BW of, voor zover 

mogelijk, door middel van opzegging) om een einde te maken aan de contractuele verplichting die 

uit de reeds bereikte overeenstemming voortvloeit, om door middel van nadere onderhandeling te 

trachten de laatste lacunes te overbruggen.  

 

9.3.2 Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? 

 

Welke schade kan, ingeval van ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen, worden 

gevorderd? In eerste instantie kan gedacht worden aan de in het kader van de onderhandelingen 

gemaakte kosten, maar naar mijn oordeel slechts a) voor zover deze de naar verkeersopvattingen 

gebruikelijke acquisitieve kosten te boven gaan, b) indien de vertrouwensondergrens waarover ik in 

hfdst. 4 sprak, is bereikt en c) mits geen aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van het positief 

contractsbelang of, wanneer aanspraak gemaakt wordt op het negatief contractsbelang, voor zover 

dit niet mede een compensatie vormt voor gederfde winst (die bijv. had kunnen worden behaald 

indien met een derde zou zijn gecontracteerd). Indien immers winstderving wordt vergoed (zij het 

via vergoeding van het positief contractsbelang of via vergoeding van het negatief contractsbelang), 

moet de te ontvangen winst geacht worden een compensatie in te sluiten voor de gemaakte 

(acquisitie)kosten, ook wanneer deze de naar verkeersopvattingen gebruikelijke kosten te boven 

gaan. Dit aspect is in hfdst. 4 nader uitgewerkt. Ik laat het hier verder onbesproken. 

 

In plaats van of, met inachtneming van de genoemde restricties, naast vergoeding van voormelde 

kosten kan, aldus de Hoge Raad in het arrest Plas/Valburg, ook de misgelopen winst worden 

                         
30

 Vgl. Blei Weissmann I, aant. 97.3 en de aangehaalde jurisprudentie. 
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gevorderd uit de overeenkomst over de totstandkoming waarvan werd onderhandeld, indien deze 

tot stand zou zijn gekomen ofwel: het positief contractsbelang. In deze laatste mogelijkheid staat 

Nederland binnen Europa overigens tamelijk geïsoleerd.
31

 Ook art. 2.15 Unidroit Principles gaat er 

vanuit dat hooguit het negatief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking komt.
32

  

 

Overigens volgt uit het in hfdst. 7 omschreven praktijkonderzoek dat de praktijk weinig op heeft 

met vergoeding van het positief contractsbelang ingeval van ongelegitimeerd afgebroken 

onderhandelingen. Op de vraag of het ongeoorloofd eenzijdig afbreken onder omstandigheden tot 

schadeplichtigheid van de afbrekende partij zou moeten leiden vindt 59% van alle geënquêteerden 

dat dit het geval zou moeten zijn door te kiezen voor de optie “geheel mee eens” of voor de direct 

daarop volgende optie op een schaal van 7 mogelijke scores. Ofwel, grafisch weergegeven: 

 

Stelling: Het eenzijdig afbreken van onderhandelingen kan onder omstandigheden leiden tot 

schadeplichtigheid van de partij die de onderhandelingen afbreekt. 

 

 
 

Interessanter wordt het echter indien wordt gekeken naar de reacties van de ondervraagde advocaten 

en bedrijfsjuristen op de vraag of, indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, 

niet alleen recht op het negatief contractsbelang zou moeten bestaan, maar ook op vergoeding van 

het positief contractsbelang. Wanneer gekeken wordt naar de gecombineerde score van 

bedrijfsjuristen en advocaten, dan moet worden vastgesteld dat een aanzienlijk aantal 

geënquêteerden deze vraag in ontkennende zin beantwoordt; maar liefst 40% van de totaal 

geënquêteerden geeft aan van mening te zijn dat in voorkomend geval alleen recht zou moeten 

bestaan op vergoeding van het negatieve contractsbelang door de kiezen voor de optie “geheel mee 

oneens” of voor één score daarboven op een totale scoringsmogelijkheid van 7 opties.
33

 Slechts 

18% van de geënquêteerden vindt dat er recht zou dienen te bestaan op vergoeding van het positief 

contractsbelang (“geheel mee eens” of één score daaronder). Grafische weergave leidt tot het 

volgende beeld:  

                         
31

 Vgl. Hesselink 1996, p. 879-883 en 906-99. 
32

 Art. 2.15 Unidroit Princeples luidt: “A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an 

agreement. (…) However, a party who (¼) breaks off negotiations in bad faith is liable for losses caused to the 

other party.” Art. 3:301 lid 3 van de Draft Common Frame of Reference luidt in dit verband: “A person who has 

negotiated or broken off negotiations contrary to good faith and fair dealing is liable for any loss caused to the 

other party to the negotiations.”. 
33

 Wanneer de scores van bedrijfsjuristen en advocaten op dit punt met elkaar worden vergeleken, dan valt op dat 49% 

van de bedrijfsjuristen kiest voor de optie “geheel mee oneens” of één score daarboven, terwijl dit percentage voor de 

geënquêteerde advocaten slechts 33 bedraagt. 
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Stelling: Indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, dan zou er zowel recht 

op vergoeding van het negatief contractsbelang (geleden verlies) als op vergoeding van het positief 

contractsbelang (gederfde winst) dienen te bestaan. 

 

 
 

Deze uitkomst
34

 doet de vraag rijzen waarom de praktijk er kennelijk weinig voor voelt om, in een 

geval van ongerechtvaardigd afgebroken onderhandelingen, recht op compensatie van het positief 

contractsbelang toe te kennen. Duidelijk is dat de financiële consequenties van vergoeding van het 

positief contractsbelang onder omstandigheden buitengewoon groot kunnen zijn. Een dergelijke 

zware sanctie vergroot ontegenzeggelijk het belang van het leerstuk van de afgebroken 

onderhandelingen op aanzienlijke wijze en vormt daarmee in zekere zin een verdere beperking op 

het beginsel van de contractsvrijheid, althans zal een zovergaande consequentie als zodanig worden 

ervaren (dogmatisch gezien is het natuurlijk de vraag naar de gebondenheid in de precontractuele 

fase die bepaalt of en in hoeverre er sprake is van een derogerende werking op het beginsel van de 

contractsvrijheid en niet de consequenties van een gepleegde onrechtmatige daad die bestaat uit het 

ongerechtvaardigd afbreken van onderhandelingen). Men zou m.i. ook een verklaring voor de 

afwijzing van de toekenning van een recht op vergoeding van het positief contractsbelang kunnen 

zien in de (in het verlengde hiervan liggende) omstandigheid dat het aanvaarden van een onder 

omstandigheden zeer zware sanctie op een juridisch laakbare gedraging (het op onrechtmatige 

wijze eenzijdig afbreken van onderhandelingen) een rem zou kunnen vormen op de bereidheid van 

handelspartners om met elkaar in onderhandeling te treden en daarmee uiteindelijk op de 

economische bedrijvigheid. Naarmate immers de potentiële (financiële) risico’s, verbonden aan het 

voeren van onderhandelingen, toenemen, zal men de neiging hebben terughoudender te zijn bij het 

aanvangen van onderhandelingen. Voor een nadere uitwerking van deze gedachten verwijs ik naar 

hfdst. 8. 

 

9.3.3 Positief versus negatief contractsbelang 

 

Het verschil tussen positief en negatief contractsbelang is in hfdst. 4 al aan de orde gekomen met 

betrekking tot de vergoeding van kosten die zijn gemaakt in het stadium waarin onderhandelingen 

nog gelegitimeerd zijn afgebroken. Onderstaand volgen enkele gangbare definities ter nadere 

(onderzoeks)afbakening van deze begrippen. 

 

Asser-Hartkamp
35

 definieert positief en negatief contractsbelang als volgt:  

                         
34

 Volledigheidshalve merk ik in verband met de aan de hier bedoelde uitkomst ten grondslag liggende vraagstelling 

op dat daarin wordt gerefereerd aan de begrippen “positief contractsbelang” en “negatief contractsbelang”, welke 

begrippen, althans in de praktijk, niet altijd eenduidig zijn. Met dit gegeven dient bij de interpretatie van voormelde 

uitkomst voorzichtigheidshalve rekening te worden gehouden. 
35

 Asser-Hartkamp 4-I (2004), nr. 413 (oude druk). 
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“Negatief contractsbelang is de schade die de schuldeiser lijdt los van de totstandkoming en de nakoming van de 

overeenkomst; men denke aan het geval dat de overeenkomst ab inito nietig is of vernietigd wordt, terwijl de 

schuldenaar ter zake daarvan uit onrechtmatige daad aansprakelijk is. (…) In dit geval zal doorgaans slechts sprake 

zijn van geleden verlies, docht gederfde winst is niet uitgesloten, zij het dan dat hierbij niet moet worden gedacht aan 

het derven van winst tengevolge van het niet-nakomen van de overeenkomst, doch tengevolge van een handelen of 

nalaten dat met het sluiten van de overeenkomst samenhangt.” 

 

Blei Weissmann
36

 hanteren de volgende omschrijving: 

 
“Bij vergoeding van het positief belang, waarbij ter berekening van de schade de huidige situatie van de benadeelde 

wordt vergeleken met de situatie waarin hij zou hebben verkeerd, ware het contract tot stand gekomen, vormt de 

gederfde winst uit het beoogde contract een relevante schadepost. Bij vergoeding van het negatief belang komt die 

winstderving niet aan de orde: bij deze berekeningswijze vormt de niet-totstandkoming van de overeenkomst 

richtpunt van de vergelijking. Onder het bereik van vergoeding van het negatief belang kán een post winstderving 

vallen: eventuele misgelopen transacties met derden kunnen in de beoordeling worden betrokken.” 

 

En Spier e.a.
37

 benoemen de verschillen aldus: 

 
“Het onderscheid tussen negatief en positief contractsbelang heeft betrekking op de situatie waarin men de 

gelaedeerde poogt te brengen. Bij vergoeding van het negatief belang is dat de situatie waarin de overeenkomst niet 

gesloten zou zijn, terwijl men bij de vergoeding van het positief belang juist uitgaat van de situatie waarin de 

overeenkomst wel zou zijn gesloten en bovendien ook deugdelijk uitgevoerd zou zijn.” (…) “Nu de begrippen 

positief en negatief belang uitgaan van twee verschillende situaties, kunnen zij nooit tegelijkertijd worden gevorderd 

of vergoed. Het verwarrende is echter dat bijv. het negatief contractsbelang ook gederfde winst kan omvatten, 

namelijk die men zou hebben behaald wanneer men met een ander in zee zou zijn gegaan. Om een voorbeeld te 

geven in het kader van aanneming van werk: wanneer de aannemer de overeenkomst met zijn opdrachtgever 

vernietigt wegens dwaling heeft hij, indien uiteraard is voldaan aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid, niet 

alleen recht op vergoeding van kosten die hij anders niet zou hebben gemaakt, maar ook op vergoeding van winst die 

hij zou hebben gemaakt op het contract dat hij met een eventuele derde zou zijn aangegaan. Uiteraard geldt hierbij 

wel dat een en ander voldoende aannemelijk gemaakt moet worden.”  

 

Het negatief contractsbelang kan dus zowel vergoeding van kosten en, indien mogelijkerwijs aan 

te tonen, gederfde winst uit een misgelopen contract omvatten. 

 

Positief en negatief contractsbelang sluiten elkaar uit in die zin dat niet de vergoeding van beide 

gevorderd kan worden. In de opvatting dat het negatief contractsbelang ook de zogenaamde “lost 

opportunities” (bijv. de winstderving uit gemiste contracten met derden) omvat, moet daar, waar 

zowel vergoeding van het positief als vergoeding van het negatief contractsbelang is toegestaan, een 

keuze worden gemaakt. Bedacht dient daarbij te worden dat de verschillen tussen de uitkomsten 

van de beide schadeberekeningen, zeker wanneer partijen op een markt met veel concurrentie 

opereren, in de praktijk vaak relatief gering zijn, mits natuurlijk de teleurgestelde partij in een geval 

van ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen bij tegenspraak kan bewijzen dat hij even zo 

succesvol met een andere partij zou hebben kunnen contracteren. Hesselink
38

 noemt als voorbeeld 

een Duitse zaak, waarin een geluidstechnicus, die met een operatheater onderhandelde over 

aanstelling aldaar, na overleg met de vertegenwoordiger van die opera zijn baan bij een radiozender 
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had opgezegd. Na een directeurswisseling bij het operahuis kwam het uiteindelijk niet tot 

aanstelling van de technicus. De Duitse rechter wees de vordering tot betaling van het bedrag dat 

eiser bij de opera tot het einde van het seizoen zou verdienen af, maar wees de subsidiaire vordering 

tot betaling van het bedrag dat hij bij de radiozender verdiend zou hebben, toe.
39

 

 

9.3.4 De aannemelijkheid van de winstderving bij vergoeding van positief contractsbelang 

 

Wil een vordering tot vergoeding van gederfde winst uit het positief contractsbelang (maar m.i. 

geldt dit mutatis mutandis eveneens voor een vordering van gederfde winst uit het negatief 

contractsbelang) kans van slagen hebben, dan behoeft nog niet vast te staan dat het contract 

waarover werd onderhandeld ook daadwerkelijk zou zijn gesloten. In het arrest VSH/Shell heeft de 

Hoge Raad voor wat betreft het door het hof gebezigde begrip “vaststaan” immers bepaald dat dit 

begrip niet letterlijk moet worden genomen, maar dat aannemelijk dient te zijn dat de 

onderhandelingen bij voortzetting zouden hebben geleid tot de overeenkomst. Vereist lijkt te zijn 

een grote waarschijnlijkheid dat de overeenkomst waarover werd onderhandeld (of een soortgelijke 

overeenkomst) uiteindelijk zou zijn gesloten. Daarmee rijst de vraag of, indien de rechter 

constateert dat de afgebroken onderhandelingen zich bevonden in het stadium waarin het partijen 

niet langer vrij stond om deze eenzijdig te beëindigen, daarmee die aannemelijkheid niet 

noodzakelijkerwijs is gegeven. Strikt genomen niet. Bij het vaststellen van de schade gaat het 

immers niet om de perceptie van de teleurgestelde partij (is bij hem rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen aanwezig?). De teleurgestelde partij kan weliswaar zijn uitgegaan van 

de veronderstelling dat de overeenkomst tot stand zou komen, zijn onderhandelingspartner kan bij 

wijze van spreken nimmer de intentie hebben gehad om te contracteren of heeft inmiddels wellicht 

al met een derde gecontracteerd. Objectief en achteraf bezien is het dan zeer onwaarschijnlijk dat de 

overeenkomst tot stand zou zijn gekomen. Het zou echter volstrekt niet stroken met de gedachte 

achter de precontractuele gebondenheid om in een dergelijk geval niet tot schadevergoeding te 

kunnen concluderen. Derhalve dient men m.i. toevlucht te zoeken tot de fictie dat de overeenkomst 

tot stand zou zijn gekomen indien de wederpartij van de partij die de onderhandelingen afbreekt, 

daartoe het rechtens relevante vertrouwen heeft. En daarmee is dan de conclusie, dat de door het hof 

bedoelde aannemelijkheid, m.i. altijd gegeven is in het stadium waarin eenzijdig afbreken niet meer 

geoorloofd is.  

 

Rest natuurlijk wel het probleem dat moet worden vastgesteld welke overeenkomst het meest 

waarschijnlijk tot stand zou zijn gekomen. De Hoge Raad spreekt immers van “enigerlei contract”
40

 

en dat geeft ruimte voor discussie; wellicht mocht er bijv. niet gerechtvaardigd worden vertrouwd 

op de totstandkoming van een aandelentransactie, maar wel op de totstandkoming van een 

activa/passivatransactie in het kader van onderhandelingen over een bedrijfsovername. De 

opvolgende complicatie is dan op welke wijze de precieze omvang van de schade kan worden 

aangetoond. Soms zal dit geen probleem opleveren, bijv. indien partijen onderhandelen over het tot 

stand brengen van een koopovereenkomst met vaste en tot op zekere hoogte objectief te verifiëren 

winstmarges. Een probleem doet zich echter voor bij onderhandelingen over overeenkomsten 

waarvan niet op voorhand te zeggen valt welk voordeel zij de teleurgestelde partij uiteindelijk 

zouden hebben opgeleverd. Gedacht kan bijv. worden aan stukgelopen onderhandelingen over een 

aandelenoverdracht, zoals in de casus die ten grondslag lag aan de arresten VSH/Shell en Stuyvers's 
                         
39
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Beheer B.V./Eugster. In laatstgenoemde zaak was het, anders dan in het arrest VSH/Shell, de 

verkopende partij die de onderhandelingen afbrak en, die weigerde met de potentiële koper 

(Stuyvers's Beheer B.V.) verder te onderhandelen en de aandelen aan een derde verkocht. In een 

dergelijk situatie, waarin het niet gaat om toonderaandelen, maar om een volledig pakket aandelen 

op naam, zal het in de praktijk wel haast onmogelijk zijn om vast te stellen in welke positie de 

teleurgestelde partij zou hebben verkeerd indien hem de aandelen zouden zijn geleverd. Is aan de 

derde tegen een hogere dan de met de teleurgestelde partij besproken prijs verkocht, dan zou hierin 

een aanknopingspunt gevonden kunnen worden, maar daarmee staat dan natuurlijk nog niet vast 

welk voordeel de aandelentransactie de teleurgestelde partij uiteindelijk zou hebben opgeleverd. 

 

Het betreft hier een regelmatig terugkerend (praktijk)probleem. Natuurlijk is denkbaar dat in 

dergelijke situaties gekozen wordt voor een schadestaatprocedure teneinde in staat te zijn om de 

waardeontwikkeling van de litigieuze aandelen over een langere periode te volgen.
41

 Dat levert 

echter weer tal van aanvullende problemen op, al was het maar het risico dat de aandeelhouder de 

neiging waarschijnlijk niet zal kunnen onderdrukken om de waardeontwikkeling van de aandelen 

op alle mogelijke wijzen niet al te rooskleurig te laten zijn. Bovendien vooronderstelt deze 

oplossing een lange adem en al daarom zal het zeker niet ieders voorkeur hebben. Verder wijs ik in 

dit verband op de begrenzing die art. 6:98 BW voor wat betreft de toerekening van de winstderving 

stelt. Een andere, veel praktischer oplossing zou gevonden kunnen worden in toepassing van art. 

6:97 BW. Valt de omvang van de gederfde winst niet precies vast te stellen, dan kan de rechter 

worden verzocht om de schadeomvang ex aequo et bono vast te stellen door middel van schatting.
42

 

  

9.3.5 Vergoeding van positief contractsbelang in de jurisprudentie 

 

De Hoge Raad heeft overwogen dat er, indien sprake is van afgebroken onderhandelingen in een 

stadium waarin rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen aanwezig is, plaats kan zijn voor het 

vergoeden van positief contractsbelang. Dat wil dus niet per definitie zeggen dat de gederfde winst 

uit het contract waarover werd onderhandeld, in alle gevallen vergoed dient te worden. Daarbij is 

het vermeldenswaard dat, hoewel in het arrest Plas/Valburg de Hoge Raad oordeelde dat gederfde 

winst kan worden vergoed, er sedert dien verhoudingsgewijs niet heel veel uitspraken zijn waarbij 

het positief contractsbelang ook daadwerkelijk wordt toegewezen. In de lagere rechtspraak wordt 

slechts mondjesmaat gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In de meeste gevallen waarin 

schadevergoeding wegens het ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen wordt toegekend, 

wordt slechts het negatief contractsbelang toegekend. Dogmatisch valt echter niet goed te 

verdedigen waarom, zeker wanneer men een actie uit afgebroken onderhandelingen stoelt op 

onrechtmatige daad, slechts het negatief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking zou 

moeten komen. Uiteraard kan men trachten om via de weg van art. 6:98 BW (toerekening naar 

redelijkheid) of via art. 6:109 BW (rechtelijke matigingsbevoegdheid) te bereiken dat het niet komt 

tot toewijzing van positief contractbelang, maar een onderbouwing onder verwijzing naar deze 
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wettelijke beperkingsmogelijkheden valt uit de jurisprudentie niet te herleiden. 
 

Een korte analyse van enige recente rechtspraak en zonder daarbij te streven naar volledigheid, 

leidt tot de volgende opsomming: 

 

HR 15 december 2006
43

 

 

Planoform en ABN AMRO onderhandelden over de huur van bedrijfsruimte. ABN AMRO deed 

verschillende huuraanbiedingen, onder voorbehoud dat voor 1 december 1999 met de bouw zou 

worden gestart. Dit lukte niet. Na een onderhandelingsproces van ongeveer 3 jaar brak ABN 

AMRO de onderhandelingen af. Planoform vorderde voor de Rechtbank Arnhem schade door het 

niet-nakomen van de aangegane huurovereenkomst en subsidiair kosten en schade door het 

onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen door ABN AMRO. De rechtbank oordeelde dat 

 
“gezien de vele punten waarop al overeenstemming bestond en uit het verdere verloop van de onderhandelingen bij 

Planoform het vertrouwen kon ontstaan dat daaruit een huurovereenkomst zou resulteren.”. 

 

Vergoeding van de kosten die hiermee specifiek zijn gemoeid, werd toegewezen; de overige 

vorderingen werden afgewezen. Planoform kwam in hoger beroep en stelde wederom dat er een 

perfecte huurovereenkomst tot stand was gekomen en dat de onderhandelen onrechtmatig waren 

afgebroken. Dit resulteerde in een eis voor vergoeding van positief contractsbelang, respectievelijk 

schadevergoeding, waaronder gederfde winst. Het Hof Arnhem bekrachtigde echter het vonnis van 

de kantonrechter en ditzelfde gebeurde toen de zaak aan de Hoge Raad werd voorgelegd. 

 

Rechtbank Haarlem 14 mei 2008
44

  

 

Partijen onderhandelden over het opzetten van een theatertour. Op het moment dat de laatste 

besprekingen tussen partijen plaatsvonden, stelde gedaagde als voorwaarde dat eiser een 

bankgarantie zou stellen van 100 procent van het totaal aan gedaagde te betalen. Eiser wilde of kon 

daaraan niet voldoen, waarop gedaagde de onderhandelingen afbrak. De rechtbank oordeelde als 

volgt: 

 
“Het afbreken van de onderhandelingen in de hiervoor genoemde omstandigheden kan op zichzelf niet ongeoorloofd 

worden geacht. Gedaagde diende daarbij echter wel rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van eiser, die 

ter voorbereiding van de tour en in het vertrouwen in het tot stand komen van enige overeenkomst reeds kosten had 

gemaakt. Tot dat vertrouwen had gedaagde tot dan toe ook bijgedragen door een tekst voor het theaterboekje aan te 

leveren en een aankondiging op zijn website te zetten. Het stond gedaagde dan ook niet zonder meer vrij de 

onderhandelingen af te breken.” (r.o. 4.10) 

 

Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat er plaats is voor vergoeding van kosten, “voor zover deze 

daadwerkelijk en in redelijkheid zijn gemaakt”. Voor vergoeding van het positief contractsbelang 

was geen plaats. Helaas ontbreekt daarbij de (wenselijke) argumentatie. 

 

                         
43

 HR 15 december 2006, RvdW 2007, 5 (Planoform/ABN AMRO). 
44

 Rb. Haarlem 14 mei 2008, NJF 2008, 362. 



268                                                                                                                               Remedies bij afgebroken onderhandelingen 

Rechtbank Arnhem 14 februari 2007
45

 

 

Philips onderhandelde met Vitens en Winkelsteeg over het zogenaamde permeaatwaterproject. 

Philips brak uiteindelijk de onderhandeling af en voerde verschillende redenen aan die het afbreken 

aanvaardbaar moesten maken. In het tussenvonnis had de rechtbank al vastgesteld dat het afbreken 

in principe onaanvaardbaar was toen Philips een leveringscontract parafeerde. Echter, daarna was 

nog een aantal dingen voorgevallen dat het afbreken volgens Philips aanvaardbaar maakten. 

Allereerst voerde Philips de financieringsproblemen aan die zij met ING had. De rechtbank 

oordeelde echter dat de door Philips gestelde “verminderde haalbaarheid” niet was komen vast te 

staan (r.o. 2.8). Voorts voerde Philips aan dat de nieuwe accountancyregelgeving als een 

onvoorziene omstandigheid moest worden gezien. Echter, deze regelgeving was al eerder 

geïntroduceerd en viel bovendien in de risicosfeer van Philips zelf (r.o. 2.11-2.12). Daarnaast had 

Philips haar twijfels over het project niet voldoende duidelijk gecommuniceerd naar de 

gesprekspartners, waardoor bij hen het gerechtvaardigde vertrouwen op een overeenkomst kon 

blijven bestaan. De slotsom was dat Philips schadeplichtig was en het positief contractsbelang 

diende te vergoeden (r.o. 2.29).  

 

Rechtbank Almelo 31 januari 2007
46

 

 

X en Y onderhandelden over de aanleg van een bouwput. Na verschillende offertes en gesprekken 

besloot Y de opdracht niet aan X te gunnen. X stelde allereerst dat er een overeenkomst tot stand 

was gekomen die nagekomen diende te worden. Voorts stelde X dat er sprake was van 

ongeoorloofd afbreken van de onderhandelingen en X vorderde zowel gederfde winst als gemaakte 

kosten. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake kon zijn van een overeenkomst, voornamelijk 

omdat de directie van Y zich daarover nog niet had uitgesproken. Wat betreft het ongeoorloofd 

afbreken van de onderhandelingen, overwoog de rechtbank als volgt, de maatstaf uit CBB/JPO in 

ogenschouw nemende. Er kon geen sprake zijn van vergoeding van gederfde winst, aangezien dit 

een gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming van de overeenkomst vereiste. Daar is geen 

sprake van nu er geen aanwijzingen waren dat er uitlatingen of gedragingen van de directie van Y 

waren die zo’n vertrouwen had kunnen doen ontstaan. Er was echter wel plaats voor vergoeding 

van bepaalde kosten, gemaakt in de onderhandelingsfase. De rechtbank overwoog: 

 
“Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de kosten die men in de precontractuele fase maakt in beginsel voor eigen rekening 

komen. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan het zo zijn dat de afbrekende partij de door de wederpartij 

gemaakte kosten moet vergoeden.” (r.o. 7.10) 

 

De rechtbank oordeelde dat er in dit geval sprake is van zulke bijzondere omstandigheden. Y gaf 

zelf al aan dat haar contacten met X over de ontwikkeling van het plan het niveau van acquisitie 

was ontstegen en dat er sprake was van een vergevorderd offertestadium.  

 

Tot zover enkele recente voorbeelden van uitspraken waaraan een vordering tot vergoeding van 

positief contractsbelang ten grondslag lag, dat in een enkel geval wel werd toegewezen en in de 

overige zaken op m.i. helaas niet altijd sluitend gemotiveerde wijze werd afgewezen. Hieruit en 

uit de door Blei-Weissmann aangehaalde jurisprudentie van minder recente data volgt dat 
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vergoeding van gederfde winst uit de beoogde overeenkomst niet vaak wordt toegekend.
47

 In het 

arrest De Ruijterij/MBO sanctioneerde de Hoge Raad het oordeel van het hof, dat in casu de 

vordering tot vergoeding van gederfde winst niet ondeugdelijk was. Het betreft hier evenwel een 

kortgedingprocedure tot opheffing van een beslag, waarbij de deugdelijkheid van de vordering 

slechts marginaal getoetst behoefde te worden. Het beslag dient immers opgeheven te worden 

indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegging ingeroepen recht blijkt 

(vgl. art. 705 lid 2 Rv). Het is derhalve voorshands niet te zeggen of in een bodemprocedure 

(waartoe het in deze zaak nooit is gekomen) de vordering tot vergoeding van gederfde winst 

daadwerkelijk toegewezen zou zijn. 

 

Men hoeft dus niet snel te vrezen dat men vanwege het afbreken van onderhandelingen de gederfde 

winst van de wederpartij dient te vergoeden en in die zin lijkt de jurisprudentie tegemoet te komen 

aan de wensen van de praktijk. Wel bestaat er grote onzekerheid omtrent het antwoord op de vraag 

wanneer er reden is voor vergoeding van gederfde winst uit het positief contractsbelang. In veel 

gevallen wordt zonder een deugdelijke motivering “slechts” het negatief contractsbelang 

toegewezen. Dogmatisch heb ik daar, zoals aangegeven, moeite mee; wie veroordeeld wordt tot 

schadevergoeding op grond van een gepleegde onrechtmatige daad is verplicht de schade van de 

gelaedeerde te vergoeden en die schade wordt bepaald door de tiende afdeling van titel 1 van Boek 

6 BW, waarbij onder “schade” wordt verstaan zowel geleden verlies als gederfde winst (art. 6:96 

BW). Indien men van mening is dat in een voorkomend geval slechts recht op vergoeding van 

geleden verlies bestaat, dan zal men dit moeten beargumenteren, bijv. met een beroep op art. 6:98 

BW (toerekening naar redelijkheid) of via de weg van art. 6:109 BW (rechtelijke 

matigingsbevoegdheid). Dergelijke argumentatie ontbreekt echter veelal. 

 

9.4 Extra rechtsgevolg bij de rompovereenkomst; ontbinding 

 

Indien de verplichting tot dooronderhandelen voortvloeit uit een rompovereenkomst, is deze 

verplichting een contractuele. Door haar niet na te komen, is sprake van een tekortkoming. Indien 

daarbij is voldaan aan de overige vereisten die art. 6:265 BW aan ontbinding stelt, vormt 

ontbinding van de rompovereenkomst in beginsel een alternatieve sanctie. Daarbij rijst m.i. echter 

wel de vraag of niet de in art. 6:265 lid 1 BW gestelde eis dat de tekortkoming – kort gezegd – 

voldoende ernstig moet zijn om de ontbinding, gezien haar gevolgen, te kunnen rechtvaardigen, in 

veel gevallen aan een geslaagd beroep op ontbinding in de weg zal staan. Wil immers sprake zijn 

van een rompovereenkomst, dan kan het nog slechts gaan om punten van (zeer) ondergeschikt 

belang die nog ongeregeld zijn gebleven. De weigering om over deze punten door te onderhandelen 

mag dan wellicht een (toerekenbare) tekortkoming opleveren, van voldoende ernst om de 

ontbinding te kunnen rechtvaardigen zal zij lang niet in alle gevallen zijn. Zulks temeer niet indien 

de lacunes over de opvulling waarvan nog zou dienen te worden dooronderhandeld, kunnen worden 

ingevuld door de gewoonte of redelijkheid en billijkheid. Terughoudendheid is hier dan ook op zijn 

plaats. 
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9.5 Conclusie 

 

Wie in de precontractuele fase onderhandelingen afbreekt in het stadium waarin dat niet meer 

eenzijdig vrij staat, kan, de bijzondere omstandigheden genoemd in het arrest De Ruijterij/MBO 

daargelaten, in beginsel worden verplicht tot ofwel dooronderhandelen, ofwel tot vergoeding van de 

door de wederpartij geleden schade. Is sprake van totstandkomingsvertrouwen dan dient een keuze 

te worden gemaakt tussen het positieve of het negatieve contractsbelang. Is sprake van “andere 

omstandigheden” die maken dat het afbreken van de onderhandelingen naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dan kan slechts aanspraak worden gemaakt op 

vergoeding van het negatief contractsbelang. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, indien 

voormeld stadium nog niet is ingetreden, vergoeding te vorderen van de eventueel gemaakte 

onderhandelingskosten voor zover die uitstijgen boven hetgeen aan investeringen naar 

verkeersopvatting mag worden verwacht. Is een vordering tot dooronderhandelen zinloos, bijv. 

omdat inmiddels al met een derde is gecontracteerd, dan rest in beginsel nog slechts een vordering 

tot schadevergoeding. Kiest de teleurgestelde partij voor een vordering tot dooronderhandelen, dan 

is onder omstandigheden denkbaar dat de partij die de onderhandelingen heeft afgebroken 

veroordeeld wordt tot het sluiten van de overeenkomst over de totstandkoming waarvan werd 

onderhandeld. Kiest de teleurgestelde partij voor een vordering tot schadevergoeding en valt de 

geleden schade niet exact vast te stellen, hetgeen bijv. bij bedrijfsovernames het geval kan zijn, dan 

zal de schade ex aequo et bono vastgesteld dienen te worden. 



10 Internationaal privaatrechtelijke aspecten 
 

10.1 Grensoverschrijdend onderhandelen 

 

Nog niet eerder ter sprake gebrachte problemen doen zich voor bij afgebroken onderhandelingen 

waarbij de partijen die met elkaar onderhandelden, niet gevestigd zijn in hetzelfde land. Daarbij 

rijzen onder meer de volgende vragen: naar welk recht dient een vordering tot dooronderhandelen 

of tot schadevergoeding door de teleurgestelde partij te worden beoordeeld? Welke rechter is 

bevoegd om van een dergelijk geschil kennis te nemen? Kan men in dergelijke gevallen alleen een 

beroep doen op de hoofdregel (volgens welke de rechter van de woonplaats van de gedaagde 

bevoegd is) of ook op alternatieve bevoegdheidsregels? 

 

Het recht is op dit punt nog volop in beweging. In dit hoofdstuk worden enkele probleempunten 

gesignaleerd, zonder daarbij overigens de pretentie te hebben deze problematiek in enigerlei opzicht 

uitputtend te willen behandelen; dat gaat het bestek van dit proefschrift te buiten.. Voor een aantal 

van de gesignaleerde probleempunten worden mogelijke oplossingen aangedragen. Daarbij zal 

allereerst worden ingegaan op de situatie waarin tot het bestaan van een rompovereenkomst 

geconcludeerd kan worden en vervolgens op de situatie waarin dat nog niet het geval is, maar de 

onderhandelende partijen al wel in een stadium zijn beland waarin het partijen (of één van hen) niet 

meer vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af te breken. Bij de behandeling hiervan zal 

telkens eerst worden ingegaan op het toepasselijke recht en vervolgens op de 

bevoegdheidsproblematiek nu, zoals zal blijken, die bevoegdheid in veel gevallen samenhangt met 

casu quo pas kan worden beantwoord na vaststelling van het toe te passen recht. Met betrekking tot 

het conflictenrecht beperk ik mij tot de Verordeningen”Rome I” en “Rome II”. Een (uitvoerige) 

bespreking van de hier aan de orde zijnde problematiek aan de hand van de “voorlopers” van deze 

verordeningen (het EEG Overeenkomstenverdrag 1980 (“EVO”) en de Wet Conflictenrecht 

Onrechtmatige daad), hoe interessant overigens ook, valt – afgezien van een korte opmerking over 

art. 4 EVO nu dit verdrag eerst op 17 december 2009 in werking treedt – buiten het bestek van dit 

proefschrift.  

 

10.2 IPR-aspecten bij een rompovereenkomst 

 

10.2.1 Het “pactum de contrahendo” 

 

Zoals in hfdst. 1 nader is uiteengezet, is de verplichting tot dooronderhandelen bij een 

rompovereenkomst een contractuele. Er is immers op enig moment sprake geweest van een 

voldoende bepaalbaar aanbod dat is aanvaard, welke aanvaarding (wilsovereenstemming) tot een 

overeenkomst heeft geleid, zij het dat de overeenkomst nog lacunes bevat die nadere invulling 

behoeven. Deze invulling geschiedt door de wet, gewoonte, rechtshandeling en de redelijkheid en 

billijkheid. Daar waar deze bronnen geen sluitende oplossing bieden, dienen de nog resterende 

punten in beginsel door rechtshandelingen van partijen zelf te worden ingevuld. In de praktijk zal 

daaraan dan doorgaans invulling worden gegeven door voortzetting van de onderhandelingen. De 

verplichting tot dooronderhandelen vloeit voort uit de reeds bereikte overeenstemming (het contract 

zelf) door de aanname van een daarin belichaamd “pactum de contrahendo”. Dit is althans de 

heersende opvatting naar Nederlands recht. 

 



272                                                                                                                  Internationaal privaatrechtelijke aspecten 

Zijn partijen bij de rompovereenkomst niet in dezelfde staat gevestigd en ontstaat er een geschil met 

betrekking tot de gestelde verplichting tot dooronderhandelen, dan zal de door één van partijen 

aangezochte rechter volgens zijn eigen regels van internationaal privaatrecht moeten beoordelen 

welk recht op de overeenkomst van toepassing is. De Nederlandse rechter zal zich daarbij voor wat 

betreft de vaststelling van het toepasselijke recht bedienen van de fictie dat de (romp)overeenkomst 

waarvan het bestaan door de eisende partij wordt gepretendeerd, ook daadwerkelijk tot stand is 

gekomen.
1
 Vervolgens zal aan de hand van het toepasselijk bevonden recht moeten worden 

vastgesteld of inderdaad tot het bestaan van wilsovereenstemming geconcludeerd kan worden en 

wat voor partijen de rechtsgevolgen zijn van het bestaan van lacunes die nog nadere invulling 

behoeven.  

 

10.2.2 Vaststelling van het op de (romp)overeenkomst toepasselijke recht 

 

Bij de vaststelling van het toepasselijke recht zal de rechter in landen die, zoals Nederland, partij 

zijn bij het EEG-overeenkomstenverdrag 1980 (EVO) dit verdrag
2
, als onderdeel van de eigen IPR-

regels toepassen, ook wanneer de wederpartij gevestigd is in een staat die geen partij bij het EVO is. 

Dit laatste op grond van de territoriale werking van het verdrag.
3
 Indien vastgesteld wordt dat 

volgens het recht dat op de overeenkomst van toepassing is een contractuele verplichting tot 

dooronderhandelen bestaat, is het probleem voor wat betreft het op de uitvoering van die 

verplichting toepasselijke recht, opgelost. Dat zal dan hetzelfde recht zijn. Ditzelfde geldt natuurlijk 

indien op grond van een rechtskeuze kan worden vastgesteld welk recht de overeenkomst beheerst 

en volgens het dan van toepassing verklaarde recht de verplichting tot dooronderhandelen een 

contractuele is. 

 

Overeenkomstig art. 4 EVO geldt de leer van de karakteristieke prestatie (art. 4 lid 2) als 

weerlegbaar vermoeden bij de toepassing van het in art. 4 lid 1 als uitgangspunt gekozen beginsel 

dat de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waarmee zij het nauwst verbonden 

is. Deze opzet wordt nog gecompliceerd doordat de slotzin van art. 4 lid 5 bepaalt dat het 

vermoeden van lid 2 niet geldt wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de 

overeenkomst nauwer is verbonden met een ander land.
4
 Gaan wij uit van voormeld vermoeden, 

dan zal het op de overeenkomst toepasselijke recht dus het recht betreffen van het land van de 

woonplaats van de kenmerkende prestant onder die overeenkomst. Welke partij als kenmerkende 

prestant dient te worden aangeduid, hangt van de aard van de overeenkomst af. Zo geldt bijv. als 

kenmerkende prestant bij een koopovereenkomst de verkoper, maar bij een distributieovereenkomst 

de distributeur (ook al koopt deze de producten ter verdere distributie).  

 

Wat nu in bijv. de situatie waarin partijen hebben onderhandeld over de totstandkoming van een 

distributieovereenkomst en deze in rudimentaire vorm als rompovereenkomst tot stand komt, maar 

waarbij één van partijen weigert om de punten waarover nog geen overeenstemming bestaat, uit te 
                         
1
 HvJ EG 4 maart 1982, zaak 38/81 (Effer/Kantner) en Rb. Amsterdam, 24 april 1996, NIPR 1996, 435. 

2
 Het EEG-overeenkomstenverdrag (EVO) wordt ook wel aangeduid als het “Verdrag van Rome”, zij het dat ik deze 

benaming niet (meer) zal gebruiken om verwarring ten aanzien van de hierna te behandelen Verordeningen Rome I en 

Rome II te voorkomen. 
3
 Blijkens art. 2 van het verdrag heeft het een universeel formeel toepassingsgebied. De verwijzingsregel van het 

verdrag heeft het commune internationale overeenkomstenrecht, ook ten aanzien van overeenkomsten die geen 

verband houden met verdragsstaten, derhalve geheel vervangen. 
4
 Strikwerda 2008, p. 167. 
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onderhandelen? Dan zal naar het recht van het land waarin de distributeur is gevestigd, moeten 

worden beoordeeld of er sprake is van een (romp)overeenkomst (of dat partijen nog in de 

precontractuele fase zijn blijven “steken”) en daarmee van een contractuele verplichting tot (verder) 

onderhandelen. Is dit het geval, dan zal vervolgens overeenkomstig het op die (romp)overeenkomst 

toepasselijke recht dienen te worden vastgesteld waar de verplichting tot dooronderhandelen dan 

dient te worden nagekomen. Op de problematiek die deze laatste beoordeling met zich brengt, 

wordt in het hierna volgende nog meer uitvoerig terug gekomen bij de bespreking van de 

alternatieve rechterlijke bevoegdheidsregels. Ik volsta er hier mee op te merken dat mij geen 

jurisdicties bekend zijn waarin een regel is gecodificeerd die voorschrijft waar in voorkomend geval 

onderhandelingen moeten worden gevoerd of voortgezet, zodat naar alternatieve bronnen op dit 

punt moet worden gekeken, zoals bijv. de gewoonte die zich tussen partijen heeft ontwikkeld of de 

usance in de bedrijfstak waar partijen onderdeel van uitmaken. Dat dit vragen oproept op het 

moment dat zich een dergelijke gewoonte niet laat vaststellen, moge duidelijk zijn. 

 

10.2.3 Rome I 

 

Op 17 juni 2008 is een nieuwe Verordening door het Europees Parlement goedgekeurd als 

vervanging van het EVO. Zij is van toepassing op overeenkomsten die 18 maanden na haar 

aanname zijn gesloten (Rome I) en treedt aldus in werking op 17 december 2009.
5
 Rome I 

vervangt, zoals gezegd, voor de meeste lidstaten het EVO.
6
 Het voert in het kader van dit 

proefschrift te ver om alle specifieke verschillen tussen de conflictenregels van Rome I en het 

EVO te bespreken.
7
 Desalniettemin een paar korte opmerkingen over de uitgangspunten van 

Rome I. 

 

Uitgangspunt bij Rome I is dat in beginsel op internationale overeenkomsten het recht van 

toepassing is van het land waarmee die overeenkomst het nauwst is verbonden. Het is daarmee 

de bedoeling dat de rechter het “zwaartepunt” van de overeenkomst bepaalt.
8
 In lid 2 van art. 4 

van het EVO is opgenomen dat een internationale overeenkomst vermoed wordt het nauwst 

verbonden te zijn met het land waar de partij die de kenmerkende prestatie verricht, ten tijde van 

het sluiten van de overeenkomst haar gewone verblijfplaats heeft of haar hoofdbestuur heeft. In 

art. 4 van Rome I is nu voor een achttal typen overeenkomsten het daarop toepasselijke recht van 

te voren vastgesteld. Het betreft hier onder meer de navolgende overeenkomsten: de 

overeenkomst voor de verkoop van roerende zaken, overeenkomsten inzake dienstverlening, 

overeenkomsten die een zakelijk recht op een onroerend goed of de huur van een onroerend goed 

tot onderwerp hebben, de franchiseovereenkomst, de distributieovereenkomst en de 

veilingovereenkomst. Voor de ongeduide overeenkomsten blijft het criterium van de 

kenmerkende prestatie gelden; voor zover de overeenkomst niet valt onder de reikwijdte van lid 

1 of de bestanddelen van de overeenkomst vallen onder meerdere noemers van de in lid 1 

geduide overeenkomsten moet van die overeenkomst de kenmerkende prestatie worden 
                         
5
 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement van 17 juni 2008, PbEG 2007, L 177/6. 

6
 Het EVO zal nog wel een rol blijven spelen voor zover het overeenkomsten betreft waarbij de rechtssfeer van 

Denemarken betrokken is, omdat ten aanzien van Rome I geldt dat Denemarken niet daaraan deelneemt en de 

Verordening daarom voor Denemarken verbindend noch op haar van toepassing is (zie de overwegingen voor Rome 

I nrs. 45 en 46 en de tekst van art. 1 lid 4 van de Verordening). 
7
 Ik verwijs daarvoor met name naar het preadvies van Van Wechem voor de Nederlandse Vereniging voor 

Internationaal Recht (Van Wechem 2008). 
8
 Van Wechem 2008, p. 24.  
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vastgesteld. Dit alles tenzij de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met het recht van 

een ander land (art. 4 lid 3 van de Verordening). Hoewel de verwijzingsregels van Rome I zeer 

zeker de nodige vragen oproepen,
9
 zal de uitkomst ten opzichte van de toepassing van de 

verwijzingsregels van het EVO in veel gevallen gelijkluidend zijn.  

 

Opvallend is de expliciete uitsluiting van het toepassingsgebied van Rome I op verbintenissen 

voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst zoals deze is opgenomen in art. 1 onder i. Uit 

de toelichting van het voorstel van de Commissie kan hieromtrent het volgende worden 

afgeleid.
10

 Dergelijke verbintenissen worden geacht exclusief te vallen onder de reikwijdte van 

Rome II, de Verordening betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele 

verbintenissen, welke hierna uitvoerig zal worden besproken. Een en ander sluit aan bij de uitleg 

die het Hof van Justitie heeft gegeven aan art. 5 lid 1 van de EEX-Vo (ook wel aangeduid als 

“Brussel I”) voor wat betreft het begrip “overeenkomst”.  

 

Het hierna nog uitvoerig te bespreken art. 12 van Rome II kent als hoofdregel dat de niet-

contractuele verbintenis die voortvloeit uit onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een 

overeenkomst, ongeacht of de overeenkomst al dan niet daadwerkelijk is gesloten, wordt 

beheerst door het recht dat van toepassing is op de overeenkomst of dat op de overeenkomst van 

toepassing zou zijn geweest indien zij was gesloten. Het kennelijke uitgangspunt dat ook 

verbintenissen uit onderhandelingen ten aanzien van overeenkomsten die wél tot stand zijn 

gekomen, worden bestreken door Rome II (en dus: expliciet niet door Rome I) zou de vraag 

kunnen doen rijzen hoe moet worden geoordeeld met betrekking tot een vordering tot 

dooronderhandelen die voortvloeit uit een rompovereenkomst. Wij hebben gezien dat, althans 

naar Nederlands recht, een dergelijke vordering een, zo men wil: “zuiver”, contractuele grondslag 

heeft. Moeten nu op een dergelijke vordering de verwijzingsregels van Rome II worden 

toegepast, louter en alleen omdat de vordering voortvloeit uit onderhandelingen? Dat lijkt mij 

niet de bedoeling. Het zou een m.i. juridisch dogmatisch onwenselijk rechtsgevolg zijn en 

bovendien nogal gekunsteld zijn om het recht dat van toepassing is op een contractuele 

verbintenis bij wijze van uitzondering via de verwijzingsregels van Rome II te laten vaststellen. 

Bovendien geeft de tekst van art. 12 Rome II ook niet direct aanleiding voor deze 

veronderstelling, de Verordening spreekt van: 

 
“de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een 

overeenkomst” (cursivering MR). 

 

Reeds daarin lijkt mij besloten te liggen dat niets eraan in de weg staat om het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen die voortvloeien uit onderhandelingen (of, beter gezegd: uit de 

weigering om die voort te zetten) na de totstandkoming van de overeenkomst, gewoon door 

Rome I te laten bepalen. 

 

  

 

                         
9
 Zie bijv. de door Van Wechem opgeworpen vragen en geconstateerde rechtsonzekerheid met betrekking tot de 

nieuwe verwijzingsregels van Rome I, Van Wechem 2008, p. 30 e.v.  
10

 COM(2005) 650 def., 2005/0261 p. 5. 
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10.2.4 De EEX-Vo en de (romp)overeenkomst bij afgebroken onderhandelingen 

 

Met de vaststelling van het toepasselijke recht (dat van toepassing is op de overeenkomst) en de 

vaststelling dat de verplichting tot dooronderhandelen volgens dat recht voortvloeit uit de tot stand 

gekomen overeenkomst, zijn wij er echter nog niet. De vraag blijft immers welke rechter bevoegd is 

om, indien de afbrekende partij weigert de onderhandelingen voort te zetten, kennis te nemen van 

een vordering tot nakoming van de verplichting om, via de weg van nadere onderhandelingen, 

invulling te geven aan de nog bestaande lacunes in de overeenkomst. De vraag naar de rechtsmacht 

zal binnen Europa primair moeten worden beantwoord aan de hand van de EG-Verordening 

44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van 

beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo), de opvolger van het Europees 

Executieverdrag (EEX). Voor het Nederlandse recht zij verwezen naar de artt. 2 en 6 Rv. 

 

De vraag rijst, ook indien aan de hand van het op de overeenkomst toepasselijke recht wordt 

vastgesteld dat de verplichting tot dooronderhandelen een contractuele is, op grond van welke 

artikelen uit de EEX-Vo de rechtsmacht vastgesteld dient te worden. Meer concreet: kan een beroep 

gedaan worden op art. 5 lid 1 sub a EEX-Vo
11

 of geldt hier slechts de hoofdregel van art. 2 EEX-

Vo, op grond waarvan alleen gedagvaard kan worden voor de rechter in de woonplaats van de 

gedaagde? Of dient wellicht bij andere bepalingen van de EEX-Vo aansluiting gezocht te worden? 

Een eenduidig antwoord op deze vragen is noch in de rechtspraak, noch in de literatuur te vinden en 

hangt m.i. sterk samen met de benadering die wordt gekozen. Kiest men voor een benadering 

waarbij wordt geprobeerd om art. 5 lid 1 sub a EEX-Vo toe te passen op een casus als waarvan hier 

sprake is, dan loopt men al snel tegen een aantal praktische problemen aan, zoals hierna zal worden 

toegelicht. Een benadering waarbij vooral de rechtszekerheid tot uitgangspunt wordt genomen (in 

het kader waarvan slechts een beroep mogelijk moet worden geacht op de hoofdregel van art. 2), 

lijkt mij een aantrekkelijker optie.
12

 

 

Het strikt volgen van de redenering dat de alternatieve bevoegdheidsvraag bij een contractuele 

verplichting tot dooronderhandelen aan de hand van art. 5 lid 1 sub a EEX-Vo moet worden 

beantwoord, leidt tot een groot praktisch probleem omdat de in dat artikellid neergelegde regel 

doorgaans niet toepasbaar is. 

 

10.2.5 De plaats waar de verbintenis tot onderhandelen moet worden uitgevoerd 

 

Artikel 5 lid 1 sub a EEX-Vo bepaalt namelijk dat een persoon die zijn woonplaats heeft op het 

grondgebied van een lidstaat in een andere lidstaat kan worden opgeroepen, ingeval van een 

verbintenis uit overeenkomst voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten 

                         
11

 Vgl. HvJ EG 22 maart 1983, zaak 34/82 Martin Peters Bauunternehmung GmbH tegen Zuid Nederlandse 

Aannemersvereniging (1983) E.C.R. 987. Tevens gepubliceerd in NJ 1983, 644 m.nt. J.C. Schultsz die stelt: “Allerlei 

rechtsvorderingen uit quasi-contract, precontractuele verhoudingen c.q. afgebroken onderhandelingen, ongegronde 

verrijking (...) worden (...) ‘meegenomen’ door art. 5. (...).” 
12

 Volledigheidshalve merk ik op dat de hier bedoelde problematiek tot op zekere hoogte academisch is; in de 

praktijk zal een vordering tot dooronderhandelen doorgaans worden gecombineerd met een andere vordering tot 

nakoming (zo moeilijk zal het immers in dergelijke gevallen meestal niet zijn om, naast de tekortkoming bestaande uit 

het niet willen voortzetten van de onderhandelingen, ook nog een andere tekortkoming te vinden), zodat toch gebruik 

gemaakt kan worden van de alternatieve bevoegdheidsregel, zij het dat die dan toepassing vinden op grond van die 

andere vordering. 
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grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. In het algemeen komt dit neer op de 

verbintenis die de keerzijde vormt van het contractuele recht waarop de partij die de vordering 

instelt, zich beroept.
13

 Vordert de wederpartij van de partij die weigert uitvoering te geven aan de 

overeenkomst, schadevergoeding, dan zal als de verbintenis in geschil moeten worden beschouwd 

niet de verplichting tot betaling van de schadevergoeding, maar de verplichting waarvan de niet-

nakoming wordt aangevoerd ter rechtvaardiging van de ingestelde vordering. Bij een vordering 

wegens afgebroken onderhandelingen is dan dus de weigering tot dooronderhandelen de verbintenis 

in geschil. Ditzelfde geldt uiteraard bij een vordering tot nakoming van een contractuele 

verplichting tot dooronderhandelen. De verbintenis die aan de eis tot dooronderhandelen ten 

grondslag ligt, is in concreto de verplichting om met de wederpartij in onderhandeling invulling (te 

trachten) te geven aan de nog openstaande punten. 

 

Maar waar moet deze verbintenis worden uitgevoerd indien partijen geen onderhandelingsplaats 

hebben afgesproken en een dergelijke plaats ook niet uit bijv. de gewoonte om telkens op een zelfde 

plaats te onderhandelen, kan worden afgeleid? Normaal gesproken dient men bij de beantwoording 

van dergelijke vragen en ingeval van de afwezigheid van een partijafspraak, te rade te gaan bij het 

op de overeenkomst toepasselijke recht.
14

 Dat helpt ons in casu echter niet verder, omdat er 

doorgaans geen regel van aanvullend recht zal bestaan waaruit kan worden afgeleid waar 

onderhandelingen in het algemeen moeten worden gevoerd of waar afgebroken onderhandelingen 

dienen te worden hervat.
15

 

 

Deelen
16

 bepleitte bijv. voor gevallen waarin – kort gezegd – niet valt vast te stellen waar 

onderhandelingen moeten worden voortgezet, aansluiting te zoeken bij art. 5 sub 3 EEX-Vo, dat 

handelt over verbintenissen uit onrechtmatige daad. Art. 5 sub 3 EEX-Vo bepaalt dat de gedaagde 

partij ingeval een onrechtmatige daad is gepleegd, ook kan worden opgeroepen voor de plaats waar 

het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Zoals wij hierna zullen zien, biedt echter ook deze 

suggestie geen sluitende oplossing.
17

 Bovendien levert de weigering om een contractuele 

verplichting tot (door)onderhandelen na te komen naar mijn oordeel lang niet in alle gevallen 

tevens een onrechtmatige daad op. In voorkomend geval kan immers slechts uit onrechtmatige daad 

worden geageerd indien de gewraakte handelwijze ook los van de contractuele context 

onrechtmatig is in de zin van art. 6:162 BW en daarvoor zijn, minst genomen, aanvullende 

omstandigheden nodig. Aanknoping bij art. 5 sub 3 EEX-Vo ten aanzien van gevallen die niet ook 

los van de contractuele context een onrechtmatige daad opleveren, past niet in het systeem van de 

EEX-Vo. Of de Hoge Raad in voorkomend geval deze redenering zal volgen, is ongewis. Het lijkt 

mij in elk geval onwenselijk. 

 

De besproken alternatieve bevoegdheidsregel uit art. 5 lid 1 sub a EEX-Vo (die haar pendant kent 

in art. 6 Rv.) levert aldus een praktisch probleem op. Dat probleem zou hooguit kunnen worden 

ondervangen in de (eerder uitzonderlijke) situatie dat partijen (bijv. al in de precontractuele fase) 

                         
13

 HvJ EG 6 oktober 1976, zaak 14/76 ETS. A. De Bloos B.V.B.A.. tegen Commanditaire Vennootschap op aandelen 

Boyer (1976) E.C.R. 1497.  
14

 HvJ EG 6 oktober 1976, zaak 12/76 Industrie Tessili Italiana Como tegen Dunlop A. G. (1976) E.C.R. 1473.  
15

 Het Nederlandse recht kent alleen bepalingen ter zake van de nakoming van verplichtingen uit geldschuld (art. 

6:115 tot en met 6:118 BW) en de aflevering van een verschuldigde zaak (art. 6:41 BW). 
16

 Deelen 1984, p. 119 e.v. 
17

 Vgl. ook Verheul, 1982, p. 48. 
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hebben afgesproken dat de onderhandelingen exclusief in een bepaalde plaats zullen worden 

gevoerd of indien dit uit de gewoonte die tussen partijen is ontstaan om telkens op een bepaalde 

plaats te onderhandelen, kan worden afgeleid. 

 

10.2.6 Een voorbeeld van toepassing van art. 5 lid 1 sub a EEX-Vo bij afgebroken 

onderhandelingen in de jurisprudentie 

 

Dit probleem is onderkend door de Rb. ‘s-Hertogenbosch in een uitspraak van 4 mei 2005.
18

 In 

deze zaak werd tussen een Nederlandse vennootschap, Pingo Poultry Products B.V., een bedrijf 

dat zich bezighield met de verwerking van pluimveevlees, en Boparan Holdings Limited, een 

Engelse vennootschap, onderhandeld over de overname van (een deel van) de onderneming van 

Pingo door Boparan. Op 5 augustus 2003 ondertekenden Boparan en de moedermaatschappij van 

Pingo, Nutreco International B.V. in Nederland een stuk met het opschrift: “Heads of 

Agreement”. Het eerste van de zeven door partijen overeengekomen artikelen luidde als volgt: 

 
“Boparan will purchase on or before 15 September 2003 100% of the shares in Pingo Poultry Products B.V. in 

Cuijk, The Netherlands or the assets and contracts jointly comprising the processing business of Pingo Poultry 

Products B.V. in Cuijk (i.e. real estate, equipment and labour agreements) for a net amount of € 2.5 million;” 

 

Partijen hebben nadien onderhandeld over de overeenkomst van overname van de onderneming 

van Pingo. Tevens werd tussen partijen onderhandeld over een overeenkomst van levering van 

levende vleeskuikens (de Supply Agreement). Partijen hebben uiteindelijk geen 

overeenstemming over de beide overeenkomsten die zij beoogden te sluiten, kunnen bereiken. 

Pingo sprak Boparan vervolgens aan tot vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden 

schade als gevolg van het door Boparan ongeoorloofd afbreken van de onderhandelingen over 

zowel de overnameovereenkomst als de Supply Agreement. Pingo dagvaardde Boparan daarbij 

voor de Nederlandse rechter. Boparan beriep zich op de onbevoegdheid van de rechtbank, 

stellend dat zij ingevolge art. 2 EEX-Vo had moeten worden opgeroepen voor de gerechten van 

de lidstaat waar zij haar woonplaats heeft, derhalve voor de Engelse rechter.  

 

In deze uitspraak stelde de rechtbank vast dat voor de partijen die het betrof, in geval van 

afgebroken onderhandelingen, sprake was van een contractuele verplichting om (door) te 

onderhandelen. Deze verplichting zou, aldus de rechtbank, voortvloeien uit de tussen partijen 

overeengekomen “Heads of Agreement”. De rechtbank concludeerde dat de schending van deze 

verbintenis ten grondslag lag aan de eis van de teleurgestelde partij, zodat de rechtbank van oordeel 

was dat de vordering van die partij kon worden gekwalificeerd als een vordering uit overeenkomst 

als bedoeld in art. 5 sub 1 onder a EEX-Vo. De rechtbank concludeerde vervolgens dat de plaats 

van uitvoering van de litigieuze verbintenis moet worden bepaald op grond van het recht dat 

volgens de nationale regels van internationaal privaatrecht van de aangezochte rechter op de 

betreffende verbintenis van toepassing is. De rechtbank stelde echter niet vast naar welk recht in 

casu de desbetreffende verplichting moest worden beoordeeld, maar concludeerde dat, welk recht 

dit ook zijn mocht (in casu Nederlands of Engels recht) daaruit niet voortvloeide waar de 

onderhavige verbintenis om de onderhandelingen voort te zetten, moest worden uitgevoerd; die 

verbintenis was immers in beginsel op nagenoeg elke plaats uitvoerbaar, aangezien als partijen 

daarover noch afspraken hadden gemaakt, noch uit de gewoonte van partijen voortvloeide op welke 
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plaats de onderhandelingen moesten worden voortgezet. De rechtbank overwoog in dat verband, 

meer in het bijzonder: 

 
“In het onderhavige geval zijn partijen het erover eens dat de ondertekening van de Heads of Agreement door 

Boparan de verplichting meebracht om verder te onderhandelen met Pingo over de overname. Schending van deze 

verbintenis ligt aan de eis van Pingo ten grondslag en daarom is de rechtbank met partijen van oordeel dat de 

vordering van Pingo kan worden gekwalificeerd als een vordering uit overeenkomst als bedoeld in art. 5 sub 1 a 

EEX-Vo. (…) Daargelaten het antwoord op de vraag welk recht op de litigieuze verbintenis van toepassing is, biedt 

deze methode in de onderhavige zaak geen uitsluitsel, nu het Engels noch het Nederlands recht antwoord geeft op de 

vraag waar onderhandelingen moeten worden gevoerd of voortgezet. De verbintenis tot het voeren van 

onderhandelingen is in beginsel op elke plaats uitvoerbaar en ook in dit geval zijn door partijen geen afspraken 

gemaakt over een vaste onderhandelingsplaats en hebben gesprekken ook feitelijk op verschillende locaties 

plaatsgevonden; meerdere malen in Nederland, maar ook in Engeland en er is ook onderhandeld via de telefoon, e-

mail en fax. De plaats waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, is hier derhalve niet eenduidig 

vast te stellen. (…) Aansluiting zoekend bij het arrest van het hof EG van 19 februari 2002 (zaak C-256/00 inzake 

Besix/WABAG) oordeelt de rechtbank dat met het oog op de rechtszekerheid in een geval als het onderhavige, 

waarin één enkele plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de vordering ten grondslag ligt – het voortzetten 

van de onderhandelingen – niet kan worden bepaald, art. 5 sub 1 EEX-Vo niet van toepassing is. (…) De 

bevoegdheid kan hier derhalve slechts worden bepaald overeenkomstig art. 2 EEX-Vo dat ertoe leidt dat de Engelse 

rechter in deze bevoegd is.”  

 

Dit oordeel brengt onder meer met zich dat daar waar uit de EEX-Vo geen voorspelbare 

bevoegdheidsregels kunnen worden afgeleid, de hoofdregel dient te worden gevolgd. Die komt erop 

neer dat slechts de rechter bevoegd is in de woonplaats van de gedaagde en dat er derhalve, in 

situaties als de onderhavige, geen plaats is voor toepassing van de alternatieve bevoegdheidsregels 

van de EEX-Vo.  

 

Aldus oordeelde de Rb. ‘s-Hertogenbosch dat indien sprake is van een contractuele verplichting tot 

(door)onderhandelen en noch uit een daartoe strekkende contractuele afspraak tussen partijen noch 

uit de tussen partijen bestaande gewoonte kan worden afgeleid waar de onderhandelingen moeten 

worden voortgezet, in beginsel slechts de rechter bevoegd is in de woonplaats van de gedaagde. 

Deze hoofdregel dient, aldus de Rb. ‘s-Hertogenbosch, te prevaleren uit hoofde van de 

rechtszekerheid, nu voor het onderhavige geval de EEX-Vo geen voorspelbare alternatieve 

bevoegdheidsregel kent.  

 

De redenering van de rechtbank werd gevolgd door die van het hof in zijn uitspraak van 31 oktober 

2006
19

. Na in hoger beroep te hebben geconcludeerd dat de vordering tot dooronderhandelen 

inderdaad is geënt op de Heads of Agreement en derhalve moest worden gezien als een 

contractuele aanspraak, oordeelde het hof het met de rechtbank eens te zijn dat in de onderhavige 

zaak het Nederlands recht geen uitsluitsel gaf op de vraag waar onderhandelingen moesten 

worden gevoerd of voortgezet. Pingo bepleitte evenwel dat in het kader van de bijzondere 

aanknoping tussen geschil en bevoegdheid, de rechtbank had dienen te onderzoeken of uit de 

onderhandelingsresultaten op het moment van afbreken van de onderhandelingen reeds eenduidig 

naar voren kwam waar de te sluiten overeenkomsten uitgevoerd moest worden. Pingo bepleitte 

dat deze uitvoering in Nederland zou dienen te geschieden. Aldus nam Pingo het standpunt in 

dat, voor wat betreft de bevoegdheid van de rechtbank, gekeken zou moeten worden naar de 

plaats waar de overeenkomsten, waren zij tot stand gekomen, hadden moeten worden uitgevoerd 
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(waarbij Pingo dan kennelijk doelde op de hoofdverplichtingen onder die overeenkomsten).  

 

Het hof maakte met dit argument (m.i. terecht) korte metten nu daarvoor geen steun in het recht 

bestaat. Hoe creatief de door Pingo aangedragen oplossing wellicht ook moge zijn geweest, feit 

blijft natuurlijk dat de verbintenis die aan Pingo’s eis ten grondslag lag, een verplichting vormde 

tot dooronderhandelen die op zichzelf weinig tot niets van doen had met de plaats van uitvoering 

van de hoofdverplichtingen onder de beide overeenkomsten over de totstandkoming waarvan 

werd onderhandeld. Bovendien zou de regel die Pingo kennelijk voorstond tot nogal willekeurige 

uitkomsten aanleiding kunnen geven. Nemen wij bijv. aan dat de hoofdverplichting onder de 

overeenkomst over de totstandkoming waarvan partijen met elkaar onderhandelden, zou moeten 

worden uitgevoerd in bijv. Kroatië (omdat het over de overname van aandelen van een 

Kroatische vennootschap ging of omdat aldaar vleeskuikens feitelijk zouden moeten worden 

afgenomen). De conclusie dat de onderhandelingen dan plotseling in Kroatië zouden moeten 

worden voortgezet, terwijl zij eerst ofwel in Nederland ofwel in Engeland plaatsvonden, lijkt mij 

toch bepaald onwenselijk. Nu zou men dit laatste argument natuurlijk ook kunnen aanvoeren in 

het kader van de hiervoor omschreven in Rome II voorgestane oplossing in art. 12. Ook daar 

wordt immers een “Griff in die Zukunft” gedaan in zoverre dat wordt aangesloten bij de situatie 

zoals die zou bestaan indien de overeenkomst over de totstandkoming waarvan werd 

onderhandeld, ook daadwerkelijk zou zijn gematerialiseerd. Toch acht ik deze vergelijking niet 

valide. De variëteit ter zake van de verschillende uitvoeringsoorden van de mogelijke 

verplichtingen onder een overeenkomst zal in de praktijk immers veel groter zijn en doorgaans 

een veel beperkter connexiteit vertonen met de vestigingsplaats van partijen of één van hen dan 

de variëteit ter zake van het op de te sluiten overeenkomst toepasselijke recht dat doorgaans dat 

zal zijn van één van partijen. Het ligt immers niet voor de hand (en gebeurt in mijn ervaring ook 

uiterst zelden) dat twee partijen die niet beide in hetzelfde land zijn gevestigd op hun 

contractuele relatie het recht van een derde land van toepassing verklaren.  

 

De redenering van de rechtbank en het hof zijn valide; nu noch de rechtsbetrekking tussen partijen, 

noch het toepasselijke recht, noch de EEX-Vo zelf voor het hier geschetste probleem een oplossing 

bood, kon de rechtbank m.i. niet anders. Het alternatief zou zijn geweest dat men een (bewuste) 

keuze had gemaakt. Bijv.: de plaats waar de hoofdverplichting onder de overeenkomst (de levering 

van het product dat is verkocht of het verrichten van de dienst die is overeenkomen) moet worden 

uitgevoerd, de plaats waar de partij die weigert de onderhandelingen voort te zetten, is gevestigd of 

juist de plaats van vestiging van de wederpartij. Een dergelijke keuze is dan m.i. echter 

voorbehouden aan het Hof van Justitie nu het hier gaat om (verdragsautonome) uitleg van een 

Verordening. Prejudiciële vragen waren hier wellicht op zijn plaats geweest. 

 

Overigens kan men zich afvragen of er überhaupt termen aanwezig zijn om in een voorkomend 

geval een beroep op de alternatieve bevoegdheidsregels mogelijk te willen maken. Dit vergt niet 

alleen een wel heel extensieve interpretatie van de EEX-Vo, nu uit niets blijkt dat de opstellers 

daarvan de onderhavige problematiek in art. 5 hebben willen verdisconteren, maar zal in de praktijk 

ook vaak tot “forum shopping” leiden.
20

 Dit terwijl daarvoor meestal geen rechtvaardiging 
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 Zie Veenstra 2003, p. 142, die er op wijst dat de plaats van beëindiging van de onderhandelingen zowel 

consequenties kan hebben voor het toepasselijke recht als voor de vraag naar de eventueel alternatief bevoegde 

rechter. Veel landen hanteren immers voor het bepalen van het toepasselijke recht de lex loci delictie-regel, waarbij 

opnieuw de plaats van het delict bepalend is. Kortom, zo concludeert Veenstra: “Door onderhandelingen 
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gevonden zal kunnen worden in de speciale hoedanigheid van de eisende partij (bijv. die van 

consument) die specifieke bescherming rechtvaardigt; wanneer wij kijken naar de jurisprudentie 

over grensoverschrijdende afgebroken onderhandelingen, dan gaat het vrijwel uitsluitend om 

geschillen tussen (handels)ondernemingen ten aanzien waarvan men zich kan afvragen of aan het 

creëren van een extra, alternatieve bevoegdheidsregel behoefte bestaat. Zou men die kant 

desalniettemin op willen, dan zou het m.i. nog het meest voor de hand liggen om te kiezen voor 

aanknoping bij de vestigingsplaats van de wederpartij van de partij die weigert de onderhandelingen 

voort te zetten of te voltooien. Dit doet althans m.i. het meeste recht aan de feitelijke situatie waarin 

een partij weigert zijn contractuele verplichting na te komen terwijl men al te willekeurige 

oplossingen voorkomt. Maar, zoals aangegeven, zie ik meer in de bovengenoemde oplossing van de 

Rb. ‘s-Hertogenbosch. 

 

10.3 IPR-aspecten in het stadium waarin eenzijdig afbreken van onderhandelingen niet meer 

vrij staat 

 

10.3.1 Kwalificatievraag 

 

Soortgelijke internationaalprivaatrechtelijke problemen als hiervoor besproken, doen zich voor bij 

een vordering tot dooronderhandelen als partijen in het stadium zijn komen te verkeren dat het hun 

niet meer is toegestaan de onderhandelingen eenzijdig af te breken. Daarbij zullen de verschillen in 

uitkomst in de verschillende rechtsstelsels mogelijk nog diverser zijn als gevolg van de 

verschillende materieelrechtelijke opvattingen die in de ons omringende landen zijn aan te treffen 

met betrekking tot de grondslag van een dergelijke vordering. Zoals uit hfdst. 3 is gebleken, 

kwalificeert een vordering tot dooronderhandelen of tot schadevergoeding wegens het afbreken van 

onderhandelingen in het stadium waarin dit niet meer (eenzijdig) vrij staat, naar Nederlands recht 

als een vordering uit onrechtmatige daad. Een delictuele grondslag dus. Uit hfdst. 1 volgde echter 

reeds dat dit niet in alle ons omringende jurisdicties zo wordt gezien. Zo werd bijv. in het Duitse 

recht de verbintenis die voortvloeit uit het afbreken van onderhandelingen beschouwd als een 

(quasi)contractuele (die inmiddels gesanctioneerd wordt door par. 276 BGB). Dergelijke 

verschillen leiden uiteraard ook tot toepassing van verschillende bevoegdheidsbepalingen. 

 

10.3.2 Afgebroken onderhandelingen als niet-contractuele verbintenis 

 

Erkent men aansprakelijkheid voor het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase en 

kwalificeert men deze aansprakelijkheid als een contractuele, dan ontstaat dezelfde situatie zoals 

die hiervoor is behandeld met betrekking tot de rompovereenkomst. Dan moet men echter ook 

bereid zijn om voor wat betreft het toepasselijke recht een “Griff in die Zukunft” te doen en ter zake 

van het toepasselijke recht aan te sluiten bij het recht dat volgens de internationaal 

privaatrechtelijke regels van het aangezochte gerecht of op grond van een mogelijke, als onderdeel 

van het reeds overeengekomene, rechtskeuze van toepassing zou zijn op de overeenkomst indien 

deze tot stand zou komen. 

 

Aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen in de precontractuele fase zal echter in veel 

gevallen als een delictuele aansprakelijkheid worden gezien. In ieder geval wordt dit algemeen 
                                                                               

weloverwogen op een bepaalde plaats te beëindigen, is het mogelijk om een gelaedeerde bewust van een ongewenst 

forum of rechtsstelsel af te houden.”.  
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aangenomen voor het Nederlandse recht. Het op die delictuele aansprakelijkheid toepasselijke recht 

zal, althans naar Nederlands internationaal privaatrecht, moeten worden vastgesteld aan de hand 

van de Verordeningen betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele 

verbintenissen (die de conflictregels van de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige daad vervangt 

voor wat betreft het in deze verordening omschreven werkingsgebied en hierna aangeduid als 

“Rome II”).
21

 

 

10.3.3 Rome II 

 

De conflictenregels ter zake van het recht dat van toepassing is op verbintenissen die 

voortvloeien uit onderhandelingen worden in de hiervoor reeds ter sprake gekomen Rome I-

Verordening expliciet voorbehouden aan Rome II. Rome II heeft werking sinds 11 januari 2009 

en is van toepassing op niet-contractuele verbintenissen in burgerlijke en handelszaken ingeval 

uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen, derhalve in internationale gevallen. 

Uit de preambule volgt dat het materiële toepassingsgebied en de bepalingen van de betreffende 

Verordening dienen te stroken met de EEX-Vo en het EVO.
22

 De Verordening is van toepassing 

ongeacht de aard van het aangezochte gerecht
23

 waarbij ten aanzien van het begrip “niet-

contractuele verbintenis” het volgende wordt opgemerkt:
24

  

 
“(11) Het begrip ‘niet-contractuele verbintenis’ verschilt per staat. Derhalve dient het in deze Verordening als een 

autonoom begrip te worden opgevat. (…) 

 

(…) 

 

(15) Weliswaar is de lex loci delicti commissie in nagenoeg alle lidstaten de basisregel met betrekking tot niet-

contractuele verbintenissen, maar indien de elementen van de zaak verspreid zijn over meerdere lidstaten, leidt de 

concrete toepassing van dit principe niettemin tot verschillende oplossingen. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid.  

 

(16) Eenvormigheid van de regels moet de voorspelbaarheid van rechtelijke uitspraken vergroten en een redelijk 

evenwicht garanderen tussen de belangen van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld en die van de persoon die 

schade lijdt. De aanknoping met het land van de plaats waar de directe schade zich heeft voorgedaan (lex loci damni) 

zorgt voor een billijk evenwicht tussen de belangen van de persoon die de schade veroorzaakt en van de persoon die 

de schade lijdt, en ligt tevens in de lijn van de moderne opvatting van het aansprakelijkheidsrecht en van de 

ontwikkeling van stelsels van risicoaansprakelijkheid.  

 

(17) Het toepasselijke recht moet worden bepaald volgens de plaats waar de schade zich voordoet, ongeacht in welke 

landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. In geval van letselschade en vermogensschade moet 

bij gevolge het land waar het letsel of de materiële schade is opgelopen, gelden als het land waar de schade zich 

voordoet.” 

 

In navolging van het hiervoor bepaalde in de preambule bepaalt art. 4 van Rome II het volgende:  

 
“1. Tenzij in deze Verordening anders is bepaald, is het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het 

recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich 

heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.  
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22

 Preambule 7. 
23

 Preambule 8. 
24

 Preambule 11-15. 



282                                                                                                                  Internationaal privaatrechtelijke aspecten 

 

2. Indien evenwel degene wiens aansprakelijkheid in het geding is en degene die schade lijdt beiden hun gewone 

woonplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade zich voordoet, is het recht van dat land van 

toepassing.  

 

3. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met 

een ander land dan het in de leden 1 en 2 bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing. Een 

kennelijk nauwere band met een ander land zou met name kunnen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw met 

de onrechtmatige daad samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een overeenkomst.” 

 

Art. 12 van Rome II, dat gaat vóór de (algemene) conflictregel voor onrechtmatige daad zoals 

neergelegd in art. 4 Rome II, bevat vervolgens een specifiek artikel dat handelt over 

precontractuele aansprakelijkheid.
25

 Het artikel luidt als volgt: 

 
“1. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een 

overeenkomst wordt, ongeacht of de overeenkomst al dan niet daadwerkelijk is gesloten, beheerst door het recht dat 

van toepassing is op de overeenkomst of dat op de overeenkomst van toepassing zou zijn geweest indien zij was 

gesloten.  

 

2. Het toepasselijke recht is, indien het niet op grond van lid 1 kan worden bepaald:  

 

a) Het recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schade veroorzakende gebeurtenis 

zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis hebben voorgedaan, of  

 

b) Het recht van het land waar de partijen beiden hun gewone verblijfplaats hebben op het tijdstip waarop de 

schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, of 

 

c) Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit de 

onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een 

ander dan het onder a) en b) bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing.”  

 

Rome II heeft een universeel karakter, zodat het door art. 12 Rome II aangewezen recht geldt, 

ongeacht of dit het recht is van een lidstaat of een niet-lidstaat. In het navolgende zal bij art. 12 

van de Verordening, dat zich overigens beperkt tot burgerlijke en handelszaken en bijv. niet ziet 

op precontractuele aansprakelijkheid jegens de Staat wegens een handeling of nalaten in de 

uitoefening van het openbaar gezag (acte iure imperii)
26

, een aantal deels kritische kanttekening 

worden geplaatst vanuit het perspectief van dit proefschrift en mogelijke oplossingen aandragen 

voor enkele van de gesignaleerde probleempunten. Omdat het hier een Europese Verordening 

betreft, dient men bij de interpretatie uit te gaan van een verdragsautonome uitleg, waarbij 

derhalve ook acht geslagen dient te worden op de opvattingen en de literatuur en de 

jurisprudentie in andere Europese jurisdicties. Voor een uitgebreid overzicht daarvan, voor wat 

betreft de aan Rome II gerelateerde problematiek van afgebroken onderhandelingen, wordt 

verwezen naar het recente proefschrift van Volders over afgebroken contractsonderhandelingen 

in het internationaal privaatrecht.
27

 

 

                         
25

 Deze conflictregel ontbrak nog in het eerste en tweede voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot 

Rome II en is pas bij gelegenheid van het gemeenschappelijke standpunt van de Raad geïntroduceerd.  
26
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10.3.4 Vordering uit afgebroken onderhandelingen als niet-contractuele verbintenis 

 

Wat allereerst opvalt, is dat de Europese wetgever spreekt over een niet-contractuele verbintenis 

en daarmee een duidelijke keuze lijkt te hebben gemaakt voor wat betreft de grondslag voor een 

aanspraak uit afgebroken onderhandelingen.
28

 Eén van de consequenties van het uitgangspunt dat 

een verbintenis die voortvloeit uit onderhandelingen
29

 een niet-contractuele is, is naar mijn 

mening, gezien de verbondenheid die op grond van de preambule blijkt te bestaan met de EEX-

Vo, dat de alternatieve bevoegdheid onder de EEX-Vo niet gestoeld zal kunnen worden op art. 5 

lid 1 sub a EEX-Vo (dat ziet op verbintenissen uit overeenkomst), maar gestoeld zal moeten 

worden op art. 5 lid 3 (alternatief bevoegd is het gerecht van de plaats waar het schadebrengende 

feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen). Dit is in elk geval al een grote stap voorwaarts. 

Toch laat de gekozen formulering in art. 12 lid 1 wel ruimte voor interpretatie. De tekst spreekt 

immers van een verbintenis die voortvloeit uit onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten 

van een overeenkomst. Met andere woorden: verbintenissen die ontstaan totdat de contractuele 

fase intreedt. Daarmee rijst dan de vraag naar welk recht beoordeeld dient te worden wanneer de 

contractuele fase (voor zover de aanwezigheid daarvan door een van partijen wordt gesteld) 

intreedt. Deze vraag dient in beginsel te worden beantwoord op basis van het EVO (straks dus: 

Rome I). Daarbij is denkbaar dat in de verschillende Europese jurisdicties anders wordt gedacht 

over het antwoord op de vraag wanneer de contractuele fase (naar Nederlands recht: de fase van 

de rompovereenkomst) intreedt. Is dat bijv. naar het recht van land A in een later stadium dan 

volgens het recht van land B, dan is de consequentie daarvan dat de alternatief bevoegde rechter 

in het eerstgenoemde geval moet worden aangewezen op grond van art. 5 lid 3 EEX-Vo, terwijl 

in het laatst bedoelde geval de alternatieve bevoegdheid van de rechter voortvloeit uit het 

bepaalde in art. 5 lid 1 EEX-Vo.  

 

                         
28

 Opvallend is in dit verband wel dat daar waar in de Verordening wordt gesproken over het begrip ‘onrechtmatige 

daad’ (zie bijv. art. 4), in art. 12 niet wordt gesproken over een verbintenis uit onrechtmatige daad, maar over een 

‘niet-contractuele verbintenis’. Wellicht heeft de Europese wetgever hiermee aan art. 12 een extra ruim 

toepassingsgebied willen toekennen, teneinde daaronder ook gevallen te brengen van afgebroken onderhandelingen 

waarbij de bron voor aansprakelijkheid in dat kader niet onrechtmatige daad, maar bijv. een andere, zoals 

ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling of redelijkheid en billijkheid is. Duidelijk wordt dit in elk 

geval niet uit de tekst van art. 12. Zie verder Volders, 2008, p. 468 waarin hij ten aanzien van de gemaakte keuze 

voor culpa in contrahendo opmerkt: “The usage of a concept such as culpa in contrahendo in a Community law 

instrument, although it originates from German substantive law, should in any effect not be mistaken with its German 

counterpart, may give rise to some salient interpretational difficulties before its substantive scope being well-defined 

and clear. The global grouping of all liability claims arising out of dealings prior to the conclusion of a contract into 

the substantive realm of the Rome II Regulation, seems furthermore at square with the principal of party autonomy 

and departs from the position that is taken by the European Court of Justice in its tacconi decision and by the 

majority of national (substantive) laws.”.  
29

 Het beperkte toepassingsgebied van art. 12 Rome II brengt met zich dat dit artikel niet ziet op schade die in de 

precontractuele fase wordt veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen van één van partijen. In dat geval, maar ook 

bij letsel opgelopen tijdens de onderhandelingen, blijft de verordening Rome II overigens wel gewoon van 

toepassing; in dergelijke gevallen gaat het immers om niet-contractuele verbintenissen waarop dan het toepasselijke 

recht moet worden bepaald aan de hand van de in art. 4 opgenomen conflictregel of een andere voor toepassing in 

aanmerking komende alternatieve conflictregel uit de verordening, maar niet op basis van art. 12, waarvan de 

conflictregel vóór die van art. 14 gaat. Zie Ibili 2008, p. 1013 en de daar aangehaalde literatuur.  
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10.3.5 Toepasselijkheid op verbintenissen uit de precontractuele fase bij totstandkoming 

overeenkomst 

 

Het tweede dat opvalt aan de formulering van art. 12 lid 1 is dat het artikel klaarblijkelijk ook 

van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen indien de overeenkomst waarover werd 

onderhandeld, daadwerkelijk tot stand komt. Mogelijk heeft de Europese wetgever hier het oog 

gehad op de situatie dat, nadat de overeenkomst waarover werd onderhandeld tussen partijen tot 

stand is gekomen, de ene partij tot de ontdekking komt dat in de precontractuele fase onoirbaar is 

gehandeld. Bijv. doordat van de zijde van een inkoper de prijs sterk is gedrukt door te refereren 

aan andere, goedkopere maar achteraf niet bestaande aanbiedingen van derden of doordat voor de 

totstandkoming van de overeenkomst relevante informatie is achtergehouden of onjuiste 

informatie is verschaft.
30

 De vraag werpt zich dan natuurlijk direct op of partijen dan niet veeleer 

in de dwalingsfeer verkeren. Het zou interessant zijn te vernemen op welke niet-contractuele 

verbintenissen de Europese wetgever het oog heeft gehad in situaties waarbij de overeenkomst 

waarover werd onderhandeld daadwerkelijk tot stand is gekomen. Duidelijk is in elk geval wel, 

zoals reeds is aangegeven, dat dit begrip verdragsautonoom dient te worden uitgelegd en zoveel 

mogelijk in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake het EEX-

verdrag en de EEX-Vo.
31

 

 

Een vraag die in dit verband ook rijst, is in hoeverre een vordering die strekt tot het verkrijgen 

van vergoeding van in het onderhandelingstraject gemaakte kosten (naast een vordering tot 

dooronderhandelen) eveneens geacht moet worden te worden bestreken door art. 12 Rome II. Uit 

hetgeen hiervoor in hfdst. 4 is betoogd, volgt dat een vordering tot vergoeding van in het kader 

van het onderhandelingstraject gemaakte kosten moet worden gezien als een vordering met een 

delictuele grondslag (naar Nederlands recht gebaseerd op onrechtmatige daad dus). In zoverre is 

het dus een niet-contractuele verbintenis. Maar: kan gesteld worden dat zij voortvloeit uit de 

onderhandelingen? De vordering tot vergoeding van kosten is immers geënt op een handelwijze 

die op zichzelf onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW is en de samenhang met het afbreken 

van onderhandelingen kan in die zin een toevallige zijn. De gewraakte handeling staat daar in 

zekere zin los van. Sterker nog: het is zeer wel denkbaar dat sprake is van een rechtens 

toewijsbare vordering tot vergoeding van kosten, terwijl een vordering tot dooronderhandelen of 

een vordering tot schadevergoeding wegens afgebroken onderhandelingen moet stranden. 

Desalniettemin meen ik dat een dergelijke vordering wel onder art. 12 Rome II zou moeten 

vallen; doorgaans zal er immers wel degelijk een samenhang zijn tussen de gemaakte kosten 

waarvan vergoeding wordt gevorderd en, minst genomen, de intentie om te gaan onderhandelen. 

Bovendien schept de verwijzingsregel van art. 12 duidelijkheid terwijl toepassing van de 

hoofdregel van art. 4 Rome II (de lex loci damniregel) bij gevallen van (zuivere) 

vermogensschade die het gevolg is van het onrechtmatig afbreken van onderhandelingen nog wel 

tot de nodige discussie kan leiden.
32

 In die zin kan geconcludeerd worden dat er alle reden is om 
                         
30

 Zie in dit verband onder meer punt 30 van de preambule en zie voor het Nederlandse recht Van Laarhoven 2002, 

p. 287-294. 
31

 Preambule 7 en 11. Zie voorts Pontier, 2008, p. 71 e.v. 
32

 Voor zover de schade bestaat uit zuivere vermogensschade (dat wil zeggen: schade die niet bestaat uit schade aan 

personen of zaken of direct daaruit voortvloeiende vermogensschade) dient onderscheid gemaakt te worden tussen 

directe en indirecte schade. De plaats waar de directe schade zich voordoet, bepaalt het toepasselijke recht. Vgl: HvJ 

EG 10 juni 2004, zaak C-168/02 Kronhofer tegen Maier (2004) E.C.R. I-6009, waarin is bepaald dat de financiële 

schade die de benadeelde vaststelt in zijn gewone verblijfplaats, maar die voortvloeit uit een in een andere staat 
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de woorden “voortvloeit uit” ruim te interpreteren en ook het toepasselijke recht op vorderingen 

die strekken tot vergoeding van gemaakte kosten als hier bedoeld, onder de werking van art. 12 

Rome II te laten vallen. 

 

10.3.6 De hoofdregel van art. 12 Rome II nader beschouwd 

 

Nog interessanter wordt het wanneer we de hoofdregel van art. 12 Rome II nader onder de loep 

nemen. Die komt er, zoals gezegd, op neer dat niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien 

uit onderhandelingen beheerst worden door het recht dat van toepassing is op de overeenkomst of 

dat op de overeenkomst van toepassing zou zijn geweest indien zij was gesloten. Van Wechem
33

 

verwijst in dit verband naar de bijdrage van Bertrams en Kruisinga
34

 die menen dat in dit geval 

sprake is van accessoire aanknoping
35

. Kwalificatie van de rechtsverhouding in strikte zin wordt 

achterwege gelaten en er wordt gekozen voor een accessoire aanknoping aan het toepasselijke 

recht van de beoogde overeenkomst. Van Wechem merkt op dat, hoe zeer dit ook juist lijkt, het 

wel iets vreemds heeft, omdat Rome II, zoals blijkt uit zijn overwegingen, ervan uitgaat dat 

precontractuele aansprakelijkheid een verordeningsautonoom begrip is en er hierdoor, althans 

naar de mening van Van Wechem, dus (eigenlijk) autonoom zou moeten worden gekwalificeerd 

en derhalve niet accessoir zou moeten worden aangeknoopt. Het is, zo vervolgt hij, toch wel 

merkwaardig dat de niet-contractuele verbintenis die voorvloeit uit onderhandelingen, moet 

worden vastgesteld aan de hand van het recht dat met gebruikmaking van Rome I dient te worden 

bepaald. Uit de hiervoor genoemde regel van art. 12 Rome II, vloeit immers voort dat deze 

gevonden moet worden in het recht dat op de overeenkomst van toepassing zou zijn geweest, en 

dát recht kan slechts met toepassing van Rome I worden gevonden. Van Wechem meent dat dit 

een gewrongen constructie is, waarbij hij opmerkt dat volstrekt onduidelijk is wat rechtens is als 

dat recht het afbreken van de onderhandelingen wél als een verbintenis uit de overeenkomst 

beschouwt. De vraag rijst dan immers of dat dan nog uitmaakt omdat de rol van het IPR na 

aanwijzing van dat recht is uitgespeeld. Als dat juist is, dan bestaat de rol van de 

verwijzingsregel in Rome II er slechts in om het uiteindelijke recht te vinden en als dat recht 

                                                                               

ingetreden en door de benadeelde geleden verlies van een in die staat belegd vermogen, geen directe schade is. Is 

sprake van zuivere vermogensschade, die niet voortvloeit uit financiële schade die zich voordoet in een ander land, 

dan staat niet vast wat nu eigenlijk de plaats is waar die schade zich voordoet. Pontier merkt te dien aanzien op 

(Pontier 2008, p. 80 en p. 81) dat uit de jurisprudentie van het EG-Hof inzake art. 5 sub 3 EEX-Vo moet worden 

afgeleid dat het begrip ‘plaats van intreden van de schade’ in elk geval niet zo extensief mag worden uitgelegd dat 

het iedere plaats kan omvatten waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een schadeveroorzakende gebeurtenis 

die elders heeft plaatsgevonden (HvJ 19 september 1995, zaak C-364/93 Antonio Marinari tegen Lloyd Bank Plc en 

Zubaidi Trading Company, (1995) E.C.R. I-2719). Desalniettemin moet worden aangenomen dat de plaats van 

intreden van (directe) zuivere vermogensschade kan samenvallen met de gewone verblijfplaats of plaats van 

vestiging van de persoon die deze schade lijdt. Het is aan de nationale rechter om te bepalen of dit het geval is (vgl.: 

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-18/02, Danmarks Rederiforening, acting on behalf of DFDS Torline A/S tegen LO 

Landsorganisationen i Sverige, acting on behalf of SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation (2004) 

E.C.R. I-1417). 
33

 Van Wechem 2008, p. 12.  
34

 Bertrams en Kruisinga 2007, p. 109. 
35

 Bij het leerstuk van de accessoire aanknoping gaat het erom dat wordt vastgesteld met welke jurisdictie of 

rechtsbetrekking een nauwere binding bestaat dan – wanneer het gaat om het op een overeenkomst toepasselijke 

recht – met het recht van het land van de kenmerkende prestant, dat bij toepassing van de hoofdregel toepasselijk zou 

moeten worden geacht. De hoofdregel zou dan uitzondering moeten lijden ten gunste van die jurisdictie of het op die 

(andere) rechtsbetrekking toepasselijke recht. 
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eenmaal gevonden is, dan maakt het niet meer uit op welke rechtsgrond het gevonden recht een 

eventuele vordering toestaat. Met andere woorden: een correcte toepassing van de 

conflictenrechtelijke IPR-regel ter zake van “onrechtmatige daad” (Rome II) kan slechts 

toepassing vinden aan de hand van (correcte) toepassing van de conflictenrechtelijke regel uit 

Rome I. Naar de mening van Van Wechem had het in dat kader juist voor de hand gelegen om 

wel tot directe aanknoping via Rome I te besluiten en de stap van Rome II over te slaan.
36

  

 

Ik deel de kritiek van Van Wechem op dit punt niet. Ik zie er geen enkel bezwaar in (en het 

maakt het leerstuk m.i. ook niet onnodig ingewikkeld) om via de conflictenrechtelijke regeling 

van Rome I uit te komen bij toepassing van de conflictenrechtelijke regeling van Rome II. Een 

dergelijke “tweetrapsraket” treffen wij vaker aan in het internationaal privaatrecht. Zo zal, voor 

het bepalen waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt in de zin van art. 5 sub 1 EEX-

Vo, teneinde vast te stellen welke rechter alternatief bevoegd is om van een geschil kennis te 

nemen, ook eerst moeten worden bepaald welk recht op die overeenkomst van toepassing is. Met 

een dergelijke “tweetrapsraket” is, naar mij dunkt, niets mis. Bovendien (en Van Wechem 

verwijst daar zelf ook naar
37

) kan deze problematiek niet los worden gezien van de uitspraken die 

met betrekking tot art. 5 lid 3 EEX-Vo zijn gewezen en waarop in het hierna volgende meer 

uitvoerig wordt teruggekomen. Het Hof van Justitie heeft in die jurisprudentie de vordering 

waarmee de precontractuele aansprakelijkheid werd ingeroepen, gekwalificeerd als een vordering 

uit onrechtmatige daad in de zin van art. 5 lid 3 EEX (de voorloper van de EEX-Vo).
38

 Het zou 

m.i. dan ook eerder vreemd aandoen indien men de conflictenrechtelijke regel met betrekking tot 

verbintenissen die voortvloeien uit (vermeende) precontractuele aansprakelijkheid zou moeten 

zoeken in de verordening betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst. 
 

10.3.7 Wanneer is art. 12 lid 2 Rome II van toepassing? 

 

Anders dan bij art. 12 lid 2, sub c zal bij toepassing van de hoofdregel van art. 12 lid 1 de lex 

contractus  moeten worden gevolgd, ook al mocht blijken dat de precontractuele 

aansprakelijkheid nauwer verbonden is met een ander rechtsstelsel dan dat van de lex 

contractus.
39

 Is een overeenkomst tot stand gekomen, dan zal het daarop van toepassing zijnde 

recht, zo al geen rechtskeuze is gemaakt, moeten worden vastgesteld op grond van Rome I. In het 

typische geval van precontractuele aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen is de 

overeenkomst niet tot stand gekomen. Hebben partijen echter, in het kader van het samenstelsel 

van verbintenissen dat tussen hen al is geregeld, afspraken gemaakt omtrent het op de te sluiten 

overeenkomsten toepasselijke recht en wordt dit gegeven niet door een van partijen betwist, dan 

zal het recht dat uit de rechtskeuze voortvloeit de niet-contractuele verbintenis beheersen. 

Rechtskeuzebedingen zullen echter in de regel tussen partijen niet beschouwd worden als de 

essentialia van de overeenkomst over de totstandkoming waarvan zij onderhandelen.
40

 De kans is 

                         
36

 Van Wechem 2008, p. 13.  
37

 Van Wechem 2008, p. 14. 
38

 HvJ EG 17 september 2002, zaak C-334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA v Heinrich Wagner Sinto 

Maschinenfabrik GmbH (HWS), (2002) E.C.R. I-7357. 
39

 Zie ook Ibili 2008, p. 1014.  
40

 Zie evenwel mijn eerdere opmerkingen ten aanzien van geobjectiveerd subjectief vertrouwen in het welslagen van 

onderhandelingen. Hoewel wellicht in het algemeen gesteld kan worden dat rechtskeuzebedingen (evenals 

forumkeuzebedingen overigens) niet snel tot de essentialia van een overeenkomst zullen worden beschouwd, kan dit 
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dus aanzienlijk dat partijen over een rechtskeuze nog in het geheel niet hebben gesproken of dat 

één van partijen weliswaar stelt dat erover is gesproken en wellicht zelfs dat er al 

overeenstemming over bestond, maar de andere partij dat gemotiveerd betwist. Indien tussen 

partijen nog niet over een rechtskeuze is gesproken, zal het op de niet-contractuele verbintenis 

toepasselijke recht dienen te worden vastgesteld op grond van Rome I. Stelt daarentegen de ene 

partij dat over een rechtskeuze is gesproken, maar wordt dit door de andere partij betwist, dan 

rijst de vraag wat op grond van art. 12 lid 1 Rome II dan rechtens is. Mogelijk heeft de Europese 

wetgever op deze situatie het oog gehad bij het opstellen van art. 12 lid 2 (inhoudende 

alternatieve verwijzingsregels voor het geval het toepasselijke recht niet op grond van het eerste 

lid kan worden vastgesteld). Een andere situatie is niet goed denkbaar, omdat in alle andere 

gevallen in beginsel altijd op grond van ofwel een (bewezen) rechtskeuzebeding, ofwel op grond 

van het EVO casu quo Rome I het recht kan worden aangewezen dat op de overeenkomst van 

toepassing zou zijn geweest indien zij tot stand zou zijn gekomen. Of men zou moeten willen 

betogen dat de inhoud van de overeenkomst waarover werd onderhandeld nog zodanig 

onvoldoende bepaalbaar was op het moment dat de onderhandelingen werden afgebroken, dat 

ook met toepassing van het EVO casu quo Rome I en dus bij gebreke van een rechtskeuzebeding, 

het op de overeenkomst toepasselijke recht (ware zij tot stand gekomen) niet kan worden 

vastgesteld. Dat komt mij echter bijzonder onaannemelijk voor, aangezien ik voorshands 

aanneem dat in alle Europese jurisdicties wel zal moeten worden aangenomen dat, wil een 

vordering uit afgebroken onderhandelingen überhaupt kans van slagen hebben, de inhoud van de 

overeenkomst waarover werd onderhandeld minst genomen in grote lijnen bepaalbaar zal moeten 

zijn, althans dat duidelijk zal moeten zijn wie onder die overeenkomst zal hebben te gelden als de 

kenmerkende prestant in de zin van art. 4 EVO. 

 

Dan rest dus hooguit de situatie dat niet kan worden vastgesteld (omdat partijen daarover 

twisten) of overeenstemming is bereikt over het op de tot stand te brengen overeenkomst 

toepasselijke recht. Men kan dit probleem oplossen door de partij die stelt dat over een 

rechtskeuze overeenstemming is bereikt, te belasten met het bewijs daarvan en door, indien deze 

partij in het hem opgedragen bewijs niet slaagt, aan te nemen dat ofwel in het geheel niet over 

een rechtskeuze is gesproken (in welk geval het toepasselijke recht zal dienen te worden 

vastgesteld op grond van het EVO casu quo Rome I) ofwel door vast te stellen dat partijen 

weliswaar over het op de te sluiten overeenkomst toepasselijke recht hebben onderhandeld, maar 

daarover (nog) geen consensus hebben weten te bereiken. Naar mijn mening komt men hooguit 

in dit laatstbedoelde geval (tussen partijen is over het op de te sluiten overeenkomst toepasselijke 

recht onderhandeld maar hierover is nog geen wilsovereenstemming bereikt en dus is dit punt 

nog tussen partijen in geschil) toe aan art. 12 lid 2.  

 

                                                                               

van geval tot geval anders liggen. Wanneer bijv. een grote Europese oliemaatschappij onderhandeld over een 

concessieovereenkomst met de regering van Trinidad en Tobego zal naar alle waarschijnlijkheid overeenstemming 

over het op de overeenkomst toepasselijke recht en de wijze van geschillenbeslechting voor de Europese 

oliemaatschappij wel degelijk behoren tot de essentialia van de te sluiten overeenkomst, terwijl deze twee 

onderwerpen voor de inkoper van een Nederlands bedrijf die in Duitsland bureauartikelen koopt naar alle 

waarschijnlijkheid hooguit het sluitstuk van de overeenkomst zullen vormen. 
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10.3.8 Enkele gedachten in de literatuur over toepassing van art. 12 lid 2 Rome II 

 

Ook Ibili vraagt zich af wanneer men aan art. 12 lid 2 Rome II toekomt
41

 en ook hij noemt in dit 

verband de mogelijkheid van verschil van mening over de totstandkoming in de precontractuele 

fase van een keuze voor het op de overeenkomst waarover wordt onderhandeld toe te passen 

recht. Hij merkt daaromtrent meer in het bijzonder op: 

 
“De vraag is dus: wanneer kan het toepasselijke recht op de overeenkomst niet worden bepaald? Duidelijk is dat het 

tweede lid niet ziet op situaties waarin de inhoud van de lex contractus niet kan worden achterhaald. Het geldt 

evenmin wanneer de lex contractus niet voorziet in de vergoeding van schade ontstaan uit precontractuele 

aansprakelijkheid. In welke gevallen geldt de subsidiaire conflictregel dan wel? Ik zie eigenlijk niet veel ruimte voor 

toepassing van het tweede lid. (…) de subsidiaire conflictregel van art. 12 lid 2 Rome II zou hooguit nog een rol van 

betekenis kunnen spelen wanneer de onderhandelingen in een pril stadium worden afgebroken en niet duidelijk is 

wie van partijen de kenmerkende prestatie zou verrichten. Strikt genomen kan ook in dat geval op grond van het 

criterium van de nauwste verbondenheid in art. 4 lid 1 EVO (vgl. art. 4 lid 4 Rome I) bepaald worden welk recht op 

de overeenkomst van toepassing zou zijn geweest indien zij was gesloten. De toepassing van dat nauwst verbonden 

recht op de precontractuele aansprakelijkheid zou partijen echter kunnen overvallen. Zij zullen er namelijk niet op 

bedacht zijn dat hun kortstondige onderhandelingen tot de toepassing van de lex contractus zal leiden, terwijl de 

totstandkoming van hun overeenkomst niet reëel was.” 

 

In theorie kan ik de gedachtegang van Ibili op dit punt wel volgen, maar waar ik erg veel moeite 

mee heb, is zijn kennelijke uitgangspunt dat van een vordering uit afgebroken onderhandelingen 

sprake zou kunnen zijn indien de onderhandelingen zich in een zo pril stadium bevonden dat 

zelfs nog niet duidelijk is wie onder de beoogde overeenkomst als kenmerkende prestant zou 

gaan fungeren. Hiervoor is immers betoogd dat moet worden aangenomen dat in alle Europese 

jurisdicties geldt dat, wil een vordering uit afgebroken onderhandelingen überhaupt kans van 

slagen hebben, de inhoud van de overeenkomst waarover werd onderhandeld, minst genomen in 

grote lijnen bepaalbaar zou dienen te zijn. Wie welke hoofdprestaties onder de betreffende 

overeenkomst zal dienen te verrichten, behoort m.i. zonder meer tot die grote lijnen en is 

daarmee een conditio sine qua non voor de bepaalbaarheid.  

 

Ibili maakt geen melding van de mogelijkheid (of lijkt dit niet te willen aanvaarden) dat art. 12 

lid 2 Rome II toepassing vindt indien over het op de te sluiten overeenkomst toepasselijke recht 

is onderhandeld, maar dit punt op het moment dat de onderhandelingen werden afgebroken 

tussen partijen nog in geschil was. Ibili behandelt immers slechts de situatie dat van een 

rechtsgeldige rechtskeuze sprake is en de situatie dat partijen geen geldige rechtskeuze hebben 

gemaakt.
42

 Ik zou de door mij gegeven nuancering echter nadrukkelijk willen handhaven als een 

typische situatie voor de toepassing van art. 12 lid 2 Rome II. 

 

Daarbij sluit aan de zienswijze van Volders.
43

 Hij merkt ten aanzien van art. 12 lid 2 Rome II op: 

 
“Naar alle waarschijnlijkheid zal het wetsartikel in enkele uitzonderingsgevallen de rechtsaanknoping regelen. Te 

denken valt aan het geval waarin de precontractuele onderhandelingen reeds in de aanvangsfase door één van de 

partijen worden stopgezet. Dat het toepasselijke recht in een dergelijk geval tot het bestaan van een precontractuele 

aansprakelijkheid van één van de partijen besluit, lijkt overigens weinig waarschijnlijk.” 

                         
41

 Ibili 2008, p. 1014. 
42

 Ibili 2008, p. 1014. 
43

 Volders 2008 (diss.), p. 340. 
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Alvorens nader in te gaan op lid 2 van art. 12 Rome II wil ik, in verband met het bepaalde in het 

eerste lid van dit artikel, eerst nog wijzen op de daaraan kennelijk derogerende uitzondering van 

art. 4 lid 3. Daarin is bepaald dat indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de 

onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan het in lid 1 en 2 

van art. 4 bedoelde land, het recht van dat andere land van toepassing is. Een kennelijk nauwere 

band met een ander land zou met name kunnen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw met 

de onrechtmatige daad samenhangende betrekking tussen partijen, zoals een overeenkomst. 

Voorwaarde is dan wel, om voor accessoire aanknoping in aanmerking te kunnen komen, dat het 

een eerdere rechtsverhouding betreft tussen betrokken partijen; reeds art. 5 WCOD biedt immers 

geen ruimte voor accessoire aanknoping bij een rechtsverhouding waarmee de onrechtmatige 

daad nauw verbonden zou zijn indien de (gestelde) dader en de benadeelde van die onrechtmatige 

daad niet beiden bij die andere rechtsverhouding partij zijn
44

 en ik meen dat onder Rome II niet 

anders moet worden aangenomen. Maar wat in dit kader bijv. te denken van een 

intentieverklaring die voorafgaand aan het afbreken van de onderhandelingen is gesloten? In de 

praktijk stuit men geregeld op de wens van partijen om een intentieverklaring af te sluiten naar 

bijv. Engels recht, omdat partijen (al dan niet terecht; dat kan hier verder in het midden blijven) 

aannemen dat de vrijheid om onderhandelingen in een heel laat stadium (eenzijdig) af te kunnen 

breken, groter is naar Engels recht dan naar Nederlands recht. Zouden partijen uiteindelijk tot 

overeenstemming komen over de overeenkomst waarover werd onderhandeld, dan zou een ander 

recht worden gekozen op die uiteindelijke overeenkomst. Ingeval de onderhandelingen, na het 

sluiten van een dergelijke intentieverklaring, eenzijdig worden afgebroken en de 

onderhandelingspartner daartegen in het geweer wil komen, ligt een geschil met betrekking tot 

het antwoord op de vraag of de hoofdregel van art. 12 lid 1 dan wel de uitzondering van art. 4 lid 

3 moet worden toegepast, voor de hand. Weliswaar zou immers gesteld kunnen worden dat, in 

het hierboven genoemde voorbeeld, een ander recht dan Engels recht op de uiteindelijke 

overeenkomst van toepassing zou zijn geweest indien de overeenkomst tot stand zou zijn 

gekomen, daar staat echter tegenover dat de verplichting om over de totstandkoming van die 

overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met elkaar (door) te 

onderhandelen, in zekere zin voortvloeit uit een tussen partijen naar Engels recht gemaakte 

afspraak (de intentieverklaring). Het komt mij in deze situatie voor dat toepassing van de 

hoofdregel van art. 12 lid 1 hier eerder voor de hand ligt dan toepassing van de uitzondering van 

art. 4 lid 3. De intentie van partijen is immers van meet af aan geweest om een ander recht op de 

uiteindelijke overeenkomst van toepassing te laten zijn dan het recht dat gekozen is voor de 

intentieverklaring en wanneer kan worden vastgesteld dat partijen over het in een later stadium 

toe te passen recht wilsovereenstemming hadden, staat m.i. niets meer aan toepassing van de 

hoofdregel van art. 12 lid 1 in de weg.
45

 

 

10.3.9 Art. 12 lid 2 sub a versus art. 12 lid 2 sub b 

 

Nu verder met het tweede lid van art. 12. Hierin is, zoals hiervoor reeds uiteengezet, een 

                         
44

 Vgl. HR 12 november 2004, NJ 2005, 552 (Schulte/KCA Deutag) en Rb. Arnhem 22 december 2008, LJN: 

BG7062. 
45

 Hierbij ga ik er uiteraard van uit dat de verplichting tot (door)onderhandelen niet gekwalificeerd moet worden als 

een uit de intentieverklaring voortvloeiende contractuele verplichting waarop m.i. de verwijzingsregels van Rome I 

van toepassing zijn. 
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alternatieve regeling opgenomen die m.i. alleen toepassing zou moeten vinden in de situatie dat 

komt vast te staan dat a) tussen partijen over het op de te sluiten overeenkomst toepasselijke 

recht is onderhandeld, b) dat daarover geen overeenstemming is bereikt en c) dat het op de te 

sluiten overeenkomst toepasselijke recht niet behoort tot de essentialia van die overeenkomst, 

althans dat het niet bereiken van overeenstemming daarover aan een vordering uit hoofde van 

afgebroken onderhandelingen niet in de weg staat. Naar ik aanneem betreffen de mogelijkheden 

genoemd onder sub a) t/m sub c) van art. 12 alternatieven die elkaar uitsluiten. Dit zou onder 

omstandigheden bij de verwijzingsregels onder sub a) en sub b) tot complicaties kunnen leiden. 

Stellen wij ons bijv. voor dat twee Nederlandse multinationals met elkaar onderhandelen over de 

verkoop van een supermarktketen in Spanje waarbij het de bedoeling is dat de Spaanse 

supermarktketen “gehangen” wordt onder de Spaanse dochter van de overnemende partij. 

Onderhandeld wordt in dergelijke gevallen doorgaans op holdingniveau hoewel, juridisch bezien, 

de betreffende Spaanse dochter als kopende vennootschap zal optreden. Indien de lucratieve 

overname uiteindelijk geen doorgang vindt en één van de verwijzingsregels van lid 2 van art. 12 

moet worden toegepast, rijst de vraag of een beroep gedaan zou moeten worden op art. 12 lid 2 

sub a) of op sub b). Op grond van art. 14 van de preambule dient primair aangeknoopt te worden 

bij het recht van het land van de plaats waar de directe schade zich heeft voorgedaan (lex loci 

damni). Het toepasselijk recht moet aldus worden bepaald volgens de plaats waar zich de schade 

voordoet, ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen, 

aldus art. 15 van de preambule. 

 

In het hier gegeven voorbeeld betekent dit dus dat aangeknoopt zou worden bij Spaans recht 

hoewel op holdingniveau tussen partijen werd onderhandeld en beide holdings in Nederland 

gevestigd zijn. Dient nu het bepaalde in art. 12 lid 2 sub a) toepassing te vinden of het bepaalde 

in sub b)? In het eerste geval zou de vordering wegens afgebroken onderhandelingen moeten 

worden beoordeeld naar Spaans recht en in het tweede geval naar Nederlands recht. Of dient sub 

c) van art. 12 lid 2 hier toepassing te vinden op grond van de omstandigheid dat – kort gezegd – 

alle omstandigheden in aanmerking genomen de kwestie toch het nauwst verbonden moet 

worden geacht met het Nederlandse recht, waarbij sub c) dan aan de toepassing van sub a) van 

art. 12 lid 2 derogeert? Ik meen dat toepassing geven dient te worden aan sub c) omdat deze optie 

het meest recht doet aan de feitelijke situatie waarbij de overname toch uiteindelijk (op 

holdingniveau) een Nederlandse aangelegenheid is
46

, maar wordt er in het kader van dit 

proefschrift mee volstaan om vast te stellen dat de regeling zoals die thans is voorzien in art. 12 

van Rome II minst genomen een aantal vragen oproept.  

 

10.3.10 De EEX-Vo en de niet-contractuele verbintenis bij afgebroken onderhandelingen 

 

Los van de vraag naar het toepasselijke recht rijst ook bij gevallen van aansprakelijkheid wegens 

afgebroken onderhandelingen die geen contractuele grondslag heeft, de vraag naar de eventueel 

alternatief bevoegde rechter. Ook dit is bepaald geen eenvoudige discussie. Wat bijv. te denken 

van het geval dat partijen hebben afgesproken dat de onderhandelingen exclusief in Zürich worden 

gevoerd en dat één van de bij de onderhandelingen betrokken partijen, die gevestigd is in 

                         
46

 Voor een soortgelijk geschil over afgebroken onderhandelingen, waarbij weliswaar (deels) op holdingniveau werd 

onderhandeld, maar waarbij uiteindelijk met een dochtervennootschap zou worden gecontracteerd en in welk geval 

de vorderingsgerechtigdheid van de holding in de procedure ter discussie stond, zie Rb. Arnhem 22 december 2008, 

LJN: BG7062. 



Hoofdstuk 10  291 

Düsseldorf, haar wederpartij, die gevestigd is in Amsterdam, per e-mail vanuit New York laat 

weten de onderhandelingen af te breken? Geldt als de plaats waar de onrechtmatige daad heeft 

plaatsgevonden dan Zürich omdat partijen hebben afgesproken dat de onderhandelingen exclusief 

dáár zouden worden gevoerd en de partij die de onderhandelingen heeft afgebroken, weigert naar 

Zürich te komen? Of is de onrechtmatige daad in Düsseldorf gepleegd, omdat de partij die de 

onderhandelingen afbreekt daar haar zetel heeft en het besluit tot het niet langer voortzetten van de 

onderhandelingen een vertegenwoordigingshandeling betreft waaraan een directiebesluit ten 

grondslag ligt en het directiebesluit genomen is door de in Düsseldorf zetelende directie? Of moet 

men toevlucht nemen tot de ontvangst- of verzendtheorie met betrekking tot het bericht waarbij aan 

de wederpartij te kennen is gegeven dat de onderhandelingen worden afgebroken? Via de 

verzendtheorie zou men dan op New York uitkomen als plaats waar de onrechtmatige daad wordt 

gepleegd en bij de ontvangsttheorie op Amsterdam. 

 

10.3.11 Toepassing van de “ontvangsttheorie” bij toepassing van alternatieve bevoegdheid 

 

Een soortgelijke casus als hier beschreven vormde onderwerp van de uitspraak HR 21 september 

2001 (Bus/Chemoconserve).
47

 In deze uitspraak heeft de Hoge Raad een aantal knopen doorgehakt, 

met dien verstande evenwel dat de uitspraak in de literatuur een nogal kritische ontvangst heeft 

gehad.
48

 

 

Kern van de onderhavige zaak vormde de vraag of de Rb. ‘s-Gravenhage onder het EEX (de 

voorloper van het EEX-Vo) bevoegd was om kennis te nemen van een vordering tot 

schadevergoeding wegens afgebroken onderhandelingen, ingesteld door een in Nederland en een in 

het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap tegen een in de Bondsrepubliek Duitsland 

gevestigde vennootschap. 

 

De Nederlandse en Engelse vennootschap (respectievelijk Chemconserve B.V. en Reakt Ltd.) 

onderhandelden met Bus Berzelius Umwelt-Service AG over een door laatstgenoemde 

vennootschap te nemen belang in Metrex B.V., een dochter van Chemconserve en Reakt. Op enig 

moment heeft Bus (althans hebben Chemconserve en Reakt) de onderhandelingen over deze 

deelneming afgebroken, hetgeen geleid heeft tot het faillissement van Metrex B.V. Als gevolg van 

het faillissement van Metrex B.V. zouden Chemconserve en Reakt schade hebben geleden 

bestaande uit gederfde agio en dagvaardden zij Bus voor de Rb. ‘s-Gravenhage. 

 

Vóór alle weren wierp Bus de exceptie van onbevoegdheid op. Zij voerde daartoe aan dat zij 

ingevolge art. 2 EEX voor de Duitse rechter had moeten worden opgeroepen en dat de Rb. ‘s-

Gravenhage aan het bepaalde in art. 5 aanhef en sub 3 EEX geen bevoegdheid kon ontlenen omdat, 

indien er al sprake was van een onrechtmatige daad van Bus, deze had plaatsgevonden in Duitsland. 

 

Chemconserve en Reakt voerden verweer tegen de door Bus opgeworpen exceptie, stellende dat de 

Rb. ‘s-Gravenhage bevoegdheid kon ontlenen aan art. 5 aanhef en onder 3 EEX, aangezien Rijswijk 

moest worden aangemerkt als de plaats waar de door eisers geleden schade was ingetreden. 

 

Zowel de Rb. ‘s-Gravenhage als het Hof ‘s-Gravenhage kwamen tot het oordeel dat de rechtbank 
                         
47

 HR 21 september 2001, NJ 2002, 254 (Bus/Chemconserve). 
48

 Vgl. onder meer de kritische noot onder het arrest van Th.M. de Boer. 
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bevoegd was om van de onderhavige vordering kennis te nemen nu, naar het oordeel van het hof, 

als de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, Rijswijk te lokaliseren was, 

aangezien daar de brief van 24 mei 1991 is ontvangen waarbij namens Bus werd medegedeeld dat 

zij de litigieuze onderhandelingen tussen partijen beëindigde. Voorts waren naar het oordeel van het 

hof Chemconserve en Reakt te beschouwen als direct gelaedeerden, nu zij waren betrokken bij de 

stukgelopen onderhandelingen en ook direct partij waren bij de met Bus te sluiten 

participatieovereenkomst. 

 

Eén van de cassatiemiddelen richtte zicht tegen de overweging van het hof dat de plaats waar de 

brief inhoudende beëindiging van de onderhandelingen is ontvangen, de plaats is waar de 

schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden gelokaliseerd. In het middel is daartoe aangevoerd 

dat slechts de beëindiging van de onderhandelingen zelf, eventueel in samenhang met het opstellen 

van de desbetreffende brief, kon worden aangemerkt als de schadeveroorzakende gebeurtenis, als 

bedoeld in art. 5 sub 3 EEX, en niet de ontvangst van de brief door de wederpartij. 

 

De Hoge Raad overwoog te dien aanzien in r.o. 3.5.2:  

 
“Het oordeel verliest aldus uit het oog dat een louter intern besluit tot het beëindigen van onderhandelingen, ook al zou 

dit zijn neergelegd in een aan de wederpartij te zenden brief, nog niet kan worden aangemerkt als afbreken van de 

onderhandelingen waardoor schade wordt veroorzaakt. Daarvan kan eerst sprake zijn als het besluit effect sorteert 

doordat het ten uitvoer wordt gelegd en de wederpartij daarvan op de hoogte raakt. Dit betekent dat in een geval als het 

onderhavige het afbreken van de onderhandelingen pas effect heeft door de ontvangst van de brief waarin dit afbreken 

wordt medegedeeld. Hiermee strookt het aan te nemen dat de plaats waar die brief is ontvangen, moet worden 

aangemerkt als de plaats waar de onderhandelingen zijn afgebroken.” 

 

De Hoge Raad voegt daar nog aan toe dat hieraan niet afdoet dat in bepaalde gevallen de plaats van 

ontvangst van de mededeling dat de onderhandelingen zijn beëindigd, niet anders dan als 

willekeurig kan worden beschouwd.
49

 In een dergelijk geval zou, aldus de Hoge Raad, naar de 

omstandigheden moeten worden beoordeeld of de plaats waar het schadeveroorzakend handelen 

heeft plaatsgevonden in aanmerking kan komen. In het onderhavige geval doet een zodanige 

willekeur zich evenwel niet voor, nu het gaat om de plaats van vestiging van één van de bij de 

onderhandelingen betrokken partijen en de andere partij heeft bewerkstelligd dat zijn mededeling 

omtrent het afbreken van de onderhandelingen de wederpartij in diens vestigingsplaats heeft 

bereikt. 

 

Daarmee sanctioneert de Hoge Raad het oordeel van het hof dat de Rb. ‘s-Gravenhage bevoegd was 

om op grond van het bepaalde in art. 5 sub 3 EEX van het onderhavige geschil kennis te nemen. 

 

Interessant is het dat de Hoge Raad het advies van de A-G in diens conclusie onder het onderhavige 

arrest tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg, niet volgt.
50

 De 

A-G heeft, m.i. terecht, de vraag opgeworpen of rechtbank en hof terecht eisers gevolgd hebben, 

daar waar eisers een onrechtmatige daad aan hun vordering jegens Bus ten grondslag hebben 

gelegd. Door de A-G is in dit verband aangevoerd dat het niet aankomt op de benaming die de 

                         
49

 Vgl. in dit verband Franx 2002, p. 43 e.v. en Hillen-Muns 2001, p. 130 e.v. 
50

 Van Haersolte-van Hof noemt dit gegeven opmerkelijk; terwijl de Hoge Raad in zijn uitspraak met name ingaat op 

de feitelijke lokalisering, komt de advocaat-generaal hier niet aan toe, maar stel een aantal meer fundamentele 

voorvragen aan de orde (Van Haersolte-van Hof 2002, p. 58). 
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eisers aan de grondslag van hun stellingen geven, maar dat beslissend zijn de stellingen van de 

eisers “sec”. Ware dit anders, dan zouden eisers immers door middel van kwalificatie van de 

rechtsverhouding waaruit zij ageren, de gedaagde kunnen aftrekken van de volgens de wet 

bevoegde rechter. Bovendien, gelet op de doelstellingen en de algemene structuur van het EEX en 

de gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende 

staten en de belanghebbende personen uit het EEX voortvloeien, is het van belang, aldus de A-G, 

dat die begrippen niet worden gezien als een simpele verwijzing naar het interne recht van deze of 

gene der betrokken staten, maar is het noodzakelijk aan die begrippen een autonome inhoud te 

geven. 

 

In dit verband stelt de A-G voor om de volgende prejudiciële vragen te stellen:  

 

(i) Is een verbintenis tot schadevergoeding wegens afgebroken onderhandelingen aan te merken als 

een “verbintenis uit overeenkomst” in de zin van art. 5 aanhef en onder sub 1 EEX? Zo ja, welke 

verbintenis moet dan worden beschouwd als “de verbintenis, die aan de eis ten grondslag ligt” en 

welke plaats heeft te gelden als de plaats “waar de verbintenis moet wordt uitgevoerd”? 

 

(ii) Indien een verbintenis tot schadevergoeding wegens afgebroken onderhandelingen niet kan 

worden aangemerkt als een “verbintenis” uit overeenkomst in de zin van art. 5 aanhef en onder sub 

1 EEX, is zij dan aan te merken als een “verbintenis uit onrechtmatige daad” in de zin van art. 5 

aanhef en sub 3 EEX? Zo ja, welke plaats heeft dan te gelden als “de plaats waar het 

schadebrengende feit zich heeft voorgedaan”? 

 

De Hoge Raad heeft evenwel, zoals aangegeven, het oordeel van rechtbank en hof gesanctioneerd 

dat – kort weergegeven – eisers beoogd hebben een onrechtmatige daad aan hun vorderingen ten 

grondslag te leggen en dat de daaruit voortvloeiende verbintenis tot schadevergoeding wegens 

afgebroken onderhandelingen
51

 kennelijk kwalificeert als een verbintenis uit onrechtmatige daad als 

bedoeld in art. 5 aanhef en sub 3 EEX. 

 

Van Haersolte-van Hof concludeert naar aanleiding van dit arrest dat prejudiciële vragen niet 

zouden hebben misstaan, in ieder geval ten aanzien van de (ambtshalve) kwalificatie en de 

verhouding met nationaal procesrecht en mogelijkerwijs in het verlengde daarvan, ten aanzien 

van de wijze waarop een vordering uit afgebroken onderhandelingen gelokaliseerd moet worden. 

Bovendien, zo stelt zij, zou deze uitspraak, ook zonder het stellen van prejudiciële vragen, aan 

overtuigingskracht en helderheid hebben gewonnen door, mede op voet van het middel, een meer 

systematische aanpak te volgen, waarbij het onderscheid tussen bevoegdheid gebaseerd op het 

Handlungsort en op het Erfolgsort in het oog werd gehouden.
52

 

 

Op de hiervoor omschreven uitspraak in de zaak Bus/Chemconserve bouwt het arrest van het Hof 

Arnhem van 15 augustus 2006
53

 voort. In deze zaak werd door een Nederlandse vennootschap, 

Equipement B.V., geprocedeerd tegen een Oostenrijkse wederpartij, handelend onder de naam 
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 Vgl. in dit verband Veenstra 2003, p. 141, waarin hij, onder verwijzing naar de noot van De Boer onder het arrest 

Bus/Chemconserve, stelt dat betoogd kan worden dat het eigenlijke verwijt niet zozeer is dat de onderhandelingen 

zijn afgebroken, maar dat de onderhandelingen niet zijn voortgezet. 
52

 Van Haersolte-van Hof 2002, p. 61. Vgl. verder Goud 2003, p. 17. 
53

 Hof Arnhem 15 augustus 2006, LJN: AY8731. 
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Seda Umwelttechnik. Primair legde de Nederlandse vennootschap een toerekenbare 

tekortkoming aan haar vordering ten grondslag en subsidiair een vordering wegens afgebroken 

onderhandelingen. De primaire vordering werd afgewezen en derhalve diende de bevoegdheid 

van de Nederlandse rechter te worden gebaseerd op de subsidiaire grondslag. Het hof overwoog, 

voor zover relevant:  

 
“Nu de vordering op deze subsidiaire grondslag een vordering is waarmede de precontractuele aansprakelijkheid van 

[appellant] is ingeroepen (zonder een beroep op de door [appellant] jegens [geïntimeerde] vrijwillig aangegane 

verbintenissen), moet die vordering – op voet van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen van 17 september 2002 (de hieronder te behandelen Tacconi-zaak, MR) worden aangemerkt als 

een vordering uit onrechtmatige daad in de zin van art. 5 sub 3 EEX-verordering. Voor zover de vordering – 

subsidiair – is gegrond op een door [geïntimeerde] gestelde onrechtmatige daad, kan [appellant] op grond van art. 5 

aanheft en sub 3 EEX-Verordening tevens worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar het 

schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen. Het hof overweegt hierbij dat – zoals blijkt uit de 

arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 19 september 1995 (C-364/93; NJ 1997, 52 

(…)), 27 oktober 1998 (C-51/97; NJ 2000, 156 (…)) en 10 juni 2004 (C-168/02; NJ 2006, 225(…)) – 

terughoudendheid moet worden betracht in de aanvaarding van de bevoegdheid op basis van de woonplaats van de 

eisende partij (de gelaedeerde) als de plaats waar de schade zich heeft voorgedaan of kan voordoen.  

 

[Geïntimeerde] heeft – ter onderbouwing van haar subsidiaire grondslag – gesteld dat namens haar de heren 

[geïntimeerde] en [A] op 8 januari 2003 naar Oostenrijk zijn gereisd alwaar [appellant] liet weten niet meer bereid te 

zijn de door [geïntimeerde] gewenste overeenkomst te ondertekenen. Dit afbreken van onderhandelingen vond 

volgens de aan de subsidiaire vordering ten grondslag gelegde stellingen derhalve in Oostenrijk plaats. Overigens 

zijn geen feiten gesteld of gebleken die mede brengen dat het schadebrengende feit (het afbreken van de 

onderhandelingen) zich in het arrondissement Zwolle-Lelystad heeft voorgedaan. Derhalve is – nu ook overigens 

geen gronden voor bevoegdheid zijn gesteld of gebleken – de rechtbank evenmin bevoegd om kennis te nemen van 

de vordering van [geïntimeerde] op de subsidiaire grondslag.” 
 

De lagere rechtspraak lijkt de door de Hoge Raad in het arrest Bus/Chemconserve geformuleerde 

regel dus vrij strikt op te volgen hetgeen m.i. tot hoogst onwenselijke resultaten kan leiden.
54

 Wat 

immers indien de mededeling houdende het afbreken van de onderhandelingen de directie van de 

Nederlandse vennootschap zou hebben bereikt tijdens de vakantie van de directie in Guatemala, 

waar het betreffende directielid toevallig zijn email leest en aldus van de mededeling kennis 

neemt? Zou de rechter in Guatemala dan alternatief bevoegd geacht moeten worden? Met de 

overweging van de Hoge Raad in het arrest Bus/Chemconserve dat, in verband met het door de 

Hoge Raad zelf geconstateerde risico van willekeur, naar de omstandigheden moet worden 

beoordeeld of de plaats van ontvangst van de mededeling dat de onderhandelingen zijn 

beëindigd, in aanmerking kan komen als plaats waar het schadeveroorzakende handelen heeft 

plaatsgevonden, komen we helaas niet veel verder. Een alternatief volgt hier immers niet uit. 

 

10.3.12 Het Tacconi-arrest; vorderingen uit afgebroken onderhandelingen vallen onder art. 5 lid 3 

EEX 

 

De Italiaanse cassatierechter heeft de gevolgtrekking die de Hoge Raad heeft gemaakt in het arrest 

Bus/Chemconserve niet zonder meer willen maken in een handelszaak die door een Italiaanse partij 

(Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA (“Tacconi”)) tegen een Duitse wederpartij (Heinrich 

                         
54

 Vgl. ook: Hof ’s-Hertogenbosch, 21 september 2006, NJF 2006, 575 en (daterend van voor het hierna te 

bespreken arrest Tacconi v. HWS) Hof ’s-Gravenhage, 27 april 1999, NIPR 2001, 39. 
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Wagner Sinto Maschienenfabrik GmbH (“HWS”)) in Italië aanhangig was gemaakt
55

. De vordering 

strekte tot het verkrijgen van vergoeding wegens het, naar het oordeel van Tacconi, ten onrechte 

afbreken van met haar gevoerde onderhandelingen door HWS. In deze zaak zijn door de Italiaanse 

cassatierechter drie prejudiciële vragen voorgelegd, te weten: 

 

1. Is de vordering ter zake van de precontractuele aansprakelijkheid van een verweerder een 

vordering ten aanzien van een verbintenis uit onrechtmatige daad (art. 5 sub 3, van het 

Executieverdrag) 

2. Zo nee, is deze vordering dan een vordering ten aanzien van een verbintenis uit overeenkomst 

(art. 5 sub 1, van het Executieverdrag), en zo ja, wat is dan de verbintenis die aan de eis ten 

grondslag ligt? 

3. Zo nee, geldt voor deze vordering dan enkel de algemene regel van de woonplaats van de 

verweerder? 

 

Helaas is niet als prejudiciële vraag door de Italiaanse rechter voorgelegd wat, als het afbreken van 

onderhandelingen moet worden gekwalificeerd als een onrechtmatige daad in de zin van art. 5 sub 3 

EEX, heeft te gelden als de plaats waar het schadebrengende feit moet worden gelokaliseerd, zodat 

het oordeel van de Hoge Raad in het hiervoor omschreven arrest nog niet kan worden getoetst aan 

een communautaire uitleg van het EEX. 

 

Het Europese hof, na te hebben vastgesteld dat het EEX verdragsuniform uitgelegd dient te worden 

(en het er voor wat betreft de te beantwoorden prejudiciële vragen niet toe doet of volgens het 

nationale recht van een lidstaat de betreffende vordering een contractuele of delictuele grondslag 

heeft), oordeelt ten aanzien van de voorgelegde prejudiciële vragen als volgt: 

 
“Zoals het hof heeft geoordeeld, omvat het begrip verbintenissen uit onrechtmatige daad in de zin van art. 5 sub 3, van 

het Executieverdrag elke vordering die ertoe strekt een verweerder aansprakelijk te stellen en die geen verband houdt 

met een verbintenis uit overeenkomst in de zin van art. 5 sub 1 (...). 

 
Rekening houdend met de omstandigheden van de onderhavige zaak kan de aansprakelijkheid voor de schade die 

beweerdelijk het gevolg is van de ongerechtvaardigde verbreking van de onderhandelingen slechts voortvloeien uit de 

schending van rechtsregels. Dit zal met name de regel zijn op grond waarvan partijen bij de onderhandelingen met het 

oog op het sluiten van een overeenkomst te goeder trouw dienen te handelen. 

 

In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat de aansprakelijkheid die in voorkomend geval voortvloeit uit 

het niet sluiten van de litigieuze overeenkomst, niet van contractuele aard kan zijn. 

 

Gelet op één en ander moet op de eerste prejudiciële vraag worden geantwoord dat in omstandigheden als die van het 

hoofdgeding, waarin geen sprake is van bijonderhandelingen met het oog op het sluiten van een overeenkomst door een 

partij jegens een andere vrijwillig aangegane verbintenissen en waarin eventueel rechtsregels zijn geschonden, met name 

de regel op grond waarvan partijen in het kader van deze onderhandelingen te goeder trouw dienen te handelen, de 

vordering waarmee de precontractuele aansprakelijkheid van de verweerder wordt ingeroepen, een vordering uit 

onrechtmatige daad is in de zin van art. 5 sub 3 Executieverdrag.” 

 

Aangezien de eerste prejudiciële vraag daarmee bevestigend is beantwoord, hoeven de andere 

vragen van de Italiaanse cassatierechter geen beantwoording meer. 

                         
55

 HvJ EG 17 september 2002, zaak C-334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA v Heinrich Wagner Sinto 

Maschinenfabrik GmbH (HWS), (2002) E.C.R. I-7357.  
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De Tacconi-zaak laat helaas een aantal vragen onbeantwoord, hetgeen in belangrijke mate het 

gevolg is van de wijze waarop de prejudiciële vragen zijn geformuleerd. Niet alleen rijst de vraag, 

indien het afbreken van onderhandelingen als een onrechtmatige daad moet worden geconstrueerd, 

waar het schadebrengende feit moet worden gelokaliseerd
56

, maar bijv. ook wat het gevolg is van 

het sluiten van een intentieverklaring in internationale verhoudingen.
57

 Het hof heeft het over het 

schenden van een norm (om bij de onderhandelingen met het oog op het sluiten van een 

overeenkomst te goeder trouw te handelen) welke “niet van contractuele aard kan zijn”.
58

 Zou men 

echter niet kunnen betogen dat die verplichting een contractuele wordt op het moment dat partijen 

met elkaar afspreken dat hun beider streven gericht is op het tot stand brengen van een 

overeenkomst? M.i. laat de uitspraak in de Tacconi-zaak voor een positieve beantwoording van 

deze vraag wel de nodige ruimte.
59

 

 

10.4 Conclusie 

 

Indien (gesteld wordt dat) sprake is van een rompovereenkomst, dient aan de hand van het 

toepasselijke internationaal privaatrecht (in Nederland het Europees Overeenkomstenverdrag, straks 

Rome I) vastgesteld te worden welk recht de overeenkomst beheerst. Aan de hand van dat recht 

dient vervolgens te worden bepaald wat de rechtsgevolgen zijn van een weigering om door middel 

van voortzetting van de onderhandelingen de lacunes die de overeenkomst nog openlaat, op te 

vullen. Voor wat betreft de eventuele alternatieve bevoegdheid van de rechter om van een 

vordering tot dooronderhandelen in een dergelijk geval kennis te nemen, leidt toepassing van art. 5 

                         
56

 Vgl. hierover reeds Deelen 1984, p. 126. 
57

 Zie Goud 2003, p. 18 e.v. waarin zij, ten aanzien van de door haar gesignaleerde complicaties voor wat betreft het 

gebruik van een intentieverklaring opmerkt: “Is er een ondertekende LOI, dan meen ik dat de rechter van artikel 5 

EEX-vo bevoegd is; er is immers een vrijwillig aangegane verbintenis. Tenzij er in deze LOI een forumkeuze is 

opgenomen. In dat geval zal de daar aangewezen rechter exclusief (!) bevoegd zijn op basis van artikel 23 EEX-vo.”. 
58

 Vgl. voor een vordering uit afgebroken onderhandelingen die gestoeld was op ongerechtvaardigde verrijking: Rb. 

Rotterdam, 24 september 2003, JBPR 2004, 43, waarin de rechtbank zich ook de vraag stelde waar het 

“schadebrengende feit” ex art. 5 sub 3 EEX zich had voorgedaan. Te dien aanzien overwoog de rechtbank: “Het 

voeren van besprekingen zonder de intentie te hebben een overeenkomst aan te gaan valt in het onderhavige geval 

niet te lokaliseren op één plaats. De mededeling dat de onderhandelingen zijn afgebroken is niet ontvangen in 

Rotterdam, zodat niet aangenomen kan worden dat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan in Rotterdam. 

Dat geldt zowel als het afbreken van onderhandelingen moet worden gezien als een handelen van verweerders, als 

wanneer het wordt beschouwd als een nalaten. Bij dat oordeel wordt in beschouwing genomen: (a) dat de bijzondere 

bevoegdheid van art. 5 sub 3 EEX, als uitzondering op de hoofdregel van art. 2 EEX en gezien de behoudens 

uitdrukkelijk voorziene gevallen door het EEX uitgesloten bevoegdheid van de rechter van de woonplaats van de 

eiser, beperkt moet worden uitgelegd; (b) dat deze bijzondere bevoegdheid berust op het bestaan van een verband 

tussen de vordering en de andere rechter dan die van de woonplaats verweerder; en (c) dat de eisen van de door het 

EEX nagestreefde rechtszekerheid meebrengen dat de verweerder redelijkerwijs kan voorzien voor welke rechter hij, 

in afwijking van de hoofdregel, krachtens art. 5 sub 3 EEX zou kunnen worden opgeroepen. Omstreden is de vraag 

of een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking valt onder art. 5 sub 3 EEX; als dit het geval is kan Rotterdam 

niet worden aangemerkt als de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, mede in het licht van de 

eerdere overwegingen.”. 
59

 Dat de praktijk aldus nog steeds worstelt met het antwoord op de vraag waar, ingeval van een contractuele 

verplichting tot dooronderhandelen, de verbintenis die aan de eis te grondslag ligt, moet worden uitgevoerd, blijkt 

genoegzaam uit het hiervoor besproken arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch van 31 oktober 2006, NJF 2006, 625 

(Pingo/Boparan). 
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lid 1 sub a EEX-Vo tot problemen tenzij uit partijafspraak, gewoonte of redelijkheid en billijkheid 

kan worden afgeleid waar de onderhandelingen (de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt) 

moeten worden voortgezet. In dat geval kan een alternatief bevoegde rechter worden aangewezen. 

Doet zich een dergelijke situatie niet voor, dan is onduidelijk welke bevoegdheidsregels toepassing 

vinden en meen ik dat slechts de hoofdregel van art. 2 EEX-Vo kan worden toegepast zodat  alleen 

de rechter in de woonplaats van de gedaagde bevoegd is om van een vordering uit afgebroken 

onderhandelingen kennis te nemen. In de praktijk zal zich dit probleem overigens waarschijnlijk 

wel eenvoudig oplossen doordat de vordering tot dooronderhandelen wordt gecombineerd met een 

andere vordering tot nakoming (zo moeilijk zal het immers in dergelijke gevallen doorgaans niet 

zijn om, naast de tekortkoming bestaande uit het niet willen voortzetten van de onderhandelingen, 

ook nog een andere tekortkoming te vinden), zodat toch gebruik gemaakt kan worden van de 

alternatieve bevoegdheidsregel. 

 

Worden de onderhandelingen afgebroken in het stadium waarin dit niet meer (eenzijdig) vrij staat 

en wordt dit onder het toepasselijke recht als een contractuele aansprakelijkheid gezien, dan geldt 

grotendeels, zowel voor wat betreft het toepasselijke recht als voor wat betreft de bevoegdheid van 

de rechter, hetzelfde als hiervoor is opgemerkt met betrekking tot de rompovereenkomst. Wordt de 

uit het afbreken van onderhandelingen voortvloeiende aansprakelijkheid gezien als een delictuele, 

dan geldt voor wat betreft het daarop toepasselijke recht volgens Nederlands internationaal 

privaatrecht de conflictenregel zoals die voortvloeit uit Rome II. Alsdan in het toepasselijke recht 

het recht dat op de overeenkomst waarover werd onderhandeld van toepassing zou zijn indien de 

overeenkomst tot stand zou zijn gekomen casu quo het recht dat door (een van de) alternatieve 

verwijzingsregels van art. 12 Rome II wordt aangewezen. Toepassing van art. 12 Rome II roept 

echter nog tal van vragen op, zodat voorlopig nog voldoende stof voor discussie blijft bestaan. 

 

Voor wat betreft de bevoegde rechter in een dergelijke casus is in de jurisprudentie vooralsnog 

uitgemaakt dat als de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, de plaats heeft te 

gelden waar de mededeling inhoudende dat de onderhandelingen worden afgebroken, de 

onderhandelingspartner heeft bereikt. Op deze laatste regel valt veel af te dingen; het resultaat van 

toepassing daarvan leidt immers eenvoudig tot een volstrekt willekeurige (alternatieve) 

bevoegdheid en doet daarmee geen recht aan beginsel van de rechtszekerheid terwijl het misbruik 

in de hand werkt. De partij die de onderhandelingen wil afbreken, heeft het op deze wijze (deels) 

zelf in de hand om te bepalen welke rechter in voorkomend geval alternatief bevoegd is om van een 

eventueel geschil kennis te nemen door ervoor te zorgen dat de berichtgeving die inhoudt dat de 

onderhandelingen worden beëindigd, de wederpartij op een bepaalde plek bereikt. 



298                                                                                                                  Internationaal privaatrechtelijke aspecten 

 



11 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 

11.1 Inleiding en onderzoeksvragen 

 

Eén van de uitvloeiselen van het beginsel van de contractsvrijheid dat ons Nederlandse recht 

beheerst, is dat men de vrijheid heeft om te onderhandelen met wie men maar wil, waarover men 

wil (zij het dat het onderwerp waarover onderhandeld wordt niet in strijd mag zijn met de wet of de 

goede zeden). De pendant daarvan is dat men in beginsel ook te allen tijde de vrijheid heeft om die 

onderhandelingen te beëindigen. In beginsel, want die vrijheid is niet ongelimiteerd. Onder 

omstandigheden moeten de eigen belangen wijken voor die van de onderhandelingspartner en uit 

dit spanningsveld vloeien de onderzoeksvragen die aan dit proefschrift ten grondslag liggen, voort: 

 

a) Wanneer is het, naar Nederlands recht, een partij niet langer toegestaan om eenzijdig 

onderhandelingen af te breken, bezien verband met het beginsel van de contractsvrijheid? 

 

b) Op welke wijze kan een situatie waarin het eenzijdig afbreken van onderhandelingen niet 

(langer) geoorloofd is, worden voorkomen en welke rol kan het gebruik van (contractuele) 

voorbehouden daarin spelen? en 

 

c) Wat zijn de rechtsgevolgen indien een partij rechtens gelegitimeerd dan wel ongelegitimeerd 

onderhandelingen afbreekt? 

 

Het doel van dit proefschrift is om op een praktijkgeoriënteerde wijze deze vragen te beantwoorden. 

Daarbij wordt de stand van zaken met betrekking tot het leerstuk becommentarieerd en worden 

suggesties aangedragen daar waar het recht zich met betrekking tot dit leerstuk naar mijn oordeel in 

een andere richting zou dienen te ontwikkelen en daar waar wordt gestuit op situaties waarover nog 

weinig eenduidigheid bestaat. 

 

11.2 Samenvatting 

 

In dit hoofdstuk vat ik de meest wezenlijke aspecten van dit proefschrift samen (de paragrafen 

11.2.1 tot en met 11.2.10), waarbij ik de hoofdstukchronologie zoveel mogelijk zal handhaven. 

Vervolgens zal ik de onderzoeksvragen beantwoorden en een aantal conclusies formuleren 

(paragrafen 11.3 en 11.4), om te besluiten met enkele aanbevelingen (paragraaf 11.5). 

 

11.2.1 Contractsvrijheid versus onderhandelingsdwang 

 

Zoals aangegeven is de vrijheid om onderhandelingen eenzijdig af te breken, niet ongelimiteerd. 

Niet in het Nederlandse recht (al zijn de beperkingen hier in een aantal opzichten verder reikend 

dan in de ons omringende jurisdicties) maar ook niet in de meeste buitenlandse jurisdicties en in elk 

geval niet in het in hfdst. 1 besproken Engelse, Duitse en Amerikaanse recht. Hoewel in deze 

rechtstelsels ontegenzeggelijk de “théorie aléatoire des négotiations” tot uitgangspunt wordt 

genomen, kennen ook deze rechtstelsels beperkingen op het beginsel van de contractsvrijheid in die 

zin dat het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase onder bepaalde 

omstandigheden niet gelegitimeerd wordt geacht en kan leiden tot bepaalde juridische sancties, zij 

het dat de juridische grondslag voor die sancties en de reikwijdte daarvan nogal van elkaar 
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verschilt. Dit hangt in belangrijke mate samen met een aantal inhoudelijke verschillen tussen de 

besproken rechtstelsels. Binnen deze verschillen worden echter ook in deze rechtstelsels passende 

oplossingen gevonden voor situaties waarin de belangen van de teleurgestelde 

onderhandelingspartner een inbreuk op het beginsel van de contractsvrijheid rechtens geacht 

moeten worden te kunnen rechtvaardigen. Echter, zoals aangegeven: geen van de hier besproken 

rechtstelsels gaat zover als het Nederlandse recht voor wat betreft het aannemen van beperkingen 

op de vrijheid om onderhandelingen af te breken en, vooral, voor wat betreft de mogelijke 

juridische consequenties daarvan die zich naar Nederlands recht ook uitstrekken tot de 

mogelijkheid van een vordering tot dooronderhandelen en onder omstandigheden zelfs tot een 

vordering tot vergoeding van het positieve contractsbelang. 

 

11.2.2 De precontractuele fase versus de contractuele fase 

 

Hoewel ook, in geval van een zogenaamde rompovereenkomst, in de contractuele fase sprake kan 

zijn van een verplichting tot dooronderhandelen, gaat dit proefschrift met name over (het afbreken 

van) onderhandelingen in de precontractuele fase. Derhalve is het van groot belang om vast te 

kunnen stellen wanneer de precontractuele fase eindigt en de contractuele fase begint. Dogmatisch 

valt deze overgang goed af te bakenen; de contractuele fase treedt in op het moment dat er sprake is 

van wilsovereenstemming (art. 6:217 BW), al dan niet geconstrueerd via de wilsvertrouwenstheorie 

van art. 3:35 BW. Er moet dan sprake zijn van een in voldoende mate bepaalbaar aanbod dat op 

enig moment door de onderhandelingspartner is aanvaard. In hoeverre een aanbod voldoende 

bepaalbaar is in de zin van art. 6:227 BW is deels een feitelijke vraag waarbij algemeen wordt 

aangenomen dat ten minste de essentialia, waaronder de kern van de prestatie die onder de beoogde 

overeenkomst moet worden verricht, daaruit moeten blijken. Het antwoord op de vraag wat als de 

essentialia van de overeenkomst moeten worden beschouwd, hangt in belangrijke mate af van de 

aard van de overeenkomst over de totstandkoming waarvan wordt onderhandeld. Een extra 

complicerende factor daarbij betreft de uitgangspunten die partijen zelf hebben aangenomen als 

voorwaarden voor een overeenkomst, casu quo de persoonlijke perceptie daaromtrent bij een van de 

onderhandelende partijen voor zover die aan de onderhandelingspartner kenbaar was of had 

behoren te zijn. Ook deze aspecten bepalen mede of, en zo ja, in hoeverre op enig moment sprake is 

van een in voldoende mate bepaalbaar aanbod en of dat op enig moment is aanvaard. 

 

Met name deze laatste complicatie leidt ertoe dat, hoewel dogmatisch, zoals aangegeven, de grens 

tussen de precontractuele fase en de contractuele fase relatief helder te definiëren valt, dit in de 

rechtspraktijk nogal eens moeilijkheden oplevert. Duidelijk is in elk geval wel dat de contractuele 

fase niet eerst intreedt indien tussen partijen overeenstemming bestaat over alle punten die partijen 

bij de aanvang van de onderhandelingen als te regelen punten voor ogen hebben gestaan. De 

bereikte wilsovereenstemming mag, anders gezegd, nog “witte plekken” of nog ongeregelde punten 

van ondergeschikt belang bevatten. Deze lacunes dienen dan echter wel op grond van de wet, de 

gewoonte of de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid dan wel door middel van 

voortgezette onderhandelingen tussen partijen, te kunnen worden ingevuld. De verplichting om in 

voortkomend geval de onderhandelingen voort te zetten is dan een contractuele, die moet worden 

gekwalificeerd als een “pactum de contrahendo”, ofwel als een in de reeds bereikte 

wilsovereenstemming impliciet of, zo men wil: stilzwijgend belichaamde verplichting om naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid met elkaar door te onderhandelen teneinde ook over de 

nog ongeregelde punten overeenstemming te bereiken. 
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11.2.3 De precontractuele fase 

 

Zoals hiervoor al aangegeven, gaat dit proefschrift met name over onderhandelingen die 

plaatsvinden in de precontractuele fase. Omtrent dit thema is in de rechtspraak en de literatuur 

sprake geweest van een bijzonder fraaie rechtsontwikkeling die begon met een door de Hoge Raad 

in het arrest Baris/Riezenkamp geformuleerde algemene regel, die vervolgens in een groot aantal 

opvolgende arresten en in de literatuur steeds verder is verfijnd tot een genuanceerd bouwwerk dat 

de rechtspraktijk goede mogelijkheden biedt tot het vinden van “tailor made” oplossingen in 

gevallen waarin sprake is van afgebroken onderhandelingen in de precontractuele fase. Dat neemt 

overigens niet weg dat er op een aantal punten wel kritiek te leveren valt op dit systeem en dat het 

evenmin gevrijwaard is van een aantal onduidelijkheden. Dit proefschrift beoogt dan ook enkele 

kritische aantekeningen te plaatsen en oplossingen aan te dragen voor situaties waar dit systeem 

tekort schiet of simpelweg onvoldoende duidelijkheid biedt. 

 

De hiervoor door de Hoge Raad als eerste in het kader van dit leerstuk geformuleerde algemene 

regel had weliswaar geen betrekking op afgebroken onderhandelingen, maar wel op de 

precontractuele fase. De Hoge Raad bepaalde dat partijen, door met elkaar in onderhandeling te 

treden, jegens elkaar komen te verkeren in een bijzondere, door de goede trouw (naar huidig recht: 

redelijkheid en billijkheid) beheerste rechtsverhouding die met zich brengt dat partijen zich niet 

louter door hun eigen belangen, maar in hun handelen tevens door de gerechtvaardigde belangen 

van de onderhandelingspartner moeten laten leiden. Algemeen wordt aangenomen dat de Hoge 

Raad bij het standaardarrest over afgebroken onderhandelingen (het arrest Plas/Valburg) wees, 

heeft voortgebouwd op voormelde, algemene regel zoals geformuleerd in het arrest 

Baris/Riezenkamp. 

 

De Hoge Raad bepaalde in het arrest Plas/Valburg dat: 

 
“niet uitgesloten is dat onderhandelingen over een overeenkomst in een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken 

zelf door die onderhandelingen onder de gegeven omstandigheden als in strijd met de goede trouw moet worden geacht, 

omdat partijen over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou 

resulteren. In zo een situatie kan er ook plaats zijn voor een verplichting tot vergoeding van gederfde winst”. 

 

Op deze door de Hoge Raad geformuleerde “basisregel” zijn, zoals aangegeven, in latere 

jurisprudentie tal van verfijningen aangebracht. Zo oordeelde de Hoge Raad al vrij snel dat het niet 

behoeft te gaan om het gerechtvaardigd vertrouwen in – kort gezegd – de totstandkoming van de 

overeenkomst bij beide partijen, maar dat het voldoende is wanneer dat vertrouwen heeft postgevat 

bij de wederpartij van de partij die afbreekt. Verder werd, in hetzelfde arrest (Shell/VSH) duidelijk 

gemaakt dat er, naast het hier bedoelde totstandkomingsvertrouwen, ook andere omstandigheden 

kunnen zijn die met zich kunnen brengen dat het eenzijdig afbreken van de onderhandelingen 

onaanvaardbaar is. 

 

Daarmee rees de vraag op welke omstandigheden de Hoge Raad daarbij in het oog heeft gehad en, 

voor wat betreft het hiervoor bedoelde totstandkomingsvertrouwen, wanneer dit dan geacht moet 

worden post te kunnen vatten. Wat betreft de hiervoor bedoelde “andere omstandigheden” die het 

afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar maken, lijkt gedacht te moeten worden aan: het 

belang dat met de totstandkoming van de overeenkomst gemoeid is, zoals bijvoorbeeld het voeren 
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van onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden onder invloed van een dreigende 

staking, het belang van de wederpartij in verband met het door de overheid te betrachten 

gelijkheidsbeginsel, een verplichting tot onderhandelingen die uit een andere rechtsverhouding 

voortvloeit, zoals bijvoorbeeld een verplichting tot onderhandelingen uit hoofde van een 

intentieverklaring en, meer in het algemeen, de involvering van belangen van derden die op 

enigerlei wijze bij de onderhandelingen betrokken zijn geweest. In verreweg de meeste gevallen 

waarin over afgebroken onderhandelingen wordt geprocedeerd, gaat het echter om het al dan niet 

aanwezig zijn van rechts relevant totstandkomingsvertrouwen. 

 

Voor wat betreft het antwoord op de vraag wanneer totstandkomingsvertrouwen rechtens relevant 

wordt in die zin dat onderhandelingen als gevolg van het bestaan van dit vertrouwen niet meer 

eenzijdig mogen worden afgebroken, kan worden vastgesteld dat bij het aannemen daarvan een 

“strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf” moet worden aangelegd, aldus de Hoge Raad 

in het arrest JPO/CBB. Partijen zullen reeds een zeer vergaande mate van overeenstemming moeten 

hebben bereikt. Het zal moeten gaan om nog openstaande punten van (zeer) ondergeschikt belang. 

Wat als zodanig dient te worden gekwalificeerd, is vooral een feitelijke vraag waarbij het, evenals 

bij het bepalen van de essentialia bij de rompovereenkomst, onder meer aankomt op 

omstandigheden als: de aard van de overeenkomst over de totstandkoming waarvan wordt 

onderhandeld, hetgeen partijen over en weer voor ogen stond omtrent de te regelen punten, de 

gewoonte met betrekking tot in het kader van deze of soortgelijke overeenkomsten te regelen 

punten, de eventueel tussen partijen te construeren gewoonte en, niet in de laatste plaats, de 

persoonlijke perceptie van partijen omtrent hetgeen als een punt van meer dan ondergeschikt belang 

wordt ervaren en of en, zo ja, op welke wijze deze perceptie aan de onderhandelingspartner bekend 

is of had behoren te zijn. 

 

Het behoeft geen verbazing dat de jurisprudentie op dit gebied een hoog casuïstisch karakter heeft. 

Dit maakt het in de praktijk lang niet altijd eenvoudig om vast te stellen of onderhandelingen in 

voorkomend geval in een situatie zijn komen te verkeren waarin het één van de onderhandelende 

partijen niet meer vrijstaat om de onderhandelingen eenzijdig af te breken. Daar komen nog twee 

relevante aspecten bij. In eerste instantie stel ik vast dat de feitenrechters, wanneer zij hebben te 

oordelen over een geval van afgebroken onderhandelingen, in veel gevallen in hun overwegingen 

om totstandkomingsvertrouwen al dan niet rechtens relevant te achten, eenvoudigweg verwijzen 

naar de feiten, maar in veel gevallen nalaten concreet aan te geven welke feiten en omstandigheden 

er nu precies toe hebben bijgedragen dat in het betreffende geval totstandkomingsvertrouwen wel of 

niet gehonoreerd wordt. De rechtspraktijk zou er dan ook mee gediend zijn indien de rechtspraak 

dit punt uitvoeriger zou beargumenteren door meer concreet aan te geven welke feiten en 

omstandigheden nu precies tot het totstandkomingsvertrouwen (of het ontbreken van rechtens 

relevant totstandkomingsvertrouwen) hebben bijgedragen en in welke mate daaraan belang moet 

worden gehecht. 

 

Het tweede aspect waarop ik hiervoor doelde (en dat maakt mijn appèl aan de rechtspraak op dit 

punt des te relevanter) betreft de uitleg die in de lagere rechtspraak wordt gegeven aan de door de 

Hoge Raad in het arrest JPO/CBB gebruikte bewoordingen die erop neerkomen dat bij het 

aannemen van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen een “strenge en tot terughoudendheid 

nopende maatstaf moet worden aangelegd”. Hoe streng is streng en hoe terughoudend moet de 

rechter zijn ten opzichte van de situatie zoals die bestond vóór het arrest JPO/CBB? Een analyse 
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van de (voornamelijk lagere) jurisprudentie die is gewezen ná het arrest JPO/CBB leert dat de ene 

rechter bepaald terughoudender en strenger is dan de andere rechter en dat maakt dat het voor de 

rechtspraktijk zo mogelijk nog lastiger is dan voorheen om een casus waarin sprake is van 

afgebroken onderhandelingen, op de juridische merites te beoordelen. 

 

Dit alles overziend concludeer ik in elk geval dat rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen 

sedert het arrest JPO/CBB minder snel wordt aangenomen dan voorheen, waarbij de rechtspraktijk 

(althans de door mij geënquêteerde advocaten en bedrijfsjuristen in het kader van het in hfdst. 7 

beschreven praktijkonderzoek) liever zou zien dat de spreekwoordelijke lat voor wat betreft het 

aannemen van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen nog iets hoger zou komen te liggen. 

 

Een van de vragen die naar aanleiding van het arrest JPO/CBB nog open stond, was of het moet 

gaan om totstandkomingsvertrouwen in de overeenkomst waarover in concreto werd onderhandeld 

of in een soortgelijke overeenkomst. In het arrest Plas/Valburg sprak de Hoge Raad immers over 

vertrouwen in de totstandkoming van “enigerlei contract”. Deze kwestie is door de Hoge Raad 

beslecht in het arrest van 29 januari 2008 (X/Shell) waarin de Hoge Raad heeft bevestigd dat het 

dient te gaan om totstandkomingsvertrouwen in “einigerlei contract”. 

 

11.2.4 Vergoeding van onderhandelingskosten 

 

De hoofdregels die de Hoge Raad heeft geformuleerd in het arrest Plas/Valburg beperkten zich 

niet tot het al dan niet gelegitimeerd meer mogen afbreken van de onderhandelingen. De Hoge 

Raad overwoog namelijk ook dat een verplichting tot vergoeding van kosten zou kunnen bestaan, 

als de onderhandelingen nog niet in een zodanig stadium zouden zijn geraakt dat de gemeente te 

goeder trouw die onderhandelingen niet meer had mogen afbreken, maar reeds wel in een 

stadium dat zulk afbreken haar in de gegeven haar in de gegeven omstandigheden niet meer zou 

hebben vrijgestaan zonder de door Plas gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk voor haar 

rekening te nemen. 

 

Kennelijk kan er zich dus een situatie voordoen waarin het partijen weliswaar nog vrij staat de 

onderhandelingen af te breken, maar waarin er wel een verplichting is om de 

onderhandelingskosten van de andere partij te vergoeden. Deze rechtsoverweging heeft een groot 

aantal vragen opgeworpen zoals de vraag wanneer zich die situatie dan precies voordoet, welke 

kosten dan in voorkomend geval voor vergoeding in aanmerking komen en wat de juridische 

grondslag voor het aannemen van een dergelijke verplichting dan is. De rechtspraak biedt met 

betrekking tot deze vragen helaas weinig aanknopingspunten en is ook overigens niet erg 

eenduidig. Niet zelden wordt, indien kostenvergoeding wordt gevorderd, er in de 

feitenrechtspraak mee volstaan om op te merken dat voor vergoeding van kosten in het 

onderhavige geval “geen plaats is” of wordt het negatief contractsbelang vergoed terwijl in 

andere gevallen slechts weer een beperkt gedeelte van de kosten die de teleurgestelde partij heeft 

gemaakt, voor vergoeding in aanmerking komen in plaats van alle kosten (waarvan het negatief 

contractsbelang uitgaat; de teleurgestelde partij zou dan immers, bij vergoeding van het negatief 

contractsbelang, moeten worden geplaatst in de situatie waarin de betreffende partij zou zijn 

komen te verkeren indien de onderhandelingen in het geheel niet zouden hebben 

plaatsgevonden). Weliswaar biedt de wet voldoende mogelijkheden om via de weg van art. 6:98 

(causaal verband en toerekening), art. 6:101 (eigen schuld) en art. 6:109 BW (matiging), een 
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beperktere schadevergoeding toe te wijzen dan gevorderd, maar daarvan wordt in de praktijk 

maar zeer summier gebruik gemaakt. Het blijft dan vaak gissen waarom in het ene geval het 

negatief contractsbelang wordt toegewezen, in het andere geval slechts bepaalde kosten en in 

weer een ander geval in het geheel geen vergoeding van kosten opportuun wordt geacht. Ook hier 

meen ik dan ook dat, zij het met enige voorzichtigheid en zonder al te zeer te willen 

veralgemeniseren, een zorgvuldiger motivering in de feitenrechtspraak op zijn plaats zou zijn. 

 

Ook de literatuur biedt weinig houvast. Sommige schrijvers menen in het arrest JPO/CBB te 

lezen dat de Hoge Raad de mogelijkheid van vergoeding van onderhandelingskosten geheel heeft 

verworpen maar met andere schrijvers ben ik van mening dat dit niet in het betreffende arrest 

mag worden gelezen. In tegendeel. Naar ik meen bestaat er, met als juridische grondslag de 

onrechtmatige daad, wel degelijk (nog steeds) de mogelijkheid om, in een geval van afgebroken 

onderhandelingen, met succes vergoeding van kosten te kunnen vorderen. Niet echter naar mijn 

mening van het volledige negatief contractsbelang. Dit laatste zou er immers op neerkomen dat 

de teleurgestelde partij financieel wordt gebracht in de situatie waarin hij zou hebben verkeerd 

indien de onderhandelingen in het geheel niet zouden hebben plaatsgevonden en dat uitgangspunt 

doet m.i. geen recht aan het gegeven dat van iemand die geëngageerd wordt in onderhandelingen 

nu eenmaal in elk geval mag worden verlangd dat hij zekere investeringen pleegt in de 

wetenschap dat deze niet zal kunnen worden terugverdiend en voor zijn eigen rekening dient te 

blijven in geval de onderhandelingen op enig moment niet succesvol mochten blijken te zijn. Of, 

anders gezegd: het moeten maken van bepaalde kosten is in veel gevallen inherent aan het voeren 

van onderhandelingen, in die zin dat zonder het moeten maken van dergelijke kosten het 

doorlopen van veel onderhandelingstrajecten niet goed denkbaar is. Kortom: een zeker 

investeringsniveau, dat voor eigen rekening dient te blijven indien de onderhandelingen op enig 

moment worden afgebroken (uiteraard daar waar dit nog is gelegitimeerd), mag worden 

verwacht, evidente gevallen van misbruik daargelaten. De omvang van dit investeringsniveau is 

afhankelijk van de aard en het onderwerp van de onderhandelingen die worden gevoerd. Het in 

voorkomend geval voor eigen rekening moeten nemen van deze kosten is nu eenmaal het 

(bedrijfs)risico van eenieder die onderhandelingen start (waarbij ik overigens nog wijs op de 

mogelijkheid om omtrent vergoeding van te maken kosten vooraf contractuele afspraken te 

maken). 

 

Is de hoofdregel dat onderhandelingskosten voor eigen rekening dienen te blijven op het moment 

dat de onderhandelingen gelegitimeerd worden afgebroken, dit wordt anders op het moment dat 

a) van de teleurgestelde onderhandelingspartner op enig moment is verlangd dat deze kosten 

maakt die uitstijgen boven het “investeringsniveau” dat in normaal acquisitief opzicht naar 

verkeersopvattingen mocht worden verwacht als zijnde kosten die voor eigen rekening dienen te 

blijven, mede bezien in het licht van de aard van de onderhandelingen, de onderlinge verhouding 

van partijen, de eventueel tussen hen geldende gewoonte en de marktsituatie, terwijl b) vast komt 

te staan dat de partij die deze extra kosten heeft gemaakt ten onrechte in het rechtens relevante 

vertrouwen verkeerde dat hij nog als potentiële contractspartner kwalificeerde. Let wel: het gaat 

hier dan dus niet om het rechtens relevante vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen, maar om het rechtens relevante vertrouwen dat men nog “in de race” is en als 

zodanig nog kans maakt op het verwerven van bijvoorbeeld de opdracht waarover wordt 

onderhandeld. Ik noem dit laatste de “vertrouwensondergrens”, ter onderscheiding van de mate 

van vertrouwen die ik eerder heb aangeduid met “rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen”. 
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De iure ent ik de verplichting in die situatie tot vergoeding van de onderhandelingskosten op 

onrechtmatige daad, waarbij de onrechtmatigheid eruit bestaat dat men de 

onderhandelingspartner verzoekt om, onder de hier geschetste omstandigheden, extra kosten te 

maken of door toe te laten dat die kosten worden gemaakt.  Daarnaast kunnen er natuurlijk ook 

andere omstandigheden zijn die maken dat een verplichting tot vergoeding van kosten, hoewel de 

onderhandelingen op zichzelf nog gelegitimeerd mogen worden afgebroken, op zijn plaats is. Ik 

doel dan op gevallen van misbruik waarin op onoorbare wijze gebruik wordt gemaakt van de 

situatie, bijvoorbeeld omdat de onderhandelingspartner in een kenbare dwangpositie verkeert en 

vanuit economische motieven of anderszins eenvoudigweg niet anders kàn dan om – zonder om 

compensatie te vragen – mee te gaan in het verzoek van de onderhandelingspartner tot het maken 

van – kort gezegd – meer dan redelijkerwijs voor eigen rekening aanvaardbare 

onderhandelingskosten.  

 

Komt het op enig moment tot vergoeding van het positief contractsbelang, dan is voor een aparte 

vergoeding van kosten m.i. geen plaats meer; vergoeding van het positief contractsbelang 

impliceert immers ook vergoeding van gederfde winst en deze moet geacht worden een 

vergoeding in te sluiten voor eventuele gemaakte onderhandelingskosten, ook wanneer die 

uitstijgen boven het niveau dat naar verkeersopvattingen als gebruikelijke kosten mocht worden 

verwacht. Datzelfde geldt overigens in geval sprake is van vergoeding van het negatief 

contractsbelang en deze vergoeding mede de gederfde winst behelst die de teleurgestelde partij 

zou hebben kunnen behalen indien hij met een derde zou hebben gecontracteerd maar dat niet 

heeft gedaan in de gelegitimeerde verwachting dat hij er met de onderhandelingspartner die de 

onderhandelingen heeft afgebroken, alsnog uit zou gaan komen.  

 

Als mogelijke alternatieve grondslagen voor een vergoeding van kosten, naast de onrechtmatige 

daad, zouden onder omstandigheden ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling 

in aanmerking kunnen komen, zij het dat zulks naar mijn idee niet snel het geval zal zijn.  

 

11.2.5 Onderhandelen: een juridisch dynamisch proces 

 

Onderhandelen is geen statisch proces waarbij zich noodzakelijkerwijs altijd een situatie 

voordoet waarin, indien de onderhandelingen (dan nog gelegitimeerd) zouden worden 

afgebroken, recht op vergoeding van de onderhandelingskosten zou bestaan en van een 

opvolgende fase waarin bij het dooronderhandelen het één van partijen niet langer vrij staat de 

onderhandelingen eenzijdig niet-schadeplichtig af te breken, gevolgd door de contractuele fase. 

Integendeel: in heel veel gevallen zal zich de situatie waarin mogelijk sprake zou kunnen zijn van 

vergoeding van onderhandelingskosten in het geheel niet voordoen en datzelfde geldt voor de 

situatie waarin het eenzijdig afbreken van de onderhandelingen niet meer geoorloofd is. Vaak 

zullen partijen direct vanuit de situatie dat eenzijdig afbreken nog volstrekt gelegitimeerd is, 

“overstappen” naar de contractuele fase. Dit is dan ook één van mijn belangrijkste bezwaren 

tegen de in de literatuur ontwikkelde zogenaamde “driefasenleer”. Verder is zeer wel denkbaar, 

zo beargumenteerde de Hoge Raad eerstmaals in het arrest De Ruijterij/MBO, dat zich op enig 

moment in de onderhandelingen, hoewel deze zich bevinden in een stadium waarin het (één van) 

partijen niet meer vrij staat deze eenzijdig af te breken, toch een situatie voordoet, door partijen 

aanvankelijk niet voorzien, waarin moet worden vastgesteld dat er zich een legitiem breekpunt 
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voordoet. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er toch nog een, aanvankelijk onvoorzien, nieuw punt 

moet worden geregeld waarover partijen, ook indien zij daarover naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid met elkaar onderhandelen, geen overeenstemming blijken te kunnen 

bereiken.  

 

Daarmee is het voeren van onderhandelingen dus geen statisch proces zoals hiervoor 

omschreven, maar een juridisch dynamisch proces waarin partijen als het ware kunnen 

“terugglijden” van de situatie waarin eenzijdig afbreken van de onderhandelingen niet meer 

gelegitimeerd is, naar een situatie waarin het dat wel is.  

 

11.2.6 Voorbehouden 

 

Dé manier om te kunnen ontsnappen aan het postvatten van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen (in verreweg de meeste gevallen waarin over afgebroken 

onderhandelingen wordt geprocedeerd gaat het om het al dan niet aanwezig zijn van rechtens 

relevant totstandkomingsvertrouwen; de aanwezigheid van “andere omstandigheden” die maken 

dat het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar is, wordt weliswaar vaak gesteld, maar 

zelden tot nooit gehonoreerd) wordt vervormd door het “inbouwen” van voorbehouden. Dit 

hoofdstuk vormt, zo men wil, de kern van dit proefschrift. 

 

Uit het praktijkonderzoek komt naar voren dat de rechtspraktijk het niet alleen belangrijk vindt 

om dit rechtsgevolg te kunnen realiseren door gebruik te maken van de mogelijkheid om 

voorbehouden “in te bouwen”, maar daar in de praktijk daar ook zeer veel gebruik van maakt. 

Daarmee is het onderwerp voor de rechtspraktijk van groot belang, reden waarom er in dit 

proefschrift ook een omvangrijk hoofdstuk (hfdst. 6) aan is gewijd. Wie immers kenbaar wordt 

gemaakt dat hij onderhandelt met een partij die het onderhandelingsresultaat afhankelijk heeft 

gesteld van het intreden van een bepaalde voorwaarde, kan er zich niet met succes op beroepen 

dat hij rechtens relevant heeft kunnen vertrouwen op het tot stand komen van de overeenkomst 

zolang de gestelde voorwaarde nog niet is ingetreden. Dat wil zeggen: indien en voor zover het 

voorbehoud door de partij ten behoeve van wie het is gemaakt, ook consequent wordt 

“volgehouden” en niet wordt “ondergraven”, bijvoorbeeld met de opmerking op enig moment in 

het onderhandelingsproces dat het voorbehoud “slechts een formaliteit betreft”. Immers, aan 

opmerkingen als deze zou, ondanks het gemaakte voorbehoud alsnog rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen kunnen worden ontleend. 

 

Voorbehouden zijn er in vele soorten en maten. In hfdst. 6 heb ik de voorbehouden gerubriceerd 

in drie categorieën, te weten: 

 

I de categorie voorbehouden waarbij het intreden van het voorbehoud afhankelijk is van de wil 

van (één) van partijen; 

II de categorie voorbehouden waarbij het intreden van het voorbehoud afhankelijk is van de wil 

van een derde; 

III de categorie waarin de voorbehouden vallen waarvan het intreden onafhankelijk is van de wil 

van (één) van partijen of van een derde. 

 

Vervolgens heb ik onderzocht hoe de voorbehouden die in de respectieve categorieën vallen, 
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juridisch zouden kunnen worden gekwalificeerd. Daarbij onderscheid ik vier verschillende 

kwalificaties, te weten: als vormvoorschriften (waarbij ik onderscheid maak tussen vormschriften 

in ruime zin en vormvoorschriften in enge zin), als opschortende voorwaarden, als 

voorovereenkomsten of als beperkingen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Sommige 

voorbehouden kunnen, afhankelijk van de wijze waarop zij zijn geformuleerd, althans in theorie, 

meerdere juridische kwalificaties hebben terwijl, omgedraaid, een categorie I-voorbehoud nooit 

een opschortende voorwaarde kan zijn omdat zij alsdan zou kwalificeren als een potestatieve 

voorwaarde. En zo zal een categorie III-voorbehoud niet kunnen worden gekwalificeerd als een 

beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Schematisch weergegeven kom ik tot het 

navolgende beeld: 

 
  Juridische duiding voorbehoud 

  Vormvoorschrift 

in enge zin 

Vormvoorschrift 

in ruime zin 

Opschortende 

voorwaarde 

Voorovereen- 

komst 

Beperking 

vertegenwoor- 

digingsbevoegd- 

heid 
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I (afhankelijk 

wil (één) van 

partijen) 

X - - X X 

II (afhankelijk 

wil derde) 
- X X X - 

III 

(onafhankelijk 

wil van 

partij(en) of 

derde) 

- - X X - 

 

Binnen de verschillende categorieën voorbehouden kunnen zich tal van problemen voordoen, 

enigszins afhankelijk van de juridische duiding die men in voorkomend geval aan het betreffende 

voorbehoud geeft. Ik noem de m.i. belangrijkste per categorie. 

 

Allereerst de categorie I-voorbehouden. Ik refereerde voor wat betreft deze categorie al aan het 

leerstuk van de potestatieve voorwaarde. Dat is de situatie waarin – kort gezegd – een partij zijn 

wil om te contracteren afhankelijk stelt van een latere met diezelfde wil nog overeenstemmende 

uiting. In het kader van voorbehouden gedurende het onderhandelingsproces kan in dat verband 

gedacht worden aan het voorbehoud van goedkeuring door de directie van een vennootschap dat 

wordt gemaakt door iemand die op zichzelf (ook) bevoegd is de vennootschap te 

vertegenwoordigen. Naar mijn oordeel dienen dergelijke voorbehouden rechtens zonder effect te 

blijven zodat, voor wat betreft de vraag naar totstandkomingsvertrouwen, geen rekening (meer) 

zou moeten worden gehouden met de gemaakte (potestatieve) voorwaarde. Dat wil zeggen: voor 

zover die voorwaarde is geformuleerd als een opschortende voorwaarde. Zeer wel is denkbaar dat 

de betreffende voorwaarde niet als een opschortende voorwaarde is geformuleerd, maar 

bijvoorbeeld als een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die (daartoe 

bevoegd) het voorbehoud heeft bedongen. Deze zegt dan immers niets anders dan dat hij zelf 

weliswaar de bevoegdheid heeft de vennootschap te vertegenwoordigen, maar van deze 

bevoegdheid in het onderhavige geval afstand doet ten behoeve van de directie van de 

vennootschap.  
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De meest voor de hand liggende kwalificatie van categorie I-voorbehouden is evenwel zonder 

meer die van vormvoorschrift. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het in de praktijk veelvuldig 

voorkomende voorbehoud dat van een overeenkomst eerst sprake is indien deze op schrift is 

gesteld (het zogenaamde “subject to contract”-voorbehoud) of dat van een overeenkomst tussen 

partijen eerst sprake is indien er daadwerkelijk handtekeningen zijn gezet (het zogenaamde 

“subject to signature”-voorbehoud). Dergelijke klassieke vormvoorschriften worden door mij 

aangeduid als vormvoorschriften in enge zin, ter onderscheiding van de vormvoorschriften 

waarbij de wil van een derde een rol speelt.  

 

Beperken wij ons echter thans tot de vormvoorschriften in enge zin en nemen wij als voorbeeld 

het “subject to contract”-voorbehoud. Dan doet zich de interessante vraag voor in hoeverre, 

indien partijen consensueel overeenstemming hebben bereikt, zij van elkaar kunnen vorderen dat 

vervolgens ook aan de overeengekomen vorm (de schriftelijke vastlegging in dit geval dus) 

wordt voldaan. 

 

Het antwoord op deze vraag is, onder verwijzing naar de analogie met het wettelijke voorbehoud 

van art. 7:2 BW, dat de schriftelijke vorm voorschrijft bij de koop van een woning door een 

particulier, genuanceerd. Het welslagen van de hier bedoelde vordering tot – kort gezegd – het 

vastleggen van de consensuele overeenstemming in schriftelijke vorm, zal in belangrijke mate 

afhankelijk zijn van de ratio van het voorbehoud. 

 

Is sprake van een overeengekomen vormvoorschrift dat slechts beoogt het belang van slechts één 

van de partijen te beschermen, dan meen ik dat de consensuele overeenstemming in beginsel 

afdwingbaar is, met dien verstande dat de partij ten behoeve van de bescherming strekt, het recht 

heeft om de consensueel tot stand gekomen overeenkomst te vernietigen. In alle andere gevallen 

bepaalt de ratio van het vormvoorschrift m.i. in hoeverre met succes kan worden gevorderd dat 

de consensuele overeenkomst wordt “omgezet” in de afgesproken vorm. Voorwaarde is daarbij 

wel, dat de overeenkomst consensueel daadwerkelijk tot stand is gekomen; het primaat van de 

partijwil bij contractueel overeengekomen voorbehouden staat eraan in de weg dat 

totstandkomingsvertrouwen, hoe gerechtvaardigd wellicht ook, in de totstandkoming van de 

consensuele overeenkomst al tot een vastlegging daarvan in de overeengekomen vorm zou 

kunnen leiden.  

 

Ik meen dat consensuele overeenkomsten bij een vormvoorschrift dat solemnitatis causa (ter 

wille van de vorm) is voorgeschreven, in beginsel niet afdwingbaar zouden moeten zijn in die zin 

dat op grond daarvan eventueel niet met succes vastlegging daarvan in de voorgeschreven vorm 

kan worden verlangd. Dat zelfde geldt voor vormvoorschriften die probationis cause (ter wille 

van het bewijs) zijn voorgeschreven voor zover zij zien op het creëren van rechtszekerheid met 

betrekking tot het bewijs in het belang van derden. Gezien het vorenstaande geldt dat het van 

groot belang is om, indien een categorie I-voorbehoud als vormvoorschrift wordt bedongen, 

genoegzaam duidelijk te maken welke de ratio van dat voorbehoud is. 

 

Bij categorie II-voorbehouden (voorbehouden dus waarvan het intreden afhankelijk is van de wil 

van een derde) speelt in de praktijk vooral de vraag in hoeverre de derde, die het in zijn macht 

heeft om goedkeuring al dan niet te onthouden, vrij is in zijn oordeelsvorming. Dit is in eerste 

instantie afhankelijk van de reikwijdte van dat voorbehoud, dat zich primair laat kennen uit de 
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wijze waarop het is geformuleerd en hetgeen partijen in dat kader met elkaar hebben 

gecommuniceerd en redelijkerwijs uit elkaars gedragingen hebben mogen afleiden. Een kwestie 

van uitleg dus. Uit de jurisprudentie volgt (en daarmee kan ik mij uitstekend verenigen) dat de 

goedkeurende derde niet volledig vrij is in zijn oordeelsvorming; deze oordeelsvorming dient in 

elk geval getoetst te worden aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

 

Een tweede vraag is in hoeverre de positie van de goedkeurende derde nog van belang is. Naar 

mijn mening is de (maatschappelijke of vennootschapsrechtelijke) positie van de goedkeurende 

derde en, meer in het bijzonder, diens verhouding tot de partij ten behoeve van wie het 

goedkeuringsvoorbehoud is gemaakt en het eventueel door de goedkeurende derde te dienen 

publieke belang, mede bepalend voor de verwachtingen van de onderhandelingspartner voor wat 

betreft de legitimiteit van de argumentatie op grond waarvan goedkeuring al dan niet kan worden 

onthouden. Dit is m.i. één van de elementen die van belang is voor de invulling van de norm van 

redelijkheid en billijkheid waaraan de betreffende argumentatie van de al dan niet goedkeurende 

derde getoetst dient te worden. 

 

Categorie III-voorbehouden vormen, zo men wil, de meest “zuivere” voorbehouden in die zin dat 

het intreden van de omstandigheid waaraan in het voorbehoud wordt gerefereerd, noch 

afhankelijk is van de wil van (één van) partijen, noch afhankelijk is van de wil van een derde. 

Daarmee wordt een groot aantal problemen dat zich in de praktijk voordoet bij categorie I- en 

categorie II-voorbehouden, al op voorhand geëlimineerd. Ik noem echter twee problemen die bij 

categorie III-voorbehouden niet ondenkbaar zijn. In eerste instantie kan het geruime tijd duren 

eer de betreffende voorwaarde intreedt, enigszins afhankelijk van de omstandigheid waarvan het 

intreden van de voorwaarde afhankelijk is gesteld. Dat kan er gemakkelijk toe leiden dat er in de 

tussentijd van alles gebeurt dat maakt dat op grond van gewijzigde omstandigheden de partij ten 

behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt, het intreden daarvan liever niet (meer) ziet 

gebeuren. M.i. zou voor de oplossing van dergelijke problemen moeten worden gekeken naar art. 

6:248 BW en 6:258 BW. Het tweede probleem waarop ik hiervoor doelde betreft de situatie dat 

een van partijen tracht het zich voordoen van de omstandigheid waarvan het intreden van het 

categorie III-voorbehoud afhankelijk is gesteld, probeert te beletten. Voor deze situatie zou m.i. 

een oplossing gevonden moeten worden via art. 6:23 BW dat bepaalt dat wanneer een partij die 

bij de niet-vervulling belang had, de vervulling heeft belet, de voorwaarde desalniettemin als 

vervuld geldt indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen. 

 

11.2.7 De zienswijze van de praktijk 

 

Teneinde de relevantie van de door mij onderzochte leerstukken (op onderdelen) te kunnen 

bepalen en teneinde inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de rechtspraktijk omgaat met het 

leerstuk van de afgebroken onderhandelingen en, meer in het bijzonder, om een idee te krijgen 

van de mate waarin de vigerende jurisprudentie met betrekking tot dit leerstuk aansluit op de 

wensen van de rechtspraktijk, heb ik in de periode van medio januari 2007 tot en met medio 

maart 2007 een enquête gehouden onder in totaal 2229 advocaten en 1049 bedrijfsjuristen. 534 

Geënquêteerden hebben uiteindelijk gereageerd door middel van het invullen van een van de 

enquêteformulieren zoals die als bijlage aan dit proefschrift zijn toegevoegd. Eveneens zijn 

toegevoegd de resultaten van de enquête, uitgesplitst naar de antwoorden van de geënquêteerde 

advocaten en die van de geënquêteerde bedrijfsjuristen. 
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Uit het onderzoek komt een aantal interessante gezichtspunten naar voren. Ik noem de 

belangrijkste: 

 

- de vigerende jurisprudentie biedt onvoldoende aanknopingspunten voor de praktijk om in 

voorkomend geval eenduidig vast te kunnen stellen of onderhandelingen nog eenzijdig, niet-

schadeplichtig kunnen worden afgebroken; 

- gerechtvaardigd totstandkomingsvertrouwen zou in de precontractuele fase bij voorkeur in het 

geheel niet of in elk geval slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden moeten worden 

aangenomen; 

- onderhandelingen zouden, in het verlengde van de hieraan voorafgaande bevinding, altijd of 

slechts in zeer uitzonderlijke gevallen niet meer eenzijdig afgebroken moeten kunnen worden, 

waarmee de praktijk aangeeft dat de spreekwoordelijke lat voor wat betreft een succesvolle 

aanspraak uit afgebroken onderhandelingen, bij voorkeur (nog) hoger zou moeten liggen dan in 

het arrest JPO/CBB; 

- schadeplichtigheid bij afgebroken onderhandelingen, ook wanneer deze ongelegitimeerd zijn 

afgebroken, wordt in het algemeen als onwenselijk ervaren; 

- indien en voor zover er sprake is van schadeplichtigheid bij afgebroken onderhandelingen, dan 

wordt het in het algemeen in elk geval als onwenselijk ervaren dat er alsdan recht zou bestaan op 

vergoeding van het positief contractsbelang; 

- in de rechtspraktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het “inbouwen” van voorbehouden 

om op die manier te trachten te ontkomen aan het ontstaan van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen; 

- tot de meest gebruikte voorbehouden behoren het voorbehoud van goedkeuring door de raad 

van commissarissen, het voorbehoud van goedkeuring door de directie, het voorbehoud van een 

positief advies van de centrale ondernemingsraad en het voorbehoud van goedkeuring door de 

algemene vergadering van aandeelhouders; en 

- circa de helft van de geënquêteerden is van mening dat op een gemaakt voorbehoud in het kader 

van onderhandelingen altijd een beroep kan worden gedaan, terwijl de andere helft de mening is 

toegedaan dat een beroep op een (goedkeurings)voorbehoud alleen mogelijk is indien daarvoor 

redelijke argumenten bestaan. 

 

Aldus stel ik vast dat met name met betrekking tot het antwoord op de vraag wanneer rechtens 

relevant totstandkomingsvertrouwen zou moeten worden aangenomen en met betrekking tot het 

antwoord op de vraag onder welke omstandigheden een beroep op een voorbehoud gelegitimeerd 

is, de vigerende jurisprudentie en literatuur niet aansluit bij datgene wat de meerderheid van de 

door mij geënquêteerde praktijkjuristen het meest wenselijk voorkomt, al is met name de 

rechtspraak sinds het arrest JPO/CBB zeker opgeschoven in de richting van de wensen van de 

meerderheid van de door mij geënquêteerde juristen. 

 

11.2.8 De juridische grondslag voor een verbintenis uit afgebroken onderhandelingen 

 

In de hiervoor behandelde hoofdstukken ging het vooral over de vraag wanneer 

onderhandelingen niet meer gelegitimeerd mogen worden afgebroken. In hfdst. 8 en 9 gaat het 

over respectievelijk de juridische grondslag voor een vordering die is geënt op het 

ongelegitimeerd afbreken van onderhandelingen en de gevolgen van een dergelijke vordering, 
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casu quo de remedies die de teleurgestelde onderhandelingspartner heeft. 

 

Voor wat betreft de grondslag van een vordering uit hoofde van ongelegitimeerd afgebroken 

onderhandelingen stel ik allereerst vast dat die in de jurisprudentie niet met zoveel woorden 

wordt genoemd. In het hiervoor al enkele malen ter sprake genomen arrest Plas/Valburg knoopt 

de Hoge Raad in eerste instantie aan bij de redelijkheid en billijkheid. Naar mijn oordeel mag uit 

het arrest Plas/Valburg echter niet worden afgeleid dat de Hoge Raad daarmee de redelijkheid en 

billijkheid ziet als zelfstandige bron voor verbintenissen die ontstaan uit hoofde van 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen. En hoewel in de literatuur stemmen zijn 

opgegaan om redelijkheid en billijkheid in dit verband wél als zelfstandige bron van 

verbintenissen te zien, ben ik daar geen voorstander van, nog los van het antwoord op de vraag of 

men überhaupt, meer in het algemeen, de redelijkheid en billijkheid als zelfstandige bron van 

verbintenissen zou kunnen zien.  

 

In dit verband merk ik ten eerste op dat de Hoge Raad, vanaf het arrest Shell/VSH, het niet meer 

heeft over afbreken van onderhandelingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid, maar over 

afbreken van onderhandelingen dat “niet gerechtvaardigd, dat wil zeggen onaanvaardbaar is”. In 

tweede instantie merk ik op dat in ons half open stelsel de bronnen van verbintenissen weliswaar 

niet limitatief in de wet zijn opgesomd en verbintenissen ook kunnen ontstaan in bijzondere 

gevallen waarbij geen sprake is van een wettelijke regeling voor zover het aannemen van de 

verbintenissen past in het stelsel van de wet en aansluit bij wel in de wet geregelde gevallen, 

maar m.i. past bij het aannemen van verbintenissen op grond van een niet in de wet geregelde 

grondslag wel de nodige terughoudendheid. In de derde plaats meen ik dat voor het toepassen 

van terughoudendheid te meer sprake is in geval een wél in de wet geregelde bron meer dan 

genoeg mogelijkheden biedt om, met alle gewenste nuancering van dien in voorkomend geval, 

tot aansprakelijkheid uit hoofde van afgebroken onderhandelingen te komen. Deze bron is de 

onrechtmatige daad. Er valt m.i. alles voor te zeggen om ongelegitimeerd afbreken van 

onderhandelingen te zien als een handelen in strijd met de normen van de maatschappelijke 

betamelijkheid die nu eenmaal met zich brengen dat de onderhandelende partijen hun gedrag 

mede dienen te laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. Het in strijd 

met de redelijkheid en billijkheid afbreken van de onderhandelingen is dan in strijd met hetgeen 

volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en leidt derhalve tot 

onrechtmatig handelen in de zin van art. 6:162 BW. Ik meen dat in dit verband de norm 

“maatschappelijke betamelijkheid” van art. 6:162 BW zonder meer uitwisselbaar is met de 

redelijkheid en billijkheid die ook de precontractuele verhoudingen beheerst. Wanneer men dit 

uitgangspunt kan aanvaarden, valt mijns inzien niet in te zien waarom men dan niet 

onrechtmatige daad als grondslag zou aanvaarden; ik geef er sterk de voorkeur aan om, bij het 

vaststellen van grondslagen voor aansprakelijkheid, vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid te 

kiezen voor de traditionele bronnen van verbintenissen, zeker wanneer die prima aansluiten bij de 

in de rechtspraak ontwikkelde relevante factoren voor wat betreft het beoordelen van een casus die 

is geënt op vermeend ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen. 

 

Naast of, in sommige gevallen, in plaats van de onrechtmatige daad als bron van verbintenissen 

uit hoofde van afgebroken onderhandelingen zouden onder omstandigheden ook 

ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling in aanmerking kunnen komen. Dat 

zal, naar ik meen, overigens niet snel het geval zijn. Het zal in het kader van de in verband met 
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ongerechtvaardigde verrijking te bewijzen “verrijking” in de praktijk lastig zijn om aan te tonen 

dat de wederpartij van de afbrekende partij überhaupt op enigerlei wijze gebaat is geweest bij 

hetgeen de onderhandelingspartner heeft gepresteerd. Bovendien moet daar ook nog eens een aan 

te tonen verarming tegenover staan. Bij het leerstuk van de onverschuldigde betaling lopen wij 

tegen soortgelijke beperkingen op; bij de onverschuldigde betaling dient m.i. als uitgangspunt te 

gelden dat hij die een prestatie verricht in de verwachting daarmee te kwalificeren als potentiële 

contractspartner, niet direct een onverschuldigde prestatie verricht wanneer hij in dat kader iets 

doet waardoor de onderhandelingspartner – kort gezegd – in een financieel betere positie komt te 

verkeren.  

 

11.2.9 Remedies bij afgebroken onderhandelingen 

 

Hfdst. 9 behandelt de mogelijke remedies die de teleurgestelde partij bij een vordering uit 

afgebroken onderhandelingen ten dienste staan. Allereerst is dit de mogelijkheid om de 

afbrekende partij te dwingen de onderhandelingen voort te zetten.  

 

Een dergelijke vordering zal niet in alle gevallen succesvol zijn. Bijvoorbeeld niet in gevallen 

van evidente zinloosheid indien vast staat dat de afbrekende partij de onderhandelingen niet zal 

voortzetten of deze, in geval van voortzetting, zal (blijven) frustreren en in beginsel evenmin in 

de situatie dat de afbrekende partij inmiddels al met een derde heeft gecontracteerd, zij het dat ik 

in die laatste situatie die mogelijkheid open wil houden, bijvoorbeeld in gevallen waarin de 

afbrekende partij de macht over de zaak over de overdracht waarvan werd onderhandeld, zou 

kunnen herwinnen zonder dat hij daarvoor onredelijke offers moet brengen. Een dergelijke 

situatie zal zich echter niet snel voordoen. 

 

Een alternatief voor een vordering tot dooronderhandelen betreft de vordering tot 

schadevergoeding. Voor zover die vordering geënt is op het zich voordoen van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen, kan gekozen worden uit een vordering tot vergoeding van het 

negatief contractsbelang of tot vergoeding van het positief contractsbelang. Is de vordering geënt 

op andere omstandigheden die maken dat het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar 

is, en is geen sprake van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen, dan komt slechts een 

vordering tot vergoeding van het negatief contractsbelang in aanmerking. 

 

Ik stel vast dat de jurisprudentie op dit punt echter weinig eenduidig is; in veel gevallen waarin 

vergoeding van het positief contractsbelang wordt gevorderd, wordt zonder dat daar in alle 

gevallen een heldere motivering aan ten grondslag ligt, slechts het negatief contractsbelang 

vergoed, worden soms slechts één of enkele bepaalde kostensoorten vergoed (en dus niet het 

volledige negatief contractsbelang) en wordt soms in het geheel geen vergoeding opportuun 

geacht. Dogmatisch zou ik evenwel willen verdedigen dat wanneer als uitgangspunt wordt 

aanvaard dat onrechtmatige daad heeft te gelden als bron van juridische grondslag voor een 

vordering uit ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen, vergoeding van het positief 

contractsbelang het uitgangspunt zou moeten zijn, met dien verstande echter dat indien in 

voorkomend geval vergoeding van het positief contractsbelang, om welke reden dan ook, niet 

opportuun wordt geacht, een beroep gedaan kan worden op de regeling van de eigen schuld (art. 

6:101 BW), die van de regeling van de toerekening naar redelijkheid (art. 6:98 BW) dan wel de 

wettelijke matigingsbevoegdheid van art. 6:109 BW. 
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11.2.10 Internationaal privaatrechtelijke aspecten 

 

In hfdst. 10 behandel ik, zowel voor wat betreft de rompovereenkomst als voor wat betreft de 

precontractuele fase, de vraag naar het op een verbintenis uit ongelegitimeerd afgebroken 

onderhandelingen toepasselijke recht en de problematiek voor wat betreft de alternatief bevoegde 

rechter die kennis kan nemen van een op het toepasselijke recht geënte vordering uit 

ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen. Beide problemen worden geplaatst zowel in het 

licht van de Rome I-Verordening als in dat van de Rome II-Verordening, respectievelijk de 

opvolgens van de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad en het Europees 

Overeenkomstenverdrag. 

 

Ik stel met betrekking tot zowel vorderingen uit afgebroken onderhandelingen die voortvloeien 

uit een rompovereenkomst (contractuele verplichtingen derhalve) als met betrekking tot 

vorderingen die voortvloeien uit afgebroken onderhandelingen in de precontractuele fase, vast 

dat daarop van toepassing is art. 12 Rome II. Dit artikel bepaalt dat de niet-contractuele 

verbintenis die voortvloeit uit onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een 

overeenkomst, ongeacht of de overeenkomst al dan niet daadwerkelijk is gesloten, wordt 

beheerst door het recht dat van toepassing is op de overeenkomst of dat op de overeenkomst van 

toepassing zou zijn geweest indien zij was gesloten. Aldus de hoofdregel van het eerste lid van 

art. 12. Wat daarbij allereerst opvalt, is dat de Europese wetgever met zoveel woorden spreekt 

over een niet-contractuele verbintenis en daarmee een duidelijke keuze heeft gemaakt voor wat 

betreft de grondslag voor een afspraak uit afgebroken onderhandelingen. De consequentie 

daarvan, in het licht van een verdragsautonome uitleg binnen de Europese Unie, is onder meer, 

gezien ook de op grond van de preambule bestaande verbondenheid met de EEX-Vo, dat de 

alternatieve bevoegdheid onder de EEX-Vo louter gestoeld zou kunnen worden op art. 5 lid 3 dat 

bepaalt dat alternatief bevoegd is het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich 

heeft voorgedaan of zich kan voordoen. 

 

Art. 12 Rome II roept evenwel ook een aantal vragen en onzekerheden op. Allereerst rijst de 

vraag waarop de Europese wetgever het oog heeft gehad bij niet-contractuele verbintenissen 

indien de overeenkomst waarover werd onderhandeld wél tot stand komt. Ik veronderstel dat de 

Europese wetgever hier het oog heeft gehad op de situatie dat, nadat de overeenkomst waarover 

werd onderhandeld tot stand is gekomen, de ene partij tot de ontdekking komt dat in de 

precontractuele fase onoorbaar is gehandeld. Zulks bijvoorbeeld doordat van de zijde van een 

inkopende partij de prijs is gedrukt door te refereren aan andere, goedkopere maar achteraf niet 

bestaande aanbiedingen van derden. Dit is echter gissen. 

 

Een andere vraag die rijst, is in hoeverre een vordering die strekt tot het verkrijgen van 

vergoeding van in het onderhandelingstraject gemaakte kosten eveneens geacht moet worden te 

worden bestreken door art. 12. Uit hetgeen ik hiervoor heb opgemerkt, volgt dat een vordering tot 

vergoeding van in het kader van onderhandelingen gemaakte kosten, in de meeste gevallen 

gezien moet worden als een vordering met een delictuele grondslag (afgezien van de 

uitzonderlijke situaties dat sprake is van ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde 

betaling). In zoverre is dus wel sprake van een niet-contractuele verbintenis, maar kan gesteld 

worden dat zij voortvloeit uit de onderhandelingen? Naar ik meen valt een dergelijke vordering 
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wel degelijk onder art. 12 Rome II; doorgaans zal er immers wel degelijk een voldoende 

samenhang zijn tussen de gemaakte kosten waarvan vergoeding wordt gevorderd en, minst 

genomen, de intentie om te gaan onderhandelen. 

 

Een andere interessante vraag die door art. 12 Rome II wordt opgeworpen is die naar de 

omstandigheden waaronder men toekomt aan lid 2 van dit artikel. M.i. komt men daar slechts aan 

toe in het geval tussen partijen over het op de te sluiten overeenkomst toepasselijke recht is 

onderhandeld, maar daarover nog geen wilsovereenstemming is bereikt. Dat zal een situatie zijn 

die zich niet snel voordoet; rechtskeuzebedingen zullen doorgaans immers niet als de essentialia 

van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld, worden beschouwd en vormen in de 

praktijk, zeker in gevallen waarin zonder juridische bijstand wordt onderhandeld, vaak het 

sluitstuk van commerciële contractsonderhandelingen. 

 

Nog een andere vraag die ik opwerp in dit verband is de verhouding tussen art. 12 en art. 4 lid 3 

Rome II, in welk laatste artikel is bepaald dat indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat 

de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan het in lid 1 en 2 

van art. 4 bedoelde land, het recht van het andere land van toepassing is. Een voorwaarde is wel, 

om voor accessoire aanknoping in aanmerking te komen, dat er sprake is van een eerdere 

rechtsverhouding tussen betrokken partijen. In het kader van afgebroken onderhandelingen kan 

hier worden gedacht aan bijvoorbeeld een intentieverklaring. Niet zelden komt men in de praktijk 

echter de situatie tegen dat in een intentieverklaring een keuze voor het recht van een bepaald 

land wordt gemaakt terwijl het niet de bedoeling van partijen is om op de uiteindelijk te sluiten 

overeenkomst datzelfde recht van toepassing te verklaren. Ik meen dat in dergelijke situaties 

toepassing van de hoofdregel van art. 12 lid 1 eerder voor de hand ligt dan toepassing van de 

uitzondering van art. 4 lid 3 Rome II. 

 

Tot slot, met betrekking tot art. 12 lid 2 Rome II meen ik dat de alternatieven genoemd onder sub 

a) tot en met sub c) alternatieven zijn die elkaar uitsluiten. Bij de alternatieve verwijzingsregels 

onder sub a) en sub b) kan dit tot complicaties leiden. Ik noem het voorbeeld dat onderhandeld 

wordt tussen twee in Nederland gevestigde multinationals op holdingniveau terwijl, juridisch 

bezien, één van de buitenlandse werkmaatschappijen daadwerkelijk als kopende vennootschap 

zal optreden. Dient nu een beroep te worden gedaan op art. 12 lid 2 sub a) of op art. 12 lid 2 sub 

b) Rome II? Op grond van art. 14 van de preambule dient primair aangeknoopt te worden bij het 

recht van het land van de plaats waar de directe schade zich heeft voorgedaan (lex loci damni). 

Het toepasselijk recht moet aldus worden bepaald volgens de plaats waar de schade zich 

voordoet, ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen, 

aldus art. 15 van de preambule. Of zou hier zelfs sub c) van art. 12 lid 2 toepassing moeten 

vinden? Ik kies voor dit laatste omdat dit het meeste recht doet aan de feitelijke situatie waarbij 

de overname op holdingniveau uiteindelijk een Nederlandse aangelegenheid is. 

 

Niet alleen de vraag naar het toepasselijke recht levert problemen op. Ook die naar de alternatief 

bevoegde rechter doet dat. Het gaat hier om toepassing van de EEX-Vo, respectievelijk art. 6 Rv. 

De Hoge Raad heeft bepaald dat alternatief bevoegd is de rechter in de plaats waar – kort gezegd 

– de mededeling dat de onderhandelingen worden afgebroken, de teleurgestelde partij bereikt. Dit 

leidt naar mijn oordeel tot willekeur en onder omstandigheden zelfs tot forumshopping. Ik stel 

vast dat, welke genuanceerdere oplossing men ook zou willen nastreven om tot een alternatief 
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bevoegd forum te komen, de uitkomst altijd in meer of mindere mate willekeurig zal zijn en zou 

dan derhalve ook, in navolging van enige lagere jurisprudentie, willen bepleiten dat voor 

dergelijke vorderingen uitsluitend de hoofdregel van art. 2 EEX-Vo kan worden gevolgd. 

 

11.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 

Uit de analyse en het praktijkonderzoek die aan dit proefschrift ten grondslag liggen, volgt dat 

het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen voor de praktijk van groot belang is. Door de 

ontwikkeling die dit leerstuk ondergaat, worden meer en meer (rechts)vragen beantwoord, maar 

er worden ook telkens weer nieuwe opgeworpen die nog niet allen beantwoord zijn. Dit 

proefschrift bevat daaromtrent een aantal algemene conclusies en aanbevelingen (paragrafen 11.4 

en 11.5), opgesteld tegen de achtergrond van de contractsvrijheid en de (daaruit deels 

voortvloeiende) partijautonomie als leidende beginselen van ons Nederlandse 

verbintenissenrecht, welke, sinds de lijn die door de Hoge Raad is ingezet in het arrest JPO/CBB, 

steeds meer terrein lijken te winnen ten opzichte van de aan dit arrest voorafgaande 

jurisprudentie.  

 

Dat de vrijheid om onderhandelingen eenzijdig af te breken, zoals die voortvloeit uit het beginsel 

van de contractsvrijheid, niet ongelimiteerd is, was sinds het arrest Plas/Valburg al wel duidelijk. 

Zijn er geen “andere omstandigheden“ die maken dat het afbreken van de onderhandelingen 

onaanvaardbaar is, dan zal onderzocht moeten worden of er sprake is van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen aan de zijde van de wederpartij van de partij die afbreekt. Dergelijk 

totstandkomingsvertrouwen zal niet snel mogen worden aangenomen. Sinds het arrest JPO/CBB 

ligt de lat voor wat betreft het aannemen van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen al een 

stuk hoger, maar uit het praktijkonderzoek volgt dat de geënquêteerde advocaten en 

bedrijfsjuristen de lat (nog) hoger lijken te willen leggen dan algemeen uit de jurisprudentie 

volgt. De rechtspraktijk lijkt daarmee langer te willen vasthouden aan het beginsel van de 

contractsvrijheid dan de jurisprudentie en de literatuur. Wat de jurisprudentie betreft, stel ik vast 

dat er grote verschillen zijn in de mate van terughoudendheid die door de rechter wordt betracht 

bij het aannemen van gelegitimeerd vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen, maar 

dat uiteindelijk toch een inbreuk op het algemeen leidende beginsel van de contractsvrijheid 

gerechtvaardigd wordt geacht op het moment dat de belangen van één van de 

onderhandelingspartners te zeer in het gedrang komen. Dat is het geval indien door toedoen van 

zijn wederpartij vertouwen is ontstaan dat de onderhandelingen succesvol zullen kunnen worden 

afgesloten, of indien er bijzondere omstandigheden zijn die maken dat het honoreren van die 

belangen dient te prevaleren (zie onderzoeksvraag a). 

 

Om het ontstaan van dit vertrouwen in de totstandkoming van enigerlei overeenkomst te 

voorkomen, wordt in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt van (contractuele) voorbehouden. 

Deze kunnen er inderdaad voor zorgen dat rechtens relevant vertrouwen niet of in sterk 

verminderde mate post kan vatten, zij het dat de werkzaamheid van het betreffende voorbehoud in 

belangrijke mate afhankelijk is van de aard en juridische duiding daarvan. Verder is van belang in 

hoeverre de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt, dit voorbehoud consistent 

“volhoudt” (bijv. geen  daarmee strijdige handelingen verricht) en, bij een 

goedkeuringsvoorbehoud, in hoeverre de derde die het in zijn macht heeft om goedkeuring al dan 

niet te verlenen, zich feitelijk de vrijheid blijft voorbehouden om naar eigen inzicht (maar uiteraard 
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binnen de reikwijdte van het voorbehoud en de grenzen van de redelijkheid en billijkheid) 

goedkeuring al dan niet te onthouden (en zich bijv. onthoudt van toezeggingen) (zie 

onderzoeksvraag b). 

 

Het gevolg van het ontstaan van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen is dat er een 

verplichting ontstaat tot dooronderhandelen en/of tot vergoeding van positief contractsbelang, zij 

het dat indien er geen sprake is van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen maar van “andere 

omstandigheden” die maken dat het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar is, naast op 

een vordering tot voortzetting van de onderhandelingen slechts recht bestaat op vergoeding van het 

negatief contractsbelang (zie onderzoeksvraag c)). 

 

Aldus constateer ik op enkele belangrijke onderdelen van het leerstuk van de afgebroken 

onderhandelingen een discrepantie tussen de wensen van de praktijk ten aanzien van de richting 

waarin het recht zich op deze punten zou dienen te ontwikkelen en de vigerende rechtspraak en 

literatuur. 

 

11.4 Conclusies 

 

Op basis van de hiervoor beantwoorde onderzoeksvragen, leidt deze studie mij tot de 

navolgende, meest in het oog springende, algemene conclusies: 

 

1. Er is sprake van onwenselijk grote verscheidenheid bij de toepassing in de lagere rechtspraak 

van het door de Hoge Raad in het arrest van 12 augustus 2005 (JPO/CBB) geformuleerde 

uitgangspunt dat bij het aannemen van rechtens relevant vertrouwen in het welslagen van de 

onderhandelingen een “strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf” moet worden 

aangelegd. 

 

2. Er is, indien sprake is van gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen, in de lagere 

rechtspraak geen eenduidige lijn te ontdekken ter zake van a) de vraag onder welke 

omstandigheden een recht op vergoeding van onderhandelingskosten bestaat, b) welke kosten 

alsdan voor vergoeding in aanmerking komen, en c) wat alsdan heeft te gelden als de juridische 

grondslag voor die vergoeding. 

 

3. Een substantieel percentage (16%) van de ondervraagde bedrijfsjuristen en advocaten is van 

mening dat onderhandelingen, totdat de contractuele fase is bereikt, altijd eenzijdig niet-

schadeplichtig zouden moeten kunnen worden afgebroken, hetgeen niet in overeenstemming is 

met de vigerende rechtspraak. 

 

4. Bij de vaststelling van de mate waarin sprake is van rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen moet een geobjectiveerd subjectieve toets worden aangelegd, 

waarbij de persoonlijke perceptie van partijen, voor zover die voor de wederpartij kenbaar is of 

had behoren te zijn, een belangrijke rol speelt. 

 

5. De ondervraagde advocaten en bedrijfsjuristen zijn ernstig verdeeld over het antwoord op de 

vraag of een beroep op een tijdens de onderhandelingen gemaakt voorbehoud altijd zou moeten 

worden gehonoreerd terwijl er op dit punt wel een bestendige lijn valt te ontdekken in de 
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vigerende rechtspraak. 

 

6. Voorbehouden die tijdens de onderhandelingen kunnen worden gemaakt, kunnen op een 

sluitende wijze worden gecategoriseerd, waarbij per categorie meerdere juridische kwalificaties 

mogelijk zijn, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 

 

7. Nog niet beantwoorde rechtsvragen bevinden zich met name op het terrein van de eventuele 

vergoedingsplicht ten aanzien van in het kader van de onderhandelingen gemaakte kosten ingeval 

de onderhandelingen in de precontractuele fase gelegitimeerd worden afgebroken en op het 

gebied van het internationaal privaatrecht (meer in het bijzonder voor wat betreft de vraag 

wanneer zich de uitzonderingsregel van art. 12 lid 2 Rome II voordoet en in hoeverre een beroep 

gedaan kan worden op de alternatieve bevoegdheidsregel van art. 5 lid 3 EEX-Vo). 

 

11.5 Aanbevelingen en slot 

 

Op basis van het vorenstaande kunnen dan nog de navolgende, algemene aanbevelingen worden 

geformuleerd: 

 

1. De feitenrechter dient zijn toe- of afwijzing van een vordering wegens ongelegitimeerd 

afgebroken onderhandelingen waar mogelijk uitvoeriger te motiveren en daarbij meer concreet 

aan te geven op grond van welke feiten en omstandigheden rechtens relevant 

totstandkomingsvertrouwen al dan niet dient te worden aangenomen. 

 

Het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen en meer in het bijzonder het antwoord op de 

vraag wanneer het bestaan van rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen eraan in de weg 

staat dat onderhandelingen nog éénzijdig kunnen worden afgebroken, is per definitie in 

belangrijke mate casuïstisch. Daar komt nu nog bij de door de Hoge Raad verlangde “strenge en 

tot terughoudendheid nopende maatstaf” die door de feitenrechter dient te worden aangelegd en 

de verschillende invulling die door de lagere rechtspraak aan de begrippen “streng” en 

“terughoudend” wordt gegeven. Voor de rechtspraktijk is het van groot belang dat een zo breed 

mogelijk referentiekader in de rechtspraak ontstaat waaraan een concrete situatie kan worden 

gespiegeld. Dat kan alleen indien de feitenrechter in voldoende mate inzage verleend in zijn 

motivering en, meer in het bijzonder, in de weging van de factoren die voor hem aanleiding 

vormden om al dan niet gerechtvaardigd totstandkomingsvertrouwen aan te nemen. 

 

2. Het strekt tot aanbeveling indien, in gevallen waarin de onderhandelingen gelegitimeerd 

worden afgebroken, in de rechtspraak duidelijkheid wordt gecreëerd terzake van a) de vraag 

onder welke omstandigheden een recht op vergoeding van onderhandelingskosten bestaat, b) 

welke kosten alsdan voor vergoeding in aanmerking komen en c) wat alsdan heeft te gelden als 

de juridische grondslag voor die vergoeding. 

 

Noch in de literatuur, noch in de rechtspraak bestaat eenduidigheid over de beantwoording van 

de hiervoor onder a) tot en met c) genoemde vragen. Dat maakt het procederen over een 

kostenvergoeding bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen in zekere zin vergelijkbaar met 

het spelen van Russische roulette, leidend tot rechtsonzekerheid en (mogelijk zelfs) 

rechtsongelijkheid bij de beoordeling van vergelijkbare casus. 
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3. Het strekt tot aanbeveling, mede gezien het relatief grote aantal juridische procedures op dit 

vlak en de grote verschillen in rechtsgevolgen, indien de rechtspraktijk bewuster zou omgaan met 

het gebruik van voorbehouden in de precontractuele fase. 

 

Voorbehouden worden regelmatig, zij het met verschillende doelstellingen, toegepast in het 

onderhandelingstraject. Over de rechtsgevolgen van de toepassing van voorbehouden wordt 

relatief veel geprocedeerd. De rechtspraktijk lijkt zich onvoldoende bewust van de mogelijke 

complicaties die bij het gebruik van de verschillende voorbehouden kunnen spelen (zoals 

bijvoorbeeld op het vlak van leerstukken als de potestatieve voorwaarde, uitleg, misbruik van 

recht, voorwaardelijke verbintenissen, onrechtmatige daad, etc.). 

 

Tot slot: het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen, ook al is de basis daarvan al weer 

ruim een kwart eeuw geleden gelegd en heeft het sedert dien een aanzienlijke ontwikkeling 

doorgemaakt, is een boeiend leerstuk dat raakt aan het hart van ons verbintenissenrecht en dat 

ons ongetwijfeld ook in de toekomst zal blijven boeien met nieuwe ontwikkelingen. 



Summary 
 

Since time immemorial people have been negotiating. Whether they negotiated about the 

exchange value of a flint in relation to beads, the price of a camel, employment conditions or, in 

the family situation, the next holiday destination, in negotiations in general we seek to satisfy our 

own needs to the extent possible and to realise our basic principles. This implies that negotiating 

parties initially will try to create as much freedom as possible for themselves to be able to 

negotiate with third parties and to consider possible alternatives that will satisfy their needs just 

as good or possibly even better. This in itself is not wrong; it is the consequence of the principle 

of freedom of contract which governs our Dutch law. As almost any right, the right to break off 

negotiations once they started and then to conclude a contract with a third party, has its 

limitations. These limitations are felt there where the interests of the partner in the negotiations at 

some point weigh heavier than the wish to fulfil the principle of the freedom of contract that not 

only implies that people are free to negotiate with anyone, at any time and about anything but 

also implies that (therefore) people also have the right to break off these negotiations at any time. 

 

In other words: anyone who negotiates regarding the conclusion of an agreement cannot – just as 

in the contractual phase – lose sight of the interests of the other party and his conduct may not 

only be guided by his own interests but also by the justified interests of the partner in the 

negotiations. This area of tension forms the core of this doctoral thesis and the central research 

questions are directly related to this: 

 

a) When is it, under Dutch law, no longer allowed for a party to unilaterally break off negotiations, 

in view of the principle of freedom of contract? 

 

b) How can a situation in which unilaterally breaking off negotiations is not (or no longer) allowed 

be prevented and what part can the use of (contractual) restrictions play in this? and 

 

c) What are the legal consequences if a party legally lawfully or unlawfully breaks off negotiations? 

 

The purpose of this thesis is to answer these questions in a practice-oriented manner. The status quo 

of this doctrine is commented on and suggestions are made about areas where in my view this 

doctrine should develop in another direction and situations are found that are ambiguous. As 

indicated above, this thesis aims at being practice-oriented, which was also the reason to question 

the same (law) practice, by means of a survey, about their findings and wishes with respect to the 

doctrine which forms the subject of this thesis and also the reason to include some aspects of 

private international law. 

 

In this part of chapter 11 in Enlish, I summarize the most essential aspects of this thesis. To the 

extent possible I will maintain the chronology of the chapters. Then I will answer the research 

questions and formulate a number of conclusions and I will conclude with some recommendations. 

 

Not only in Dutch law do we encounter the doctrine of breaking off negotiations. This doctrine is 

known in other jurisdictions as well. Part of this thesis is a short comparative law study of 

German, English and American law. In these jurisdictions solutions have been looked for and 

found to solve the problems arising from the area of tension discussed in this thesis, be it that the 
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roads taken in the several jurisdictions examined by me to find the required results are very 

different and in respect of the legal consequences of unlawfully breaking off negotiations none of 

the jurisdictions examined have consequences as far-reaching as under Dutch law. For instance, 

in German law culpa in contrahendo can be invoked as (codified) basis for legal action based on 

unlawfully broken off negotiations (connected to the strict German concept of tort) and in 

English and American law a connection is found with the doctrine of the promissory estoppel, 

misrepresentation or unjust enrichment. Under Dutch law in general is assumed that the basis for 

a claim for unlawfully broken off negotiations is tort (an unlawful act) but that in some situations 

unjust enrichment as a possible basis cannot be excluded. 

 

As indicated above, Dutch law differs greatly from the surrounding jurisdictions and in any case 

from German, English and American law as examined by me, with respect to the legal 

consequences of unlawfully broken off negotiations. Under Dutch law a claim based on 

unlawfully broken off negotiations not only leads to a possible obligation to compensate the costs 

incurred but the disappointed party in principle has a choice between claiming the costs incurred 

and the lost revenue. This therefore implies that the disappointed party financially has to be 

brought in the position he would have been in if the negotiations would have lead to the 

agreementthat was subject to the nehotiations. In addition, a claim to continue the negotiations 

can be lodged without however necessarily implying an obligation to contract. 

 

To determine whether a party involved in negotiations is still free to unilaterally break off these 

negotiations, first it is important to determine whether the parties are still in the pre-contractual 

phase. For under Dutch law it is not unthinkable that the parties already are in the contractual 

phase even though of the number of points the parties wish to settle contractually still some 

points, be it of minor importance, still have not been agreed on. It has to concern points not 

agreed on that can be completed by the Court on the basis of, for instance, custom between 

parties or the additional effect of the standards of reasonableness and fairness or, if this is not an 

option, in any case points that are of minor importance in relation to the points already agreed on 

by the parties and it has to concern points on which the parties should be able to reach agreement 

if the negotiations had continued. In the latter case, the obligation based on the standards of 

reasonableness and fairness to still try to reach agreement on the points not yet settled is a 

contractual obligation. This obligation is deemed to be included in the consensus already reached 

(a so-called “pactum de contrahendo”). 

 

If it has been determined that the contractual phase has not yet been reached, this still does not 

mean that the negotiating parties, invoking the principle of the freedom of contract, are free to 

break off negotiations at any time. The parties no longer have this freedom when the contracting 

partner in a legally relevant sense has started to trust that some contract will result from the 

negotiations or if there are other circumstances because of which breaking off the negotiations 

would be unacceptable in the given circumstances. These latter circumstances are in general 

deemed to include the involvement of (the interests of) third parties, apart from the interests of the 

negotiating parties themselves. However, in practice a claim on this basis is seldom or never 

allowable. In almost all cases it concerns the answer to the question whether - in brief - in a legally 

relevant sense trust has been created that the negotiations could be concluded successfully. 

 

If a disappointed party to negotiations feels that the negotiations have been broken off improperly 



Summary  321 

by the other party, the disappointed party will have to produce sufficient facts and circumstances 

and in contentious matters will have to prove the facts on which the above-mentioned trust can be 

based. It is not sufficient if the trust existed only in the perception of the disappointed party but the 

court also has to be able to objectify this trust. To put it another way, the trust put in the successfull 

outcome of the negotiations has to be legally relevant. 

 

This basic principle has led to a variety of legal precedents which is highly casuistic. For the above-

mentioned trust in the successfull outcome of the negotiations may be founded on widely divergent 

circumstances. An important indication is the measure in which the parties already reached 

agreement on what they wanted to settle within the context of the agreement negotiated about. 

There should at least be agreement about the essentials (which means: the essential points without 

which an agreement would be deemed to be legally impossible) of the intended agreement. 

 

However, since a decision of the Supreme Court of August 2005 (the judgment JPO/CBB of 12 

August 2005)
1
, the proverbial threshold for accepting legally relevant trust in the successful 

conclusion of the negotiations has been significantly raised. In this decision the Supreme Court 

concluded that as regards accepting this legally relevant trust, a “strict and restraint-demanding 

standard” has to be met. Analyses of the case law following the JPO/CBB judgment showed that 

the lower courts in general accept legally relevant trust in the successfull outcome of negotiations 

less easily than before. However, there are considerable differences to be found. It seems that not 

every court deciding questions of fact, judging legally relevant trust as mentioned above, is equally 

strict or equally cautious. In other words, there are large differences in interpretation as regards the 

standard to be applied. This conclusion, together with the already highly casuistic character of this 

issue, does not make it easier in practice to determine whether, when the occasion arises, 

negotiations still can be broken off unilaterally without being liable for compensation. 

 

It all becomes extra complex because it is obvious that negotiations are not a static process but a 

legally dynamic process where it its very well possible that at some point established legally 

relevant trust in the successfull outcome of negotiations may disappear again, for instance when 

parties encounter a point that agreement has to be reached about but even though they further 

negotiate according to the principles of reasonableness and fairness, agreement about this point 

cannot be reached. The negotiations may then still be legally broken off. This also applies when 

indeed legally relevant trust in the successful conclusion of the negotiations has to be assumed but - 

in short - there are unforeseen circumstances because of which, despite the presence of the above-

mentioned trust, an appeal to this trust cannot be honoured. Therefore the negotiations may then 

still be legally broken off. The circumstances in principle do have to be circumstances unforeseen 

by the parties and not under control of the party breaking off the negotiations. 

 

The way to prevent that legally relevant trust arises in the formation of any agreement, is “building 

in” conditions precedent. The research conducted under company lawyers and lawyers described in 

chapter 8 shows that the legal practice not only finds it very important to build in conditions 

precedent during the negotiation process, for instance as part of a letter of intent, but that in legal 

practice these conditions precedent are indeed used often. 

 

                         
1
 Supreme Court 12 August 2005, Netherlands Law Reports [NJ] 2005, 467 (JPO/CBB). 
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As indicated above, the use of conditions precedent in principle prevents justified trust in the 

success of negotiations from arising. For if a party for instance knows that eventually a third party 

has to give permission before the agreement is concluded, also knows that, provided that the 

reservation is consequently maintained, he cannot rely on the negotiations being concluded 

successfully only on the basis of statements made by the partner in the negotiations. With some 

emphasis I do make the condition that the reservation has to be maintained consistently. For 

instance, if a party makes the reservation that a third party has to grant approval but at the same 

time adds that obtaining this approval by the third party is only a formality, this will (again) add to 

the other party’s trust in the success of the negotiations. The same thing happens for instance if the 

third party with the power to withhold approval informally says that he “does not expect any serious 

objections”. Circumstances like this also contribute to the reservation made finally not having the 

intended effect. 

 

There is a wide variety of conditions precedent. In this thesis I restrict myself to the conditions 

precedent stipulated between the parties. In chapter 6 of this thesis I have classified the various 

possible conditions precedent into three categories, which are: 

 

I The category conditions precedent where whether the condition will apply depends on the will of 

(one of) the parties; 

 

II The category conditions precedent where whether the condition will apply depends on the will of 

a third party; and 

 

III The category including the conditions precedent where whether the condition will apply does not 

depend on the will of (one of) the parties or a third party. 

 

Subsequently, I examined how the conditions precedent falling under the respective categories, 

could be classified legally. I distinguished four different classifications, which are: 

 

- conditions precedent such as procedural rules (I distinguish between procedural rules in a wide 

sense and procedural rules in a narrow sense), meaning that the condition precedent does require a 

prescribed form, 

 

- conditions precedent as suspensive conditions, 

 

- conditions precedent as preparatory agreements, and 

 

- conditions precedent as restriction of the power of representation. 

 

Some conditions precedent may fall under various legal classifications, depending on the manner in 

which they are phrased, while the other way around a category I-condition precedent could never be 

classified as a suspensive condition because then it should be deemed to be a potestative condition. 

Furthermore, a category III-condition precedent could not be qualified as a restriction of the power 

of representation. 

 

Within the various categories of conditions precedent there may be many problems, depending on 
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the legal interpretation in a particular case given to the condition in question. I hereby list the 

conditions precedent which in my view are most important per category. 

 

First the category I-conditions precedent. Within this category the option to agree on such a 

condition as a potestative condition is a risk. With a potestative condition a party commits to 

something on the condition that in future his will is unchanged. In general it is assumed that 

whoever commits to something on the condition that in future he still has to want to commit to this, 

in fact commits to nothing. Such a situation arises if there are negotiations on behalf of a company 

by a negotiator who is authorised to represent and who makes the suspensive condition that the 

Board (also a representative of the same company) has to grant approval. In my opinion such 

conditions precedent should not have any legal effect. However, such a reservation is very effective 

if such a reservation (approval by the Board) is not phrased as a suspensive condition but as a 

limitation of the authority to represent. The negotiator who himself has authority to represent only 

states that in fact he waives his authority to represent in favour of the Board. 

 

The most obvious classification of category I-conditions precedent in my view is absolutely the 

classification as procedural rule. For instance, the condition often made in practice that there only is 

an agreement if it has been put down in writing (the so-called “subject to contract” condition) or 

that only an agreement exists between the parties if signatures have actually been placed (the so-

called “subject to signature” condition). I refer to such classic procedural rules as procedural rules 

in a narrow sense, to distinguish them from procedural rules where the will of a third party plays a 

role (with category II-conditions precedent), which procedural rules I refer to as procedural rules in 

a wide sense. 

 

With category II-conditions precedent (where the condition taking effect therefore depends on the 

will of a third party) in practice the main question is to what extent the third party, which is free to 

grant or withhold approval, is free to determine its will. At first instance this depends on the extent 

of the condition which under certain circumstances may be determined by means of explanation. 

Has this extent been determined then the third party is still not free to determine its will. Case law 

shows that the arguments of the third party with the authority to grant or withhold approval, on 

which arguments withholding the approval is based, shall be checked against the standards of 

reasonableness and fairness. 

 

There is another question: how important is the social position of the third party with the authority 

to grant or withhold approval? In my opinion this is very important. For the social position of this 

third party also determines the expectations of the partner in the negotiations as concerns the 

legitimacy of the arguments on the basis of which approval is granted or withheld. In my opinion 

this is one of the elements important to substantiate the standards of reasonableness and fairness 

against which the arguments in question of the refusal by the third party should be checked. 

 

Category III-conditions precedent are, if you want, the most “pure” conditions precedent in the 

sense that if the circumstance referred to in the reservation occurs, this does not depend on the will 

of (one of) the parties, nor on the will of a third party. This eliminates in advance a large number of 

the problems seen in practice in category I-conditions precedent and category II-conditions 

precedent. With category III-conditions precedent I have to point out that in practice, in view of the 

nature of the condition often stipulated in this context, it may take quite a while to take effect. This 
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may easily lead to a situation where in the mean time all kinds of things happen which on the basis 

of changed circumstances cause the party for whose benefit the reservation was made, to not (or no 

longer) want to see the reservation taking effect. Solutions to these kinds of problems should in my 

opinion be found in article 6:248 of the Dutch Civil Code (the derogatory effect of reasonableness 

and fairness) and article 6:258 of the Dutch Civil Code (the unforeseen circumstances regulation). 

 

In order to be able to determine the relevance of the (parts of the) doctrines I examined and to 

gain insight in the manner in which the legal practice handles the doctrine of the broken off 

negotiations and, more in particular, to get an idea of the extent in which current case law 

regarding this doctrine fulfils the requirements of the legal practice, in the period of mid January 

2007 up to and including the middle of March 2007, I conducted a survey among a total of 2229 

attorneys working in private pracvtice and 1049 company lawyers. 534 of the interviewees 

eventually responded by completing one of the questionnaires as included as an appendix to this 

doctoral thesis. The results of the survey also have been added, divided into answers from the 

attorneys who were interviewed and the answers from the company lawyers. 

 

From the survey a number of interesting views emerged. To name the most important: 

 

- current case law offers insufficient reference points for the legal practice to be able, in a 

particular case, to determine clearly whether the negotiations may still be broken off unilaterally 

without liability for compensation; 

- justified trust in the formation of an agreement would preferably not at all or rarely only under 

very exceptional circumstances be assumed in the pre-contractual phase; 

- negotiations should, following naturally from the above-mentioned finding, at all times (or only 

in very exceptional cases) not be allowed to be broken off unilaterally, whereby the legal practice 

indicates that the proverbial threshold for a successful claim based on broken off negotiations, 

preferable be higher (still) than in the JPO/CBB judgment; 

- liability for compensation in the event of broken off negotiations, even when the negotiations 

were broken off unlawfully, is in general found to be undesirable; 

- if and in so far as there exists liability for compensation in the event of broken off negotiations, 

in general in any case it is deemed to be undesirable if there would be a claim to compensation of 

lost revenue; 

- in the legal practice frequent use is made of “building in” conditions precedent to try to escape 

creating legally relevant trust in the formation of an agreement; 

- the conditions precedent most used include the reservation of approval by the Supervisory 

Board, the reservation of approval by the Board of Directors, the reservation of a positive advice 

from the Central Works Council and the condition of approval from the Annual General Meeting 

of Shareholders; and 

- about half the interviewees feel that a condition made within the context of negotiations can 

always be invoked while the other half feels that invoking an (approval) reservation is only 

possible when there are reasonable arguments to do so. 

 

I therefore have to conclude that in particular regarding the answer to the question when legally 

relevant trust in the formation of an agreement should be assumed and regarding the answer to 

the question under which circumstances invoking a condition is lawful, current case law and 

literature are not in keeping with the wishes of the majority of the legal practitioners I 
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interviewed, even though in particular case law, since the JPO/CBB judgment, has definitely 

moved into the direction of what the majority of the lawyers I interviewed wish for. 

 

The relevance of the doctrine of the broken off negotiations for the legal practice is not only 

evident from the survey I conducted but also from the relatively large number of legal procedures 

addressing this issue. In this context it is, inter alia, relevant to ascertain what should be the 

sources of obligations for a (successful) claim based on broken off negotiations. 

 

In this context I first establish that in case law it is not clearly stated what should be the legal 

basis for such a claim. The Supreme Court in its most recent judgments each time refers to the 

situation that breaking off negotiations under particular circumstances is “not justified, which 

means unacceptable.” 

 

Furthermore, in this context it should be mentioned that under Dutch law there is a so-called 

half-open system of sources of obligations. The law does not contain a full list of the sources of 

obligations and in general it is assumed that obligations may also arise in special cases where 

there is no legal regulation but only to the extent that accepting alternative sources of obligations 

do fit into the system of the law and connect with the cases that are mentioned in the law. In my 

opinion we have to exercise restraint in this matter. Even more so where there is a source which 

is regulated by law and which offers more than enough possibilities, where appropriate with all 

the required nuances, to reach liability on the basis of broken off negotiations. In my view this 

source is the unlawful act (tort). I feel that a lot can be said for seeing the unlawful termination of 

negotiations as an act in violation of the standards of social propriety which simply imply that the 

negotiating parties also have to have their behaviour determined by the justified interests of the 

other party. Breaking off negotiations in violation of reasonableness and fairness will then be a 

violation of what is proper according to unwritten law of social and economic life and therefore 

leads to illegal acts within the context of article 6:162 of the Dutch Civil Code. Within this 

context, I believe that the standard “social propriety” of article 6:162 of the Dutch Civil Code is 

exchangeable with the reasonableness and fairness which governs, according to a series of 

judgments, not only the contractual, but also the pre-contractual relations. If we accept this as a 

basic principle, I cannot understand why tort cannot be accepted as basis. I strongly prefer, when 

determining the foundations of liability, from a standpoint of legal certainty, to choose the 

traditional sources of obligations, in particular if these connect very well with the relevant factors 

developed in case law as regards judging a case based on alleged unlawfully broken off 

negotiations. 

 

In addition to or, in some cases, in stead of tort as a source of obligations based on broken off 

negotiations, under certain circumstances unjustified enrichment and undue payment could also 

qualify. However, I do not think that this will be the case very often. 

 

If a claim based on broken off negotiations is successful in the sense that it is legally established 

that the negotiations were broken off unlawfully, the disappointed party may also claim that the 

party which broke off the negotiations unlawfully is ordered to continue the negotiations. This 

means: in so far as agreements have not already been made with a third party and unless it is 

evidently pointless because it is certain beforehand that the party breaking off the negotiations 

will remain reluctant to continue the negotiations or will (continue to) frustrate the negotiations. 
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An alternative for a claim to continue negotiations is the claim for damages. In so far as this 

claim is based on the occurrence of legally relevant trust in the formation of the agreement that 

was subject to the negoptitations, a choice can be made between a claim for compensation of the 

costs incurred and a claim for compensation of the lost revenue. Is the claim based on other 

circumstances because of which breaking off the negotiations is unacceptable and (in addition) 

there is no legally relevant trust in the success of the negotiations, then only a claim for 

compensation of the costs incurred is appropriate. 

 

Case law is ambiguous in this respect. In many cases in which payment of lost revenue is claimed - 

in many cases without a clear motivation - only the costs incurred are compensated. Sometimes 

only one or a few types of costs are compensated (and therefore not all of the costs incurred). 

Sometimes even no compensation at all is awarded even though the negotiations were broken off 

unlawfully. However, dogmatically I would like to defend that if as a basic principle it is accepted 

that tort is deemed to be the legal basis for a claim based on unlawfully broken off negotiations, 

compensation of lost revenue should be the basic principle, however on the understanding that if in 

a particular case payment of los of revenue, for any reason whatsoever, is not considered to be 

opportune, a claim can be based on the regulation on circumstances imputed to the victim (art. 

6:101 of the Dutch Civil Code, the regulation on imputation on the basis of reason (article 6:98 of 

the Dutch Civil Code) or on the legal power of mitigation of article 6:109 of the Dutch Civil Code.  

 

As regards the legal consequences of unlawfully broken off negotiations there is a communis opinio 

in literature. This is not the case with respect to the legal consequences of lawfully broken off 

negotiations. The discussion then focuses on the possibility to obtain compensation for acquisition 

costs (negotiation costs) made in the context of the negotiations, if the negotiations can still be 

broken off in a lawful manner. In the judgment Plas/Valburg
2
 the Supreme Court assumed that 

there could be a stage in which the negotiations may still be broken off in a lawful manner but in 

which there is an obligation to compensate the costs of the partner in the negotiations. However, in 

subsequent judgments the Supreme Court did not (in so many words) repeat this rule. Some writers 

therefore believe that the Supreme Court did not want to allow this possibility anymore. I do not 

share this opinion, although I believe that the principle should be that the costs which according to 

public opinion, given the nature and extent of the negotiations, should be paid by the negotiating 

parties, should not be eligible for compensation. Only the part of the costs that exceeds the amount 

which according to public opinion should be for the own account of the parties, under special 

circumstances could be eligible for compensation. In my view an extra condition would be that the 

party, which at the request of the partner in the negotiations made extra costs, at least should have 

trusted that it still had a real chance to compete for the agreement negotiated about while de facto 

has to be established that this was no longer the case. Any party which under such circumstances 

requires from its partner in negotiations to incur extra costs without offering compensation, in my 

opinion acts socially negligent within the context of article 6:162 of the Dutch Civil Code. Under 

certain circumstances unjustified enrichment or, although this will not easily be the case, undue 

payment could also offer a basis for compensation of costs.  

 

Procedures about unlawfully broken off negotiations often cross borders. Therefore in this thesis 

                         
2
 Supreme Court 18 May 1982, Netherlands Law Reports [NJ] 1983, 723. 
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I dedicated a chapter to some private international law aspects of the doctrine. This does not only 

concern under which law in a particular case a claim based on unlawfully broken off 

negotiations, where both partners in the negotiations are not established in the same country, 

would be judged but for instance also the answer to the question which court in such a case 

would alternatively be competent to decide on a claim based on unlawfully broken off 

negotiations. I place these problems both in the light of the “Rome I Convention” (the successor 

of the Unlawful Act (Conflict of Laws) Act (Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad), as well 

as in the light of the ”Rome II Convention” (the sucessor – as of 17 december 2009 – of the so 

called Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations).    

 

As regards the latter regulation (Rome II) article 12 in particular is important. This article states 

that the non-contractual obligation arising from negotiations preceding the conclusion of a 

contract, irrespective of whether the agreement in fact has been concluded, is governed by the 

law that applies to the agreement or that would have applied to the agreement if the agreement 

had been concluded. The European legislator therefore in so many words speaks of a non-

contractual obligation and therefore made a clear choice as regards the foundation for a claim 

based on broken off negotiations. However, article 12 of Rome II also raises questions and 

uncertainties. For instance, an interesting question posed by article 12 of Rome II is the question 

regarding the circumstances needed to reach the alternative rule of the second paragraph of this 

article 12 which determines which law applies if the main rule of article 12, as mentioned above, 

does not offer a solution. In my opinion this alternative rule is only reached in the event that the 

parties negotiated about the law applicable to the agreement to be concluded but (as yet) no 

agreement has been reached in this respect. However, this situation will not occur very often for 

choice-of law clauses will usually not be deemed to be essentials of the agreement negotiated 

about and in practice, in particular in cases where the parties negotiate without legal assistance, 

often are the final parts of commercial contract negotiations. 

 

Not only the question about applicable law poses problems. The question about the alternatively 

competent court also poses problems. This regards the application of the Brussels I Regulation. 

The Supreme Court decided that alternatively competent is the court in the location where - in 

short - the notification that the negotiations are broken off, reaches the disappointed party. In my 

view this leads to arbitrariness and under certain circumstances even to undesirable forum 

shopping. I find that, whatever subtle solution is pursued to reach an alternatively competent 

court, the outcome will always be more or less arbitrary and therefore, following the footsteps of 

some of the lower courts, I wish to advocate that for such claims only the main rule of article 2 of 

the Brussels I Regulation can be followed. 

 

Answering the research questions 

 

From the analysis and the practical research on which this thesis is based, it is evident that the 

doctrine of the broken-off negotiations is of great interest to the legal practice. Because of the 

development of this doctrine, more and more (legal) questions are answered but each time more 

new questions are posed which have not all been answered yet. This thesis contains a number of 

recommendations on the subject, taking into account the principles of the freedom of contract 

and the party autonomy (partly arising from the freedom of contract) as leading principles of our 

Dutch law of obligations which, since the direction taken by the Supreme Court in the JPO/CBB 
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judgment, seem to win more ground compared to case law preceding this judgment.  

 

That the freedom to unilaterally break off negotiations, as arising from the principle of freedom 

of contract, is not without limitations was already obvious since the Plas/Valburg judgment. Are 

there no “other circumstances” which make breaking the negotiations off unacceptable, then will 

have to be examined whether there exists a legally relevant trust in the formation of the 

agreement on the part of the opposing party of the party breaking off the negotiations. Such trust 

in the formation of the agreement may not be assumed too easily. Since the JPO/CBB judgment 

the threshold has already been raised considerably regarding accepting legally relevant trust in 

the formation of an agreement but the practical research shows that the interviewed lawyers and 

company lawyers want to raise the threshold (even) higher than generally follows from case law 

(please see research question a). The legal practice therefore seems to want to hold on to the 

principle of the freedom of contract longer than case law and literature. As regards case law I 

find that there are large differences in the extent of the restraint exercised by the courts when 

assuming lawful trust in the success of the negotiations, but that eventually a violation of the 

general leading principle of the freedom of contract is deemed to be justified the moment the 

interests of one of the contracting partners suffer too much or if because of actions on the part of 

the opposing party trust has been created that the negotiations will be concluded successfully or if 

there are special circumstances on the basis of which honouring these interests has to prevail 

(please see research question a). 

 

To prevent this trust from arising in the formation of any agreement of the kind negotiated about, 

in practice (contractual) conditions precedent are often used. For these conditions may indeed 

ensure that lawfully relevant trust cannot arise or only much less, be it that the efficacy of the 

reservation in question strongly depends on the nature and legal interpretation thereof and the 

measure of consistency taking into account with regard to uphelding the condition (please see 

research question b). 

 

The result of the legally relevant trust in the formation of an agreement arising is that an obligation 

is created to continue negotiations and/or to compensate lost revenue, be it that if there is no legally 

relevant trust but “other circumstances” which make breaking off the negotiations unacceptable, in 

addition to a claim to continue the negotiations there is only a right to compensation of the costs 

incurred (please see research question c). 

 

For instance legally relevant trust in the formation of an agreement may not be assumed as 

quickly as before which is why negotiations may be broken off for a longer period without 

liability to pay compensation. Nonetheless, the practical research shows that the interviewed 

legal practitioners envisage a much larger role for these principles. In any case, with respect to 

some very important parts of the doctrine of the broken-off negotiations I observe a discrepancy 

between the requirements of the legal practice with regard to the direction in which the law 

should develop on these points and current case law and literature.  

 

Conclusions 

 

In summary, this study leads me to the following, most obvious conclusions: 
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1. There is an undesirable large variety in the application in the lower courts of the principle 

formulated by the Supreme Court in the judgment of 12 August 2005 (JPO/CBB) that 

when assuming legally relevant trust in the success of the negotiations a “strict and 

restraint-demanding standard” has to be met. 

2. In case of lawfully broken off negotiations there is no consistency in the judgments of the 

lower courts with respect to a) the question under which circumstances a right to 

compensation of negotiation costs exists, b) which costs are eligible for compensation in 

this situation and c) what is deemed to be the legal basis of this compensation. 

3. A substantial percentage (16%) of the interviewed company lawyers and attorneys feel 

that, until the contractual phase has been reached, one should always be able to break off 

negotiations unilaterally without liability to pay compensation, which does not 

correspond with current case law. 

4. When establishing the extent of legally relevant trust in the formation of the agreement an 

objectified subjective test has to be administered where the personal perception of the 

parties, to the extent in which it was known to the opposite party or should have been 

known, plays an important role. 

5. The interviewed attorneys and company lawyers are seriously divided about the answer to 

the question whether invoking a reservation made during the negotiations should always 

be honoured, while there is consistency in this respect in current case law. 

6. Conditions precedent made during the negotiations may be categorised conclusively, 

where more legal qualifications are possible per category, depending upon the 

circumstances of the case. 

7. Unanswered legal questions are to be found in particular in the area of the possible 

obligation to pay compensation of costs incurred within the context of the negotiations if 

the negotiations are legally broken off in the pre-contractual phase and in the area of 

private international law (more in particular as regards the question when the exception 

rule of article 12 paragraph 2 Rome II applies and to which extent the alternative 

competence rule of article 5 paragraph 3 of the Brussels I Regulation may be invoked). 

 

Recommendations and conclusion 

 

On the basis of the above the following recommendations can be formulated: 

 

1. The court deciding questions of fact, where possible, needs to explain the allowance or 

rejection of a claim based on unlawfully broken off negotiations more extensively and more 

concretely to indicate on the basis of which facts and circumstances legally relevant faith in the 

formation of an agreement has to be assumed or not. 

 

The doctrine of the broken-off negotiations and in particular the answer to the question when the 

existence of legally relevant trust in the formation of the agreement blocks unilaterally breaking 

off negotiations, by definition is highly casuistic. And there is the “strict and restraint-demanding 

standard” required by the Supreme Court the court deciding questions of fact also has to apply 

and the various ways the terms “strict” and “restraint-demanding” are interpreted by the lower 

courts. For the legal practice it is very important that the broadest possible frame of reference is 

created in case law to reflect a concrete situation. This will only be possible if the court deciding 

questions of fact provides sufficient insight into the substantiation and in particular the weight of 
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the factors which induced the court to accept or not accept justified trust in the formation of an 

agreement. 

 

2. It is advisable, in cases in which negotiations are broken off legally, to create clarity in case 

law as regards a) the question under which circumstances a right to compensation of negotiation 

costs exists, b) which costs are eligible for compensation in this situation and c) what is deemed 

to be the legal basis of this compensation. 

 

Neither in literature, nor in case law is there unity about the answer to the questions posed above 

under a) up to and including c). This makes legal actions about compensation of costs in the 

event of lawfully broken off negotiations in a sense comparable to playing Russian roulette, 

leading to legal uncertainty and (possibly even) legal inequality in judgments of comparable 

cases. 

 

3. It is advisable, also in view of the relatively large number of legal proceedings in this field and 

the large differences in legal consequences, if the legal practice would handle the use of 

conditions precedent in the pre-contractual phase more consciously. 

 

Conditions precedent are regularly, be it for different reasons, applied in the negotiation 

trajectory. There are relatively many legal proceedings about the legal consequences of the 

application of conditions precedent. The legal practice seems insufficiently aware of the possible 

complications that may arise when using various conditions precedent (for instance in the field of 

doctrines such as: the potestative condition, explanation, abuse of rights, conditional obligations, 

tort, etc.). 

 

Finally: the doctrine of the broken off negotiations, even though the foundation was laid over a 

quarter of a century ago and has considerably developed since, is a fascinating doctrine which 

goes to the core of our law of obligations and without a doubt will captivate us with new 

developments in the future as well. 
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Bijlage 1 
Questionnaire ten behoeve van de bedrijfsjuristen  

 



 

   

Questionnaire ten behoeve van bedrijfsjuristen 

I  Inhoudelijke vragen 

 

1. Bent u – in grote lijnen – bekend met de jurisprudentie over het leerstuk van afgebroken 

onderhandelingen (recentelijk bijvoorbeeld in het arrest JPO / CBB (HR 12 augustus 2005, 

NJ 2005, 467))? 

 

○ Ja 

 

○ Nee 

 

(indien bij vraag 1 “Ja” wordt gekozen:) 

 

1a. De huidige jurisprudentie biedt voor mij voldoende aanknopingspunten om vast 

 te stellen of het één van partijen vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af te 

 breken zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn. 

 

Geheel mee eens      Geheel mee oneens 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

2. Zonder nu al acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg van 

het afbreken van onderhandelingen, met welk uitgangspunt is volgens u de praktijk het 

meest gediend (1 optie mogelijk)? 

 

o Onderhandelingen zouden altijd, ongeacht de reden daarvoor, eenzijdig afgebroken 

moeten kunnen worden tot het moment waarop wilsovereenstemming is bereikt. 

 

o Onderhandelingen kunnen weliswaar een stadium bereiken waarin deze niet meer 

eenzijdig kunnen worden afgebroken, maar een dergelijk stadium zou slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen moeten worden bereikt. 

 

o Onderhandelingen zouden al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig moeten kunnen 

worden afgebroken, tenzij daarvoor zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in 

de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. 

 

o Anders, namelijk: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

(indien antwoord 2C (derde punt) wordt gekozen:) 

 

2a. U vindt dat onderhandelingen al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig zouden 

moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor zwaarwegende omstandigheden 

bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. Vindt u dat het 

elders kunnen verkrijgen van een (substantieel) lagere prijs of anderszins betere 

tegenprestatie in dat verband een voldoende zwaarwegende omstandigheid oplevert? 



   

Questionnaire ten behoeve van bedrijfsjuristen - 2 -  

 

○ Ja 

 

 ○ Nee 

 

3. Het eenzijdig afbreken van onderhandelingen kan onder omstandigheden leiden tot 

schadeplichtigheid van de partij die de onderhandelingen afbreekt. 

 

Geheel mee eens      Geheel mee oneens 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

4. Indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, dan zou er zowel recht op 

vergoeding van het negatief contractsbelang (geleden verlies) als op vergoeding van het 

positief contractsbelang (gederfde winst) dienen te bestaan. 

 

Geheel mee eens      Geheel mee oneens 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

II Voorbehouden 

 

5. Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken 

van voorbehouden (zoals bijvoorbeeld: een voorbehoud van goedkeuring van een (ander) 

orgaan van een vennootschap)? 

 

Heel belangrijk      Niet belangrijk 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

6. In welke mate maakt u gebruik van voorbehouden (als bedoeld bij vraag 5) tijdens het 

voeren van onderhandelingen. 

 

Heel vaak       Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

7. Welk van de navolgende voorbehouden gebruikt u regelmatig (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 

o Voorbehoud goedkeuring van een (ander) orgaan binnen een rechtspersoon 

o Voorbehoud goedkeuring Nma 

o Voorbehoud goedkeuring vakbond(en) 

o Financieringsvoorbehoud 

o Het voorbehoud dat een overeenkomst eerst tot stand komt indien de overeenstemming 

van partijen schriftelijk is vastgelegd (“subject to contract”) 

o Het voorbehoud dat een overeenkomst eerst tot stand komt indien de schriftelijke 

versie daarvan door partijen is ondertekend (“subject to signature”) 

o Anders, namelijk (bijvoorbeeld SER):_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



   

Questionnaire ten behoeve van bedrijfsjuristen - 3 -  

 

8. Indien u gebruik maakt van het voorbehoud van goedkeuring door een ander orgaan van 

een rechtspersoon, welk orgaan of welke organen (meerde antwoorden mogelijk) kiest u 

dan doorgaans? 

 

a. Voorbehoud goedkeuring raad van commissarissen 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

b. Voorbehoud goedkeuring raad van bestuur/bestuurder 

 

Heel vaak     Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

c. Voorbehoud positief advies (centrale) ondernemingsraad 

 

Heel vaak     Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

d. Voorbehoud goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders 

 

Heel vaak     Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

9. Waarmee is volgens u de praktijk het meest gediend (1 optie mogelijk)? 

 

o Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou, ongeacht de achterliggende 

reden voor dat beroep, altijd mogelijk moeten zijn. 

 

o Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn 

indien daarvoor redelijke argumenten bestaan, ook wanneer deze in de risicosfeer 

liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt.  

 

o Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn 

indien daarvoor zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer 

liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt. 

 

o Anders, namelijk: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. Vindt u – abstraherend van de huidige jurisprudentie op dit punt – dat, ingeval van een 

bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is 

gemaakt zich dient in te spannen om de goedkeuring ook te verkrijgen (bijvoorbeeld ten 

opzichte van de situatie dat, nadat de onderhandelingen zijn afgerond, met een advies om 

geen goedkeuring te verlenen, formeel om goedkeuring wordt gevraagd)? 



   

Questionnaire ten behoeve van bedrijfsjuristen - 4 -  

 

Ja       Nee 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

11. In hoeveel procent van de gevallen wordt, naar uw schatting, gemiddeld per jaar een 

beroep gedaan op een voorbehoud in de zaken waarbij u betrokken bent geweest (derhalve: 

zowel aan uw zijde als van de zijde van de wederpartij)? 

 

in circa …………………% van de gevallen 

 

12. In hoeveel procent van de gevallen waarin een beroep op het voorbehoud als hiervoor 

bedoeld werd gedaan, leidde dit tot een geschil (van een geschil is sprake indien de 

legitimiteit van het beroep door de wederpartij werd betwist en dit leidde tot een 

substantiële discussie over de eenzijdige beëindiging van de onderhandelingen)? 

 

in circa …………………% van de gevallen 

 

13. In hoeveel procent van de gevallen van een beroep op een voorbehoud als hiervoor bedoeld 

leidde dit tot een geschil waarover een juridische procedure (arbitrage en minitrage 

daaronder mede begrepen) of mediation werd gevoerd? 

 

in circa …………………% van de gevallen 

 

14. Indien een geschil geleid heeft tot een uitspraak in een juridische procedure, kunt u 

daarvan dan een vindplaats vermelden? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

15. Bent u van mening dat de mate waarin, bij een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, het 

orgaan dat goedkeuring dient te verlenen, is geïnformeerd over de stand van de 

onderhandelingen van invloed dient te zijn op de vraag in hoeverre het voorbehoud nog 

kan worden ingeroepen? 

 

○ Ja 

○ Nee 

○ Geen mening 

 

16. Indien u goedkeuring van een (ander) orgaan binnen uw organisatie heeft bedongen, komt 

het dan voor dat u dit (andere) orgaan bewust bepaalde informatie over de stand van het 

onderhandelingsproces onthoudt, teneinde te voorkomen dat op het bedongen voorbehoud 

geen beroep meer kan worden gedaan? 

 

○ Ja 

○ Nee 

 

17. Bestaat er binnen uw onderneming beleid op dit punt? 

 



   

Questionnaire ten behoeve van bedrijfsjuristen - 5 -  

a. Ja 

b. Nee 

c. Onbekend 

 

18. Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te 

hebben om afspraken te kunnen maken over het onderhandelingsproces zelf, zoals 

bijvoorbeeld afspraken omtrent het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid 

de onderhandelingen af te breken, etc.? 

 

Heel belangrijk      Niet belangrijk 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

19. In hoeverre maakt u gebruik van documenten als “Letters of Intent”, “Memoranda of 

Understanding” of soortgelijke documenten als instrument om bewust binding te creëren 

dan wel om zoveel mogelijk vrijheid te creëren om de onderhandelingen te kunnen 

afbreken? 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

20. Maakt u in onderhandelingen afspraken over (de beperking van de) vrijheid van partijen 

om die onderhandelingen, desnoods eenzijdig, af te kunnen breken? 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

21. Maakt u in onderhandelingen afspraken over kostentoedeling in geval de onderhandelingen 

worden afgebroken? 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

22. Maakt u in onderhandelingen een forumkeuze-afspraak voor het geval in de 

onderhandelingsfase een geschil ontstaat? 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

23. Maakt u, indien u met een buitenlandse wederpartij onderhandelt, een afspraak over het op 

de onderhandelingsfase toepasselijke recht? 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

III Afsluitende inhoudelijke vraag 

 

24. Heeft u nog opmerkingen die u in het kader van dit onderzoek voor de onderzoeker van 

belang acht? 



   

Questionnaire ten behoeve van bedrijfsjuristen - 6 -  

 

○ Nee 

○ Ja, namelijk :__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

IV  Profielschetsvragen 

 

25. Hoe wenst u deze enquête in te vullen?  

 

○ Anoniem. 

 

○ Niet anoniem. 

 

(indien bij vraag 25 voor “Niet anoniem” wordt gekozen:) 

 

25a Uw adresgegevens zijn: 

 

Kantoornaam : __________________________ 

Naam  : __________________________ 

Adres  : __________________________ 

Postbus  : __________________________ 

Telefoon  : __________________________ 

Telefax  : __________________________ 

E-mail:  : __________________________ 

 

25b Heeft u er bezwaar tegen wanneer de onderzoeker u benadert met nadere vragen 

terzake van het onderwerp van deze questionnaire? 

 

○ Ja 

○ Nee 

 

26. Hoeveel werknemers zijn er op dit moment bij uw onderneming werkzaam (op basis van 

fte’s)? 

 

________ werknemers 

 

27. In welke sector bent u voornamelijk werkzaam? 

 

○ Private sector 

○ (Semi)publieke sector 

 

28. Is de onderneming waarvoor u werkzaam bent beursgenoteerd? 

 

○ Ja 

○ Nee 
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29. Bent u tevens advocaat in dienstbetrekking? 

 

○ Ja 

○ Nee 

 

30. Hoe vaak bent u beroepsmatig betrokken onderhandelingen over (de totstandkoming van) 

commerciële overeenkomsten? 

 

Zeer regelmatig          Zelden tot nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Questionnaire ten behoeve van advocaten 

I  Inhoudelijke vragen 

 

1. Bent u – in grote lijnen – bekend met de jurisprudentie over het leerstuk van afgebroken 

onderhandelingen (recentelijk bijvoorbeeld in het arrest JPO / CBB (HR 12 augustus 2005, 

NJ 2005, 467))? 

 

0 Ja 

 

0 Nee 

 

(indien bij vraag 1 “Ja” wordt gekozen:) 

 

1a. De huidige jurisprudentie biedt voor mij voldoende aanknopingspunten om vast 

 te stellen of het één van partijen vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af te 

 breken zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn. 

 

Geheel mee eens      Geheel mee oneens 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

2. Zonder nu al acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg van 

het afbreken van onderhandelingen, met welk uitgangspunt is volgens u de praktijk het 

meest gediend (1 optie mogelijk)? 

 

o Onderhandelingen zouden altijd, ongeacht de reden daarvoor, eenzijdig afgebroken 

moeten kunnen worden tot het moment waarop wilsovereenstemming is bereikt. 

 

o Onderhandelingen kunnen weliswaar een stadium bereiken waarin deze niet meer 

eenzijdig kunnen worden afgebroken, maar een dergelijk stadium zou slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen moeten worden bereikt. 

 

o Onderhandelingen zouden al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig moeten kunnen 

worden afgebroken, tenzij daarvoor zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in 

de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. 

 

o Anders, namelijk: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

(indien antwoord 2C (derde punt) wordt gekozen:) 

 

2a. U vindt dat onderhandelingen al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig zouden 

moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor zwaarwegende omstandigheden 

bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. Vindt u dat het 

elders kunnen verkrijgen van een (substantieel) lagere prijs of anderszins betere 

tegenprestatie in dat verband een voldoende zwaarwegende omstandigheid oplevert? 
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○ Ja 

 

  ○ Nee 

 

3. Het eenzijdig afbreken van onderhandelingen kan onder omstandigheden leiden tot 

schadeplichtigheid van de partij die de onderhandelingen afbreekt. 

 

Geheel mee eens       Geheel mee oneens 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

4. Indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, dan zou er zowel recht op 

vergoeding van het negatief contractsbelang (geleden verlies) als op vergoeding van het 

positief contractsbelang (gederfde winst) dienen te bestaan. 

 

Geheel mee eens      Geheel mee oneens 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

II Voorbehouden 

 

5. Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken 

van voorbehouden (zoals bijvoorbeeld: een voorbehoud van goedkeuring van een (ander) 

orgaan van een vennootschap)? 

 

Heel belangrijk      Niet belangrijk 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

6. In welke mate maakt u gebruik van voorbehouden tijdens het voeren van 

onderhandelingen. 

 

Heel vaak       Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

7. Welk van de navolgende voorbehouden gebruikt u regelmatig (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 

o Voorbehoud goedkeuring van een (ander) orgaan binnen een rechtspersoon 

o Voorbehoud goedkeuring Nma 

o Voorbehoud goedkeuring vakbond(en) 

o Financieringsvoorbehoud 

o Het voorbehoud dat een overeenkomst eerst tot stand komt indien de overeenstemming 

van partijen schriftelijk is vastgelegd (“subject to contract”) 

o Het voorbehoud dat een overeenkomst eerst tot stand komt indien de schriftelijke 

versie daarvan door partijen is ondertekend (“subject to signature”) 

o Anders, namelijk (bijvoorbeeld SER):_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8. Indien u gebruik maakt van het voorbehoud van goedkeuring door een ander orgaan van 

een rechtspersoon, welk orgaan of welke organen (meerde antwoorden mogelijk) kiest u 

dan doorgaans? 

 

a. Voorbehoud goedkeuring raad van commissarissen 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

b. Voorbehoud goedkeuring raad van bestuur/bestuurder 

 

Heel vaak     Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

c. Voorbehoud positief advies (centrale) ondernemingsraad 

 

Heel vaak     Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

d. Voorbehoud goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders 

 

Heel vaak     Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

9. Waarmee is volgens u de praktijk het meest gediend (1 optie mogelijk)? 

 

o Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou, ongeacht de achterliggende 

reden voor dat beroep, altijd mogelijk moeten zijn. 

 

o Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn 

indien daarvoor redelijke argumenten bestaan, ook wanneer deze in de risicosfeer 

liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt.  

 

o Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn 

indien daarvoor zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer 

liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt. 

 

o Anders, namelijk: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________ 

 

10. Vindt u – abstraherend van de huidige jurisprudentie op dit punt – dat, ingeval van een 

bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is 

gemaakt zich dient in te spannen om de goedkeuring ook te verkrijgen (bijvoorbeeld ten 

opzichte van de situatie dat, nadat de onderhandelingen zijn afgerond, met een advies om 

geen goedkeuring te verlenen, formeel om goedkeuring wordt gevraagd)? 
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Ja       Nee 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

11. In hoeveel procent van de gevallen wordt, naar uw schatting, gemiddeld per jaar een 

beroep gedaan op een voorbehoud in de zaken waarbij u betrokken bent geweest (derhalve: 

zowel aan uw zijde als van de zijde van de wederpartij)? 

 

in circa …………………% van de gevallen 

 

12. In hoeveel procent van de gevallen waarin een beroep op het voorbehoud als hiervoor 

bedoeld werd gedaan, leidde dit tot een geschil (van een geschil is sprake indien de 

legitimiteit van het beroep door de wederpartij werd betwist en dit leidde tot een 

substantiële discussie over de eenzijdige beëindiging van de onderhandelingen)? 

 

in circa …………………% van de gevallen 

 

13. In hoeveel procent van de gevallen van een beroep op een voorbehoud als hiervoor bedoeld 

leidde dit tot een geschil waarover een juridische procedure (arbitrage en minitrage 

daaronder mede begrepen) of mediation werd gevoerd? 

 

in circa …………………% van de gevallen 

 

14. Indien een geschil geleid heeft tot een uitspraak in een juridische procedure, kunt u 

daarvan dan een vindplaats vermelden? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

15. Bent u van mening dat de mate waarin, bij een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, het 

orgaan dat goedkeuring dient te verlenen, is geïnformeerd over de stand van de 

onderhandelingen van invloed dient te zijn op de vraag in hoeverre het voorbehoud nog 

kan worden ingeroepen? 

 

○ Ja 

○ Nee 

○ Geen mening 

 

16. Indien u het voorbehoud van goedkeuring van een (ander) orgaan binnen de organisatie 

van uw cliënt heeft bedongen, adviseert u uw cliënt dan over de mate waarin dat orgaan 

dient te worden geïnformeerd met betrekking tot de stand van de onderhandelingen?  

 

○ Ja 

○ Nee 

 

17. Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te 

hebben om afspraken te kunnen maken over het onderhandelingsproces zelf, zoals 

bijvoorbeeld afspraken omtrent het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid 

de onderhandelingen af te breken, etc.? 
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Heel belangrijk      Niet belangrijk 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

18. Maakt u in uw advisering gebruik van documenten als “Letters of Intent”, “Memoranda of 

Understanding” of soortgelijke documenten als instrument om bewust binding te creëren 

dan wel om zoveel mogelijk vrijheid te creëren om de onderhandelingen te kunnen 

afbreken? 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

19. Maakt u in onderhandelingen afspraken over (de beperking van de) vrijheid van partijen 

om die onderhandelingen, desnoods eenzijdig, af te kunnen breken? 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

20. Maakt u in onderhandelingen afspraken over kostentoedeling in geval de onderhandelingen 

worden afgebroken? 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

21. Maakt u in onderhandelingen een forumkeuze-afspraak voor het geval in de 

onderhandelingsfase een geschil ontstaat? 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

22. Maakt u, indien u met een buitenlandse wederpartij onderhandelt, een afspraak over het op 

de onderhandelingsfase toepasselijke recht? 

 

Heel vaak      Nagenoeg nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

III Afsluitende inhoudelijke vraag 

 

23. Heeft u nog opmerkingen die u in het kader van dit onderzoek voor de onderzoeker van 

belang acht? 

 

○ Nee 

○ Ja, namelijk :__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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IV  Profielschetsvragen 

 

24. Hoe wenst u deze enquête in te vullen?  

 

○ Anoniem. 

 

○ Niet anoniem. 

 

(indien bij vraag 24 voor “Niet anoniem” wordt gekozen:) 

 

24a Uw adresgegevens zijn: 

 

Kantoornaam : __________________________ 

Naam  : __________________________ 

Adres  : __________________________ 

Postbus  : __________________________ 

Telefoon  : __________________________ 

Telefax  : __________________________ 

E-mail:  : __________________________ 

 

24b Heeft u er bezwaar tegen wanneer de onderzoeker u benadert met nadere vragen 

terzake van het onderwerp van deze questionnaire? 

 

○ Ja 

○ Nee 

 

 

25. Hoeveel ervaringsjaren heeft u in de advocatuur?:_____________________ 

 

26. Hoeveel advocaten zijn er bij uw kantoor op dit moment werkzaam (circa op basis van 

fte’s)? 

 

 _________ advocaten  

 

27. In welke sector bent u als advocaat voornamelijk werkzaam? 

 

○ Private sector 

○ (Semi)publieke sector 

 

28. Voor welke cliënten treedt u in de meerderheid van de gevallen op? 

 

○ Beursgenoteerde ondernemingen 

○ Niet-beursgenoteerde ondernemingen 

○ Anders 

 

29. Binnen welk (rechts)gebied bent u voornamelijk werkzaam (meerdere opties mogelijk)? 
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o Ondernemingsrecht 

o Arbeidsrecht 

o Bestuursrecht 

o Vastgoed 

o Insolventie 

o Verzekeringsrecht 

o Aansprakelijkheidsrecht 

o Huurrecht 

o Familierecht 

o Anders, namelijk: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

30. Hoe vaak bent u beroepsmatig betrokken onderhandelingen over (de totstandkoming van) 

commerciële overeenkomsten? 

 

Zeer regelmatig      Zelden tot nooit 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Rapportage
Onderzoek afgebroken onderhandelingen

maart 2007

onderzoek door:
mr. M.R. Ruygvoorn

uitvoering:
i-link2

Jorma Turkenburg



Inhoudelijke vragen

Jurisprudentie afgebroken onderhandelingen

Bent u - in grote lijnen - bekend met de jurisprudentie over het leerstuk van afgebroken onderhandelingen (recentelijk bijvoorbeeld in het arrest JPO / CBB (HR
12 augustus 2005, NJ 2005, 467))?

Bent u bekend met de jurisprudentie over het leerstuk van

afgebroken onderhandelingen?

Ja 261 89%

Nee 33 11%

Totaal 294 100%

Aanknopingspunten

De huidige jurisprudentie biedt voor mij voldoende aanknopingspunten om vast te stellen of het ��n van partijen vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af
te breken zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Gemiddelde score: 3.62
n = 261

1 = Geheel mee eens
4 = Neutraal
7 = Geheel mee oneens

De huidige jurisprudentie biedt voor mij voldoende aanknopingspunten om vast te stellen of het ��n van partijen vrij staat om de

onderhandelingen eenzijdig af te breken zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Geheel mee eens 7 3%

45 17%

86 33%

Neutraal 51 20%

49 19%

21 8%

Geheel mee oneens 2 1%

2



Gerechtvaardigd vertrouwen

Op grond van de huidige jurisprudentie staat het onder meer een partij niet meer vrij om onderhandelingen eenzijdig af te breken, indien dit op grond van het
gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst onaanvaardbaar zou zijn.

Gemiddelde score: 2.55
n = 294

1 = Nooit, of slechts bij zeer hoge uitzondering
5 = Neutraal
9 = Snel

Op grond van de huidige jurisprudentie staat het onder meer een partij niet meer vrij om onderhandelingen eenzijdig af te breken, indien dit op

grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst onaanvaardbaar zou zijn. Door

middel van het verschuiven van de pijl op de onderstaande balk wordt u verzocht aan te geven wanneer naar uw mening het hiervoor bedoelde

gerechtvaardigd vertrouwen zou dienen te worden aangenomen.

Nooit / zeer hoge uitzondering 50 17%

129 44%

69 23%

15 5%

Neutraal 17 6%

8 3%

5 2%

1 0%

Snel
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Praktijk het meest gediend

Zonder nu al acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg van het afbreken van onderhandelingen, met welk uitgangspunt is
volgens u de praktijk het meest gediend (1 optie mogelijk)?

Zonder nu al acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg van het afbreken van onderhandelingen, met welk

uitgangspunt is volgens u de praktijk het meest gediend?

Onderhandelingen zouden altijd, ongeacht de reden daarvoor, eenzijdig afgebroken moeten kunnen worden tot het moment waarop
wilsovereenstemming is bereikt.

48 16%

Onderhandelingen kunnen weliswaar een stadium bereiken waarin deze niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken, maar een
dergelijk stadium zou slechts in zeer uitzonderlijke gevallen moeten worden bereikt.

221 75%

Onderhandelingen zouden al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor
zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij.

5 2%

Anders, namelijk: 20 7%

Totaal 294 100%
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Anders, namelijk

antwoord B, maar dan niet in zeer uitzonderlijke gevallen 1

zolang de schadeplicht beperkt blijft tot kosten en niet de gemiste winst omvat - om de twee extremene maar even te noemen - ben ik het eens
met de derde stelling/het derde antwoord

1

Onderhandelingen kunnen enkel afgebroken worden als blijkt dat op kernafspraken geen overeenstemming kan worden bereikt en nog een
uitvoering is gegeven. Vertrouwen speelt hierbij een grote rol. Misbruik van vertrouwen door te doen alsof men een contract wil aangaan en het
daar ook op aanstuurt om zoveel mogelijk informatie te vergaren van de ander partij die daarbij aan het werk wordt gezet ( dat steeds vaker lijkt
voor te komen) - om elders een goedkopere deal te sluiten, moet worden afgestraft , bijvoorbeeld door verplicht door te onderhandelingen

1

Onderhandelingen mogen dan slechts eenzijdig worden afgebroken indien geen wilsovereenstemming bestaat over de essentie(s) van de aan die
onderhandelingen ten grondslag liggende door partijen te sluiten overeenkomst. De voor de betreffende overeenkomst gebruikelijke bepalingen
en bedingen dienen niet te worden aangemerkt als essentie(s).

1

ergens tussen 2 en 3 in (sneller dan 2, minder snel dan 3) 1

Er zou meer rekening mee moeten worden gehouden met de context waarbinnen de onderhandelingen gevoerd worden en wat de actores in
verschillende sectoren zelf beschouwen als het moment waarop zij de onderhandelingen hebben afgesloten en iets zijn overeengekomen. In veel
(internationale) handelssectoren is het gebruikelijk dat er pas bindende wilsovereenstemming bestaat als die overeenstemming is vastgelegd in
een onderhandse akte. Het al dan niet bestaan van die akte dient in die gevallen in beginsel leidend te zijn voor de vraag of er nog sprake is van
onderhandeling of al sprake is van wilsovereenstemming. Met name buitenlandse partijen, maar ook veel Nederlanders, vertrouwen erop dat de
zaak eerst definitief rond is (en zij daarvoor zich dus nog kunnen terugtrekken) als een overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. De Nederlandse
rechtspraktijk zou meer rekening moeten houden met dat vertrouwen.

1

grofweg als het tweede alternatief, maar het zijn niet zeer uitzonderlijke gevallen, maar een vergevorderd stadium (er zo goed als uit zijn) 1

optie 1, zij het dat de afbrekende partij alsdan wel schadeplichtig wordt ter zake van de door de andere partij in het kader van de
onderhandelingen gemaakte kosten

1

Er moet een splitsing komen tussen de schadeplichtigheid en de vraag of de onderhandelingen afgebroken kunnen worden. Afbreken moet m.i.
altijd kunnen behoudens uitzonderlijke omstandigheden (m.n. vertrouwensbeginsel), van schadeplichtigheid moet m.i. vaker sprake kunnen zijn
(met name waar het betreft gemaakte kosten).

1

Ergens tussen de "zeer uitzonderlijke gevallen" en "overmacht" ligt nog een gebied. Ik zou het daarin willen zoeken. Een betere omschrijving zou
wellicht zijn dat het verbod van afbreken "niet al te makkelijk moet worden aangenomen"

1

Als het vertrouwen van de andere partij op het tot standkomen van de overeenkomst (gewekt door de wederpartij) zo groot is dat het afbreken
van de onderhandelingen kennelijk onredelijk zou zijn.

1

van te voren overeenkomen welke uitgangspunten gelden, bijv. subject to contract, of wie welke kosten betaald. de praktijk is niet gediend met
het achteraf subatten over deze vraag.

1

"zeer uitzoderlijke gevallen" vind ik te ver gaan; het kan ook al in een eerder stadium het geval zijn 1

m.i. zit er tussen de punten 2 en 3 in deze vraag nog wel een hoop ruimte (punt 2 "slechts in zeer uitzonderlijke gevallen" / punt 3: "al in een
vroeg stadium" niet meer afbreken, tenzij zwaarwegende omstandigheden). M.i. zou het keerpunt ergens daar tussenin moeten liggen, nl dat er
zich omstandigheden hebben voorgedaan waardoor een partij er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat er in ieder geval een overeenkomst tot
stand zou komen.

1

Onderhandelingen kunnen - afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in de
daadwerkelijke totstandkoming van wilsovereenstemming een sleutelrol speelt - een stadium bereiken waarin deze niet meer eenzijdig kunnen
worden afgebroken. Dat stadium is niet "vroeg" en zou ook niet "slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden moeten worden bereikt".

1

Partijen kunnen daarover bij de aanvang van de onderhandelingen afspraken maken. Bij afwezigheid daarvan bevindt mijn standpunt zich ergens
tussen uw tweede en derde bullet.

1

op moment dat bepaalde verwachtingen zijn gewekt, bijv investeringen gemaakt/ personeel aangenomen dat soort zaken, dan kan het niet meer
worden afgebroken zonder schade te vergoeden

1

hangt van de omstandigheden af. De drie fasen leer vind ik zo gek nog niet. Als er kosten gemaakt zijn moeten die ook indien daar aanleiding toe
is vergoed worden.

1

Onderhandelingen kunnen weliswaar een stadium bereiken waarin deze niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken, maar een dergelijk
stadium zou niet al te snel moeten worden aangenomen

1

zelfde als twee maar dan 'zeer' doorhalen 1
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U vindt dat onderhandelingen al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor zwaarwegende
omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. Vindt u dat het elders kunnen verkrijgen van een (substantieel) lagere prijs of
anderszins betere tegenprestatie in dat verband een voldoende zwaarwegende omstandigheid oplevert?

U vindt dat onderhandelingen al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor

zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. Vindt u dat het elders kunnen

verkrijgen van een (substantieel) lagere prijs of anderszins betere tegenprestatie in dat verband een voldoende zwaarwegende

omstandigheid oplevert?

Ja 4 67%

Nee 2 33%

Totaal 6 100%
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Schadeplichtigheid

Het eenzijdig afbreken van onderhandelingen kan onder omstandigheden leiden tot schadeplichtigheid van de partij die de onderhandelingen afbreekt.

Gemiddelde score: 2.50
n = 294

1 = Geheel mee eens
4 = Neutraal
7 = Geheel mee oneens

Het eenzijdig afbreken van onderhandelingen kan onder omstandigheden leiden tot schadeplichtigheid van de partij die de

onderhandelingen afbreekt.

Geheel mee eens 98 33%

91 31%

44 15%

Neutraal 21 7%

6 2%

28 10%

Geheel mee oneens 6 2%

Recht op vergoeding

Indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, dan zou er zowel recht op vergoeding van het negatief contractsbelang (geleden verlies) als op
vergoeding van het positief contractsbelang (gederfde winst) dienen te bestaan.

Gemiddelde score: 4.29
n = 294

1 = Geheel mee eens
4 = Neutraal
7 = Geheel mee oneens

Indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, dan zou er zowel recht op vergoeding van het negatief

contractsbelang (geleden verlies) als op vergoeding van het positief contractsbelang (gederfde winst) dienen te bestaan.

Geheel mee eens 26 9%

35 12%

48 16%

Neutraal 48 16%

39 13%

53 18%

Geheel mee oneens 45 15%
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Voorbehouden

Voorbehouden

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken van voorbehouden (zoals bijvoorbeeld: een voorbehoud van
goedkeuring van een (ander) orgaan van een vennootschap)?

Gemiddelde score: 1.63
n = 294

1 = Heel belangrijk
4 = Neutraal
7 = Niet belangrijk

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken van voorbehouden (zoals bijvoorbeeld: een

voorbehoud van goedkeuring van een (ander) orgaan van een vennootschap)?

Heel belangrijk 167 57%

92 31%

26 9%

Neutraal 3 1%

1 0%

2 1%

Niet belangrijk 3 1%

Gebruik van voorbehouden

In welke mate maakt u gebruik van voorbehouden (als bedoeld bij de vorige vraag) tijdens het voeren van onderhandelingen?

Gemiddelde score: 1.87
n = 294

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

In welke mate maakt u gebruik van voorbehouden (als bedoeld bij de vorige vraag) tijdens het voeren van onderhandelingen?

Heel vaak 135 46%

106 36%

31 11%

Neutraal 10 3%

4 1%

5 2%

Nagenoeg nooit 3 1%
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Welke voorbehouden

Welk van de navolgende voorbehouden gebruikt u regelmatig (meerdere antwoorden mogelijk)?

Welk van de navolgende voorbehouden gebruikt u regelmatig (meerdere antwoorden mogelijk)?

(Ander) orgaan 90

Nma 37

Vakbond(en) 20

Financieringsvoorbehoud 52

Subject to contract 47

Subject to signature 41

Anders 18

Anders, namelijk
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Goedkeuring verzekeraar 1

Goedkeuring Rechter-Commissaris en crediteurencommissie 1

Vaak adviseer ik in het kader van projectontwikkeling [waarbij partijen een langdurige - lees meerjarige - rechtsverhouding kunnnen krijgen] dat
partijen eerst een intentieovereenkomst sluiten, die er eigenlijk toe dient de onderhandelingsfase over een samenwerkingsovereenkomst af te
dekken. Die intentie-ovk regelt vrijwel niets inhoudelijks over die samenwerking, maar regelt het overleg tussen partijen, hoe partijen van elkaar
af kunnen en wat er dan met gemaakte kosten gebeurt. Een voor-ovk dus. Dit advies wordt vaak gevolgd.

1

Voorbehoud toestemming (curator en) rechter-commissaris 1

voorbehoud goedkeuring gemeentebestuur (na op ambtelijk niveau bereikt akkoord) 1

ser 1

RC 1

goedkeuring cli�nt 1

SER, OR 2

instemming topholding (indirect aandeelhouder) 1

goedkeuring derde-contractspartijen 1

SER en OR 1

bevredigende uitkomst DD; advies OR 1

SER Fusiecode 1

overleg vakbonde, advies maar geen negatief advies OR 1

bij fusies 1

due diligence 1

voorbehoud dat zich geen 'material adverse change' heeft voorgedaan 1

Uitkomst due diligence; verificatie (financiele en operationele) aannames bij het aangaan van een LOI 1

Het voorbehoud dat de overeenkomst pas tot stand komt als een andere overeenkomst ook tot stand komt (opschortende voorwaarde), bv. een
be�indigingsovereenkomst m.b.t. een onderhuurovereenkomst onder voorbehoud dat een soortgelijke overeenkomst m.b.t. de
hoofdhuurovereenkomst kan worden gesloten.

1

(positief) advies ondernemingsraad 1

final overeenstemming finale contractsdocumentatie 1

Voorbehoud goedkeuring ondernemingsraad 1

goedkeruing toestemming andere contractspartij zoals gemeente 1

Voorbehoud rechterlijke goedkeuring 1

approval door fiscalist, accountant etc. 1

Evt. noodzakelijk fiscaal arrangement 1

SER 3

voorbehoud van toezichthouder, bijvoorbeeld Centrale Bank of Ministerie van Financien (in het betreffende land) 1

SER, Material adverse change, overeenkomst management, oplossen change of control. 1

afhankelijkheid andere rechtsrelaties 1

rechter commissaris in faillissementen 1

voorbehoud positief advies ondernemingsraad 1

SER, investeringscommissie. 1

Goedkeuring vakbonden moet zijn: geen negatief advies ondernemingsraden. Subject to contract and signature worden veelal gecombineerd in
��n voorwaarde.

1

voorbehoud van overeenstemming op alle desnoods niet onmiddellijk verwante punten (package deal) 1

veschaffen van (i) "condition precedent documenten" (zoals besluiten, KvK-uittreksels, officer's certificate(s)), (ii) legal opinion(s) en (iii)
getekende versies van andere, gerelateerde documenten (met name zekerhedendocumentatie).

1

vervulling van vooraf aangegeven "conditions precedent", zoals aanvaardbare uitkomst due diligence 1

uitkomst dd; TINILEA; 1

Instemming client waarvoor als advocaat wordt opgetreden; instemming RC als ik onderhandel in de hoedanigheid van curator in faillissementen 1

Goedkeuring rechter-commissaris (in faillissementen) 1

OR en SER 1

positief advies or; goedkeuring bepaalde aandeelhouder 1

goedkeuring directie/aandeelhouders/commissarissen 1
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Voorbehoud van goedkeuring

Indien u gebruik maakt van het voorbehoud van goedkeuring door een ander orgaan van een rechtspersoon, welk orgaan of welke organen kiest u dan
doorgaans?

a) Voorbehoud goedkeuring raad van commissarissen

Gemiddelde score: 3.18
n = 249

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

a) Voorbehoud goedkeuring raad van commissarissen

Heel vaak 53 21%

72 29%

40 16%

Neutraal 28 11%

5 2%

19 8%

Nagenoeg nooit 32 13%

b) Voorbehoud goedkeuring raad van bestuur/bestuurder

Gemiddelde score: 3.36
n = 264

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

b) Voorbehoud goedkeuring raad van bestuur/bestuurder

Heel vaak 45 17%

79 30%

42 16%

Neutraal 28 11%

11 4%

21 8%

Nagenoeg nooit 38 14%
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c) Voorbehoud positief advies (centrale) ondernemingsraad

Gemiddelde score: 3.95
n = 240

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

c) Voorbehoud positief advies (centrale) ondernemingsraad

Heel vaak 34 14%

48 20%

36 15%

Neutraal 32 13%

12 5%

23 10%

Nagenoeg nooit 55 23%

d) Voorbehoud goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders

Gemiddelde score: 4.05
n = 250

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

d) Voorbehoud goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders

Heel vaak 29 12%

45 18%

46 18%

Neutraal 32 13%

15 6%

28 11%

Nagenoeg nooit 55 22%
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Praktijk

Waarmee is volgens u de praktijk het meest gediend?

Waarmee is volgens u de praktijk het meest gediend?

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou, ongeacht de achterliggende reden voor dat beroep, altijd mogelijk
moeten zijn.

138 47%

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor redelijke argumenten
bestaan, ook wanneer deze in de risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt.

125 43%

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor zwaarwegende
omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt.

13 4%

Anders, namelijk: 18 6%

Totaal 294 100%
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Praktijk anders, namelijk

Het lijkt me dat er tussen optie 1 en optie 2 nog iets zit. In beginsel: altijd beroep op voorbehoud mogelijk, tenzij bijzondere omstandigheden,
bijvoorbeeld: een commissaris [die goedkeuring moet geven] zit zelf mee te onderhandelen. Dan gaat het niet aan dat diezelfde commissaris zijn
andere pet opzet en plotseling zegt: nee, geen goedkeuring.

1

voorstelbare ipv redelijke argumenten 1

beroep is mogelij tenzij strijdig met eisen van redelijkheid en billijkheid. 1

Een beroep op zo'n voorbehoud moet worden gehonoreerd, tenzij dat beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 1

in beginsel altijd mogelijk (ongeacht achterliggende argumenten), tenzij goedkeuringsorgaan heeft meeonderhandeld of eerder blijk van
instemming heeft gegeven

1

optie 1 of 2, afhankelijk van de redactie van het voorbehoud. Indien in het voorbehoud opgenomen is dat de goedkeuring niet op onredelijke
gronden onthouden mag worden ligt het anders dan wanneer uitdrukkelijk bepaald is dat het al dan niet verlenen van goedkeuring volledig ter
vrije discretie van het betrokken orgaan is

1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou in principe mogelijk moeten zijn, tenzij er misbruik van wordt gemaakt of de schijn is
gewekt dat de goedkeuring zou komen / het voorbehoud niet ingeroepen zou worden

1

Altijd mogelijk tenzij het misbruik van recht oplevert. 1

Altijd en ongeacht de achterliggende reden is iets te stellig. Wat te denken van misbruik van bevoegdheid/recht 1

Beroep zou bijna altijd mogelijk moeten zijn 1

Als de onderhandelaar de goedkeuring niet verkrijgt dan ligt alles weer open. Immers: als die onderhandelaar dan probeert onderdeel X weer
open te breken, dan kan zijn wederpartij met goed fatsoen zeggen dat er dan dus geen enkel bezwaar kan bestaan als onderdeel Y ook weer ter
tafel komt. Het is niet de bedoeling dat dergelijke goedkueringsvoorbehouden worden "misbruikt" om op het laatste moment op ��n of meer
onderdelen een betere deal te krijgen. Dat doen keukenverkopers, en hoort niet thuis bij professionele onderhandelaars.

1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou in beginsel altijd mogelijk moeten zijn tenzij omstandigheden bestaan die een
dergelijk beroep niet rechtvaardigen (bijvoorbeeld opzet/bedrog (goedkeuring is er wel of is niet gevraagd) of zwaarwegende omstandigheden
die ertoe leiden dat in redelijkheid niet op het voorbehoud een beroep kan worden gedaan (maar daar zal niet snel sprake van kunnen zijn).
Bewijslast ligt dan in beginsel op de andere partij.

1

Een beroep op een voorbehoud dient in beginsel mogelijk te zijn 1

Hangt van het voorbehoud en de omstandigheden af. Goedkeuring orgaan dat bij onderhandleing betrokken was is lastig. Goedkeuring derde
(vakbonden) kan absoluut zijn.

1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor redelijke argumenten bestaan, die niet in
de risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt.

1

Als een goedkeuringsvoorbehoud bedongen is, zou beroep daarop steeds mogelijk moeten zijn - afspraak is afspraak -, maar daarbij ga ik er wel
van uit, dat het moet gaan om een voorbehoud dat niet ligt in de risicosfeer van de partij die het bedongen heeft. Je mag je er bijvoorbeeld niet
achteraf op beroepen dat je eigen raad van bestuur de transactie niet heeft goedgekeurd. Een dergelijke goedkeuring moet je regelen voordat je
de overeenkomst aangaat. Dat geldt niet voor externe goedkeuringen, want daar heb je geen controle over.

1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor redelijke argumenten bestaan 1

Het is een tussenvorm tussen de eerste en de tweede. Het probleem is dat de wens van de praktijk toch vooral wordt ingegeven door die praktijk
zelf: aan welke kant sta je, wat is het belang etc. Vanuit een koper die een voorbehoud maakt is de eerste vorm over het algemeen de meest
gewenste.

1

Bullet twee Plus: geen personele unie tussen het orgaan/de persoon die de overeenkomst aangaat en het orgaan dat bevoegd is tot goedkeuring. 1
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Inspannen verkrijgen goedkeuring

Vindt u - abstraherend van de huidige jurisprudentie op dit punt - dat, ingeval van een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de partij ten behoeve van wie het
voorbehoud is gemaakt zich dient in te spannen om de goedkeuring ook te verkrijgen (bijvoorbeeld ten opzichte van de situatie dat, nadat de onderhandelingen
zijn afgerond, met een advies om geen goedkeuring te verlenen, formeel om goedkeuring wordt gevraagd)?

Gemiddelde score: 2.20
n = 294

1 = Ja
4 = Neutraal
7 = Nee

Vindt u - abstraherend van de huidige jurisprudentie op dit punt - dat, ingeval van een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de partij

ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt zich dient in te spannen om de goedkeuring ook te verkrijgen (bijvoorbeeld ten

opzichte van de situatie dat, nadat de onderhandelingen zijn afgerond, met een advies om geen goedkeuring te verlenen, formeel om

goedkeuring wordt gevraagd)?

Ja 121 41%

96 33%

30 10%

Neutraal 19 6%

8 3%

11 4%

Nee 9 3%

Beroep op voorbehoud

In hoeveel procent van de gevallen wordt, naar uw schatting, gemiddeld per jaar een beroep gedaan op een voorbehoud in de zaken waarbij u betrokken bent
geweest (derhalve: zowel aan uw zijde als van de zijde van de wederpartij)?

In circa 22.51% van de gevallen.

n = 294

Geschillen

In hoeveel procent van de gevallen waarin een beroep op het voorbehoud als hiervoor bedoeld werd gedaan, leidde dit tot een geschil (van een geschil is sprake
indien de legitimiteit van het beroep door de wederpartij werd betwist en dit leidde tot een substanti�le discussie over de eenzijdige be�indiging van de
onderhandelingen)?

In circa 14.29% van de gevallen.

n = 294

Juridische procedure of mediation

In hoeveel procent van de gevallen van een beroep op een voorbehoud als hiervoor bedoeld leidde dit tot een geschil waarover een juridische procedure
(arbitrage en minitrage daaronder mede begrepen) of mediation werd gevoerd?

In circa 9.10% van de gevallen.

n = 294
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Indien een geschil geleid heeft tot een uitspraak in een juridische procedure, kunt u daarvan dan een vindplaats vermelden?

-- 1

neen 11

nee 16

Neen, Luxemburgse procedure (die uiteindelijk geschikt is) 1

nvt 16

N.v.t. 1

- 9

rechtbank Arnhem, niet gepubliceerd 1

neen, maar daarvoor bestaan uitstekend werkende zoekmachines 1

rechtbank Alkmaar: Hiemastra/Huisman, er is ook daravan ook een arrest van het Hof A'dam. Vindplaats weet ik niet. ik meen in eider geval
arrest in 2006. Verder dient morgen (30-1) in Haarlem het kortgeding tussen Vossen Lab. tegen Albert Heijn waarin Vossen nakoming vordert
van een ovk die er volgens AH (nog) niet was c.q. is afgebroken.

1

neen, niet gepubliceerd 1

Hof Arnhem, PSL/ATP JOR 2004 1

Neen 2

n.v.t. 4

LJN: AV8580 1

HR ABB/Staat 1

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rohiummer: 142243 / KG ZA 06-317 Vonnis in kort geding van 9 juni 2006 1

zaak solvay / apharmo ( lang geleden) 1

nee helaas, 1 procedure loopt nog binnen ons kantoor 1

N/A 1

te lang geleden weet niet eens namen van partijen meer, was Hof Amsterdam rond 1992 1

De zaken waar ik in 2006 bij betrokken ben geweest zijn niet gepubliceerd: Hof Den Haag (Greenib Car/ Van Dam), voorz.rechter Rb. Utrecht
(BOVAG/ADP), rechtbank Amsterdam (Batavus/Race Productions).

1

(Tussen)arresten Hof den Haag laatselijk van 11 dec 2006,voorzover ik weet nog niet gepubliceerd 1

niet van toepassing 1

is niet gepubliceerd. 1

- [opmerking: de vorige paar vragen moesten verplicht worden ingevuld. De vraag in hoe veel % van de gevallen waarin de respondent
onderhandelde er een voorbehoud werd gemaakt leidt mi niet tot wetenschappelijk verantwoorde antwoorden, aangezien het antwoord 0%
zowel kan betekenen dat de respondent geen behoefte heeft aan dit soort voorbehouden, maar ��k dat de respondent helemaal niet over dit
soort contracten heeft onderhandeld (maar bijv. (zoals ik) alleen over afgebroken onderhandelingen door partijen zelf heeft geprocedeerd). Mijn
30% is daarom volstrekt willekeurig gekozen.]

1

onbekend 1

NVT 1

Nee 2

/ 1

nvy 1

vonnis rechtbank arnhem 14 februari 2007 rolnr ha za 04-1288 NB:Afbrekende partij veroordeeld tot betaling alle schade INCLUSIEF POSITIEF
CONTRACTSBELANG>

1

Pres. Rb. Roermond, 31 januari 2005 (65240/KG ZA 04-421) en Hof Den Bosch, 28 november 2006 (KG C0500598/Ro). 1

xxx 1

nee; vrijwle altijd werd alsdan geschikt tijdens de procedure 1
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Inroepen voorbehoud

Bent u van mening dat de mate waarin, bij een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, het orgaan dat goedkeuring dient te verlenen, is ge�nformeerd over de
stand van de onderhandelingen van invloed dient te zijn op de vraag in hoeverre het voorbehoud nog kan worden ingeroepen?
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Mate van informeren

Indien u het voorbehoud van goedkeuring van een (ander) orgaan binnen de organisatie van uw client heeft bedongen, adviseert u uw cli�nt dan over de mate
waarin dat orgaan dient te worden ge�nformeerd met betrekking tot de stand van de onderhandelingen?

Afspraken over het onderhandelingsproces

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te hebben om afspraken te kunnen maken over het
onderhandelingsproces zelf, zoals bijvoorbeeld afspraken omtrent het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid de onderhandelingen af te breken,
etc?

Gemiddelde score: 1.99
n = 294

1 = Heel belangrijk
4 = Neutraal
7 = Niet belangrijk

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te hebben om afspraken te kunnen maken

over het onderhandelingsproces zelf, zoals bijvoorbeeld afspraken omtrent het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid

de onderhandelingen af te breken, etc?

Heel belangrijk 129 44%

100 34%

31 11%

Neutraal 18 6%

8 3%

5 2%

Niet belangrijk 3 1%
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Gebruik van documenten

Maakt u in uw advisering gebruik van documenten "Letters of Intent", "Memoranda of Understanding" of soortgelijke documenten als instrument om bewust
binding te cre�ren dan wel om zoveel mogelijk vrijheid te cre�ren om de onderhandelingen te kunnen afbreken?

Gemiddelde score: 2.43
n = 294

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in uw advisering gebruik van documenten "Letters of Intent", "Memoranda of Understanding" of soortgelijke documenten als

instrument om bewust binding te cre�ren dan wel om zoveel mogelijk vrijheid te cre�ren om de onderhandelingen te kunnen

afbreken?

Heel vaak 104 35%

94 32%

44 15%

Neutraal 20 7%

3 1%

9 3%

Nagenoeg nooit 20 7%
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Vrijheid afbreken van onderhandelingen

Maakt u in onderhandelingen afspraken over (de beperking van de) vrijheid van partijen om die onderhandelingen, desnoods eenzijdig, af te kunnen breken?

Gemiddelde score: 3.18
n = 294

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in onderhandelingen afspraken over (de beperking van de) vrijheid van partijen om die onderhandelingen, desnoods

eenzijdig, af te kunnen breken?

Heel vaak 57 19%

80 27%

56 19%

Neutraal 33 11%

16 5%

27 9%

Nagenoeg nooit 25 9%

Kostentoedeling

Maakt u in onderhandelingen afspraken over kostentoedeling in geval de onderhandelingen worden afgebroken?

Gemiddelde score: 3.84
n = 294

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in onderhandelingen afspraken over kostentoedeling in geval de onderhandelingen worden afgebroken?

Heel vaak 51 17%

57 19%

42 14%

Neutraal 32 11%

18 6%

39 13%

Nagenoeg nooit 55 19%
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Forumkeuze-afspraak

Maakt u in onderhandelingen een forumkeuze-afspraak voor het geval in de onderhandelingsfase een geschil ontstaat?

Gemiddelde score: 3.38
n = 294

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in onderhandelingen een forumkeuze-afspraak voor het geval in de onderhandelingsfase een geschil ontstaat?

Heel vaak 88 30%

60 20%

29 10%

Neutraal 24 8%

11 4%

27 9%

Nagenoeg nooit 55 19%

Toepasselijk recht

Maakt u, indien u met een buitenlandse wederpartij onderhandelt, een afspraak over het op de onderhandelingsfase toepasselijke recht?

Gemiddelde score: 2.94
n = 294

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u, indien u met een buitenlandse wederpartij onderhandelt, een afspraak over het op de onderhandelingsfase toepasselijke

recht?

Heel vaak 109 37%

66 22%

25 9%

Neutraal 26 9%

10 3%

13 4%

Nagenoeg nooit 45 15%
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Afsluitend

Opmerkingen

Heeft u nog opmerkingen die u in het kader van dit onderzoek voor de onderzoeker van belang acht?

22



Opmerkingen

Anders, namelijk

23



Beslagl eggen voor gederfde winst zou niet mogelijk moeten zijn. 1

ben nooit met buitenlandse partijen bezig 1

mijn ervaring beperkt zich tot de nationale praktijk 1

De vraag over negatief en positief contractsbelang is onjuist ge�nformeerd. Immers, positief en negatief contractsbelang sluiten elkaar uit! Zie
ook Hof Amsterdam, NSA / Bentfield.

1

Het is een leerstuk dat zich kenmerkt door uiteenlopende casu�stiek waaruit men tracht algemeen geldende regels te destilleren die vervolgens,
wederom door die casu�stiek, steeds moeten worden aangepast.

1

de vraag in hoeverre het vertrouwen dat een overeenkomst tot stand zal komen beinvloed wordt door de mate van afstand tussen de personen
die namens een rechtspersoon onderhandelen en de personen die uiteindelijk beslissen. Mijns inziens mag een partij er niet zomaar van uitgaan
dat het bereikte onderhandelingsresultaat uiteindelijk door het besluitvormend orgaan in de rechtspersoon wordt goedgekeurd. Een enigzins
professionele partij mag er m.i. mee bekend worden verondersteld dat de RvB van een onderneming bij grotere transacties nu eenmaal
beslissingsbevoegd is, ook als er geen formeel voorbehoud gemaakt is.

1

u noemt niet het heel vaak voorkomende geval waarin een overheid (meestal een gemeente) in onderhandelingen al dan niet het voorbehoud
maakt van goedkeuring door de gemeenteraad, waarop de vraag rijst of de betreffende overheid al gebonden is.

1

Graag meer achtergrondinformatie over de aard, omvang, doel, etc. van het onderzoek. 1

Houd u aub verre van het gebruikelijke fase denken; dat compliceert de discussie en daarmee raken wij alleen maar verder van de door de HR
gegeven rechtsregel(s).

1

Ik zie niet in hoe een vergoeding van negatief contractsbelang logisch valt te verenigen met vergoeding van het positief contractsbelang, al is
daarover door de rechtbank Amsterdam eens anders geoordeeld. Men kan niet en in de positie worden gebracht alsof de onderhandelingen niet
waren aangegaan en in de positie alsof die onderhandelingen resulteerden in een nagekomen overeenkomst. Hof Amsterdam heeft die uitspraak
op dit punt dan ook vernietigd.

1

Speelt deze problematiek wel bij arbitrages en mediations? 1

bij de vraag of bijv de RvC op de hoogte moet worden gehouden van de stand van de onderhandelingen is nee ingevuld. de RvC moet mijns
inziens niet op de hoogte worden gehouden van de stand , maar wel van de inhoud van de onderhandelingen, zodat ze in staat zijn toezicht uit
te oefenen. hun besluitvorming moet niet afhangen van de gevolgen van het afbreken van onderhandelingen.

1

Aangezien ik voor een belangrijk deel een procespraktijk heb, zullen mijn antwoorden op punten anders zijn dan die van 'adviesadvocaten'. 1

Afbreken van onderhandelingen is niet zozeer een issue bij goedkeuringsvoorbehouden, althans in mijn praktijk, maar meer bij koopcontracten
onroerend goed waar ongelijkwaardige partijen (bijv. agrari�r en bouwmaatschappij) onderhandelen en (meestal) de verkopende partij zich terug
trekt om onduidelijke redenen. Een overeenkomst afdwingen is dan een hachelijke zaak, ook al is er mondeling verkocht en hebben partijen de
handen geschud zeg maar. Succes met het onderzoek.

1

Partijen hebben er belang bij om zich gedurende onderhandelingen te kunnen concentreren op het bereiken van een (uiteindelijk voor beide
partijen) zo gunstig mogelijk onderhandelingsresultaat. Indien daarbij telkens de vinger aan de pols dient te worden gehouden om zich er voor te
behoeden dat aansprakelijkheid ontstaat voor eventueel afgebroken onderhandelingen, staat dat in de weg aan een effectief en soepel
onderhandelingsverloop. Wilsovereenstemming dient derhalve het doorslaggevende criterium te zijn voor de vraag of een overeenkomst tot stand
is (en daarmee had behoren te worden) overeengekomen. Indien een partij de kosten van de misgelopen onderhandelingen wenst te verhalen
op de andere partij, dient deze partij daarover voorafgaande aan de onderhandelingen met de andere partije een overeenkomst te sluiten.

1

Het is maar de vraag of het juist is de OR aan te merken als orgaan van de rechtspersoon 1

Het lijkt mij, dogmatisch gezien, raadzaam het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen uit de sfeer van de redelijkheid en billijkheid te
halen en alleen te beoordelen met de toetsen van onrechtmatige daad en misbruik van recht. Partijen moeten rustig kunnen denken, terwijl ze
onderhandelen, of zij zich aan een bepaald resultaat ook daadwerkelijk willen binden. Daarvoor dienen in het handelsverkeer geldende gebruiken
waarmee partijen te kennen geven dat zij hun instemming verlenen met het oogmerk zich te binden, zoals het schriftelijk vastleggen van
bepaalde afspraken. Ook het leerstuk van de overeenkomst om overeen te komen dient te veranderen. De benadering van het Common Law dat
zo'n overeenkomst om overeen te komen niet afdwingbaar is, verdient op zijn minst nadere beschouwing zo niet navolging in Nederland.

1

ik vind het essentieel dat beide partijen duiddlijk en reeel inzicht hebben in de risico's dat de onderhandelingen kunnen worden afgebroken.
Enerzijds : Als je een heel absoluut voorbehoud niet wenst, moet je niet gaan onderhandelen of je neemt bewust het risico. Anderzijds : zonder
verregaand voorbehoud komen wellicht een aantal onderhandelingen uberhaupt niet van de grond ( ongeacht of ze leiden tot succes).Maar je
moet wel eerlijk informeren over de mogelijkheid van inroepen van het voorbehoud.

1

ik vind lang niet alle vragen zuiver gesteld 1

De vragen zijn slechts gedeeltelijk van belang binnen mijn praktijk, namelijk met name in de transactiepraktijk. Ingeval van individuele
onderhandelingen is e.e.a minder vaak een punt.

1

1.het voorbehoud van goedkeuring van een hoger orgaan wordt door de rechter nogal argwanend bekeke, wanneer daarop een beroep wordt
gedaan. ik zie dit vaak in gemeentezaken waarin B en W bevoegd is en de onderhandelende ambtenaar de gemeente niet kan binden. 2. ik heb
een zaak waarin aan het eind van een jarenlange onderhandelingsfase de wederpartij van de gemeente een contract aanvaardde, tekende en
uitvoerde onder voorbehoud ten aanzien van de prijs. vervolgens begon hij een procedure tegen de gemeente tot schadevergoeding omdat de
contractssluiting onrechtmatig zou zijn en de prijs te hoog was. de rechter gaat daarop in. 3. in een andere zaak is er met een horecahuurder van
de gemeente onderhandeld over een huuropzegging door de gemeente, die zou kunnen worden aanvaard indien er een nieuwe kortlopende
huurovereenkomst zou worden afgesloten voor de periode tot de sloop. de gemeente trok de huuuropzegging in, maar de huurder eiste dat de
gemeente verder zou onderhandelen over de huurprijs van de lopende overeenkomst. 4. dit soort casuistiek geeft wel te denken over de
toepassing van dit leerstukin de praktijk.

1

Mijn antwoorden zijn op een aantal plaatsen niet meer dan een wilde schatting, omdat u niet de mogelijkheid geeft 'weet niet' in te vullen.
Verder zijn de vragen erg gericht op een ondernemingsrechtelijke praktijk, terwijl ik vaak overheden bijsta in onderhandelingen. Dat maakt een
aantal vragen weinig relevant.

1

bij onderhandelingen namens gemeenten wordt nogal eens het voorbehoud van goedkeuring door de raad opgenomen, terwijl het college
beslissingsbevoegd is.

1

Net tussenvonnis ontvangen waarbij rechtbank derde fase aanwezig achtte en andere partij schadeplichtig achtte (met inbegrip van positief
contractsbelang)

1

ik heb nu wel mee gedaan, omdat het de 2e keer was dat u dat vroeg, maar merk op dat mijn antwoorden, gelet op mijn praktijk, maar beperkt
relevant zijn. U zou zich met name moeten richten op algemeen civilerechtelijke en ondernemingsrecht juristen. Veel succes! Muriel Middeldorp

1

bij vraag over orgaan rechtspersoon, mis ik - vanuit mijn praktijk - de publiekrechtelijke rechtspersoon. bij een belangrijk deel van transacties
wereldwijd zijn overheden betrokken als opdrachtgever naar de commerci�le markt of als 'faciliterend bedrijf'. daarbij wordt vanwege het
besluitvormingsproces bijna altijd met voorbehouden gewerkt.

1

zie mijn hierboven bij een andere vraag gemaakte opmerking. ook bij een aantal andere vragen is de mogelijkheid niet gegeven om aan te geven
dat de respondent een situatie in de praktijk niet aan de hand heeft gehad. ik heb hier en daar dan ook maar ingevuld wat ik denk dat ik zou
doen indien de situatie zich zou voordoen (en is het dus geen weergave van dagelijkse praktijk)

1

Ik acht dit een belangwekkend onderzoek, gezien het gebrek aan concrete ankerpunten en de vage koers die de Hoge Raad in dezen vaart.
Succes gewenst met uw werk. Jan Pas

1

het Nederlandse recht mbt het afbreken van onderhandelingen laat zich aan buitenlandse, mn Angelsaksische partijen moeilijk uitleggen 1

Het belangrijkste in de praktijk van onderhandelingen is dat partijen zich door goede en ervaren advocaten laten bijstaan en geadviseerd worden.
De mate waarin er een gerechtvaardigd vertrouwen bij de ene of de andere partij ontstaat wordt mede beinvloed door de adviezen van de
adviseur. Het is m.i. goed dat partijen te allen tijde van elkaar af kunnen, ook voordat een overeenkomst tot stand is gekomen. In de

1
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commerci�le praktijk werkt het Een ervaren adviseur zal sneller dan een onervaren adviseur de signalen oppikken of de wederpartij al dan niet
verder wil zodat partijen vroegtijdig in het proces uit elkaar kunnen zonder dat er al te veel verwachtingen zijn en/of kosten zijn gemaakt. Het
goed documenteren van het proces door een adviseur is daarbij belagrijk.

Het lijkt me wenselijk om de grens tussen de onderhandelingsfase en de contractuele fase parallel te laten lopen met het ontstaan van de
mogelijkheid van vergoeding van positief contractsbelang. Geen contract en toch positief contractsbelang lijkt een vreemde combinatie.

1

mijn praktijk leent zich helaas niet voor beantwoording van alle vragen 1

We moeten volgens mij een onderscheid gaan maken tussen het leerstuk voorzover het betrekking heeft op (internationale) onderhandeling
omtrent fusies en overnames en overige soorten contracten. Het "typisch Nederlandse" (al zullen diverse landen op het continent wel een
vergelijkbare insteek hebben) fenomeen dat een "non-binding offer" eigenlijk niet bestaat (een "offer" is onder omstandigheden immers juist wel
"binding" in NL) en dat voorbehouden als "subject to approval of the credit committe" slechts onder omstandigheden "werken", betekent dat wij
denk ik wat dat soort contracten betreft �f een onderscheid gaan maken, �f dan maar kiezen voor Engels recht, met alle gevolgen van dien.

1

Als je nadenkt over de norm die dient te gelden m.b.t. het recht om af te breken dient daarbij praktisch te worden betrokken hoe moeilijk of
makkelijk het is om te bewijzen dat een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. In de praktijk kan het moeilijk zijn om te bewijzen dat wordt
voldaan aan de daarvoor geldende vereisten. Om die reden is een gebondenheid van partijen aan wat daarover schriftelijk wordt afgesproken
voor de rechtszekerheid zeer nuttig.

1

Het ontbreken van de mogelijkheid om N.V.T te antwoorden heeft de betekenisvolheid van de antwoorden negatief beinvloed. 1
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Profiel

Anonimiteit

Hoe wenst u deze enquete in te vullen?

n = 294

Benaderen

Heeft u er bezwaar tegen wanneer de onderzoeker u benadert met nadere vragen terzake van het onderwerp van deze questionnaire?

n = 73
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Advocaten:

Ervaringsjaren

Hoeveel ervaringsjaren heeft u in de advocatuur: 14.72

Advocaten

Hoeveel advocaten zijn er bij uw kantoor op dit moment werkzaam (circa op basis van fte's): 113.36

Sector

In welke sector bent u voornamelijk werkzaam?

n = 294
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Advocaten:

Cli�nten

Voor welke cli�nten treedt u in de meerderheid van de gevallen op?

n = 294

Rechtsgebied

Binnen welk (rechts)gebied bent u voornamelijk werkzaam (meerdere opties mogelijk)?

n = 294
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Advocaten:

Anders, namelijk

57

ICT recht 1

IE 5

horaca 1

intellectuele eigendom 1

handelsrecht (commercial practice) en IT recht 1

IT / Outsourcing / Intellectuel Eigendom 1

commerciele contracten 1

mededingingsrecht, telecommunicatierecht 1

algemeen civiel recht / verbintenissenrecht 1

IE/ICT 1

belastingrecht 1

litigation 1

Intellectuele Eigendom 1

(int.) handel en logistieke dienstverlening 1

IE en ICT 1

ICT-recht, privacyrecht, auteursrecht, databankenrecht 1

Civiel recht divers 1

entertainmentcontracten 1

internationaal contractenrecht 2

pharmaceutisch recht en intellectuele eigendom 1

it, outsourcings, commerciele samenwerkingen 1

Intellectueel eigendomsrecht 1

Banking & Restructuring 1

Intellectueel Eigendomsrecht & Farmaceutische Sector 1

overheidsprivaatrecht 1

IE/IT (voornamelijk outsourcing) 1

Commercieel contractenrecht en IT recht 1

vermogensrecht 1

Bankrecht 1

Contractenrecht/Goederenrecht 1

Banking 1

intellectuele eigendom / entertainment sector (televisiecontracten ed) 1

IE & mededingingsrecht 1

mededingingsrecht. aanbestedingsrecht en staatssteun 1

bank- en effectenrecht 2

B&E 1

alg verb recht 1

zee-en vervoersrecht 1

fiscaal recht 1

i.e. 1

IP/ICT 1

financieringsrecht 2

vervoer + handel 1

banking & finance 1

zeerecht 1

Milieurecht 1

transportrecht 1

Bank- en zekerheidsrecht; procesrecht 1

aanbestedingsrecht 1

intellectueel eigendomsrecht 1
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Commerci�le overeenkomsten

Hoe vaak bent u beroepsmatig betrokken bij onderhandelingen over (de totstandkoming van) commerci�le overeenkomsten?

Gemiddelde score: 2.68
n = 294

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Hoe vaak bent u beroepsmatig betrokken bij onderhandelingen over (de totstandkoming van) commerci�le overeenkomsten?

Heel vaak 92 31%

72 24%

51 17%

Neutraal 30 10%

26 9%

12 4%

Nagenoeg nooit 11 4%

30



Bijlage 4 
Rapportage 

Onderzoek afgebroken onderhandelingen onder bedrijfsjuristen  

 



Rapportage
Onderzoek afgebroken onderhandelingen

maart 2007

onderzoek door:
mr. M.R. Ruygvoorn

uitvoering:
i-link2

Jorma Turkenburg



Inhoudelijke vragen

Jurisprudentie afgebroken onderhandelingen

Bent u - in grote lijnen - bekend met de jurisprudentie over het leerstuk van afgebroken onderhandelingen (recentelijk bijvoorbeeld in het arrest JPO / CBB (HR
12 augustus 2005, NJ 2005, 467))?

Bent u bekend met de jurisprudentie over het leerstuk van

afgebroken onderhandelingen?

Ja 195 81%

Nee 46 19%

Totaal 241 100%

Aanknopingspunten

De huidige jurisprudentie biedt voor mij voldoende aanknopingspunten om vast te stellen of het ��n van partijen vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af
te breken zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Gemiddelde score: 3.65
n = 195

1 = Geheel mee eens
4 = Neutraal
7 = Geheel mee oneens

De huidige jurisprudentie biedt voor mij voldoende aanknopingspunten om vast te stellen of het ��n van partijen vrij staat om de

onderhandelingen eenzijdig af te breken zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Geheel mee eens 4 2%

28 14%

67 34%

Neutraal 45 23%

38 19%

11 6%

Geheel mee oneens 2 1%
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Gerechtvaardigd vertrouwen

Op grond van de huidige jurisprudentie staat het onder meer een partij niet meer vrij om onderhandelingen eenzijdig af te breken, indien dit op grond van het
gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst onaanvaardbaar zou zijn.

Gemiddelde score: 2.88
n = 241

1 = Nooit, of slechts bij zeer hoge uitzondering
5 = Neutraal
9 = Snel

Op grond van de huidige jurisprudentie staat het onder meer een partij niet meer vrij om onderhandelingen eenzijdig af te breken, indien dit op

grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst onaanvaardbaar zou zijn. Door

middel van het verschuiven van de pijl op de onderstaande balk wordt u verzocht aan te geven wanneer naar uw mening het hiervoor bedoelde

gerechtvaardigd vertrouwen zou dienen te worden aangenomen.

Nooit / zeer hoge uitzondering 36 15%

74 31%

72 30%

30 12%

Neutraal 15 6%

2 1%

8 3%

4 2%

Snel
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Praktijk het meest gediend

Zonder nu al acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg van het afbreken van onderhandelingen, met welk uitgangspunt is
volgens u de praktijk het meest gediend (1 optie mogelijk)?

Zonder nu al acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg van het afbreken van onderhandelingen, met welk

uitgangspunt is volgens u de praktijk het meest gediend?

Onderhandelingen zouden altijd, ongeacht de reden daarvoor, eenzijdig afgebroken moeten kunnen worden tot het moment waarop
wilsovereenstemming is bereikt. 48 20%

Onderhandelingen kunnen weliswaar een stadium bereiken waarin deze niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken, maar een
dergelijk stadium zou slechts in zeer uitzonderlijke gevallen moeten worden bereikt. 170 71%

Onderhandelingen zouden al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor
zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. 11 5%

Anders, namelijk: 12 5%

Totaal 241 100%

4



Anders, namelijk

In de praktijk verdient het wat mij betreft de voorkeur - en vaak gebeurt dat ook - als partijen naar elkaar uitspreken welke status de
onderhandelingen hebben. Bij veilingen bij voorbeeld wordt vanaf het begin duidelijk gemaakt dat op een aantal fronten tegelijk wordt
onderhandeld en dat aan het in onderhandeling zijn zelf dus geen rechten kunnen worden ontleend. Als vangnet hou je dan de jurisprudentie.

1

Als ��n van partijen bij aanvang onderhandelingen aangeeft dat het pas met ondertekening van het contract de voorwaarden accepteert, zouden
onderhandelingen altijd afgebroken moeten kunnen worden. 1

afhankelijk van wat de MoU er van zegt. Meer nadruk leggen op wat partijen hierover afspreken. Default is dat in beginsel altijd afgebroken mag
worden. 1

hoofdregel: eenzijdig afbreken mag. Daarbij dient de afbrekende partij zich te vergewissen van het gerechtvaardigd vertrouwen van de andere
partij op totstandkoming. îf er dan al of niet sprake is van geoorloofd afbreken kan afhangen van talloze omstandigheden, zoals genoemd in HR
12-08-2005 of bijvoorbeeld: verloop van de onderhandelingen, bestonden er tussen partijen procedureafspraken tijdens de onderhandelingen,
inhoeverre hadden partijen zicht op de risico's die ze zouden aanvaarden, wie heeft het meeste belang bij toststandkoming, in hoeverre hebben
partijen zich de vrijheid om onderhandelingen te beeindigen voorbehouden enz enz (in rechtspraak te ontwikkelen),

1

2e optie, zonder het woord 'zeer' in 2e regel. 1

Onderhandelingen kunnen een stadium bereiken waarin deze niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken, waarbij de redelijke belangen van
de onderhandelende partijen de doorslag moeten geven, wegen de belangen van de afbrekende partij op tegen de redelijke belangen van de
andere partij bij voortzetting van de onderhandelingen, in welke positie wordt die andere partij gebracht, indien de onderhandelingen
daadwerkelijk worden afgebroken?

1

Onderhandelingen zouden eenzijdig afgebroken moeten kunnen worden tot het moment waarop wilsovereenstemming is bereikt, mits hiervoor
een wettelijke c.q. een aan de onderhandelingen voorafgaande contractuele regeling is getroffen. 1

Onderhandelingen zouden niet meer eenzijdig afgebroken moeten kunnen worden zodra op hoofdlijnen (kern van de overeenkomst)
overeenstemming is bereikt 1

huidige manier van werken met de verschillende stadia en consequenties vind ik werkbaar 1

Afbreken van onderhandelingen in beginsel vrij, tenzij contractspartij een verkeerde/onjuistevoorstelling van zaken heeft gegeven. Alle kosten die
in dat geval zijn gemaakt dienen voor rekening te komen van de partij die een onjuiste en/of onvolledige voorstelling van zaken heeft gegeven. 1

Mijn voorkeur gaat naar de 2e mogelijkheid, met dien verstande dat onder uitzonderlijke omstandigheden niet in een regel kunnen worden
vervat: de omstandigheden worden immers per geval bepaald. Indien een ondernemer i.h.k.v. wensen of vragen van de wederpartij
investeringen doet c.q. moet doen met het oog op de uitkomst van de onderhandelingen (en hierbij doel ik niet op de gebruikelijke
ondernemersrisico's, zoals investeringen zoals onderzoek- en advieskosten door de koper bij onderhandelingen voor bijv. een overname indien de
wens tot overname van de koper uitgaat) dan kan dit tot gevolg hebben dat de wederpartij niet zonder meer, zonder het vergoeden van de
kosten, de onderhandeling kan afbreken.

1

Mijns inziens hoort een stadium waarin onderhandelingen niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken te worden behouden mits de criteria
daarvoor redelijk eenduidig omschreven in dan wel af te leiden uit wet en/of jurisprudentie zijn en partijen het recht hebben en behouden daar
contractueel van af te wijken.

1
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U vindt dat onderhandelingen al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor zwaarwegende
omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. Vindt u dat het elders kunnen verkrijgen van een (substantieel) lagere prijs of
anderszins betere tegenprestatie in dat verband een voldoende zwaarwegende omstandigheid oplevert?

U vindt dat onderhandelingen al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor

zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. Vindt u dat het elders kunnen

verkrijgen van een (substantieel) lagere prijs of anderszins betere tegenprestatie in dat verband een voldoende zwaarwegende

omstandigheid oplevert?

Ja 1 9%

Nee 10 91%

Totaal 11 100%
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Schadeplichtigheid

Het eenzijdig afbreken van onderhandelingen kan onder omstandigheden leiden tot schadeplichtigheid van de partij die de onderhandelingen afbreekt.

Gemiddelde score: 2.98
n = 241

1 = Geheel mee eens
4 = Neutraal
7 = Geheel mee oneens

Het eenzijdig afbreken van onderhandelingen kan onder omstandigheden leiden tot schadeplichtigheid van de partij die de

onderhandelingen afbreekt.

Geheel mee eens 52 22%

74 31%

44 18%

Neutraal 14 6%

19 8%

30 12%

Geheel mee oneens 8 3%

Recht op vergoeding

Indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, dan zou er zowel recht op vergoeding van het negatief contractsbelang (geleden verlies) als op
vergoeding van het positief contractsbelang (gederfde winst) dienen te bestaan.

Gemiddelde score: 4.90
n = 241

1 = Geheel mee eens
4 = Neutraal
7 = Geheel mee oneens

Indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, dan zou er zowel recht op vergoeding van het negatief

contractsbelang (geleden verlies) als op vergoeding van het positief contractsbelang (gederfde winst) dienen te bestaan.

Geheel mee eens 5 2%

31 13%

27 11%

Neutraal 26 11%

34 14%

67 28%

Geheel mee oneens 51 21%
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Voorbehouden

Voorbehouden

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken van voorbehouden (zoals bijvoorbeeld: een voorbehoud van
goedkeuring van een (ander) orgaan van een vennootschap)?

Gemiddelde score: 1.62
n = 240

1 = Heel belangrijk
4 = Neutraal
7 = Niet belangrijk

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken van voorbehouden (zoals bijvoorbeeld: een

voorbehoud van goedkeuring van een (ander) orgaan van een vennootschap)?

Heel belangrijk 149 62%

64 27%

11 5%

Neutraal 8 3%

2 1%

5 2%

Niet belangrijk 1 0%

Gebruik van voorbehouden

In welke mate maakt u gebruik van voorbehouden (als bedoeld bij de vorige vraag) tijdens het voeren van onderhandelingen?

Gemiddelde score: 1.99
n = 241

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

In welke mate maakt u gebruik van voorbehouden (als bedoeld bij de vorige vraag) tijdens het voeren van onderhandelingen?

Heel vaak 110 46%

68 28%

41 17%

Neutraal 10 4%

4 2%

6 2%

Nagenoeg nooit 2 1%
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Welke voorbehouden

Welk van de navolgende voorbehouden gebruikt u regelmatig (meerdere antwoorden mogelijk)?

Welk van de navolgende voorbehouden gebruikt u regelmatig (meerdere antwoorden mogelijk)?

(Ander) orgaan 95

Nma 37

Vakbond(en) 16

Financieringsvoorbehoud 38

Subject to contract 44

Subject to signature 42

Anders 18

Anders, namelijk

opschortende voorwaarden inzake het verleend krijgen van een bruikbare/ onherroepelijke bouwvergunning, inzake het verkrijgen van de grond
e.d. 1

Uitkomst due diligence; voorverhuur- of voorverkooppercentage (dit ligt in het verlengde van een financieringsvoorbehoud, maar is commercieel
eerder acceptabel); voorbehoud medewerking derden (buren, zittende huurders e.d.). 1

Medezeggenschapstraject 1

SER 2

Het totstandkomen van overeenkomsten met derden (bijv tbv leveringszekerheid grondstoffen); het verkrijgen van vergunningen (bijv milieu). 1

Voorbehoud dat overeenkomst slechts dan geldig is wanneer andere daaraan gekoppelde overeenkomst tot stand komt. 1

Voorbehoud goedkeuring DNB 1

Voorbehoud goedkeuring ondernemingsraad 1

SER, (Europese) Ondernemingsraad, Europese Commissie, SEC 1

huurindeplaatsstelling, OR, SER 1

SER, OR 2

voorbehoud goedkeuring DTe 1

goedkeuring OR 1

het kunnen overleggen van bepaalde verklaringen inzake integriteit/verzekering/fiscale positie 1

OR, SER, AFM 1

OR 3

SER fusie 1

uitkomst due diligence onderzoek. 1

In het kader van (Europese) openbare aanbesteding: voorbehoud dat er binnen gestelde termijn van 15 dagen na bekendmaking winnaar geen
procedure tegen de gunning wordt gestart door de afgewezen gegadigden. 1

- Voorbehoud goedkeuring franchisegever; - Voorbehoud tevredenheid uitkomsten te houden onderzoeken (due diligence; bodem;
bouwtechnisch etc.). 1

SER, AFM 1

(buitenlandse) moedermaatschappij 1

Afwezigheid van een MAC event 1

Ondernemingsraad (positief advies // instemming) 1

incidenteel goedkeuring van derden nodig anders dan hiergenoemd 1

het verkrijgen van bepaalde vergunningen of het getekend worden van een contract over een gerelateerde transactie 1

heb hier in mijn praktijk nagenoeg nooit direct mee te maken 1

Voorbehoud goedkeuring OR, voorbehoud uitkomst due diligence die voor mijn bedrijf - naar eigen oordeel- 'positief' is resp. geen contra
indicatie geeft, voorbehoud dat voor de beoogde transactie een voor mijn bedrijf - naar eigen oordeel- een fiscaal gunstige structuur kan worden
gevonden.

1

positief advies Ondernemingsraad 1

DNB of buitenlandse financi�le toezichthouders 1

voorbehoud dat eerst vastgesteld wordt dat bijv. bepaalde producten die onderwerp zijn van de overeenkomst, aan bepaalde eisen voldoen. 1

Er wordt in de overname- en financieringspraktijk gewerkt met zogenaamde "conditions precedent". Dat zijn opschortende voorwaarden (ofwel
voorbehouden) die vervuld moeten zijn voordat er getekend wordt (of voordat er van een financiering gebruik mag worden gemaakt). Ik ben zelf
werkzaam bij een bank en kan uit dien hoofde aangeven dat er vele van dergelijke "conditions precedent" moeten zijn vervuld voordat de bank
definitief 'gecommitteerd' is. De "conditions precedent" zijn overigens niet altijd even 'zwaar'. Het ontvangen van statuten, bestuursbesluiten,
getekende documenten etc. behoort daar bijvoorbeeld ook toe.

1

medewerking van andere relevante partijen (bv. derden die een minderheidsaandeel houden) 1
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Voorbehoud van goedkeuring

Indien u gebruik maakt van het voorbehoud van goedkeuring door een ander orgaan van een rechtspersoon, welk orgaan of welke organen kiest u dan
doorgaans?

a) Voorbehoud goedkeuring raad van commissarissen

Gemiddelde score: 4.24
n = 219

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

a) Voorbehoud goedkeuring raad van commissarissen

Heel vaak 37 17%

31 14%

31 14%

Neutraal 18 8%

11 5%

27 12%

Nagenoeg nooit 64 29%

b) Voorbehoud goedkeuring raad van bestuur/bestuurder

Gemiddelde score: 2.58
n = 226

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

b) Voorbehoud goedkeuring raad van bestuur/bestuurder

Heel vaak 85 38%

54 24%

39 17%

Neutraal 14 6%

4 2%

13 6%

Nagenoeg nooit 17 8%
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c) Voorbehoud positief advies (centrale) ondernemingsraad

Gemiddelde score: 4.62
n = 208

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

c) Voorbehoud positief advies (centrale) ondernemingsraad

Heel vaak 11 5%

31 15%

39 19%

Neutraal 21 10%

19 9%

18 9%

Nagenoeg nooit 69 33%

d) Voorbehoud goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders

Gemiddelde score: 4.88
n = 217

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

d) Voorbehoud goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders

Heel vaak 21 10%

26 12%

27 12%

Neutraal 13 6%

16 7%

26 12%

Nagenoeg nooit 88 41%
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Praktijk

Waarmee is volgens u de praktijk het meest gediend?

Waarmee is volgens u de praktijk het meest gediend?

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou, ongeacht de achterliggende reden voor dat beroep, altijd mogelijk
moeten zijn. 124 51%

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor redelijke argumenten
bestaan, ook wanneer deze in de risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt. 105 44%

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor zwaarwegende
omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt. 7 3%

Anders, namelijk: 5 2%

Totaal 241 100%
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Praktijk anders, namelijk

Een beroep is mogelijk tenzij de wederpartij uit gedragingen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt zonder enige gerede
twijfel heeft mogen afleiden dat het voorbehoud nadien is vervallen (bijvoorbeeld omdat de raad van bestuur / RvC heeft laten weten geen
beroep te zullen doen op het goedkeuringsvoorbehoud).

1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor redelijke argumenten bestaan, ook
wanneer die in de risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt. Beslissingsbevoegdheid (berustend op wet of
interne procuratieregeling) van het orgaan ten behoeve van wie het goekeuringsvoorbehoud is gemaakt qualificeert als redelijk voorbehoud.

1

een beroep op het goedkeuringsvoorbehoud zou altijd mogelijk moeten zijn, tenzij degene die zich op het voorbehoud beroept dit op oneigenlijke
gronden doet(zie 6:23 BW) 1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou bijvoorkeur alleen mogelijk moeten zijn indien de gronden waarop de goedkeuring
kan worden onthouden vooraf zijn omschreven en vastgelegd. 1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou altijd moeten mogelijk zijn in het geval dat het desbetreffende orgaan ook werkelijk
niet heeft goedgekeurd. Dit is alleen anders als het orgaan zijn bevoegdheid heeft misbruikt door op oneigenlijke gronden niet goed te keuren.
Dat kan het geval zijn als het orgaan van zijn collega's bij de commerci�le afdeling heeft begrepen dat het inmiddels om de een of andere
commerci�le reden niet meer opportuun is om de transactie goed te keuren.

1
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Inspannen verkrijgen goedkeuring

Vindt u - abstraherend van de huidige jurisprudentie op dit punt - dat, ingeval van een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de partij ten behoeve van wie het
voorbehoud is gemaakt zich dient in te spannen om de goedkeuring ook te verkrijgen (bijvoorbeeld ten opzichte van de situatie dat, nadat de onderhandelingen
zijn afgerond, met een advies om geen goedkeuring te verlenen, formeel om goedkeuring wordt gevraagd)?

Gemiddelde score: 2.35
n = 241

1 = Ja
4 = Neutraal
7 = Nee

Vindt u - abstraherend van de huidige jurisprudentie op dit punt - dat, ingeval van een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de partij

ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt zich dient in te spannen om de goedkeuring ook te verkrijgen (bijvoorbeeld ten

opzichte van de situatie dat, nadat de onderhandelingen zijn afgerond, met een advies om geen goedkeuring te verlenen, formeel om

goedkeuring wordt gevraagd)?

Ja 99 41%

72 30%

29 12%

Neutraal 11 5%

5 2%

8 3%

Nee 17 7%

Beroep op voorbehoud

In hoeveel procent van de gevallen wordt, naar uw schatting, gemiddeld per jaar een beroep gedaan op een voorbehoud in de zaken waarbij u betrokken bent
geweest (derhalve: zowel aan uw zijde als van de zijde van de wederpartij)?

In circa 22.02% van de gevallen.

n = 241

Geschillen

In hoeveel procent van de gevallen waarin een beroep op het voorbehoud als hiervoor bedoeld werd gedaan, leidde dit tot een geschil (van een geschil is sprake
indien de legitimiteit van het beroep door de wederpartij werd betwist en dit leidde tot een substanti�le discussie over de eenzijdige be�indiging van de
onderhandelingen)?

In circa 6.68% van de gevallen.

n = 241

Juridische procedure of mediation

In hoeveel procent van de gevallen van een beroep op een voorbehoud als hiervoor bedoeld leidde dit tot een geschil waarover een juridische procedure
(arbitrage en minitrage daaronder mede begrepen) of mediation werd gevoerd?

In circa 3.95% van de gevallen.

n = 241
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Indien een geschil geleid heeft tot een uitspraak in een juridische procedure, kunt u daarvan dan een vindplaats vermelden?

nvt 19

- 6

nee 13

Nog geen uitspraken in de procedures; alle procedures spelen in andere jurisdicties. 1

n.v.t. 5

neen 3

Neen 2

no comment 1

niet bekend of uitspraken zijn gepubliceerd 1

Neen (tot nu toe wordt vergoeding in der minne overeengekomen). 1

We would rather not draw attention to it. 1

��� 1

heeft zich niet voorgedaan 1

N.V.T. 1

NVT 4

internet/ rechtspraak.nl 1

geen gepubliceerde uitspraken, vaak komt het ook niet tot een uitspraak omdat zaak alsnog wordt geregeld of omdat de zaak niet wordt
doorgezet. 1

LJN AZ2721 1

Nee 2

Ik kan zo direct geen uitspraak bedenken. 1

nimmer procedure over gevoerd 1

HR 12 augustus 2005, C04/163 HR en HR 14 juni 1996, nr. 16008, NJ 1997, 481 1

Neen, helaas. 1

--- 1

Nvt 1

nvtp 1

N v t 1
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Inroepen voorbehoud

Bent u van mening dat de mate waarin, bij een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, het orgaan dat goedkeuring dient te verlenen, is ge�nformeerd over de
stand van de onderhandelingen van invloed dient te zijn op de vraag in hoeverre het voorbehoud nog kan worden ingeroepen?
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Bewust onthouden van informatie

Indien u goedkeuring van een (ander) orgaan binnen uw organisatie heeft bedongen, komt het dan voor dat u dit (andere) orgaan bewust bepaalde informatie
over de stand van het onderhandelingsproces onthoudt, teneinde te voorkomen dat op het bedongen voorbehoud geen beroep meer kan worden gedaan?

Beleid

Bestaat er binnen uw onderneming beleid op dit punt?
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Afspraken over het onderhandelingsproces

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te hebben om afspraken te kunnen maken over het
onderhandelingsproces zelf, zoals bijvoorbeeld afspraken omtrent het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid de onderhandelingen af te breken,
etc?

Gemiddelde score: 2.00
n = 241

1 = Heel belangrijk
4 = Neutraal
7 = Niet belangrijk

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te hebben om afspraken te kunnen maken

over het onderhandelingsproces zelf, zoals bijvoorbeeld afspraken omtrent het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid

de onderhandelingen af te breken, etc?

Heel belangrijk 39%

36%

16%

Neutraal 5%

2%

2%

Niet belangrijk

Gebruik van documenten

In hoeverre maakt u gebruik van documenten als " Letters of Intent", "Memoranda of Understanding" of soortgelijke documenten als instrument om bewust
binding te cre�ren dan wel om zoveel mogelijk vrijheid te cre�ren om de onderhandelingen te kunnen afbreken?

Gemiddelde score: 2.18
n = 241

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

In hoeverre maakt u gebruik van documenten als " Letters of Intent", "Memoranda of Understanding" of soortgelijke documenten als

instrument om bewust binding te cre�ren dan wel om zoveel mogelijk vrijheid te cre�ren om de onderhandelingen te kunnen

afbreken?

Heel vaak 99 41%

72 30%

34 14%

Neutraal 18 7%

5 2%

8 3%

Nagenoeg nooit 5 2%
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Vrijheid afbreken van onderhandelingen

Maakt u in onderhandelingen afspraken over (de beperking van de) vrijheid van partijen om die onderhandelingen, desnoods eenzijdig, af te kunnen breken?

Gemiddelde score: 3.17
n = 241

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in onderhandelingen afspraken over (de beperking van de) vrijheid van partijen om die onderhandelingen, desnoods

eenzijdig, af te kunnen breken?

Heel vaak 47 20%

61 25%

47 20%

Neutraal 31 13%

16 7%

23 10%

Nagenoeg nooit 16 7%

Kostentoedeling

Maakt u in onderhandelingen afspraken over kostentoedeling in geval de onderhandelingen worden afgebroken?

Gemiddelde score: 3.51
n = 241

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in onderhandelingen afspraken over kostentoedeling in geval de onderhandelingen worden afgebroken?

Heel vaak 52 22%

53 22%

28 12%

Neutraal 28 12%

14 6%

41 17%

Nagenoeg nooit 25 10%
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Forumkeuze-afspraak

Maakt u in onderhandelingen een forumkeuze-afspraak voor het geval in de onderhandelingsfase een geschil ontstaat?

Gemiddelde score: 3.14
n = 241

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in onderhandelingen een forumkeuze-afspraak voor het geval in de onderhandelingsfase een geschil ontstaat?

Heel vaak 81 34%

51 21%

21 9%

Neutraal 23 10%

9 4%

19 8%

Nagenoeg nooit 37 15%

Toepasselijk recht

Maakt u, indien u met een buitenlandse wederpartij onderhandelt, een afspraak over het op de onderhandelingsfase toepasselijke recht?

Gemiddelde score: 2.75
n = 241

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u, indien u met een buitenlandse wederpartij onderhandelt, een afspraak over het op de onderhandelingsfase toepasselijke

recht?

Heel vaak 105 44%

42 17%

26 11%

Neutraal 19 8%

6 2%

11 5%

Nagenoeg nooit 32 13%
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Afsluitend

Opmerkingen

Heeft u nog opmerkingen die u in het kader van dit onderzoek voor de onderzoeker van belang acht?
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Opmerkingen

Anders, namelijk

Ik heb de vragen beantwoord op basis van mijn ervaringen in diverse Europese landen / jurisdicties en niet zozeer vanuit de Nederlandse
context. 1

Ik denk dat de dagelijkse praktijk (directeur op afstand dus altijd voorbehoud directie) ermee gediend is om pas laat aan elkaar gebonden te zijn,
wat mij betreft pas als de directie goedkeuring heeft gegeven, onder andere omdat een aantal zaken in de onderhandelingsfase zich aan het zich
van de directie onttrekt. wat betreft het afbreken van onderhandelingen: ik vind dat je je hier altijd van moet kunnen terugtrekken, tenzij de
overeenkosmt in schriftelijke vorm al is ondertekend. Je zou hiermee eventueel anders kunne omgaan bij overeenkomsten met een waarde onder
een bepaald bedrag of bepaalde soorten van overeenkomsten. Welke soorten of welk bedrag: daar kun je over discussieren.

1

Het beginsel dat het partijen niet zonder meer vrijstaat in alle gevallen onderhandelingen af te breken heeft voor zeer veel rechtsonzekerheid en
onnodige procedures gezorgd in Nederland. Nederland liep wat dat betreft ook uit de pas met andere landen. Als bedrijfsjurist in met name M&A
processen werd ik er bijna paranoia van tijdens onderhandelingen, afdoende remedies zoals goede voorbehouden werden in de jurisprudentie
bijna allemaal wel onderuit gehaald. Belangrijk punt van aandacht is (was) ook dat door de onduidelijkheid in de rechtspraak er altijd wel een
advocaat te vinden was voor een teleurgestelde partij (afbreker of afgebrokene) die stelde dat er wel een case te maken viel; a true lawyers
paradise. Uiteraard geldt (m.n. bij grote belangen) zorgvuldigheid, prudentie in de omgang en onderhandeling met elkaar, maar het moet
volwassen, zakelijke partijen ook vrij staan om harde afspraken te maken over hoe met elkaar te onderhandelen, maar ook harde afspraken hoe
uit elkaar te gaan. Het moet mogelijk zijn abreken mogelijk te maken bij onthouden goedkeuring ook zonder opgaaf van reden, tenzij partijen
uitdrukkelijk afspreken dat die redenen er wel moeten zijn, of alleen bepaalde redenen, of dat de wederpartij zijn best moet doen om die
goedkeuring te verkrijgen. Ik denk dat de betuttelende bescherming van de rechter tegenwoordig voor zakelijk onderhandelende partijen niet
meer nodig is en meer kwaad doet dan goed.

1

In mijn praktijk heb ik tweemaal langdurig geprocedeerd over het vraagstuk van de precontractuele goed trouw en het afbreken van
onderhandelingen. Dit spel wordt te makkelijk gespeeld doordat zakenmensen, niet-juristen, dit leerstuk kennen en in hun strategie betrekken. 1

Succes gewenst. Ik hoop de uitslag en conclusies ergens te vernemen. 1

Vergelijkend internationaal onderzoek (hoe is de situatie in de andere landen van de EER?); wordt dat in het onderzoek meegenomen? Als een
partij geen afspraken vooraf wenst te maken over de consequenties van het afbreken van de onderhandelingen zou het dan niet zo moeten
worden geregeld dat de andere partij de ondehandelingen dan altijd eenzijdig en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade zou mogen
afbreken?

1

Internationale (m.n. Angelsaksische) invloeden hebben naar mijn ervaring een toenemende (commerciele) invloed op het leerstuk van de
afgebroken onderhandelingen. 1

in jurispriudentie over afbreken van de onderhandelingen heeft de rechter voor zover mij bekend te weinig oog voor de mate waarin er een
disbalans bestaat in het belang dat elk der partijen heeft bij de totststandkoming van de overeenkomst. Gechargeerd gezegd: de partij die a.h.w.
in de val wordt gelokt, komt meer vrijheid tot terugtreden toe dan de "sleurende/meer agressieve" partij.

1

Ik adviseer nagenoeg uitsluitend bij onderhandelingen tussen Nederlandse en in Nederland actieve partijen 1

ik ben bedrijfsjurist van Deloitte en treed als extern adviseur op voor cli�nten van Deloitte. Wij procederen vrijwel nooit. Eventuele procedures
draag ik over een een advocaat. 1

In de beginfase bij overnamecontracten en je bent overnemende partij, dan vinden wij van belang om in een Letter of Intent steeds op te nemen
dat deze voor ons niet juridisch bindend is. 1

De mate waarin een partij in bepaalde omstandigheden wel of niet een beroep kan doen op het negatieve contractsbelang en/of op het positieve
contractsbelang zou mijns inziens wat meer ingekaderd moeten worden danwel er zouden wellicht wat meer handgrepen daaromtrent kunnen
worden gegeven door jurisprudentie. waarbij gekeken kan worden naar niet commerciele en wel-commerciele partijen.

1

Bij een van mijn vragen over het aantal geschillen is 9 % ingevuld, dit moest echter 0% zijn, maar ik kon niet meer terug met de daarvoor
bestemde knop. Ik doe nooit onderhandelingen met buitenlandse ondernemingen, zou ik dat wel doen dan zou ik de keus maken voor
Nederlands recht (vandaar de keuze voor altijd). Ik werk bij een woningbouwvereniging, onderhandelingen lopen vaak heel lang en het wordt
algemeen geaccepteerd als daarna weer een andere weg wordt ingeslagen.

1

Een juist gebruik van documenten als LOI's e.d. voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld is essentieel. Intentie hoort intentie te zijn, in de praktijk
kom ik nogal eens anders tegen. Voorts pleit ik voor een heldere benoeming van documenten zodat de reikwijdte en de strekking helder zijn. 1

De (on)mogelijkheden om zaken als toepasselijk recht etc te wijzigen zijn vaak zeer beperkt door bijv lokale wet en regelgeving (van toepassing
op bijvoorbeeld bouwprojecten) en de invloed en macht die een partij kan uitoefenen. 1

Hoe sluit u sociaal wenselijke antwoorden uit? 1

a) Het bestuur heeft m.i. het recht om haar moverende reden een 'deal' af te blazen, mits dit door de uitvoerende onderhandelaars tijdig is
voorbehouden. In ieder geval in de telecombranche zijn er vaak 'hidden agenda' punten die niet in alle lagen van het bedrijf bekend zijn. b) In de
onderhandeling spreek ik vaak wel een forumkeuze en toepasselijk recht af, maar dit is voor de uitvoering van de overeenkomst en niet specifiek
voor het geval van afbreken van de onderhandeling.

1

Met name bij twee of meer professionele partijen/bedrijven moet het over en weer duidelijk zijn dat je pas een overeenkomst hebt over alles als
men het ook over alles eens is geworden en zo niet dan dient dat geclausuleerd te worden. Het komt in mijn praktijk weinig voor dat het een
issue is of wordt omdat de meeste partijen zo zaken doen.

1

Het fenomeen afbreken van onderhandelingen is mij wel vanuit de theorie bekend. In mijn huidige praktijk heb ik hier echter nagenoeg niet
direct mee te maken. Binnen de gegeven meerkeuze opties kon ik niet steeds een passend antwoord vinden. Uiteraard heb ik wel belangstelling
voor de resultaten van uw onderzoek rondom dit belangrijk onderwerp voor de rechtspraktijk. Ik wens u veel succes bij het voltooien van uw
onderzoek. Met vriendelijke groet Anke Kootstra, Kootstra Juristerij

1

Succes! 1

deze vragenlijst is niet geheel van toepassing op mijn praktijk, zijnde een juridisch advies praktijk. vragen over het aantal mensen in de
onderneming is mi irrelevant 1

De partij die het afbreken van de onderhandelingen niet wil, spartlet vaak heftig maar zet niet door tot een rechtsgeschil /mediation; w.s onder
het motto "let«s get on with our lives" en probeer een betere andere partner te vinden. 1
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Profiel

Anonimiteit

Hoe wenst u deze enquete in te vullen?

n = 241

Benaderen

Heeft u er bezwaar tegen wanneer de onderzoeker u benadert met nadere vragen terzake van het onderwerp van deze questionnaire?

n = 66
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Bedrijfsjuristen:

Werknemers

Hoeveel werknemers zijn er op dit moment bij uw onderneming werkzaam (op basis van fte's) : 12301.90

Sector

In welke sector bent u voornamelijk werkzaam?

n = 241
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Bedrijfsjuristen:

Beursgenoteerd

Is de onderneming waarvoor u werkzaam bent beursgenoteerd?

n = 241

Dienstbetrekking

Bent u tevens advocaat in dienstbetrekking?

n = 241
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Commerci�le overeenkomsten

Hoe vaak bent u beroepsmatig betrokken bij onderhandelingen over (de totstandkoming van) commerci�le overeenkomsten?

Gemiddelde score: 2.14
n = 241

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Hoe vaak bent u beroepsmatig betrokken bij onderhandelingen over (de totstandkoming van) commerci�le overeenkomsten?

Heel vaak 119 49%

45 19%

40 17%

Neutraal 13 5%

10 4%

13 5%

Nagenoeg nooit 1 0%
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Rapportage
Onderzoek afgebroken onderhandelingen

maart 2007

onderzoek door:
mr. M.R. Ruygvoorn

uitvoering:
i-link2

Jorma Turkenburg



Inhoudelijke vragen

Jurisprudentie afgebroken onderhandelingen

Bent u - in grote lijnen - bekend met de jurisprudentie over het leerstuk van afgebroken onderhandelingen (recentelijk bijvoorbeeld in het arrest JPO / CBB (HR
12 augustus 2005, NJ 2005, 467))?

Bent u bekend met de jurisprudentie over het leerstuk van

afgebroken onderhandelingen?

Ja 456 85%

Nee 79 15%

Totaal 535 100%

Aanknopingspunten

De huidige jurisprudentie biedt voor mij voldoende aanknopingspunten om vast te stellen of het ��n van partijen vrij staat om de onderhandelingen eenzijdig af
te breken zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Gemiddelde score: 3.63
n = 456

1 = Geheel mee eens
4 = Neutraal
7 = Geheel mee oneens

De huidige jurisprudentie biedt voor mij voldoende aanknopingspunten om vast te stellen of het ��n van partijen vrij staat om de

onderhandelingen eenzijdig af te breken zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Geheel mee eens 11 2%

73 16%

153 34%

Neutraal 96 21%

87 19%

32 7%

Geheel mee oneens 4 1%

2



Gerechtvaardigd vertrouwen

Op grond van de huidige jurisprudentie staat het onder meer een partij niet meer vrij om onderhandelingen eenzijdig af te breken, indien dit op grond van het
gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst onaanvaardbaar zou zijn.

Gemiddelde score: 2.70
n = 535

1 = Nooit, of slechts bij zeer hoge uitzondering
5 = Neutraal
9 = Snel

Op grond van de huidige jurisprudentie staat het onder meer een partij niet meer vrij om onderhandelingen eenzijdig af te breken, indien dit op

grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst onaanvaardbaar zou zijn. Door

middel van het verschuiven van de pijl op de onderstaande balk wordt u verzocht aan te geven wanneer naar uw mening het hiervoor bedoelde

gerechtvaardigd vertrouwen zou dienen te worden aangenomen.

Nooit / zeer hoge uitzondering 86 16%

203 38%

141 26%

45 8%

Neutraal 32 6%

10 2%

13 2%

5 1%

Snel

3



Praktijk het meest gediend

Zonder nu al acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg van het afbreken van onderhandelingen, met welk uitgangspunt is
volgens u de praktijk het meest gediend (1 optie mogelijk)?

Zonder nu al acht te slaan op de vraag naar de eventuele schadeplichtigheid als gevolg van het afbreken van onderhandelingen, met welk

uitgangspunt is volgens u de praktijk het meest gediend?

Onderhandelingen zouden altijd, ongeacht de reden daarvoor, eenzijdig afgebroken moeten kunnen worden tot het moment waarop
wilsovereenstemming is bereikt. 96 18%

Onderhandelingen kunnen weliswaar een stadium bereiken waarin deze niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken, maar een
dergelijk stadium zou slechts in zeer uitzonderlijke gevallen moeten worden bereikt. 391 73%

Onderhandelingen zouden al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor
zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. 16 3%

Anders, namelijk: 32 6%

Totaal 535 100%
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Anders, namelijk
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In de praktijk verdient het wat mij betreft de voorkeur - en vaak gebeurt dat ook - als partijen naar elkaar uitspreken welke status de
onderhandelingen hebben. Bij veilingen bij voorbeeld wordt vanaf het begin duidelijk gemaakt dat op een aantal fronten tegelijk wordt
onderhandeld en dat aan het in onderhandeling zijn zelf dus geen rechten kunnen worden ontleend. Als vangnet hou je dan de jurisprudentie.

1

antwoord B, maar dan niet in zeer uitzonderlijke gevallen 1

zolang de schadeplicht beperkt blijft tot kosten en niet de gemiste winst omvat - om de twee extremene maar even te noemen - ben ik het eens
met de derde stelling/het derde antwoord 1

Onderhandelingen kunnen enkel afgebroken worden als blijkt dat op kernafspraken geen overeenstemming kan worden bereikt en nog een
uitvoering is gegeven. Vertrouwen speelt hierbij een grote rol. Misbruik van vertrouwen door te doen alsof men een contract wil aangaan en het
daar ook op aanstuurt om zoveel mogelijk informatie te vergaren van de ander partij die daarbij aan het werk wordt gezet ( dat steeds vaker lijkt
voor te komen) - om elders een goedkopere deal te sluiten, moet worden afgestraft , bijvoorbeeld door verplicht door te onderhandelingen

1

Als ��n van partijen bij aanvang onderhandelingen aangeeft dat het pas met ondertekening van het contract de voorwaarden accepteert, zouden
onderhandelingen altijd afgebroken moeten kunnen worden. 1

afhankelijk van wat de MoU er van zegt. Meer nadruk leggen op wat partijen hierover afspreken. Default is dat in beginsel altijd afgebroken mag
worden. 1

Onderhandelingen mogen dan slechts eenzijdig worden afgebroken indien geen wilsovereenstemming bestaat over de essentie(s) van de aan die
onderhandelingen ten grondslag liggende door partijen te sluiten overeenkomst. De voor de betreffende overeenkomst gebruikelijke bepalingen
en bedingen dienen niet te worden aangemerkt als essentie(s).

1

ergens tussen 2 en 3 in (sneller dan 2, minder snel dan 3) 1

hoofdregel: eenzijdig afbreken mag. Daarbij dient de afbrekende partij zich te vergewissen van het gerechtvaardigd vertrouwen van de andere
partij op totstandkoming. îf er dan al of niet sprake is van geoorloofd afbreken kan afhangen van talloze omstandigheden, zoals genoemd in HR
12-08-2005 of bijvoorbeeld: verloop van de onderhandelingen, bestonden er tussen partijen procedureafspraken tijdens de onderhandelingen,
inhoeverre hadden partijen zicht op de risico's die ze zouden aanvaarden, wie heeft het meeste belang bij toststandkoming, in hoeverre hebben
partijen zich de vrijheid om onderhandelingen te beeindigen voorbehouden enz enz (in rechtspraak te ontwikkelen),

1

Er zou meer rekening mee moeten worden gehouden met de context waarbinnen de onderhandelingen gevoerd worden en wat de actores in
verschillende sectoren zelf beschouwen als het moment waarop zij de onderhandelingen hebben afgesloten en iets zijn overeengekomen. In veel
(internationale) handelssectoren is het gebruikelijk dat er pas bindende wilsovereenstemming bestaat als die overeenstemming is vastgelegd in
een onderhandse akte. Het al dan niet bestaan van die akte dient in die gevallen in beginsel leidend te zijn voor de vraag of er nog sprake is van
onderhandeling of al sprake is van wilsovereenstemming. Met name buitenlandse partijen, maar ook veel Nederlanders, vertrouwen erop dat de
zaak eerst definitief rond is (en zij daarvoor zich dus nog kunnen terugtrekken) als een overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. De Nederlandse
rechtspraktijk zou meer rekening moeten houden met dat vertrouwen.

1

grofweg als het tweede alternatief, maar het zijn niet zeer uitzonderlijke gevallen, maar een vergevorderd stadium (er zo goed als uit zijn) 1

optie 1, zij het dat de afbrekende partij alsdan wel schadeplichtig wordt ter zake van de door de andere partij in het kader van de
onderhandelingen gemaakte kosten 1

Er moet een splitsing komen tussen de schadeplichtigheid en de vraag of de onderhandelingen afgebroken kunnen worden. Afbreken moet m.i.
altijd kunnen behoudens uitzonderlijke omstandigheden (m.n. vertrouwensbeginsel), van schadeplichtigheid moet m.i. vaker sprake kunnen zijn
(met name waar het betreft gemaakte kosten).

1

2e optie, zonder het woord 'zeer' in 2e regel. 1

Ergens tussen de "zeer uitzonderlijke gevallen" en "overmacht" ligt nog een gebied. Ik zou het daarin willen zoeken. Een betere omschrijving zou
wellicht zijn dat het verbod van afbreken "niet al te makkelijk moet worden aangenomen" 1

Onderhandelingen kunnen een stadium bereiken waarin deze niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken, waarbij de redelijke belangen van
de onderhandelende partijen de doorslag moeten geven, wegen de belangen van de afbrekende partij op tegen de redelijke belangen van de
andere partij bij voortzetting van de onderhandelingen, in welke positie wordt die andere partij gebracht, indien de onderhandelingen
daadwerkelijk worden afgebroken?

1

Onderhandelingen zouden eenzijdig afgebroken moeten kunnen worden tot het moment waarop wilsovereenstemming is bereikt, mits hiervoor
een wettelijke c.q. een aan de onderhandelingen voorafgaande contractuele regeling is getroffen. 1

Onderhandelingen zouden niet meer eenzijdig afgebroken moeten kunnen worden zodra op hoofdlijnen (kern van de overeenkomst)
overeenstemming is bereikt 1

Als het vertrouwen van de andere partij op het tot standkomen van de overeenkomst (gewekt door de wederpartij) zo groot is dat het afbreken
van de onderhandelingen kennelijk onredelijk zou zijn. 1

van te voren overeenkomen welke uitgangspunten gelden, bijv. subject to contract, of wie welke kosten betaald. de praktijk is niet gediend met
het achteraf subatten over deze vraag. 1

"zeer uitzoderlijke gevallen" vind ik te ver gaan; het kan ook al in een eerder stadium het geval zijn 1

m.i. zit er tussen de punten 2 en 3 in deze vraag nog wel een hoop ruimte (punt 2 "slechts in zeer uitzonderlijke gevallen" / punt 3: "al in een
vroeg stadium" niet meer afbreken, tenzij zwaarwegende omstandigheden). M.i. zou het keerpunt ergens daar tussenin moeten liggen, nl dat er
zich omstandigheden hebben voorgedaan waardoor een partij er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat er in ieder geval een overeenkomst tot
stand zou komen.

1

Onderhandelingen kunnen - afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in de
daadwerkelijke totstandkoming van wilsovereenstemming een sleutelrol speelt - een stadium bereiken waarin deze niet meer eenzijdig kunnen
worden afgebroken. Dat stadium is niet "vroeg" en zou ook niet "slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden moeten worden bereikt".

1

huidige manier van werken met de verschillende stadia en consequenties vind ik werkbaar 1

Afbreken van onderhandelingen in beginsel vrij, tenzij contractspartij een verkeerde/onjuistevoorstelling van zaken heeft gegeven. Alle kosten die
in dat geval zijn gemaakt dienen voor rekening te komen van de partij die een onjuiste en/of onvolledige voorstelling van zaken heeft gegeven. 1

Partijen kunnen daarover bij de aanvang van de onderhandelingen afspraken maken. Bij afwezigheid daarvan bevindt mijn standpunt zich ergens
tussen uw tweede en derde bullet. 1

Mijn voorkeur gaat naar de 2e mogelijkheid, met dien verstande dat onder uitzonderlijke omstandigheden niet in een regel kunnen worden
vervat: de omstandigheden worden immers per geval bepaald. Indien een ondernemer i.h.k.v. wensen of vragen van de wederpartij
investeringen doet c.q. moet doen met het oog op de uitkomst van de onderhandelingen (en hierbij doel ik niet op de gebruikelijke
ondernemersrisico's, zoals investeringen zoals onderzoek- en advieskosten door de koper bij onderhandelingen voor bijv. een overname indien de
wens tot overname van de koper uitgaat) dan kan dit tot gevolg hebben dat de wederpartij niet zonder meer, zonder het vergoeden van de
kosten, de onderhandeling kan afbreken.

1

op moment dat bepaalde verwachtingen zijn gewekt, bijv investeringen gemaakt/ personeel aangenomen dat soort zaken, dan kan het niet meer
worden afgebroken zonder schade te vergoeden 1

hangt van de omstandigheden af. De drie fasen leer vind ik zo gek nog niet. Als er kosten gemaakt zijn moeten die ook indien daar aanleiding toe
is vergoed worden. 1

Mijns inziens hoort een stadium waarin onderhandelingen niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken te worden behouden mits de criteria
daarvoor redelijk eenduidig omschreven in dan wel af te leiden uit wet en/of jurisprudentie zijn en partijen het recht hebben en behouden daar
contractueel van af te wijken.

1

Onderhandelingen kunnen weliswaar een stadium bereiken waarin deze niet meer eenzijdig kunnen worden afgebroken, maar een dergelijk
stadium zou niet al te snel moeten worden aangenomen 1
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zelfde als twee maar dan 'zeer' doorhalen 1
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U vindt dat onderhandelingen al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor zwaarwegende
omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. Vindt u dat het elders kunnen verkrijgen van een (substantieel) lagere prijs of
anderszins betere tegenprestatie in dat verband een voldoende zwaarwegende omstandigheid oplevert?

U vindt dat onderhandelingen al in een vroeg stadium niet meer eenzijdig zouden moeten kunnen worden afgebroken, tenzij daarvoor

zwaarwegende omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de afbrekende partij. Vindt u dat het elders kunnen

verkrijgen van een (substantieel) lagere prijs of anderszins betere tegenprestatie in dat verband een voldoende zwaarwegende

omstandigheid oplevert?

Ja 5 29%

Nee 12 71%

Totaal 17 100%
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Schadeplichtigheid

Het eenzijdig afbreken van onderhandelingen kan onder omstandigheden leiden tot schadeplichtigheid van de partij die de onderhandelingen afbreekt.

Gemiddelde score: 2.72
n = 535

1 = Geheel mee eens
4 = Neutraal
7 = Geheel mee oneens

Het eenzijdig afbreken van onderhandelingen kan onder omstandigheden leiden tot schadeplichtigheid van de partij die de

onderhandelingen afbreekt.

Geheel mee eens 150 28%

165 31%

88 16%

Neutraal 35 7%

25 5%

58 11%

Geheel mee oneens 14 3%

Recht op vergoeding

Indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, dan zou er zowel recht op vergoeding van het negatief contractsbelang (geleden verlies) als op
vergoeding van het positief contractsbelang (gederfde winst) dienen te bestaan.

Gemiddelde score: 4.56
n = 535

1 = Geheel mee eens
4 = Neutraal
7 = Geheel mee oneens

Indien sprake is van schadeplichtigheid van de afbrekende partij, dan zou er zowel recht op vergoeding van het negatief

contractsbelang (geleden verlies) als op vergoeding van het positief contractsbelang (gederfde winst) dienen te bestaan.

Geheel mee eens 31 6%

66 12%

75 14%

Neutraal 74 14%

73 14%

120 22%

Geheel mee oneens 96 18%
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Voorbehouden

Voorbehouden

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken van voorbehouden (zoals bijvoorbeeld: een voorbehoud van
goedkeuring van een (ander) orgaan van een vennootschap)?

Gemiddelde score: 1.63
n = 534

1 = Heel belangrijk
4 = Neutraal
7 = Niet belangrijk

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces gebruik te kunnen maken van voorbehouden (zoals bijvoorbeeld: een

voorbehoud van goedkeuring van een (ander) orgaan van een vennootschap)?

Heel belangrijk 316 59%

156 29%

37 7%

Neutraal 11 2%

3 1%

7 1%

Niet belangrijk 4 1%

Gebruik van voorbehouden

In welke mate maakt u gebruik van voorbehouden (als bedoeld bij de vorige vraag) tijdens het voeren van onderhandelingen?

Gemiddelde score: 1.93
n = 535

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

In welke mate maakt u gebruik van voorbehouden (als bedoeld bij de vorige vraag) tijdens het voeren van onderhandelingen?

Heel vaak 245 46%

174 33%

72 13%

Neutraal 20 4%

8 1%

11 2%

Nagenoeg nooit 5 1%
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Welke voorbehouden

Welk van de navolgende voorbehouden gebruikt u regelmatig (meerdere antwoorden mogelijk)?

Welk van de navolgende voorbehouden gebruikt u regelmatig (meerdere antwoorden mogelijk)?

(Ander) orgaan 92

Nma 37

Vakbond(en) 18

Financieringsvoorbehoud 46

Subject to contract 46

Subject to signature 42

Anders 18

Anders, namelijk
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opschortende voorwaarden inzake het verleend krijgen van een bruikbare/ onherroepelijke bouwvergunning, inzake het verkrijgen van de grond
e.d. 1

Uitkomst due diligence; voorverhuur- of voorverkooppercentage (dit ligt in het verlengde van een financieringsvoorbehoud, maar is commercieel
eerder acceptabel); voorbehoud medewerking derden (buren, zittende huurders e.d.). 1

Goedkeuring verzekeraar 1

Medezeggenschapstraject 1

SER 5

Goedkeuring Rechter-Commissaris en crediteurencommissie 1

Het totstandkomen van overeenkomsten met derden (bijv tbv leveringszekerheid grondstoffen); het verkrijgen van vergunningen (bijv milieu). 1

Voorbehoud dat overeenkomst slechts dan geldig is wanneer andere daaraan gekoppelde overeenkomst tot stand komt. 1

Vaak adviseer ik in het kader van projectontwikkeling [waarbij partijen een langdurige - lees meerjarige - rechtsverhouding kunnnen krijgen] dat
partijen eerst een intentieovereenkomst sluiten, die er eigenlijk toe dient de onderhandelingsfase over een samenwerkingsovereenkomst af te
dekken. Die intentie-ovk regelt vrijwel niets inhoudelijks over die samenwerking, maar regelt het overleg tussen partijen, hoe partijen van elkaar
af kunnen en wat er dan met gemaakte kosten gebeurt. Een voor-ovk dus. Dit advies wordt vaak gevolgd.

1

Voorbehoud toestemming (curator en) rechter-commissaris 1

voorbehoud goedkeuring gemeentebestuur (na op ambtelijk niveau bereikt akkoord) 1

Voorbehoud goedkeuring DNB 1

Voorbehoud goedkeuring ondernemingsraad 2

SER, (Europese) Ondernemingsraad, Europese Commissie, SEC 1

ser 1

huurindeplaatsstelling, OR, SER 1

RC 1

goedkeuring cli�nt 1

SER, OR 4

instemming topholding (indirect aandeelhouder) 1

goedkeuring derde-contractspartijen 1

SER en OR 1

voorbehoud goedkeuring DTe 1

goedkeuring OR 1

bevredigende uitkomst DD; advies OR 1

SER Fusiecode 1

het kunnen overleggen van bepaalde verklaringen inzake integriteit/verzekering/fiscale positie 1

overleg vakbonde, advies maar geen negatief advies OR 1

bij fusies 1

OR, SER, AFM 1

OR 3

due diligence 1

SER fusie 1

voorbehoud dat zich geen 'material adverse change' heeft voorgedaan 1

Uitkomst due diligence; verificatie (financiele en operationele) aannames bij het aangaan van een LOI 1

Het voorbehoud dat de overeenkomst pas tot stand komt als een andere overeenkomst ook tot stand komt (opschortende voorwaarde), bv. een
be�indigingsovereenkomst m.b.t. een onderhuurovereenkomst onder voorbehoud dat een soortgelijke overeenkomst m.b.t. de
hoofdhuurovereenkomst kan worden gesloten.

1

(positief) advies ondernemingsraad 1

final overeenstemming finale contractsdocumentatie 1

uitkomst due diligence onderzoek. 1

goedkeruing toestemming andere contractspartij zoals gemeente 1

Voorbehoud rechterlijke goedkeuring 1

In het kader van (Europese) openbare aanbesteding: voorbehoud dat er binnen gestelde termijn van 15 dagen na bekendmaking winnaar geen
procedure tegen de gunning wordt gestart door de afgewezen gegadigden. 1

approval door fiscalist, accountant etc. 1

Evt. noodzakelijk fiscaal arrangement 1

- Voorbehoud goedkeuring franchisegever; - Voorbehoud tevredenheid uitkomsten te houden onderzoeken (due diligence; bodem;
bouwtechnisch etc.). 1

voorbehoud van toezichthouder, bijvoorbeeld Centrale Bank of Ministerie van Financien (in het betreffende land) 1

SER, Material adverse change, overeenkomst management, oplossen change of control. 1

SER, AFM 1

afhankelijkheid andere rechtsrelaties 1

(buitenlandse) moedermaatschappij 1

rechter commissaris in faillissementen 1

voorbehoud positief advies ondernemingsraad 1

SER, investeringscommissie. 1

Afwezigheid van een MAC event 1

Goedkeuring vakbonden moet zijn: geen negatief advies ondernemingsraden. Subject to contract and signature worden veelal gecombineerd in
��n voorwaarde. 1

voorbehoud van overeenstemming op alle desnoods niet onmiddellijk verwante punten (package deal) 1

veschaffen van (i) "condition precedent documenten" (zoals besluiten, KvK-uittreksels, officer's certificate(s)), (ii) legal opinion(s) en (iii)
getekende versies van andere, gerelateerde documenten (met name zekerhedendocumentatie). 1

Ondernemingsraad (positief advies // instemming) 1

vervulling van vooraf aangegeven "conditions precedent", zoals aanvaardbare uitkomst due diligence 1
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uitkomst dd; TINILEA; 1

incidenteel goedkeuring van derden nodig anders dan hiergenoemd 1

Instemming client waarvoor als advocaat wordt opgetreden; instemming RC als ik onderhandel in de hoedanigheid van curator in faillissementen 1

het verkrijgen van bepaalde vergunningen of het getekend worden van een contract over een gerelateerde transactie 1

heb hier in mijn praktijk nagenoeg nooit direct mee te maken 1

Voorbehoud goedkeuring OR, voorbehoud uitkomst due diligence die voor mijn bedrijf - naar eigen oordeel- 'positief' is resp. geen contra
indicatie geeft, voorbehoud dat voor de beoogde transactie een voor mijn bedrijf - naar eigen oordeel- een fiscaal gunstige structuur kan worden
gevonden.

1

Goedkeuring rechter-commissaris (in faillissementen) 1

positief advies Ondernemingsraad 1

OR en SER 1

DNB of buitenlandse financi�le toezichthouders 1

positief advies or; goedkeuring bepaalde aandeelhouder 1

goedkeuring directie/aandeelhouders/commissarissen 1

voorbehoud dat eerst vastgesteld wordt dat bijv. bepaalde producten die onderwerp zijn van de overeenkomst, aan bepaalde eisen voldoen. 1

Er wordt in de overname- en financieringspraktijk gewerkt met zogenaamde "conditions precedent". Dat zijn opschortende voorwaarden (ofwel
voorbehouden) die vervuld moeten zijn voordat er getekend wordt (of voordat er van een financiering gebruik mag worden gemaakt). Ik ben zelf
werkzaam bij een bank en kan uit dien hoofde aangeven dat er vele van dergelijke "conditions precedent" moeten zijn vervuld voordat de bank
definitief 'gecommitteerd' is. De "conditions precedent" zijn overigens niet altijd even 'zwaar'. Het ontvangen van statuten, bestuursbesluiten,
getekende documenten etc. behoort daar bijvoorbeeld ook toe.

1

medewerking van andere relevante partijen (bv. derden die een minderheidsaandeel houden) 1
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Voorbehoud van goedkeuring

Indien u gebruik maakt van het voorbehoud van goedkeuring door een ander orgaan van een rechtspersoon, welk orgaan of welke organen kiest u dan
doorgaans?

a) Voorbehoud goedkeuring raad van commissarissen

Gemiddelde score: 3.68
n = 468

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

a) Voorbehoud goedkeuring raad van commissarissen

Heel vaak 90 19%

103 22%

71 15%

Neutraal 46 10%

16 3%

46 10%

Nagenoeg nooit 96 21%

b) Voorbehoud goedkeuring raad van bestuur/bestuurder

Gemiddelde score: 3.00
n = 490

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

b) Voorbehoud goedkeuring raad van bestuur/bestuurder

Heel vaak 130 27%

133 27%

81 17%

Neutraal 42 9%

15 3%

34 7%

Nagenoeg nooit 55 11%
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c) Voorbehoud positief advies (centrale) ondernemingsraad

Gemiddelde score: 4.26
n = 448

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

c) Voorbehoud positief advies (centrale) ondernemingsraad

Heel vaak 45 10%

79 18%

75 17%

Neutraal 53 12%

31 7%

41 9%

Nagenoeg nooit 124 28%

d) Voorbehoud goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders

Gemiddelde score: 4.43
n = 467

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

d) Voorbehoud goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders

Heel vaak 50 11%

71 15%

73 16%

Neutraal 45 10%

31 7%

54 12%

Nagenoeg nooit 143 31%
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Praktijk

Waarmee is volgens u de praktijk het meest gediend?

Waarmee is volgens u de praktijk het meest gediend?

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou, ongeacht de achterliggende reden voor dat beroep, altijd mogelijk
moeten zijn. 262 49%

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor redelijke argumenten
bestaan, ook wanneer deze in de risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt. 230 43%

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor zwaarwegende
omstandigheden bestaan die niet in de risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt. 20 4%

Anders, namelijk: 23 4%

Totaal 535 100%
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Praktijk anders, namelijk

Een beroep is mogelijk tenzij de wederpartij uit gedragingen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt zonder enige gerede
twijfel heeft mogen afleiden dat het voorbehoud nadien is vervallen (bijvoorbeeld omdat de raad van bestuur / RvC heeft laten weten geen
beroep te zullen doen op het goedkeuringsvoorbehoud).

1

Het lijkt me dat er tussen optie 1 en optie 2 nog iets zit. In beginsel: altijd beroep op voorbehoud mogelijk, tenzij bijzondere omstandigheden,
bijvoorbeeld: een commissaris [die goedkeuring moet geven] zit zelf mee te onderhandelen. Dan gaat het niet aan dat diezelfde commissaris zijn
andere pet opzet en plotseling zegt: nee, geen goedkeuring.

1

voorstelbare ipv redelijke argumenten 1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor redelijke argumenten bestaan, ook
wanneer die in de risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt. Beslissingsbevoegdheid (berustend op wet of
interne procuratieregeling) van het orgaan ten behoeve van wie het goekeuringsvoorbehoud is gemaakt qualificeert als redelijk voorbehoud.

1

beroep is mogelij tenzij strijdig met eisen van redelijkheid en billijkheid. 1

een beroep op het goedkeuringsvoorbehoud zou altijd mogelijk moeten zijn, tenzij degene die zich op het voorbehoud beroept dit op oneigenlijke
gronden doet(zie 6:23 BW) 1

Een beroep op zo'n voorbehoud moet worden gehonoreerd, tenzij dat beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 1

in beginsel altijd mogelijk (ongeacht achterliggende argumenten), tenzij goedkeuringsorgaan heeft meeonderhandeld of eerder blijk van
instemming heeft gegeven 1

optie 1 of 2, afhankelijk van de redactie van het voorbehoud. Indien in het voorbehoud opgenomen is dat de goedkeuring niet op onredelijke
gronden onthouden mag worden ligt het anders dan wanneer uitdrukkelijk bepaald is dat het al dan niet verlenen van goedkeuring volledig ter
vrije discretie van het betrokken orgaan is

1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou in principe mogelijk moeten zijn, tenzij er misbruik van wordt gemaakt of de schijn is
gewekt dat de goedkeuring zou komen / het voorbehoud niet ingeroepen zou worden 1

Altijd mogelijk tenzij het misbruik van recht oplevert. 1

Altijd en ongeacht de achterliggende reden is iets te stellig. Wat te denken van misbruik van bevoegdheid/recht 1

Beroep zou bijna altijd mogelijk moeten zijn 1

Als de onderhandelaar de goedkeuring niet verkrijgt dan ligt alles weer open. Immers: als die onderhandelaar dan probeert onderdeel X weer
open te breken, dan kan zijn wederpartij met goed fatsoen zeggen dat er dan dus geen enkel bezwaar kan bestaan als onderdeel Y ook weer ter
tafel komt. Het is niet de bedoeling dat dergelijke goedkueringsvoorbehouden worden "misbruikt" om op het laatste moment op ��n of meer
onderdelen een betere deal te krijgen. Dat doen keukenverkopers, en hoort niet thuis bij professionele onderhandelaars.

1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou in beginsel altijd mogelijk moeten zijn tenzij omstandigheden bestaan die een
dergelijk beroep niet rechtvaardigen (bijvoorbeeld opzet/bedrog (goedkeuring is er wel of is niet gevraagd) of zwaarwegende omstandigheden
die ertoe leiden dat in redelijkheid niet op het voorbehoud een beroep kan worden gedaan (maar daar zal niet snel sprake van kunnen zijn).
Bewijslast ligt dan in beginsel op de andere partij.

1

Een beroep op een voorbehoud dient in beginsel mogelijk te zijn 1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou bijvoorkeur alleen mogelijk moeten zijn indien de gronden waarop de goedkeuring
kan worden onthouden vooraf zijn omschreven en vastgelegd. 1

Hangt van het voorbehoud en de omstandigheden af. Goedkeuring orgaan dat bij onderhandleing betrokken was is lastig. Goedkeuring derde
(vakbonden) kan absoluut zijn. 1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor redelijke argumenten bestaan, die niet in
de risicosfeer liggen van de partij ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt. 1

Als een goedkeuringsvoorbehoud bedongen is, zou beroep daarop steeds mogelijk moeten zijn - afspraak is afspraak -, maar daarbij ga ik er wel
van uit, dat het moet gaan om een voorbehoud dat niet ligt in de risicosfeer van de partij die het bedongen heeft. Je mag je er bijvoorbeeld niet
achteraf op beroepen dat je eigen raad van bestuur de transactie niet heeft goedgekeurd. Een dergelijke goedkeuring moet je regelen voordat je
de overeenkomst aangaat. Dat geldt niet voor externe goedkeuringen, want daar heb je geen controle over.

1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou alleen mogelijk moeten zijn indien daarvoor redelijke argumenten bestaan 1

Het is een tussenvorm tussen de eerste en de tweede. Het probleem is dat de wens van de praktijk toch vooral wordt ingegeven door die praktijk
zelf: aan welke kant sta je, wat is het belang etc. Vanuit een koper die een voorbehoud maakt is de eerste vorm over het algemeen de meest
gewenste.

1

Bullet twee Plus: geen personele unie tussen het orgaan/de persoon die de overeenkomst aangaat en het orgaan dat bevoegd is tot goedkeuring. 1

Een beroep op een bedongen goedkeuringsvoorbehoud zou altijd moeten mogelijk zijn in het geval dat het desbetreffende orgaan ook werkelijk
niet heeft goedgekeurd. Dit is alleen anders als het orgaan zijn bevoegdheid heeft misbruikt door op oneigenlijke gronden niet goed te keuren.
Dat kan het geval zijn als het orgaan van zijn collega's bij de commerci�le afdeling heeft begrepen dat het inmiddels om de een of andere
commerci�le reden niet meer opportuun is om de transactie goed te keuren.

1
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Inspannen verkrijgen goedkeuring

Vindt u - abstraherend van de huidige jurisprudentie op dit punt - dat, ingeval van een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de partij ten behoeve van wie het
voorbehoud is gemaakt zich dient in te spannen om de goedkeuring ook te verkrijgen (bijvoorbeeld ten opzichte van de situatie dat, nadat de onderhandelingen
zijn afgerond, met een advies om geen goedkeuring te verlenen, formeel om goedkeuring wordt gevraagd)?

Gemiddelde score: 2.27
n = 535

1 = Ja
4 = Neutraal
7 = Nee

Vindt u - abstraherend van de huidige jurisprudentie op dit punt - dat, ingeval van een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, de partij

ten behoeve van wie het voorbehoud is gemaakt zich dient in te spannen om de goedkeuring ook te verkrijgen (bijvoorbeeld ten

opzichte van de situatie dat, nadat de onderhandelingen zijn afgerond, met een advies om geen goedkeuring te verlenen, formeel om

goedkeuring wordt gevraagd)?

Ja 220 41%

168 31%

59 11%

Neutraal 30 6%

13 2%

19 4%

Nee 26 5%

Beroep op voorbehoud

In hoeveel procent van de gevallen wordt, naar uw schatting, gemiddeld per jaar een beroep gedaan op een voorbehoud in de zaken waarbij u betrokken bent
geweest (derhalve: zowel aan uw zijde als van de zijde van de wederpartij)?

In circa 22.29% van de gevallen.

n = 535

Geschillen

In hoeveel procent van de gevallen waarin een beroep op het voorbehoud als hiervoor bedoeld werd gedaan, leidde dit tot een geschil (van een geschil is sprake
indien de legitimiteit van het beroep door de wederpartij werd betwist en dit leidde tot een substanti�le discussie over de eenzijdige be�indiging van de
onderhandelingen)?

In circa 10.86% van de gevallen.

n = 535

Juridische procedure of mediation

In hoeveel procent van de gevallen van een beroep op een voorbehoud als hiervoor bedoeld leidde dit tot een geschil waarover een juridische procedure
(arbitrage en minitrage daaronder mede begrepen) of mediation werd gevoerd?

In circa 6.78% van de gevallen.

n = 535
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Indien een geschil geleid heeft tot een uitspraak in een juridische procedure, kunt u daarvan dan een vindplaats vermelden?

nvt 35

- 15

nee 29

Nog geen uitspraken in de procedures; alle procedures spelen in andere jurisdicties. 1

n.v.t. 9

-- 1

neen 14

Neen, Luxemburgse procedure (die uiteindelijk geschikt is) 1

Neen 4

N.v.t. 1

rechtbank Arnhem, niet gepubliceerd 1

no comment 1

neen, maar daarvoor bestaan uitstekend werkende zoekmachines 1

niet bekend of uitspraken zijn gepubliceerd 1

rechtbank Alkmaar: Hiemastra/Huisman, er is ook daravan ook een arrest van het Hof A'dam. Vindplaats weet ik niet. ik meen in eider geval
arrest in 2006. Verder dient morgen (30-1) in Haarlem het kortgeding tussen Vossen Lab. tegen Albert Heijn waarin Vossen nakoming vordert
van een ovk die er volgens AH (nog) niet was c.q. is afgebroken.

1

Neen (tot nu toe wordt vergoeding in der minne overeengekomen). 1

neen, niet gepubliceerd 1

Hof Arnhem, PSL/ATP JOR 2004 1

We would rather not draw attention to it. 1

LJN: AV8580 1

HR ABB/Staat 1

��� 1

heeft zich niet voorgedaan 1

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rohiummer: 142243 / KG ZA 06-317 Vonnis in kort geding van 9 juni 2006 1

zaak solvay / apharmo ( lang geleden) 1

nee helaas, 1 procedure loopt nog binnen ons kantoor 1

N.V.T. 1

N/A 1

te lang geleden weet niet eens namen van partijen meer, was Hof Amsterdam rond 1992 1

NVT 5

De zaken waar ik in 2006 bij betrokken ben geweest zijn niet gepubliceerd: Hof Den Haag (Greenib Car/ Van Dam), voorz.rechter Rb. Utrecht
(BOVAG/ADP), rechtbank Amsterdam (Batavus/Race Productions). 1

internet/ rechtspraak.nl 1

geen gepubliceerde uitspraken, vaak komt het ook niet tot een uitspraak omdat zaak alsnog wordt geregeld of omdat de zaak niet wordt
doorgezet. 1

(Tussen)arresten Hof den Haag laatselijk van 11 dec 2006,voorzover ik weet nog niet gepubliceerd 1

LJN AZ2721 1

Nee 4

niet van toepassing 1

is niet gepubliceerd. 1

- [opmerking: de vorige paar vragen moesten verplicht worden ingevuld. De vraag in hoe veel % van de gevallen waarin de respondent
onderhandelde er een voorbehoud werd gemaakt leidt mi niet tot wetenschappelijk verantwoorde antwoorden, aangezien het antwoord 0%
zowel kan betekenen dat de respondent geen behoefte heeft aan dit soort voorbehouden, maar ��k dat de respondent helemaal niet over dit
soort contracten heeft onderhandeld (maar bijv. (zoals ik) alleen over afgebroken onderhandelingen door partijen zelf heeft geprocedeerd). Mijn
30% is daarom volstrekt willekeurig gekozen.]

1

onbekend 1

Ik kan zo direct geen uitspraak bedenken. 1

nimmer procedure over gevoerd 1

HR 12 augustus 2005, C04/163 HR en HR 14 juni 1996, nr. 16008, NJ 1997, 481 1

/ 1

nvy 1

Neen, helaas. 1

--- 1

vonnis rechtbank arnhem 14 februari 2007 rolnr ha za 04-1288 NB:Afbrekende partij veroordeeld tot betaling alle schade INCLUSIEF POSITIEF
CONTRACTSBELANG> 1

Pres. Rb. Roermond, 31 januari 2005 (65240/KG ZA 04-421) en Hof Den Bosch, 28 november 2006 (KG C0500598/Ro). 1

Nvt 1

xxx 1

nvtp 1

N v t 1

nee; vrijwle altijd werd alsdan geschikt tijdens de procedure 1

19



Inroepen voorbehoud

Bent u van mening dat de mate waarin, bij een bedongen goedkeuringsvoorbehoud, het orgaan dat goedkeuring dient te verlenen, is ge�nformeerd over de
stand van de onderhandelingen van invloed dient te zijn op de vraag in hoeverre het voorbehoud nog kan worden ingeroepen?
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Mate van informeren

Indien u het voorbehoud van goedkeuring van een (ander) orgaan binnen de organisatie van uw client heeft bedongen, adviseert u uw cli�nt dan over de mate
waarin dat orgaan dient te worden ge�nformeerd met betrekking tot de stand van de onderhandelingen?

Afspraken over het onderhandelingsproces

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te hebben om afspraken te kunnen maken over het
onderhandelingsproces zelf, zoals bijvoorbeeld afspraken omtrent het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid de onderhandelingen af te breken,
etc?

Gemiddelde score: 1.99
n = 294

1 = Heel belangrijk
4 = Neutraal
7 = Niet belangrijk

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te hebben om afspraken te kunnen maken

over het onderhandelingsproces zelf, zoals bijvoorbeeld afspraken omtrent het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid

de onderhandelingen af te breken, etc?

Heel belangrijk 129 44%

100 34%

31 11%

Neutraal 18 6%

8 3%

5 2%

Niet belangrijk 3 1%
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Gebruik van documenten

Maakt u in uw advisering gebruik van documenten "Letters of Intent", "Memoranda of Understanding" of soortgelijke documenten als instrument om bewust
binding te cre�ren dan wel om zoveel mogelijk vrijheid te cre�ren om de onderhandelingen te kunnen afbreken?

Gemiddelde score: 2.43
n = 294

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in uw advisering gebruik van documenten "Letters of Intent", "Memoranda of Understanding" of soortgelijke documenten als

instrument om bewust binding te cre�ren dan wel om zoveel mogelijk vrijheid te cre�ren om de onderhandelingen te kunnen

afbreken?

Heel vaak 104 35%

94 32%

44 15%

Neutraal 20 7%

3 1%

9 3%

Nagenoeg nooit 20 7%
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Bewust onthouden van informatie

Indien u goedkeuring van een (ander) orgaan binnen uw organisatie heeft bedongen, komt het dan voor dat u dit (andere) orgaan bewust bepaalde informatie
over de stand van het onderhandelingsproces onthoudt, teneinde te voorkomen dat op het bedongen voorbehoud geen beroep meer kan worden gedaan?

Beleid

Bestaat er binnen uw onderneming beleid op dit punt?

23



Afspraken over het onderhandelingsproces

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te hebben om afspraken te kunnen maken over het
onderhandelingsproces zelf, zoals bijvoorbeeld afspraken omtrent het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid de onderhandelingen af te breken,
etc?

Gemiddelde score: 2.00
n = 241

1 = Heel belangrijk
4 = Neutraal
7 = Niet belangrijk

Hoe belangrijk is het voor u om in een onderhandelingsproces juridisch de mogelijkheid te hebben om afspraken te kunnen maken

over het onderhandelingsproces zelf, zoals bijvoorbeeld afspraken omtrent het daarop toepasselijke recht, afspraken over de vrijheid

de onderhandelingen af te breken, etc?

Heel belangrijk 39%

36%

16%

Neutraal 5%

2%

2%

Niet belangrijk

Gebruik van documenten

In hoeverre maakt u gebruik van documenten als " Letters of Intent", "Memoranda of Understanding" of soortgelijke documenten als instrument om bewust
binding te cre�ren dan wel om zoveel mogelijk vrijheid te cre�ren om de onderhandelingen te kunnen afbreken?

Gemiddelde score: 2.18
n = 241

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

In hoeverre maakt u gebruik van documenten als " Letters of Intent", "Memoranda of Understanding" of soortgelijke documenten als

instrument om bewust binding te cre�ren dan wel om zoveel mogelijk vrijheid te cre�ren om de onderhandelingen te kunnen

afbreken?

Heel vaak 99 41%

72 30%

34 14%

Neutraal 18 7%

5 2%

8 3%

Nagenoeg nooit 5 2%
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Vrijheid afbreken van onderhandelingen

Maakt u in onderhandelingen afspraken over (de beperking van de) vrijheid van partijen om die onderhandelingen, desnoods eenzijdig, af te kunnen breken?

Gemiddelde score: 3.17
n = 535

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in onderhandelingen afspraken over (de beperking van de) vrijheid van partijen om die onderhandelingen, desnoods

eenzijdig, af te kunnen breken?

Heel vaak 104 19%

141 26%

103 19%

Neutraal 64 12%

32 6%

50 9%

Nagenoeg nooit 41 8%

Kostentoedeling

Maakt u in onderhandelingen afspraken over kostentoedeling in geval de onderhandelingen worden afgebroken?

Gemiddelde score: 3.69
n = 535

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in onderhandelingen afspraken over kostentoedeling in geval de onderhandelingen worden afgebroken?

Heel vaak 103 19%

110 21%

70 13%

Neutraal 60 11%

32 6%

80 15%

Nagenoeg nooit 80 15%
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Forumkeuze-afspraak

Maakt u in onderhandelingen een forumkeuze-afspraak voor het geval in de onderhandelingsfase een geschil ontstaat?

Gemiddelde score: 3.27
n = 535

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u in onderhandelingen een forumkeuze-afspraak voor het geval in de onderhandelingsfase een geschil ontstaat?

Heel vaak 169 32%

111 21%

50 9%

Neutraal 47 9%

20 4%

46 9%

Nagenoeg nooit 92 17%

Toepasselijk recht

Maakt u, indien u met een buitenlandse wederpartij onderhandelt, een afspraak over het op de onderhandelingsfase toepasselijke recht?

Gemiddelde score: 2.85
n = 535

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Maakt u, indien u met een buitenlandse wederpartij onderhandelt, een afspraak over het op de onderhandelingsfase toepasselijke

recht?

Heel vaak 214 40%

108 20%

51 10%

Neutraal 45 8%

16 3%

24 4%

Nagenoeg nooit 77 14%
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Afsluitend

Opmerkingen

Heeft u nog opmerkingen die u in het kader van dit onderzoek voor de onderzoeker van belang acht?
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Opmerkingen

Anders, namelijk

28



Ik heb de vragen beantwoord op basis van mijn ervaringen in diverse Europese landen / jurisdicties en niet zozeer vanuit de Nederlandse
context. 1

Ik denk dat de dagelijkse praktijk (directeur op afstand dus altijd voorbehoud directie) ermee gediend is om pas laat aan elkaar gebonden te zijn,
wat mij betreft pas als de directie goedkeuring heeft gegeven, onder andere omdat een aantal zaken in de onderhandelingsfase zich aan het zich
van de directie onttrekt. wat betreft het afbreken van onderhandelingen: ik vind dat je je hier altijd van moet kunnen terugtrekken, tenzij de
overeenkosmt in schriftelijke vorm al is ondertekend. Je zou hiermee eventueel anders kunne omgaan bij overeenkomsten met een waarde onder
een bepaald bedrag of bepaalde soorten van overeenkomsten. Welke soorten of welk bedrag: daar kun je over discussieren.

1

Het beginsel dat het partijen niet zonder meer vrijstaat in alle gevallen onderhandelingen af te breken heeft voor zeer veel rechtsonzekerheid en
onnodige procedures gezorgd in Nederland. Nederland liep wat dat betreft ook uit de pas met andere landen. Als bedrijfsjurist in met name M&A
processen werd ik er bijna paranoia van tijdens onderhandelingen, afdoende remedies zoals goede voorbehouden werden in de jurisprudentie
bijna allemaal wel onderuit gehaald. Belangrijk punt van aandacht is (was) ook dat door de onduidelijkheid in de rechtspraak er altijd wel een
advocaat te vinden was voor een teleurgestelde partij (afbreker of afgebrokene) die stelde dat er wel een case te maken viel; a true lawyers
paradise. Uiteraard geldt (m.n. bij grote belangen) zorgvuldigheid, prudentie in de omgang en onderhandeling met elkaar, maar het moet
volwassen, zakelijke partijen ook vrij staan om harde afspraken te maken over hoe met elkaar te onderhandelen, maar ook harde afspraken hoe
uit elkaar te gaan. Het moet mogelijk zijn abreken mogelijk te maken bij onthouden goedkeuring ook zonder opgaaf van reden, tenzij partijen
uitdrukkelijk afspreken dat die redenen er wel moeten zijn, of alleen bepaalde redenen, of dat de wederpartij zijn best moet doen om die
goedkeuring te verkrijgen. Ik denk dat de betuttelende bescherming van de rechter tegenwoordig voor zakelijk onderhandelende partijen niet
meer nodig is en meer kwaad doet dan goed.

1

Beslagl eggen voor gederfde winst zou niet mogelijk moeten zijn. 1

ben nooit met buitenlandse partijen bezig 1

In mijn praktijk heb ik tweemaal langdurig geprocedeerd over het vraagstuk van de precontractuele goed trouw en het afbreken van
onderhandelingen. Dit spel wordt te makkelijk gespeeld doordat zakenmensen, niet-juristen, dit leerstuk kennen en in hun strategie betrekken. 1

mijn ervaring beperkt zich tot de nationale praktijk 1

Succes gewenst. Ik hoop de uitslag en conclusies ergens te vernemen. 1

De vraag over negatief en positief contractsbelang is onjuist ge�nformeerd. Immers, positief en negatief contractsbelang sluiten elkaar uit! Zie
ook Hof Amsterdam, NSA / Bentfield. 1

Het is een leerstuk dat zich kenmerkt door uiteenlopende casu�stiek waaruit men tracht algemeen geldende regels te destilleren die vervolgens,
wederom door die casu�stiek, steeds moeten worden aangepast. 1

de vraag in hoeverre het vertrouwen dat een overeenkomst tot stand zal komen beinvloed wordt door de mate van afstand tussen de personen
die namens een rechtspersoon onderhandelen en de personen die uiteindelijk beslissen. Mijns inziens mag een partij er niet zomaar van uitgaan
dat het bereikte onderhandelingsresultaat uiteindelijk door het besluitvormend orgaan in de rechtspersoon wordt goedgekeurd. Een enigzins
professionele partij mag er m.i. mee bekend worden verondersteld dat de RvB van een onderneming bij grotere transacties nu eenmaal
beslissingsbevoegd is, ook als er geen formeel voorbehoud gemaakt is.

1

Vergelijkend internationaal onderzoek (hoe is de situatie in de andere landen van de EER?); wordt dat in het onderzoek meegenomen? Als een
partij geen afspraken vooraf wenst te maken over de consequenties van het afbreken van de onderhandelingen zou het dan niet zo moeten
worden geregeld dat de andere partij de ondehandelingen dan altijd eenzijdig en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade zou mogen
afbreken?

1

u noemt niet het heel vaak voorkomende geval waarin een overheid (meestal een gemeente) in onderhandelingen al dan niet het voorbehoud
maakt van goedkeuring door de gemeenteraad, waarop de vraag rijst of de betreffende overheid al gebonden is. 1

Graag meer achtergrondinformatie over de aard, omvang, doel, etc. van het onderzoek. 1

Internationale (m.n. Angelsaksische) invloeden hebben naar mijn ervaring een toenemende (commerciele) invloed op het leerstuk van de
afgebroken onderhandelingen. 1

Houd u aub verre van het gebruikelijke fase denken; dat compliceert de discussie en daarmee raken wij alleen maar verder van de door de HR
gegeven rechtsregel(s). 1

in jurispriudentie over afbreken van de onderhandelingen heeft de rechter voor zover mij bekend te weinig oog voor de mate waarin er een
disbalans bestaat in het belang dat elk der partijen heeft bij de totststandkoming van de overeenkomst. Gechargeerd gezegd: de partij die a.h.w.
in de val wordt gelokt, komt meer vrijheid tot terugtreden toe dan de "sleurende/meer agressieve" partij.

1

Ik zie niet in hoe een vergoeding van negatief contractsbelang logisch valt te verenigen met vergoeding van het positief contractsbelang, al is
daarover door de rechtbank Amsterdam eens anders geoordeeld. Men kan niet en in de positie worden gebracht alsof de onderhandelingen niet
waren aangegaan en in de positie alsof die onderhandelingen resulteerden in een nagekomen overeenkomst. Hof Amsterdam heeft die uitspraak
op dit punt dan ook vernietigd.

1

Speelt deze problematiek wel bij arbitrages en mediations? 1

Ik adviseer nagenoeg uitsluitend bij onderhandelingen tussen Nederlandse en in Nederland actieve partijen 1

bij de vraag of bijv de RvC op de hoogte moet worden gehouden van de stand van de onderhandelingen is nee ingevuld. de RvC moet mijns
inziens niet op de hoogte worden gehouden van de stand , maar wel van de inhoud van de onderhandelingen, zodat ze in staat zijn toezicht uit
te oefenen. hun besluitvorming moet niet afhangen van de gevolgen van het afbreken van onderhandelingen.

1

ik ben bedrijfsjurist van Deloitte en treed als extern adviseur op voor cli�nten van Deloitte. Wij procederen vrijwel nooit. Eventuele procedures
draag ik over een een advocaat. 1

Aangezien ik voor een belangrijk deel een procespraktijk heb, zullen mijn antwoorden op punten anders zijn dan die van 'adviesadvocaten'. 1

Afbreken van onderhandelingen is niet zozeer een issue bij goedkeuringsvoorbehouden, althans in mijn praktijk, maar meer bij koopcontracten
onroerend goed waar ongelijkwaardige partijen (bijv. agrari�r en bouwmaatschappij) onderhandelen en (meestal) de verkopende partij zich terug
trekt om onduidelijke redenen. Een overeenkomst afdwingen is dan een hachelijke zaak, ook al is er mondeling verkocht en hebben partijen de
handen geschud zeg maar. Succes met het onderzoek.

1

Partijen hebben er belang bij om zich gedurende onderhandelingen te kunnen concentreren op het bereiken van een (uiteindelijk voor beide
partijen) zo gunstig mogelijk onderhandelingsresultaat. Indien daarbij telkens de vinger aan de pols dient te worden gehouden om zich er voor te
behoeden dat aansprakelijkheid ontstaat voor eventueel afgebroken onderhandelingen, staat dat in de weg aan een effectief en soepel
onderhandelingsverloop. Wilsovereenstemming dient derhalve het doorslaggevende criterium te zijn voor de vraag of een overeenkomst tot stand
is (en daarmee had behoren te worden) overeengekomen. Indien een partij de kosten van de misgelopen onderhandelingen wenst te verhalen
op de andere partij, dient deze partij daarover voorafgaande aan de onderhandelingen met de andere partije een overeenkomst te sluiten.

1

Het is maar de vraag of het juist is de OR aan te merken als orgaan van de rechtspersoon 1

Het lijkt mij, dogmatisch gezien, raadzaam het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen uit de sfeer van de redelijkheid en billijkheid te
halen en alleen te beoordelen met de toetsen van onrechtmatige daad en misbruik van recht. Partijen moeten rustig kunnen denken, terwijl ze
onderhandelen, of zij zich aan een bepaald resultaat ook daadwerkelijk willen binden. Daarvoor dienen in het handelsverkeer geldende gebruiken
waarmee partijen te kennen geven dat zij hun instemming verlenen met het oogmerk zich te binden, zoals het schriftelijk vastleggen van
bepaalde afspraken. Ook het leerstuk van de overeenkomst om overeen te komen dient te veranderen. De benadering van het Common Law dat
zo'n overeenkomst om overeen te komen niet afdwingbaar is, verdient op zijn minst nadere beschouwing zo niet navolging in Nederland.

1

ik vind het essentieel dat beide partijen duiddlijk en reeel inzicht hebben in de risico's dat de onderhandelingen kunnen worden afgebroken.
Enerzijds : Als je een heel absoluut voorbehoud niet wenst, moet je niet gaan onderhandelen of je neemt bewust het risico. Anderzijds : zonder
verregaand voorbehoud komen wellicht een aantal onderhandelingen uberhaupt niet van de grond ( ongeacht of ze leiden tot succes).Maar je
moet wel eerlijk informeren over de mogelijkheid van inroepen van het voorbehoud.

1
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ik vind lang niet alle vragen zuiver gesteld 1

In de beginfase bij overnamecontracten en je bent overnemende partij, dan vinden wij van belang om in een Letter of Intent steeds op te nemen
dat deze voor ons niet juridisch bindend is. 1

De vragen zijn slechts gedeeltelijk van belang binnen mijn praktijk, namelijk met name in de transactiepraktijk. Ingeval van individuele
onderhandelingen is e.e.a minder vaak een punt. 1

1.het voorbehoud van goedkeuring van een hoger orgaan wordt door de rechter nogal argwanend bekeke, wanneer daarop een beroep wordt
gedaan. ik zie dit vaak in gemeentezaken waarin B en W bevoegd is en de onderhandelende ambtenaar de gemeente niet kan binden. 2. ik heb
een zaak waarin aan het eind van een jarenlange onderhandelingsfase de wederpartij van de gemeente een contract aanvaardde, tekende en
uitvoerde onder voorbehoud ten aanzien van de prijs. vervolgens begon hij een procedure tegen de gemeente tot schadevergoeding omdat de
contractssluiting onrechtmatig zou zijn en de prijs te hoog was. de rechter gaat daarop in. 3. in een andere zaak is er met een horecahuurder van
de gemeente onderhandeld over een huuropzegging door de gemeente, die zou kunnen worden aanvaard indien er een nieuwe kortlopende
huurovereenkomst zou worden afgesloten voor de periode tot de sloop. de gemeente trok de huuuropzegging in, maar de huurder eiste dat de
gemeente verder zou onderhandelen over de huurprijs van de lopende overeenkomst. 4. dit soort casuistiek geeft wel te denken over de
toepassing van dit leerstukin de praktijk.

1

Mijn antwoorden zijn op een aantal plaatsen niet meer dan een wilde schatting, omdat u niet de mogelijkheid geeft 'weet niet' in te vullen.
Verder zijn de vragen erg gericht op een ondernemingsrechtelijke praktijk, terwijl ik vaak overheden bijsta in onderhandelingen. Dat maakt een
aantal vragen weinig relevant.

1

bij onderhandelingen namens gemeenten wordt nogal eens het voorbehoud van goedkeuring door de raad opgenomen, terwijl het college
beslissingsbevoegd is. 1

De mate waarin een partij in bepaalde omstandigheden wel of niet een beroep kan doen op het negatieve contractsbelang en/of op het positieve
contractsbelang zou mijns inziens wat meer ingekaderd moeten worden danwel er zouden wellicht wat meer handgrepen daaromtrent kunnen
worden gegeven door jurisprudentie. waarbij gekeken kan worden naar niet commerciele en wel-commerciele partijen.

1

Net tussenvonnis ontvangen waarbij rechtbank derde fase aanwezig achtte en andere partij schadeplichtig achtte (met inbegrip van positief
contractsbelang) 1

Bij een van mijn vragen over het aantal geschillen is 9 % ingevuld, dit moest echter 0% zijn, maar ik kon niet meer terug met de daarvoor
bestemde knop. Ik doe nooit onderhandelingen met buitenlandse ondernemingen, zou ik dat wel doen dan zou ik de keus maken voor
Nederlands recht (vandaar de keuze voor altijd). Ik werk bij een woningbouwvereniging, onderhandelingen lopen vaak heel lang en het wordt
algemeen geaccepteerd als daarna weer een andere weg wordt ingeslagen.

1

Een juist gebruik van documenten als LOI's e.d. voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld is essentieel. Intentie hoort intentie te zijn, in de praktijk
kom ik nogal eens anders tegen. Voorts pleit ik voor een heldere benoeming van documenten zodat de reikwijdte en de strekking helder zijn. 1

ik heb nu wel mee gedaan, omdat het de 2e keer was dat u dat vroeg, maar merk op dat mijn antwoorden, gelet op mijn praktijk, maar beperkt
relevant zijn. U zou zich met name moeten richten op algemeen civilerechtelijke en ondernemingsrecht juristen. Veel succes! Muriel Middeldorp 1

bij vraag over orgaan rechtspersoon, mis ik - vanuit mijn praktijk - de publiekrechtelijke rechtspersoon. bij een belangrijk deel van transacties
wereldwijd zijn overheden betrokken als opdrachtgever naar de commerci�le markt of als 'faciliterend bedrijf'. daarbij wordt vanwege het
besluitvormingsproces bijna altijd met voorbehouden gewerkt.

1

zie mijn hierboven bij een andere vraag gemaakte opmerking. ook bij een aantal andere vragen is de mogelijkheid niet gegeven om aan te geven
dat de respondent een situatie in de praktijk niet aan de hand heeft gehad. ik heb hier en daar dan ook maar ingevuld wat ik denk dat ik zou
doen indien de situatie zich zou voordoen (en is het dus geen weergave van dagelijkse praktijk)

1

De (on)mogelijkheden om zaken als toepasselijk recht etc te wijzigen zijn vaak zeer beperkt door bijv lokale wet en regelgeving (van toepassing
op bijvoorbeeld bouwprojecten) en de invloed en macht die een partij kan uitoefenen. 1

Ik acht dit een belangwekkend onderzoek, gezien het gebrek aan concrete ankerpunten en de vage koers die de Hoge Raad in dezen vaart.
Succes gewenst met uw werk. Jan Pas 1

Hoe sluit u sociaal wenselijke antwoorden uit? 1

a) Het bestuur heeft m.i. het recht om haar moverende reden een 'deal' af te blazen, mits dit door de uitvoerende onderhandelaars tijdig is
voorbehouden. In ieder geval in de telecombranche zijn er vaak 'hidden agenda' punten die niet in alle lagen van het bedrijf bekend zijn. b) In de
onderhandeling spreek ik vaak wel een forumkeuze en toepasselijk recht af, maar dit is voor de uitvoering van de overeenkomst en niet specifiek
voor het geval van afbreken van de onderhandeling.

1

Met name bij twee of meer professionele partijen/bedrijven moet het over en weer duidelijk zijn dat je pas een overeenkomst hebt over alles als
men het ook over alles eens is geworden en zo niet dan dient dat geclausuleerd te worden. Het komt in mijn praktijk weinig voor dat het een
issue is of wordt omdat de meeste partijen zo zaken doen.

1

het Nederlandse recht mbt het afbreken van onderhandelingen laat zich aan buitenlandse, mn Angelsaksische partijen moeilijk uitleggen 1

Het belangrijkste in de praktijk van onderhandelingen is dat partijen zich door goede en ervaren advocaten laten bijstaan en geadviseerd worden.
De mate waarin er een gerechtvaardigd vertrouwen bij de ene of de andere partij ontstaat wordt mede beinvloed door de adviezen van de
adviseur. Het is m.i. goed dat partijen te allen tijde van elkaar af kunnen, ook voordat een overeenkomst tot stand is gekomen. In de
commerci�le praktijk werkt het Een ervaren adviseur zal sneller dan een onervaren adviseur de signalen oppikken of de wederpartij al dan niet
verder wil zodat partijen vroegtijdig in het proces uit elkaar kunnen zonder dat er al te veel verwachtingen zijn en/of kosten zijn gemaakt. Het
goed documenteren van het proces door een adviseur is daarbij belagrijk.

1

Het lijkt me wenselijk om de grens tussen de onderhandelingsfase en de contractuele fase parallel te laten lopen met het ontstaan van de
mogelijkheid van vergoeding van positief contractsbelang. Geen contract en toch positief contractsbelang lijkt een vreemde combinatie. 1

mijn praktijk leent zich helaas niet voor beantwoording van alle vragen 1

We moeten volgens mij een onderscheid gaan maken tussen het leerstuk voorzover het betrekking heeft op (internationale) onderhandeling
omtrent fusies en overnames en overige soorten contracten. Het "typisch Nederlandse" (al zullen diverse landen op het continent wel een
vergelijkbare insteek hebben) fenomeen dat een "non-binding offer" eigenlijk niet bestaat (een "offer" is onder omstandigheden immers juist wel
"binding" in NL) en dat voorbehouden als "subject to approval of the credit committe" slechts onder omstandigheden "werken", betekent dat wij
denk ik wat dat soort contracten betreft �f een onderscheid gaan maken, �f dan maar kiezen voor Engels recht, met alle gevolgen van dien.

1

Als je nadenkt over de norm die dient te gelden m.b.t. het recht om af te breken dient daarbij praktisch te worden betrokken hoe moeilijk of
makkelijk het is om te bewijzen dat een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. In de praktijk kan het moeilijk zijn om te bewijzen dat wordt
voldaan aan de daarvoor geldende vereisten. Om die reden is een gebondenheid van partijen aan wat daarover schriftelijk wordt afgesproken
voor de rechtszekerheid zeer nuttig.

1

Het fenomeen afbreken van onderhandelingen is mij wel vanuit de theorie bekend. In mijn huidige praktijk heb ik hier echter nagenoeg niet
direct mee te maken. Binnen de gegeven meerkeuze opties kon ik niet steeds een passend antwoord vinden. Uiteraard heb ik wel belangstelling
voor de resultaten van uw onderzoek rondom dit belangrijk onderwerp voor de rechtspraktijk. Ik wens u veel succes bij het voltooien van uw
onderzoek. Met vriendelijke groet Anke Kootstra, Kootstra Juristerij

1

Succes! 1

Het ontbreken van de mogelijkheid om N.V.T te antwoorden heeft de betekenisvolheid van de antwoorden negatief beinvloed. 1

deze vragenlijst is niet geheel van toepassing op mijn praktijk, zijnde een juridisch advies praktijk. vragen over het aantal mensen in de
onderneming is mi irrelevant 1

De partij die het afbreken van de onderhandelingen niet wil, spartlet vaak heftig maar zet niet door tot een rechtsgeschil /mediation; w.s onder
het motto "let«s get on with our lives" en probeer een betere andere partner te vinden. 1
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Profiel

Anonimiteit

Hoe wenst u deze enquete in te vullen?

n = 535

Benaderen

Heeft u er bezwaar tegen wanneer de onderzoeker u benadert met nadere vragen terzake van het onderwerp van deze questionnaire?

n = 139
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Advocaten:

Ervaringsjaren

Hoeveel ervaringsjaren heeft u in de advocatuur: 14.72

Advocaten

Hoeveel advocaten zijn er bij uw kantoor op dit moment werkzaam (circa op basis van fte's): 113.36

Bedrijfsjuristen:

Werknemers

Hoeveel werknemers zijn er op dit moment bij uw onderneming werkzaam (op basis van fte's) : 12301.90

Sector

In welke sector bent u voornamelijk werkzaam?

n = 535
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Advocaten:

Cli�nten

Voor welke cli�nten treedt u in de meerderheid van de gevallen op?

n = 294

Rechtsgebied

Binnen welk (rechts)gebied bent u voornamelijk werkzaam (meerdere opties mogelijk)?

n = 294
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Advocaten:

Anders, namelijk

57

ICT recht 1

IE 5

horaca 1

intellectuele eigendom 1

handelsrecht (commercial practice) en IT recht 1

IT / Outsourcing / Intellectuel Eigendom 1

commerciele contracten 1

mededingingsrecht, telecommunicatierecht 1

algemeen civiel recht / verbintenissenrecht 1

IE/ICT 1

belastingrecht 1

litigation 1

Intellectuele Eigendom 1

(int.) handel en logistieke dienstverlening 1

IE en ICT 1

ICT-recht, privacyrecht, auteursrecht, databankenrecht 1

Civiel recht divers 1

entertainmentcontracten 1

internationaal contractenrecht 2

pharmaceutisch recht en intellectuele eigendom 1

it, outsourcings, commerciele samenwerkingen 1

Intellectueel eigendomsrecht 1

Banking & Restructuring 1

Intellectueel Eigendomsrecht & Farmaceutische Sector 1

overheidsprivaatrecht 1

IE/IT (voornamelijk outsourcing) 1

Commercieel contractenrecht en IT recht 1

vermogensrecht 1

Bankrecht 1

Contractenrecht/Goederenrecht 1

Banking 1

intellectuele eigendom / entertainment sector (televisiecontracten ed) 1

IE & mededingingsrecht 1

mededingingsrecht. aanbestedingsrecht en staatssteun 1

bank- en effectenrecht 2

B&E 1

alg verb recht 1

zee-en vervoersrecht 1

fiscaal recht 1

i.e. 1

IP/ICT 1

financieringsrecht 2

vervoer + handel 1

banking & finance 1

zeerecht 1

Milieurecht 1

transportrecht 1

Bank- en zekerheidsrecht; procesrecht 1

aanbestedingsrecht 1

intellectueel eigendomsrecht 1
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Bedrijfsjuristen:

Beursgenoteerd

Is de onderneming waarvoor u werkzaam bent beursgenoteerd?

n = 241

Dienstbetrekking

Bent u tevens advocaat in dienstbetrekking?

n = 241
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Commerci�le overeenkomsten

Hoe vaak bent u beroepsmatig betrokken bij onderhandelingen over (de totstandkoming van) commerci�le overeenkomsten?

Gemiddelde score: 2.44
n = 535

1 = Heel vaak
4 = Neutraal
7 = Nagenoeg nooit

Hoe vaak bent u beroepsmatig betrokken bij onderhandelingen over (de totstandkoming van) commerci�le overeenkomsten?

Heel vaak 211 39%

117 22%

91 17%

Neutraal 43 8%

36 7%

25 5%

Nagenoeg nooit 12 2%
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