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ciele verplichtingen heeft dan die tot

de toelichting wordt het punt niet verhel-

betaling van verzekeringspremies, loon

derd.
Voorshands ik er vanuit dat de verantwoordingsplicht ook geldt voor de arts/
patient-relatie (Natuurlijk, slechts

en onkosten, voorzover verschuldige.
De risico's van bijzondere gevaren zou-

den niet door de ptaient maar door de
hulpverlener moeten worden gedragen.

indien van een overeenkomst (van

(De hulpverlener is natuurlijk overigens

opdracht) gesproken kan worden en niet

ook in het kader van de behandelingsovereenkomst allerminst verplicht elk

dus als de g.b.o. regels ingevolge art.
1653t van toepassing zijn).

risico te lopen).

Voorzover g.b.o. bepalingen "overeenstemmen met 'opdracht in het algemeen'

Art. 5 van de Afdeling 'opdracht in het
algemeen' bepaalt:
-

bepalingen en voorzover zij daarvan
duidelijk afwijken, !evert interpretatie

Indien de opdracht is verleend met het oog
op een persoon die met de opdrachtnemer of

geen problemen op. Ingeval van een duidelijke afwijking gaan de speciale g.b.o.
bepalingen natuurlijk voor.

heden, nodig voor de uitvoering van de

Men stuit echter bij lezing van de twee

sets bepalingen op het probleem dat
men niet weet of met een g.b.o. bepaling

bedoeld is een 'opdracht in het algemem bepaling geheel te vervangen of
dat deze laatste blijft gelden naast de
g.b.o. regeling.

Ik noem allereerst: art. 4 (informatie en
verantwoordingsverplichtingen van de

opdrachtgever) in verhouding tot art.
1653b waarin de informatieplicht van
de geneeskundige hulpverlener is gere-

in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaam-

opdracht, zelf te verrichten, behoudens voorzover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze
onder zijn verantwoordelijkheid door
andere mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer:

Het verschil tussen de bepalingen wordt
in de memorie van toelichting niet verklaard. Waarschijnlijk moet men ervan
uitgaan dat ingevolge art. 1653h voor de
arts/patient-relatie art. 5 van de
'opdracht in het algemeen' regeling niet
geldt.

6

'

vorm van de introductie van een nieuw
bijzonder contract in het NBW tot stand
zal komen. Uit het wetsvoorstel g.b.o.
zouden de bepalingen die de werkingssfeer uitbreiden buiten contractuele verhoudingen (art. 1653t) en buiten cont ractuele verhoudingen tussen patienten

enerzijds en beroepsbeoefenaren en
instellingen in de gezondheidszorg
anderzijds (art. 653 lid 5) geschrapt
moeten worden. Ook het onnodige en
verwarrende art. 1653s zou moeten vervallen. De reikwijdte van de wet zou op

eenvoudige wijze verbeterd kunnen
worden door deze in overeenstemming
te brengen met die van het wetsvoorstel

Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De verhouding tussen
de bepalingen van de g.b.o. en die van de
overeenkomst opdracht in het algemeen

zou op verschillende punten nader
bezien en verbeterd moeten worden. In
elk geval zal de toelichting grotere duidelijkheid moeten verschaffen.

geld. In het tweede lid van art. 4 komt een

plicht voor van de opdrachtnemer tot
verantwoording achteraf. Zo'n plicht
wordt in art. 1653b niet genoemd. Zo'n
plicht kan ook naast het geven van inlich-

tingen zelfstandig betekenis hebben. In

5. Conclusies
Het is toe te juichen dat een privaatrechtelijke wettelijke regeling van een aantal
belangrijke patientenrechten, in de

De particuliere aansprakelijkheidspolis van de
patient zal, indien afgesloten, het risico niet dekken.
42.

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN IN
RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF
Prof mr E.H. Hondius*

I. Inleiding
I. Algemeen
Nu enige titels van boek 7 NBW in 1992
in werking zullen treden, zal de wetgever
ernst moeten gaan maken met het werk
aan de overige bijzondere contracten.
Verdient het aanbeveling het aantal te
regelen contracten uit te breiden? De
bankovereenkomst, factoring, franchising, geneeskundige behandelingsovereenkomst, leasing, stallingsovereenbenoemde contracten waarkomst
voor een specifieke wettelijke regeling is
bepleit, staan in de rij. Maar er zijn argumenten tegen regulering. Er zijn alternatieven: binnen het privaatrecht zijn er de

standaardregeling en

tweezijdige

al-

gemene voorwaarden, buiten het privaatrecht een administratiefrechtelijke
of strafrechtelijke regeling, buiten het
(overheids)recht de zelfregulering. In
het geheel niet regelen is het meest radicale alternatief. Vanuit deze laatste gedachte laat zich een andere vraag stellen:
verdient de opneming in boek 7 van de

thans ontworpen contracten wellicht
heroverweging?

De hierboven aangeduide vraagstelling
valt ten dele niet geheeP samen met
de vraag naar de wenselijkheid van codificatie van het recht. Men kan deze vraag

vanuit verschillende invalshoeken be-

spreken. Het meest voor de hand ligt het
om de codificatie van het recht, meer in

*

Hoogleraar burgerlijk recht aan de Rijksuniversi-

teit te Utrecht.
I.
Men kan vciór codificatie van het burgerlijk
recht zijn en toch tegen wettelijke regeling van bijv.
de franchising, op de grond dat het algemeen deel
van het verbintenissenrecht een adequaat antwoord
op alle problemen verschaft. Voorts hangt het antwoord op de vraag of specifieke wetgeving voor een
bepaald contract gewenst is, ook af van de wijze
waarop men de bijzondere overeenkomsten wenst
te verkavelen; denkbaar is dat een bepaald contract
wettelijke regeling behoeft, maar dan onder de paraplu van een reeds bekende rechtsfiguur, zoals de
koop op afbetaling onder de koop is gerangschikt en
de arbeidsovereenkomst eertijds onder huur en verhuur.
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het bijzonder het contractenrecht, van-

voorkomende benoemde contracten

uit rechtshistorisch perspectief te bezien. Een rechtshistorisch onderzoek

tevens aandacht te besteden aan de

nagaan of de gevonden gezichtspunten
een rol kunnen spelen bij de beantwoor-

kan antwoord geven op de vraag waarom de koop en verkoop wel, het leverantiecontract niet voorwerp van wettelijke

ding van de vraag of regulering wenselijk

Uberarbeitungsgutachten2. Vandaar dat
de herziening van het Westduitse verbintenissenrecht plotseling een impuls zou

is.

kunnen krijgen. De Duitse hereniging
ligt daaraan ten grondslag.

regulering werd. Er is echter ook een
andere benadering mogelijk. We kunnen
de aangegeven vraagstelling mede van-

uit een rechtsvergelijkende optiek bezien. Om twee redenen is dit aantrekkelijk. In de eerste plaats houden de argumenten voor en tegen een specifieke

(6

2. De Duitse Bondsrepubliek
Het ligt voor de hand om voor een thema
als het onderhavige allereerst het oor bij

regeling elkaar vaak nogal in evenwicht.

onze directe oosterburen te luisteren te
leggen. Zeker met de inwerkingtreding
van de boeken 3, 5 en 6 is ons vermogensrecht definitief van de Franse naar

Het verdient in zo'n geval aanbeveling

de Duitse (Germaanse) rechtsfamilie

om uit de regelgeving in naburige landen

verhuisd. De Westduitsers lijken nog redelijk content met hun Burgerliches Gesetzbuch, ook al stamt dat van einde vorige eeuw. Toch worden nu al een decennium lang pogingen gedaan om het wet-

lering te trekken2. In de tweede plaats
dienen we ons bij nieuwe regelgeving
steeds bewust te zijn van de mogelijkheid dat er straks Europese regelgeving
komt. Het is dan goed om met de eigen
regelgeving niet al te veel uit de pas te
lopen met de wetgeving van andere EGlidstaten.

bock te moderniseren; daarvoor is in

eerste instantie het verbintenissenrecht
uitverkoren4.

4. Balk'
Italie heeft in 1942 een nieuwe Codice
civile uitgevaardigd. Het nieuwe wetboek bevatte voor zijn tijd talrijke
nieuwtjes waarvan de regeling van de algemene voorwaarden er een is. De bij-

zondere overeenkomsten zijn geregeld
in titel III van boek 4 Delle obbligazio-

ni'. Achtereenvolgens komen aan de
beurt:

1. Koop en verkoop (art. 1470-1547);
2. Koop en verkoop van vorderingen
(art. 1548-1551);
3. Ruil (art. 1552-1555);

In dit kader is mede aandacht aan de bij-

Er is op het punt van de regelgeving in-

zake bijzondere contracten in onze
buurlanden de laatste jaren betrekkelijk
weinig gebeurd. Het meest interessant is
(of was) de introductie van een nieuw
burgerlijk wetboek in de Duitse Democratische Republiek in 1975 en de discussie over een hervorming van het verbintenissenrecht die in de jaren tachtig in
de Duitse Bondsrepubliek is begonnen.

Daarnaast kan melding worden gemaakt van een tweetal betrekkelijk recente codificaties uit de Romaanse Ianden.

tip

Het ziet er niet naar uit dat deze preadviezen het wetsgevingsproces aan het

rollen hebben gebracht. Wel is sinds

Engeland valt af: de Law Commission
heeft haar ambitieuze plannen tot codificatie van het Engelse vermogensrecht

begin 1984 een staatscommissie aan de
gang, maar tot de opdracht van de cornmissie behoort niet de herziening van de
regeling van de bijzondere contracten.

moeten opgeven3. Belgie, Frankrijk,
Oostenrijk en Zwitserland hebben hun
burgerlijk wetboek op het punt van de
bijzondere overeenkomsten deze eeuw

Waarom besteed ik wellicht premature aandacht aan deze Westduitse

niet of nauwelijks ingrijpend gewijzigd.

De Scandinavische landen hebben
alleen voor de consumentenkoop,
-dienstverlening en -verzekering een
specifieke regeling geintroduceerd.
Voorts is in de meeste Europese landen
een nieuwe internationale: LUVI of
Weens koopverdrag regeling van de
internationale handelskoop in werking
getreden.
In deze bijdrage zal ik mij op verzoek
aan een rechtsvergelijkende benadering zetten. Ik zal daarbij
een driedeling maken. Eerst geef ik enige

van de redactie

(

zondere overeenkomsten besteed. Een
achttal
Kaufvertrag, Heimvertrag,
Medizinischer
Behandlungsvertrag,
Werkvertrag, Giroverhaltnis, Energielieferungsvertrag, Dienstvertrag, Garantievertrag is voorwerp van preadviezen. Interessanter dan een overzicht
van de bestaande contractstypen te geven, lijkt het om een schets van de hervormingsgedachten te bieden.

informatie uit de vier juist genoemde
landen. Vervolgens kom ik toe aan het
formuleren van enkele algemene gezichtspunten. Daarbij zullen achtereenvolgens de alternatieven de revue passeren. Ten slotte wil ik voor enkele veel

(met een accent op west-) ontwikkeling?
Het antwoord zal aanstonds blijken.

2.

In deze zin ook de meeste aanstonds te bespre-

ken preadviezen inzake een Uberarbeitung des
Schuldrechts in de Duitse Bondsrepubliek. Zo
schrijft W. Hadding in zijn Gutachten over borgtocht
en garantie
waarin hij een specifieke wettelijke
regeling voor de garantieovereenkomst afwijst
'UnterstOzt wird dieser Vorschlag durch einen Bfick
auf auslindische Rechtsordnungen, in denen sich
eher allgemeine Regelungen zur.. Garantie finden',
Gutachten und Vorschlage zur Uberarbeitung des
Schuldrechts, III, Köln 1983, blz. 751.
3. Zie G.J.W. Steenhoff, Codificatieperspectieven
in Engeland, Kwartaalbericht Nieuw BW 1987, blz.
115-121.

Zie E.H. Hondius, De komende herziening van
het Duitse verbintenissenrecht, in: Recht van spreken/Meering-bundel, Deventer 1984, blz. 119-123;
J.B.M. Vranken, De hercodificatie van het verbintenissenrecht in de Bondsrepubliek Duitsland, NJB
1985, blz. 769-774.
5. G. Uebeler, Zur historischen Misere des Zivilrechts der DDR, Deutsch-Deutsche Rechts-Zeitschrift
1990, blz. 10-12, komt tot de conclusie dat 'die Konzeption des Zivilrechts der DDR von der rechtlichen
Regelung des staatlich geplanten Versorgungsprozesses an dessen Endstelle, der individuellen Konsumtion der Bevolkerung, wie die Planwirtschaft in
der DDR insgesamt, gescheitert ist. (...) Der Weg
4.

des Zivilrechts in der DDR zu einem Bestandteil

3. Duitse Democratische Republiek
In 1975 heeft de DDR een ook voor socialistische staten revolutionair burgerlijk wetboek ingevoerd: het Zivilgesetzbuch. Revolutionair is het wetboek door
functionele benadering van het burgerlijk recht.

Heeft dit ZGB zijn langste tijd gehad?
Duitse auteurs uit Oost en West zijn hiervan wel overtuigd. Minder overtuigd zijn
zij van het alternatief: zal het tot wederinvoering van het BGB komen of eventueel van Europees burgerlijk recht5? Of

zullen beide Duitslanden wellicht op
basis van het verworvene tot integratie
van BGB en ZGB overgaan6? In dit laatste geval zou het zeker mogelijk zijn om

eines einheitlichen Privatrechts nach dem Verstindnis der modernen westeuropSischen Rechtsordnungen ist unaufhaltbar' (blz. 12).
6.

K. Westen, Der Stand des Zivilrechts in der

DDR und seine Reformbedarftigkeit, Deutsch-Deutsche Rechts-Zeitschrift 1990, blz. 1-7 komt tot de

slotsom: 'es ware jedoch nicht die schlechteste
Losung, wenn aus Anlass oder doch wenigstens im
Gefolge der zu erwartenden politischen Vereinigung
auch ein so wichtiges Rechtsgebiet wie das Zivilrecht
einer generellen Neuordnung unterzogen werden
wOrde, bei der dann auch die in der Gesetzgebung
der DDR auf diesem Gebiet hervorgebrachten positieven Elemente Beriicksichtigung finden könnten.
Der historische Anlass böte Grund genug Medan;
und es wire optisch und in der Sache allemal die bessere Losung als eine blosse Obernahme des in der
Bundesrepublik geltendes Zivilrechts auf die heute
noch existierende DDR' (blz. 7).

Deze Gutachten besteden op hun beurt aandacht aan het DDR-recht
zie bijv. par. 235 lid
7.

1

ZGB, dat aan de voorgestelde regeling van de
giroverhouding mede ten grondslag heeft gelegen: F.

Hiuser, Giroverhiltnis, in: Gutachten und Vorschlige zur Oberarbeitung des Schuldrechts, II, Köln
1981, blz. 1317, 1395.
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4. Consignatie (art. 1556-1558)8,
5. Leverantiecontract (art. 1559-

1. Koop en verkoop (art. 874-939);
2. Schenking (art.940-979);
3. Maatschap (art. 980-1021);
4. Huur (art. 1022-1120);
5. Weideovereenkomst (art. 1121-

gelaten; het aanvullend recht is ook een
van de toetsstenen geworden waaraan
de rechter algemene voorwaarden gaat
toetsen. Dat betekent dat het argument
dat in een bepaalde branche algemene

1570);

6. Huur (art.1571-1654);
7. Aanneming van werk (art. 16551677);

1128);

voorwaarden reeds in de wettelijke

8. Vervoer (art. 1678-1702);
9. Lastgeving (art. 1703-1741);
10. Agentuur (art. 1742-1753);
11. Makelaardij (art. 1754-1765);
12. Bewaargeving (art. 1766-1797);
13. Sequestratie (art. 1798-1802);
14. Bruikleen (art. 1803-1812);
15. Verbruikleen (art.1813-1822);
16. Rekening-courant (art. 1823-

6. Bruikleen (art. 1129-1141);
7. Verbruikleen (art. 1142-1151);
8. Arbeidsovereenkomst (art. 1152-

leemte voorzien niet !anger doorslaggevend mag zijn.

1230);

blz. 758 e.v. is onlangs de tekst gepubliceerd van de nieuwe Duitse regeling van
het zg. Heimvertrae. Dat is de overeen-

1833);

13. Eeuwigdurende rente (art. 1231-

komst tussen het bejaarden/verzor-

17. Bankovereenkomsten (art. 1834-

1237);

gingstehuis en de bejaarde/verzorgde

1860);

18. Eeuwigdurende rente (art. 1861-

14. Lijfrente (art. 1238-1244);
15. Spel en weddenschap (art. 1245-

bewoner. Waarom niet de weg van de invoeging in het BGB is gekozen blijkt niet

1871);

1247);

19. Lijfrente (art. 1872-1881);
20. Verzekering (art. 1882-1932);
21. Kansovereenkomst (art. 1933-

16. Dading (art. 1248-1250).

uit de toelichting. Het is echter al heel
wat dat aan de wet de overeenkomstgedachte ten grondslag ligt. Dergelijke regels kunnen langs administratiefrechte-

1935);

22. Borgtocht (art. 1936-1957);
23. Driepartijenkrediet (art. 19581959);

1153);

9. Opdracht (art. 1154-1156);
10. Lastgeving (art. 1157-1184);
11. Bewaargeving (art. 1185-1206);
12. Aanneming van werk (art. 1207-

Vergeleken bij Italie is de lijst al beduidend korter. Zij lijkt ons weinig inspiratie te bieden. Aan wettelijke regeling van
de weideovereenkomst (titel 5) lijkt in
onze samenleving nauwelijks behoefte.

25. Dading (art. 1965-1976);
26. Stil pandrecht (art. 1977-1986).

De eerste gedachte die bij de lezer zal
opkomen, is er een van déjà vu. Inderdaad zijn veruit de meeste contracten

7. Privaatrecht?
In het BundesGesetzBlatt van 1990,

lijke weg worden opgelegd, te weten via
erkenning- of vestigingseisen.

In ons land biedt de Kampeerwet een

II. Algemeen deel

voorbeeld van een in hoofdzaak administratieve wet, die ook bepalingen inzake
een bijzondere overeenkomst bevat. Het

6. Inleiding

voordeel van een dergelijke aanpak is
dat de bepalingen gezien vanuit het ge-

ook bij ons wettelijk geregeld. In het oog

Waarom geeft de wetgever wet voor een
aantal bijzondere
Wat

springen de wettelijke regeling van de

is er zo bijzonder aan de koop, huur,

bankovereenkomsten en voorts enig
kleiner grut, soms slechts goed voor
twee wetsbepalingen: een begripsom-

arbeidsovereenkomst, lastgeving, dat zij
zo nodig bij wet geregeld moeten worden, terwfil tal van regelmatig gesloten

schrijving en een inhoudelijke bepaling.

contractsvormen het zonder wettelijke
regeling moeten stellen? De opstellers

heeft, zijn samengebracht met allerhan-

van boek 7 (Ontwerp) NBW merken

schriften. Veeleer is hij erbij gebaat wan-

hierover op dat twee redenen ten grondslag kunnen liggen aan regeling van een

neer de bepalingen inzake alle rechts-

Dat de Italianen de bankovereenkomsten zelfs in meervoud wettelijk hebben geregeld, is elders, hoewel niet nagevolgd, evenmin onopgemerkt gebleven9.

bijzondere overeenkomst. In de eerste
lk ben mij ervan bewust dat deze exercitie slechts betrekkelijke waarde heeft. Er

plaats is dat de gedachte dat het zinvol is

is ook binnen de genoemde bijzondere
overeenkomsten ruimte voor subcategorieen. Voorts zijn er andere delen van

volstaan met de regels van het algemeen
deel, maar enige bijzondere regels te geven die verduidelijken wat de rechten en

het wetboek (goederenrecht), andere

verplichtingen van partijen zijn. In de
tweede plaats is er een aantal bijzondere

ook regelingen voor bijzondere contrac-

tijen structureel in een moeilijker positie
verkeert dan de andere. In dergelijke gevallen is er aanleiding ten behoeve van
de zwakkere partij dwingendrechtelijke
regels vast te stellen.

geldt tevens voor het thans te bespreken
rechtsstelsel dat van Portugal.

5. Portugal
Het meest moderne burgerlijk wetboek
van West-Europa is tot 1 januari 1992
de Portugese Código civil van 1966.
Het is misschien wel aardig om te weten
dat de opdracht tot hercodificatie net als
in ons land van 1947 dateerde. Het Por-

-

tugese wetboek kent in titel II van
boek II 'Das obrigagoes em geral' de vol-

gende bijzondere contracten:

lingen waar hij direct mee te maken

de technische en bestuurlijke voorverhoudingen waarin hij zich begeeft bijeen zijn gebracht.

voor vaak gesloten contracten niet te

wetten (arbeidsovereenkomst) en wetboeken (Wetboek van Koophandel) die

ten kunnen bevatten. Ditzelfde caveat

zichtspunt van de campinghouder mooi
bij elkaar in een wet staan. Vanuit het gezichtspunt van de recreant/burger is dit
geenszins een voordeel. De recreant is er
in het geheel niet bij gebaat als de bepa-

overeenkomsten waar een van de par-

Er is aanleiding om aan deze twee redenen nog een derde toe te voegen. Op de
Nieuw BW dag van Wolters Kluwer op
11 mei jl. heeft A.S. Hartkamp er op gewezen dat het aanvullend recht er door
de regeling van de algemene voorwaarden een functie bij heeft gekregen. Niet
slechts bepaalt het aanvullend recht wat
de rechten en verplichtingen van partijen zijn als deze iets ongeregeld hebben

8. Zelfregulering
Alvorens over te gaan tot wetgeving, is
het verstandig om na gaan of zich geen
alternatief aandient in de vorm van zelfregulering". Waarom zou de wetgever
zijn kostbare tijd besteden aan regulering als ondernemers het zelf ook kunnen. Die ondernemers kunnen het echter niet altijd alleen af. Het kan zijn dat
hun organisatiegraad niet hoog genoeg
is en dat buitenstaanders hun zelfregule-

De Oostenrijkers hebben hier in hun ABGB ook
een regeling voor (Trodelvertrag).
9.
Zie nr. 13 hieronder.
10.
Erstes Gesetz zur Anderung des Heimgesetzes
vom 23. April 1990.
8.

II.

Zie hieromtrent M. van Driel, Zelfregulering/

Hoog opspelen of thuisblijven, diss. Utrecht, Deventer 1989.
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ring aan hun laars lappen. In het alge-

van wetgeving van art. 6:214 zal een gro-

meen kan men stellen dat zelfregulering
een aantal randvoorwaarden veronderstelt.

tere druk op de onderhandelingspartners kunnen leggen.
Een land waar al enige ervaring is opge-

Zelfregulering heeft ook enkele bezwaren die wetgeving niet heeft. Een daar-

daan met standaardregelingen is de

van is de vatbaarheid voor ingrijpen

Duitse hereniging zal spoedig uitwijzen
of deze figuur als kapitalistische overwinningsbuit zal verdwijnen dan wel in

door cartelautoriteiten. Nu ook het Nederlandse cartelbeleid steeds meer

Europeesrechtelijk wordt ingekleurd,
houdt dat op termijn de toepassing van
art. 85 EEG-Verdrag ook op vormen

Duitse Democratische Republiek. De

het herenigingsproces als Oostduitse
troef zal worden ingebracht.

van zelfregulering in.

9. Standaardregeling
Een van die NBW-bepalingen waarvan
nog niet valt te voorspellen wat de betekenis ervan zal zijn, is art. 6:214(6.5.1.2)
inzake de standaardregeling. Oorspronkelijk door Meijers ontworpen als remedie tegen de gebrekkige formulering van

10. Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn in de praktijk vaak een reeel alternatief voor wetgeving, zeker vanuit de ondernemer ge-

zien. Zolang algemene voorwaarden
eenzijdig door een der beide partners (of
hun beroepsorganisaties) zijn opgesteld,

is dit alternatief echter niet aantrekkelijk.

particuliere standaardvoorwaarden

Rechnung getragen werden kan, dass die
wenigen, zusätzlich erforderlichen Vor-

schriften in eine das BGB erganzende Ver-

ordnung eingestellt werden, die jederzeit
leicht geändert werden kan'".

III. Bijzonder deel
12. Thans in boek 7 opgenomen contracten
Alvorens de vraag onder ogen te zien of
aan de reeds voorgestelde bijzondere
overeenkomsten nieuwe moeten worden toegevoegd, is het aangewezen te
onderzoeken of in de thans voorgestelde
reeks niet wat geschrapt kan worden.

Koop, huur en arbeidsovereenkomst
komen daar niet voor in aanmerking.
Maar wat te denken van de uitgaveovereenkomst? Is het werkelijk zo,
'dat er behoefte bestaat aan enkele regels van
dwingend recht als waarborg tegen bestaande of gevreesde misstanden, en van regelend
recht tot wegneming van onzekerheid''?

zoals de Uniforme Administratieve
Voorschriften voor de uitvoering van

Pas wanneer de voorwaarden in tweezijdig overleg zijn vastgesteld, kunnen zij

werken (UAV) is het accent van deze
bepaling allengs enigszins richting beteugeling van onredelijk bezwarende al-

als redelijk alternatief voor wetgeving
worden beschouwd.

Niet alleen de auteur behoeft bescherming, ook ten aanzien van de uitgever

gemene voorwaarden verschoven. Het
valt nog te bezien of dit gaat werken.

11. Wet en decreet
Wie wel eens Amerikaanse wetgeving

voors en tegens van de voorgestelde wet-

Laat ik voorop stellen dat valt toe te jui-

moet doornemen, staat vaak versteld
van de gedetailleerdheid van deze tek-

chen dat de overheid zich niet uitsluitend met negatieve middelen tegen de
onredelijk bezwarende algemene voor-

waarden keert. Ook elders is al vele
malen een positieve opstelling bepleit.
Luxemburg had in het oorspronkelijk
ontwerp voor een wettelijke regeling inzake algemene voorwaarden een bepalingà la art. 6:214 opgenomen. In Frankrijk heeft de Commissie-Calais-Auloy er

bijna een credo van gemaakt. Ook een
werkdocument van de Europese Cornmissie van 1984 inzake de aanpak van

sten. Ten dele moet dit verklaard worden

door de afkeer van wetshistorische interpretatie die de common law landen
eigen is. Ten dele is het óók een gebrek
aan wetgevingsesthetiek. Voor een
Amerikaan is een wet niet noodzakelijk

wordt dit verdedige. Zonder nu alle
telijke regeling te gaan afwegen, kan
worden opgemerkt dat de rechtsvergelijking hier wel eens de schaal naar wel
regelen zou kunnen doen doorslaan. Uit
de Toelichting op titel 7.8 blijkt dat Nederland niet het enige land met een wettelijke regeling van de uitgave-overeenkomst zal zijn. Dit kan een argument pro
zijn.

een literaire tekst met eeuwigheidswaar-

de. In ons land daarentegen wordt van
aere perenniorgesproken en houdt men
niet van a- en b-artikelen.
Deze Nederlandse attitude heeft enkele

algemene voorwaarden bevatte een aan-

consequenties. Zo zal een codificist

beveling in deze richting. Toch zal

liefst geen tijdelijke bepalingen in zijn

art. 6:214 vermoedelijk de eerste algemeen gestelde bepaling zijn die effectief
zal worden.

wet opnernen; art. 6:197 is een zeldzatne
uitzondering. Voorts ziet hij graag bepalingen van ongeveer hetzelfde soortelijk

13. Bankovereenkomst
Banken nemen in onze samenleving een
belangrijke plaats in. Zij verzorgen het
girale betalingsverkeer, beleggen onze
spaartegoeden en geven krediet, helpen

ons aan buitenlandse betaalmiddelen,
kopen en verkopen effecten, adviseren
over beleggingen, en ga zo maar door.
Aan deze verrichtingen ligt veelal een

gewicht. Uitvoeringsbepalingen horen
Werkelijk effectief? Dat hangt van enkele factoren af. Ik noem er twee. In de eer-

ste plaats moet worden opgemerkt dat

I.

de vergaande delegatie van wetgevende
bevoegdheid aan de Kroon op constitutionele bezwaren is gestuit '2. In de tweede plaats, belangrijker, valt nog te bezien
of de sociale partners bereid zullen zijn
om in de in art. 6:214 bedoelde commissies plaats te nemen. De ervaringen die
in het verband van de Commissie voor
Consumenten Aangelegenheden van de
SER zijn opgedaan met tweezijdig overleg inzake algemene voorwaarden onder
neutraal voorzitterschap stemmen wellicht hoopvol. De CCA-mediatie is echter vrijblijvender van aard; de delegatie

thuis in uitvoeringsdecreten. Technische
en juridische voorschriften moeten niet
worden vermengd.

We komen deze gedachte ook tegen bij

de Duitse auteur Emmerich. Deze
Gutachter meent dat de overeenkomst
tot levering van energie niet in het BGB
moet worden geregeld.
'Dagegen spricht neben Gesichtspunkten der

Normökonomie vor allem folgende Erwägung: Die Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in erster Lithe technischer Natur. Sie andern sich mithin auch
kontinuierlich mit dem technischen Fortschritt. Das begriindet einen standigen Anpassungsbedarf, dem am besten dadurch

12.

Aldus H. Cohen Jehoram, Wie geeft de burger-

lijke wet?, oratie Universiteit van Amsterdam.
Deventer 1967, blz. 33-35, op dit punt bestreden
door E.H. Hondius, Standaardvoorwaarden, diss.
Leiden, Deventer 1978, blz. 654-658. Het NBW
kent diverse andere delegatie-artikelen. Zie met
betrekking tot de grondwettigheid van art. 6:110
(6.1.9.12b): F.J. de Vries, Wettelijke limitering van
aansprakelijkheid, diss. Leiden, Zwolle 1990, blz.
222, die delegatie hier afwijst.
13.

V.

Emmerich,

Energielieferungsvertrag, in:

Gutachten und Vorschlige zur Uberarbeitung des
Schuldrechts III, Köln 1983, blz. 123, 179.
Toelichting Meijers blz. 1012.
14.
F.W. Grosheide en M.J. Frequin bepleiten in
15.
AMI 1990, blz. 43-47 een verbetering van de positie
van de uitgever, vooral tegen inbreukmakers.
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overeenkomst met een client ten grondslag. Deze overeenkomst wordt beheerst
door algemene voorwaarden. Dat is de
reden waarom onze NBW-wetgever het
niet noodzakelijk heeft gevonden voor

de bankovereenkomst een bijzondere
wettelijke regeling in te voeren. Zijn Italiaanse collega dacht daar vijftig jaar geleden anders over.

landse wetsvoorstel echter niet. In de
Bondsrepubliek hebben Deutsch en
Geiger in het kader van de herziening
van het Duitse verbintenissenrecht
eveneens voorgesteld een `medizinischer Behandlungsvertrag' in het BGB

ontstaan. Om hier nu steeds nieuwe regels voor in de wet op te nemen, gaat wat

ver. Rechtsvergelijking leert ons dat er
ook elders geen voorbeelden van te vinden zijn.

op te nemen°. De voorgestelde regeling

is wat beknopter dan de Nederlandse,
maar werkt enkele punten zoals de
hoofdverplichtingen van de arts iets

17. Verzorgingstehuis

De rechtspositie van de bewoner van

meer gedetailleerd uit.

een verzorgingsflat is in ons land voorwerp van administratieve regelgeving. In

werkt16. Men kan hier zonder twijfel

15. Handelscontracten

anders over denken. Op zijn minst dient
echter de wetgever de eerdere negatieve
afweging in heroverweging te nemen.

de Duitse Bondsrepubliek geldt voor
deze rechtsverhouding een bijzondere
wet, het Heimgesetz. Deze wet van

In het handelsverkeer komt het voortdu-

Is er aanleiding alsnog voor de Italiaanse
aanpak te kiezen? In mijn ogen is dit het
geval; elders heb ik deze gedachte uitge-

14. Geneeskundige behandeling"
Ook de geneeskundige behandeling is
een voor de praktijk belangrijke rechtsbetrekking. Anders dan de bankovereenkomst leent de geneeskundige behandelingsovereenkomst zich volgens
de regering wel voor wettelijke regeling.
Op 29 mei jl. is hiertoe een wetsvoorstel

rend tot de ontwikkeling van nieuwe
contractstypen. Van de twee argumenten vóór regulering door de wetgever
slaat de behoefte van de praktijk niet zo
aan: de handel reguleert zich zelf wel.
Eerder is het de behoefte aan bescherming van een structured zwakke partij
die voor wetgeving kan pleiten. Met het
oog hierop heeft bijv. Denemarken sinds
1985 een wet op de overeenkomst van
benzinepomphouder en oliemaatschap-

pij". Daarentegen wordt nog getwist

aan de Tweede Kamer aangebodee.

over de vraag of de franchise-overeen-

Vooruitlopend op wettelijke regeling,

komst een afzonderlijke regeling be-

maar tevens ter nadere detaillering hiervan hebben de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en

hoeft23.

het Landelijk Patienten/Consumenten

16. Stallingsovereenkomst
Het stallen of parkeren van een vervoermiddel is een bezigheid die menigeen de
nodige hoofdbrekens kost. Auto's raakt
men in de huidige stadscentra op week-

Platform op dezelfde dag een Model regeling voor de relatie arts-patient vastgesteld19.

De geneeskundige behandelingsovereenkomst is het schoolvoorbeeld van
een rechtsverhouding die in beginsel
voor verschillende soorten regulering in
aanmerking kwam. In de eerste plaats is

er de keuze tussen wetgeving en zelfregulering. Opteert men eenmaal voor
wetgeving hetgeen zelfregulering niet
uitsluit dan kan men nog aarzelen tus-

misleidend. In het geval van de auto
zoekt men ruimte waar de auto kan
staan. Over eventuele diefstal maakt
men zich minder zorgen die is toch

patient vrijwel uitsluitend rechten heeft,
wordt aan de contractsgedachte enig geweld aangedaan door de regeling mede
toepasselijk te verklaren op relatie tus-

biedt. De bewaarnemer moet ingevolge
art. 7:602 (7.9.3) bij de bewaring de zorg
van een goed bewaarder in acht nemen
en conform 7:605 (7.9.6) de fiets teruggeven. Van een parkeergarage daaren-

sen arts en bewusteloze patient. Niet-

tegen verwacht men geen zorg tegen

temin kan de keuze van de regering wor-

diefstal; een contractuele uitsluiting van
aansprakelijkheid is dan ook niet noodzakelijk in strijd met art. 6:237
(6.5.2A.4) onder (f).
Steeds zal de stallingsovereenkomst verwarring opleveren met de bewaargeving
en huur. Dus is een wettelijke regeling
geboden? Zelf aarzel ik hier. Altijd zullen er wel hybridische contractsvormen

wege de bevordering van de autonomie-

gedachte".
Met een wettelijke regeling in de vorm
van een bijzondere overeenkomst zou
ons land een pioniersrol in Europa vervullen. Geheel alleen staat het Neder-

dwingend recht zijn. Vervolgens voor-

ziet de wet in de inrichting van een
'Heimbeirat' en in een procedure van
administratieve vergunning.
Met de wetswijziging van 1990 heeft de
Duitse wetgever duidelijk gemaakt dat
hij vooralsnog niets ziet in de gedachten

neergelegd in het preadvies van Igel.
Deze heeft in 1981 onderbrenging van

standscentra aan de ketting legt, is men
veel te gauw kwijt. De juxtapositie van
deze twee stallingsmotieven is uiteraard

door verzekering gedekt. De fiets daarentegen kan men overal wel neerzetten;
maar of de fiets er straks nog staat, dat is
de vraag.

den toegejuicht, in het bijzonder van-

april 1990, BGB1 I, blz. 758 bevat allereerst enige civielrechtelijke bepalingen
over de aard, de contractsduur en huurverhoging, welke ingevolge par. 4d van

dagen nauwelijks meer kwijt; fietsen
daarentegen die men in diezelfde

sen publiekrecht en privaatrecht. Ook
binnen het privaatrecht is er verdere
keuze mogelijk tussen een bijzondere
overeenkomst of onrechtmatige daad.
De uiteindelijke keuze voor een bijzondere overeenkomst heeft een prijs. De
regeling is zeer eenzijdig in die zin dat
de arts vrijwel alleen plichten. Voorts

7 augustus 1974, BGB1 I, blz. 1873, zo-

als laatstelijk gewijzigd bij wet van 23

Een en ander brengt mee dat de bewaar-

neming alleen voor de fiets uitkomst

16.
Zie mijn opstel 'De bankovereenkomst: niets
bijzonders?/Bank en consument in het Nieuw BW',
in: Om wille van de consument/Clausing-bundel.
Zwolle 1990, blz. 67-81.
17.
Zie hieromtrent ook de bijdrage van B. Sluyters aan dit thema-nummer.

18.

Kamerstuk: 21561.

19.
Modelregeling arts-patient, Bijlage bij Medisch
Contact 1990/22.

20.

Zie omtrent het voorgaande N.M. van den

Akker. Voorontwerp geneeskundige behandelingsovereenkomst en NBW, in: M. van Delft-Baas en
E.H. Hondius (red.), fiarboek consumentenrecht
1990, Deventer 1990, blz. 231-246; E.H. Hondius,
C.C.M. Nadorp-van der Borg, De geneeskundige
behandelingsovereenkomst in het burgerlijk wetbock, TvGR 1988, blz. 3-29.
21.
E. Deutsch, M. Geiger, Medizinischer Behandlungsvertrag/Empfiehlt sich eine besondere Regelung der zivilrechtlichen Beziehung zwischen dem
Patienten und dem Arzt im BGB?, Gutachten und
Vorschlige zur Oberarbeitung des Schuldrechts, II,
Köln 1981, blz. 1049-113.
22. Loven om Benzinforhandlerkontrakter (L.
234 van 6 juni 1985, gewijzigd bij wet L. 376 van 7 juni
1989).
23. Pro: Erik Herlyck, Lovgivning om franchising

og forpagtning, Ugeskrift for Retsvaesen 1990, blz.

49-52. Contra: Morten Wegener, Lovgivning om
franchising, Ugeskrift for Retsvaesen 1990, blz. 217231.
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het Heimvertragin het BGB bepleit. Het
belangrijkste argument hiervoor is gelegen in de codificatiegedachte'.

vraag of regulering wel noodzakelijk is.
Een zwakke stee is daarbij de uitgave-

De hier besproken rechtsverhouding

zou ik een lans willen breken voor

vertoont enige gelijkenis met de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

nadere studie met betrekking tot in elk
geval de volgende contracten: de bankovereenkomst, franchising en de overeenkomst met een verzorgingstehuis.
Steeds zal de wetgever moeten afwegen
of aan een of meer van de drie door ons
geformuleerde doelstellingen van bijzondere regelgeving voldoende afwij-

Zolang men de contractsvrijheid voor-

opstelt, is er weinig aanleiding deze
rechtsverhouding privaatrechtelijk te
regelen. Indien echter, zoals in ons land

en ook elders (Bondsrepubliek) wordt

bepleit, de bescherming van een der

overeenkomst. Met betrekking tot de
thans nog niet geregelde rechtsfiguren

contractspartijen regel veeleer dan uitzondering wordt, is er alle reden om opneming bij de bijzondere overeenkom-

king van algemeen deel of reeds geregel-

sten in overweging te nemen.

toetssteen voor algemene voorwaarden

de bijzondere overeenkomsten, bescherming van een zwakke partij en
is voldaan. Zo dat het geval is, dient de

18. Conclusies

vraag te worden gesteld of een (privaat)rechtelijke regeling de voorkeur

De tijd is aangebroken om boek 7 Nieuw

verdient boven de door ons vermelde al-

Burgerlijk Wetboek nader in te vullen.
Per 1 januari 1992 treden slechts vier

ternatieven-administratief recht, alge-

titels in werking. Ten aanzien van de
overige bijzondere contracten rijst de

len hoe men elders in Europa over deze
aangelegenheid denkt.

mene voorwaarden, een andere plaats in
het (N)BW, standaardregeling, zelfregulering. Daarbij dient mede
rol te spe-

24.

'Die Entscheidung, ob der Heimvertrag irn

HeimG oder im BGB zu regeln sein wird, ist letzlich
auf dem Hintergrund der ganz grundsatzlichen Fragestellung nach Wert und Funktion eines globalen
Einbezugs von Schuldverhältnissen in einem Kodifikationswerk wie dem BGB zu treffen. Bei einer rnehr
kurzfristigen rechtspolitischen Sicht der Dinge ist
man geneigt, einer Regelung irn HeimG den Vorzug
zu geben. Wenn aber die Neuregelung der Schuldverhiltnisse des BGB nicht nur eine Zusammenstellung der ausserhalb von ihm entstandenen Rechtsverhältnisse sein soli, insbesondere wenn angestrebt
ist, aus der Masse der bis jetzt aussenstehenden
gemeinsame
Rechtsverhältnisse
dogmatische
Grundlagen zu filtern, wenn also mehr als nu eine
blosse Rechtsbereinigung ansteht, so ist die Perspektive des kurzfristigen Regelungszugriffs zu verlassen zugunsten einer ausgreifenden und lanfristig
angelegten Arbeit an der Rechtsordnung'
G. !gel,

Heimvertrag, in: Gutachten und Vorschlage zur
Oberarbeitung des Schuldrechts, I. Köln 1981, blz.
951, 1001.
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