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   De januari-kroniek begint met een mini-verslag 
van de jaarvergadering van een vereniging met een 
maxi-naam, de Vereniging voor de vergelijkende 
studie van het recht van België en Nederland, die in 
Leiden beraadslaagde over het thema schadebegro-
ting. Twee maanden tevoren vond in Groningen een 
congres plaats over hetzelfde thema. Een jaar eerder 
hadden de Groningers al een vergelijkbaar thema op 
de agenda van hun jaarlijkse letselschadecongres, te 
weten letselschade en Europa. Drie promoties zijn 
deze maand te melden: van Sanne van Dongen in 
Nijmegen over groepen van contracten, van Monique 
Hazelhorst in Rotterdam over vrij verkeer van von-
nissen in de Europese Unie en het recht op een fair 
trial, en van Paulien de Morree in Utrecht over mis-
bruik van recht in Europa. Dan volgen (nog) drie con-
gresbundels. De eerste twee zien op congressen te 
Oxford. Zij gaan over estate planning (‘Passing wealth 
upon death’, red. Alexandra Braun en Anne Röthel) en 
over het begrip consument (‘The images of the consu-
mer in EU law’, red. Dorota Leczykiewicz en Stephen 
Weatherill). De derde bundel brengt een geactuali-
seerd verslag van een workshop over de herziening 
van het algemeen deel van het Franse contracten-
recht op het ius commune congres te Leuven van 2015 
(red. Sophie Stijns en Sanne Jansen). In Duitsland ver-
scheen een handboek over aansprakelijkheidsrecht 
van de hand van Christian Katzenmeier. In de Ver-
enigde Staten werd vorig jaar herdacht dat het hon-
derd jaar geleden was dat het baanbrekende arrest 
MacPherson/Buick werd gewezen. De kroniek besluit 
met deel II van de aankondiging van de feestbundel 
voor Joachim Bonell.     

  1.  Inleiding   

 De eerste kroniek van het nieuwe jaar vangt aan met de 
aankondiging van de civielrechtelijke preadviezen voor de 
‘Vereniging met de lange naam’, die in november van het 
afgelopen jaar bijeenkwam te Leiden om daar aan de hand 
van preadviezen van Geert Jocqué (Brussel) en Marnix Hebly 
en Siewert Lindenbergh (Rotterdam) te beraadslagen over 
schadebegroting (nr. 2). Uit Groningen kwam tot ons de 
bundel van het Groningse letselschadecongres 2015, dat 
geheel gewijd was aan letselschade en Europa (nr. 3). Drie 
dissertaties vragen deze maand onze aandacht. In Nijme-
gen promoveerde Sanne van Dongen bij Rick Verhagen op 
een studie over groepen van contracten (nr. 4). In Rotter-
dam was het Monique Hazelhorst die bij Xandra Kramer en 
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Kristin Henrard de doctorstitel behaalde met haar disser-
tatie over ‘Free movement of civil judgments in the Euro-
pean Union and the right to a fair trial’ (nr. 5). In Utrecht 
verwierf Paulien de Morree de graad van doctor bij Henk 
Kummeling en Remco Nehmelman met een proefschrift 
over ‘Rights and wrongs under the ECHR/The prohibition of 
abuse of rights in Article 17 of the  European Convention on 
Human Rights ’ (nr. 6). Na de proefschriften is het tijd voor 
de congresbundels. Is opvolging in het vermogen denkbaar 
zonder versterf- of abintestaat erfrecht? Ja zeker, zo blijkt 
uit het boek  Passing wealth upon death , dat onder redactie 
van Alexandra Braun en Anne Röthel verscheen naar aan-
leiding van een conferentie te Oxford (nr. 7). Bij dezelfde 
uitgever kwam, eveneens op basis van een conferentie te 
Oxford, een boek uit over het  begrip  consument. De redactie 
hiervan was in handen van Dorota Leczykiewicz en Stephen 
Weatherill (nr. 8). De herziening van het algemeen deel van 
het Franse contractenrecht was een van de thema’s van een 
 ius commune  conferentie in Leuven, waarvan de geactuali-
seerde bijdragen onder redactie van Sophie Stijns en Sanne 
Jansen onlangs in druk verschenen, ditmaal niet in Oxford 
maar in Cambridge (nr. 9).   

 Naast alle tijdschriftartikelen en monografieën verschijnen 
er in Duitsland elk jaar – in deze kroniek wat onderbelichte 
–  Kommentare.  De onderhavige kroniek bevat bij wege van 
uitzondering de aankondiging van een handboek over aan-
sprakelijkheidsrecht van de hand van Christian Katzenmeier 
(nr. 10). In ons land wordt op gezette tijden een jubileum van 
een wettelijke regeling herdacht. In Engelstalige landen zijn 
het veeleer leidende arresten die hiertoe aanleiding geven. 
In de Verenigde Staten was het vorig jaar honderd jaar ge-
leden dat het arrest  MacPherson/Buick  werd gewezen en dat 
werd met een themanummer herdacht (nr. 11). Ten slotte 
is er deel II van de aankondiging van de feestbundel  Eppur 
si muove  voor de Italiaanse jurist Joachim Bonell – deel I is 
te vinden in de laatste kroniek Algemeen van 2016 (nr. 12). 
 Ik was deze maand als auteur betrokken bij de zojuist ge-
noemde bundel voor Bonell (nr. 12), terwijl ik voorts als toe-
hoorder bij de promoties van Hazelhorst (nr. 5) en De Morree 
(nr. 6) aanwezig was.     

  2.  Schadebegroting B/N   

 Op 25 en 26 november jl. vond te Leiden de jaarlijkse bij-
eenkomst van de Vereniging voor de vergelijkende bestu-
dering van het recht in België en Nederland, kortweg de 
‘Vereniging met de lange naam’, plaats. Op de agenda van 
de afdeling privaatrecht stonden preadviezen over scha-
debegroting van Geert Jocqué, raadsheer in het Belgische 
hof van cassatie, en Marnix Hebly en Siewert Lindenbergh 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast werden 
preadviezen uitgebracht over noodtoestand(en) in het pu-
bliekrecht, met preadviezen van Geert Van Haegenborgh en 
Willem Verrijdt (België) en Jan-Peter Loof (Nederland) en 
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strafbaarstelling van nieuwe vormen van ongewenste sek-
suele gedragingen, met bijdragen van Ann Dierickx (België) 
en Jeroen ten Voorde (Nederland). In deze aankondiging ko-
men alleen de privaatrechtelijke preadviezen aan de orde en 
die zelfs maar ten dele, omdat ze binnenkwamen nadat deze 
kroniek al ter perse was gegaan. 
 Wat wel vermeld kan worden zijn de vraagpunten privaat-
recht. Dat zijn er vier in getal.   

 Allereerst is er een vraagpunt over het moment van uit-
spraak als peildatum: 
  Is de datum van de uitspraak van de rechter altijd als peil-
datum te verkiezen boven de datum van het schadegeval of 
andere beoordelingsmomenten?      
  a.  Moet de rechter steeds met alle gebeurtenissen die zich 

samen met of na de schadeverwekkende gebeurtenis 
voordoen rekening houden bij de schadebegroting?     

  b.  Kunnen later opkomende feiten en omstandigheden bij 
de schadebegroting buiten beschouwing worden ge-
laten, wanneer de aansprakelijke partij eerst lang ge-
noeg de aansprakelijkheid afwijst tot zich vanzelf een 
novum voordoet dat haar ‘schadebegrotingstechnisch’ 
gezien voordelig uitkomt?     

  c.  Kan een ex ante-benadering van schade dienstbaar zijn 
aan de rechtszekerheid (finaliteit)? Dient er meer toe-
passing te worden gegeven aan ex ante-benaderingen 
bij de begroting van schades of aan een meer abstracte 
wijze van schadebegroting in het algemeen?     

  d.  Naar welk moment moet de schade worden geraamd in 
zaken waarin het niet mogelijk blijkt om hét moment 
aan te wijzen waarop het vermogen wordt getroffen 
door de waardevermindering van een zaak (een ‘mo-
mentschade’ zonder aanwijsbaar schademoment)?     

 Het tweede vraagpunt betreft toekomstscenario’s en onze-
kerheden: 
  Moet bij de schadebegroting altijd worden gewerkt met een zo 
concreet mogelijk ingevuld (hypothetisch) toekomstscenario, 
hoe onzeker ook?      
  a.  Moet bij de begroting van toekomstschade meer ruimte 

bestaan voor de rechter om meer (expliciet) rekening te 
houden met waarschijnlijkheden, risico's en onzeker-
heid, bijvoorbeeld het risico van vervroegd overlijden 
(bij letsel) of het ondernemingsrisico (bij winstderving 
in de ondernemingssfeer)?     

  b.  Verdient het leerstuk van de ‘doorbroken causaliteit’ 
heroverweging? Moet de mate van voorzienbaarheid 
(ex ante) van de ‘doorbrekende’ gebeurtenis of han-
deling bij die beoordeling van belang zijn? Moet het 
(voort)bestaan van schade afhangen van de meer nor-
matieve vraag of een gebeurtenis of handeling wel of 
niet voor eigen risico van de benadeelde komt?     

  Het derde vraagpunt ziet op begroting van immateriële 
(duur)schade.  
 Op welke wijze kan (het beste) de duur van het lijden wor-
den meegewogen bij de begroting van immateriële schade? 
Is kapitalisatie als rekenwijze geschikt bij de begroting van 

toekomstige morele/immateriële schade in een som ineens? 
Opgekomen en nog te verwachten voordelen.   

  Vraagpunt 4 luidt: Hoe moet worden omgegaan met voor de 
benadeelde gaandeweg opkomende en toekomstige voorde-
len?      
  a.  Moet bij de begroting van het inkomensverlies inge-

volge het overlijden van de echtgenoot of partner, re-
kening gehouden worden met het voordeel dat voort-
vloeit uit het inkomen van een nieuwe echtgenoot of 
partner?     

  b.  Moet het rust- en overlevingspensioen toegerekend 
worden op de vergoeding voor toekomstig inkomsten-
verlies?     

  c.  Is de wijze waarop met de ‘rekenrente’ – de veron-
derstelde toekomstige rendementsvoordelen – wordt 
gewerkt in lijn met het leerstuk van de voordeelstoe-
rekening? Is het te verrekenen voordeel daarvoor wel 
voldoende concreet?   

 Wie zich interesseert voor ontwikkelingen in de Nederland-
se taal, doet er goed aan ook de preadviezen over seksuele 
gedragingen ter hand te nemen. Het begrip ‘grooming’ is u 
vermoedelijk niet onbekend, evenmin als ‘online grooming’ 
en ‘sexting’. Maar ‘cyberlokker’? En wist u dat het heimelijk 
filmen van een naakt persoon zonder diens toestemming en 
medeweten geen aanranding van de eerbaarheid kan ople-
veren, ‘ook al wordt het slachtoffer in zijn verwachtingen 
 verschalkt ’? En dan moet het ook nog eens om een min-zes-
tienjarige gaan.   

 (Geert Jocqué,  Tijdverloop en schadevergoeding , p. 257-299; 
Marnix Hebly en Siewert Lindenbergh,  Schadebegroting en 
tijdsverloop/Over schade als veranderlijk verschijnsel, en wat 
dit betekent voor het schadevergoedingsrecht , p. 301-361)     

  3.  Letselschade en Europa   

 Sinds 1614 of daaromtrent kent onze enige Rijksuniversi-
teit, die te Groningen, jaarlijks zijn letselschadecongres. 
Ook in 2015 vond dit plaats, het negende, met als thema 
‘letselschade en Europa’. De bundel begint – na een enigs-
zins raadselachtig woord vooraf – met een bijdrage van Tom 
Barkhuysen (Leiden, Stibbe) over letselschade en het EVRM 
(p. 9-16), welke eerder verscheen in de bundel  Letselschade 
in breed perspectief  (Den Haag, 2010). Jessy Emaus (Utrecht) 
illustreert de gelijke behandelingswetgeving met de ver-
schillende behandeling van een tien jaar oude twee-eiige 
tweeling na een verkeersongeval. Mark krijgt € 600.000 en 
Marie € 300.000 toegewezen. De verzekeraar acht het van 
algemene bekendheid dat slechts een kleine groep vrouwen 
na de geboorte van kinderen fulltime blijft werken. Emaus 
daarentegen acht dit onderscheid in het licht van de Straats-
burgse jurisprudentie onjuist (p. 17-38). Ook de volgende 
auteurs beginnen met een aansprekende casuspositie. 
Jan-Ger Knot (Groningen) bespreekt aan de hand van een 
ski-overtreding in Oostenrijk waarbij een Duitser en een Ne-
derlander betrokken zijn de vraag wanneer de Nederlandse 
rechter bevoegd is om van een grensoverschrijdend geschil
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kennis te nemen (p. 39-53). Antoinette Collignon-Smit Sibinga 
(Leiden) geeft aan welke positie de advocaat heeft. Dat doet 
zij aan de hand van een drietal casus, waarvan de eerste ziet 
op een verkeersongeval in Hongarije waarbij een Nederlands 
echt paar en een Hongaars landbouwvoertuig betrokken 
zijn (p. 55-72). Luc Strikwerda schetst de positie van buiten-
lands recht in het burgerlijk proces. Ook hij doet dat aan de 
hand van de casus, van een verkeersongeval in Spanje waar-
bij een Nederlandse en Belgische camper betrokken zijn 
( ECLI:NL:RBOBR:2014:5047 ). Wie moet in een Nederlandse 
procedure het Spaanse recht bewijzen – of geldt  ius  curia  no-
vit?  En moet dat Spaanse recht op zijn Spaans worden toege-
past? Blijkens  art. 10:2  BW past de rechter buitenlands recht 
ambtshalve toe. Als hij daar hulp bij nodig heeft, is er het In-
lichtingenverdrag van Londen – dat in de praktijk niet goed 
werkt – of het inschakelen van een deskundige zoals het  In-
ternationaal Juridisch Instituut  (p. 73-85). Wie herinnert zich 
niet de casus die Hans Nieuwenhuis ons ooit voorhield: vier 
mensen van verschillende nationaliteit – en verschillend ge-
wicht – betreden een lift, die vervolgens neerstort. Met een 
vergelijkbare casus begint Lissa Boersma (EUR) haar plei-
dooi voor een Europese harmonisatie van vergoeding van 
affectieschade. De casus is in haar betoog die van het  Ger-
manwings  toestel waarvan 144 passagiers en 6 bemannings-
leden omkwamen doordat de copiloot het toestel moedwil-
lig liet neerstorten. Dit betoog mondt uit in de mogelijkheid 
van een Europese richtlijn affectieschade (p. 87-102). Hans 
Vedder en Barend van Leeuwen (Groningen) dragen geza-
menlijk zorg voor de uitleiding, waarin zij wederzijds meer 
aandacht van Unierecht en privaatrecht voor elkaar beplei-
ten (p. 103-110). Eén thema zag ik de Groningse revue niet 
passeren, te weten de status van producties in een vreem-
de taal. Daarover wees de Hoge Raad vorig jaar het arrest 
Kublik/Brandenberg, dat inmiddels van een noot van Carla 
Klaassen voorzien in  Ars Aequi  is gepubliceerd. 
 Inmiddels heeft op 3 oktober ook het tiende Gronings let-
selschadecongres plaatsgevonden, met als thema toevallig 
hetzelfde als de Vereniging met de lange naam: schadebe-
groting. Preadviseurs waren Ton Hartlief, Marc Loth, Raoul 
van Dort (Maastricht), Jasper Keizer (SAP Amersfoort) en 
Petra Oskam (Kennedy) en H. de Hek (Arnhem-Leeuwarden).   

 (HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65inzake Kublik/
Brandenberg,  AA  2016, p. 843-848; F.T. Oldenhuis, H. Vorsselman 
(red.),  Letselschade en Europa/Internationale invloeden op de 
Nederlandse letselschadepraktijk,  Den Haag: Boom 2016, 110 p.)     

  4.  Groepen van contracten F/D   

 Toen ik ooit (lang geleden) een tijd in Frankrijk doceerde 
wilde ongeveer de helft van mijn studenten hun werkstuk 
over  les groupements de contrats  schrijven – zo  hot  was dat 
onderwerp toen aldaar. Met een vertraging van enige decen-
nia lijkt deze golf nu ook ons land te hebben bereikt. Onder 
meer Floris Bakels, Steven Bartels, Anka Ernes, Maaike van 
Laarhoven, F.W.J. Meijer, Edgar du Perron, Carla Sieburgh, 
Eric Tjong Tjin Tai en Jan Vranken schreven er al over. In deze 
illustere rij schaart zich nu ook Sanne van Dongen. In haar 

bij Rick Verhagen geschreven Nijmeegse dissertatie brengt 
de auteur verslag uit van haar onderzoek naar de wijze 
waarop een stelsel dat hoofdzakelijk op individuele twee-
partijen-overeenkomsten is gericht op adequate wijze kan 
omgaan met groepen van contracten. Alvorens hier aan te 
beginnen is wel een voorafgaand onderzoek nodig naar wat 
groepen van contracten eigenlijk zijn. Vervolgens komen 
de Nederlandse rechtsleer, het Franse en het Duitse recht 
aan bod. In een tussentijdse conclusie komt Van Dongen tot 
een afbakening van op zichzelf staande overeenkomsten en 
overeenkomsten die onderdeel vormen van een groep.   

 Thans volgt een iets nauwkeurigere aanduiding van het 
verloop van het onderzoek. Allereerst toont de auteur aan 
 dat  Nederlands recht de aanwezigheid van verbondenheid 
tussen overeenkomsten erkent. De vijf voorbeelden die zij 
bespreekt zijn het opschortingsrecht, de voortbouwende 
overeenkomst, financieringsconstructies, de aanvullende of 
nevenovereenkomst en de koop/aanneming. Daarbij komen 
ook het Duitse en het Franse recht aan de orde. Vervolgens 
treedt zij in discussie met de Nederlandse rechtsleer en dan 
volgt een uiteenzetting met Duitse en Franse auteurs. Veel 
lezers zullen de rechtsgevolgen van groepen van contrac-
ten het belangrijkste deelthema vinden. Drie rechtsgevol-
gen komen aan de orde: totstandkoming en tenietgaan van 
overeenkomsten die deel uitmaken van de groep, uitleg 
van groepsovereenkomsten en aansprakelijkheidskwesties 
waartoe het verschijnsel leidt. De totstandkomingsproble-
matiek kan worden geïllustreerd met het arrest  Mooijman/
Netjens  (  NJ  1999/98 ). Voor de uitleg is uiteraard  Haviltex  (  NJ  
1981/635 ) maatgevend, dat voor groepen van contracten 
kan worden aangevuld met  Jans/FCN  (  NJ  1999/97  ), Claassen/
Interkeukengilde ( NJ   2010/496 )  en  Blijd/Rental  (  NJ  2010/258 ). 
Ook bij de aansprakelijkheid bij groepen van contracten 
speelt  Jans/FCN  en daarnaast  Agfa Photo Finance-Foto Noort 
 ( ECLI:NL:HR:2012:BU3162  )  een rol.   

 Aan het slot van haar studie moet Van Dongen toegeven dat 
het begrip ‘groep van contracten’ niet één bepaalde inhoud 
heeft met een vaststaande combinatie van rechtsgevolgen. 
Wel kunnen binnen de veelheid aan mogelijke casuspo-
sities bepaalde gevaltypen worden onderscheiden. In die 
zin vertoont dit verschijnsel gelijkenis met de meerpartij-
enovereenkomst, waarvoor geldt dat  de  meerpartijenover-
eenkomst niet bestaat en dat vastomlijnde rechtsgevolgen 
evenmin aanwezig zijn.   

 (Sanne van Dongen,  Groepen van contracten,  diss. Nijmegen, 
Deventer: Wolters Kluwer 2016, 479 p.)     

  5.  Vrij verkeer van vonnissen   

 Ooit promoveerde aan de Universiteit Utrecht René Verschuur 
op een studie met de fraai gekozen titel ‘Vrij verkeer van 
vonnissen’. Twintig jaar later is het een Utrechtse alumna, 
Monique Hazelhorst, die aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam bij Xandra Kramer en Kristin Henrard een proef-
schrift verdedigde over ‘Free movement of civil judgments’. 
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Dezer dagen zal bij het Asser Instituut een gedrukte uitgave 
het licht zien.   

 Op 31 december 1999 wees de Rechtbank Rotterdam aan 
Maronier een schadevergoeding van € 33.000 toe in de zaak 
die deze in 1984 wegens verkeerde behandeling tegen zijn 
tandarts Larmer was begonnen. In 1986 werd de zaak bij 
de rechtbank aangehouden voor een periode die uiteindelijk 
op twaalf jaar zou uitkomen. Pas toen in Engeland executie-
maatregelen tegen hem werden getroffen, kwam Larmer er 
achter dat de procedure was voortgezet ( Maronier/Larmer, 
 [2002]  EWCA Civ  774). De zaak illustreert het probleem van 
grensoverschrijdende rechtsvorderingen in de Europese 
Unie. Op 15 en 16 oktober 1999 besloot de Europese Raad 
te Tampere om een  Europese unie van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid  te creëren. In dat kader werd het beginsel 
van wederzijdse erkenning aanvaard. Nadien is het begin-
sel in diverse documenten nader uitgewerkt. In haar Rot-
terdamse dissertatie onderzoekt Monique Hazelhorst welke 
eisen de bescherming van het recht op een eerlijk proces 
stelt aan de verwezenlijking van het vrij verkeer van von-
nissen binnen de Europese Unie. Binnen de EU, zo stelt zij in 
haar samenvatting, is het voor personen en bedrijven steeds 
eenvoudiger geworden om te contracteren met personen en 
ondernemers in andere EU-lidstaten. De grenzen tussen de 
lidstaten zijn zo goed als verdwenen als het om goederen-
handel gaat. Voor vrije handel is van groot belang dat con-
flicten effectief kunnen worden opgelost. Een bollenkweker 
in Nederland die bollen levert aan een Duitse supermarkt 
die zijn rekeningen niet betaalt kan naar de rechter gaan om 
betaling af te dwingen. Met het vonnis van de Nederlandse 
rechtbank in de hand zal de bollenkweker ook in Duitsland 
zijn recht kunnen halen. De Europese Unie maakt het sinds 
lange tijd mogelijk om op deze manier vonnissen uit de ene 
EU-lidstaat in andere lidstaten ten uitvoer te leggen. 
 De laatste vijftien jaar zijn maatregelen genomen waardoor 
de grenzen helemaal zijn weggevallen. Een zo’n ingrijpende 
maatregel is dat het bij sommige vonnissen voor lidstaten 
niet meer mogelijk is om het vonnis te weigeren ingeval er 
iets is misgegaan, zodat het niet ten uitvoer kan worden ge-
legd. In het onderzoek van Hazelhorst staat de vraag cen-
traal of dat niet een stap te ver is. Voor alimentatiebetalin-
gen binnen de Europese Unie zijn zowel het  exequatur  als de 
gronden voor weigering van erkenning of tenuitvoerlegging 
afgeschaft. Ook is er een automatische tenuitvoerlegging 
mogelijk van vonnissen omtrent niet-betwiste geldvorde-
ringen, waarbij geen weigering mogelijk is. Voorts heeft 
Brussel de weigeringsgronden afgeschaft voor vonnissen 
die de terugkeer van een kind bevelen en vonnissen die 
het omgangsrecht betreffen. Sinds enkele jaren bestaan er 
ook twee uniforme Europese procedures, die als alternatief 
kunnen worden gebruikt voor nationale burgerlijke proce-
dures: de  Europese betalingsbevelprocedure  en de  Europese 
procedure voor geringe vorderingen . Beide procedures leiden 
tot een beslissing die automatisch uitvoerbaar is in alle EU-
lidstaten zonder dat weigering mogelijk is. De implementa-
tie van het beleid om erkenning en tenuitvoerlegging ingrij-
pend te vereenvoudigen is daarmee ver gevorderd.   

 Hazelhorst deed onderzoek naar de gevallen waarin tenuit-
voerlegging of erkenning door Europese rechters is gewei-
gerd. Hiervoor maakte zij gebruik van bestaand onderzoek, 
waaronder rapporten van de Europese Commissie, maar 
ook van eigen onderzoek naar de Nederlandse praktijk. 
Daarnaast analyseerde zij enkele honderden arresten van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarmee werd vast-
gesteld wat het recht op een eerlijk proces – zoals neerge-
legd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM), het Europees Grondrechtenhandvest van de EU 
– inhoudt en hoe het moet worden gewaarborgd. Volgens 
Hazelhorst kan het soms nodig zijn om een vonnis te weige-
ren wanneer dat vonnis het resultaat is van een procedure 
die oneerlijk is geweest, bijvoorbeeld wanneer de rechter 
in kwestie daarvoor steekpenningen heeft aangenomen en 
dus partijdig was. Hazelhorst stelt dat weigering van een 
vonnis soms de enige remedie is om zo’n oneerlijke proce-
dure tegen te gaan. Wel moet haars inziens zorgvuldig wor-
den afgewogen of weigering de enige mogelijke remedie is, 
omdat personen en bedrijven die naar de rechter gaan, er 
natuurlijk in beginsel op moeten kunnen vertrouwen dat zij 
ook krijgen wat de rechter hen heeft toegekend. ‘Dat is een 
essentieel onderdeel van het recht op een eerlijk proces.´ 
 De auteur sluit af met het signaleren van enige tekortko-
mingen van de bestaande verordeningen en met een aantal 
aanbevelingen ter verbetering. Het onderzoek is uitgevoerd 
met subsidie van NWO, die ook het Rotterdamse promotie-
onderzoek van Alina Ontanu naar de implementatie van de 
uniforme Europese procedures in verschillende EU-lidsta-
ten financiert.   

 (M.I. Hazelhorst,  Free movement of civil judgments in the 
European Union and the right to a fair trial,  diss. Rotterdam 
2016, Den Haag: Asser Instituut 2017; R.Ch. Verschuur,  Vrij 
verkeer van vonnissen,  diss. Utrecht, Deventer: Kluwer 1996)     

  6.  Misbruik van recht in Europa   

 Misbruik van recht is een algemeen begrip dat in alle 
rechtsgebieden een rol kan spelen. Wij civilisten denken 
graag dat het van ons is, maar daar wordt door anderen 
verschillend over gedacht. Zoals door publiekrechtelijk ge-
schoolde juristen, die zich sinds kort gesteund weten door 
jurisprudentie van het Europese hof voor de Rechten van 
de mens. Daarover handelt de Utrechtse dissertatie van 
Paulien de Morree. Hoewel dit bij Henk Kummeling en Remco 
Nehmelman verdedigde proefschrift op publiekrechtelijke 
uitwerking focust, komt ook het privaatrecht aan de orde, 
zodat een aankondiging in deze kroniek gerechtvaardigd 
lijkt. Maar eerst het publiekrecht. Drie uitspraken van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens en zijn voor-
ganger leiden het thema van deze dissertatie in: het verbod 
van de Duitse  Kommunistische Partei  (1957) ,  de veroorde-
ling wegens het tegenspreken van misdaden tegen de men-
selijkheid, belastering van de Joodse gemeenschap en het 
aanzetten tot rassenhaat door Roger Garaudy (2003) en de 
zaak  Hizb Ut-Tahrir c. Duitsland  (2012). In alle drie de zaken 
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maakt de rechter gebruik van art. 17, de misbruikbepaling 
van het EVRM. Deze luidt:   

 “Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitge-
legd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon 
een recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen 
of enige daad te verrichten met als doel de rechten of 
vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen 
of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is 
voorzien.”     

 Tot de jaren negentig werd deze bepaling vooral toegepast 
bij totalitaire dreigingen zoals communisme en neo-nazis-
me waar de opstellers van het EVRM voor vreesden. Nadien 
is de werkingssfeer opgerekt, hetgeen heeft geresulteerd 
in een ‘obscure en inconsistente casuïstische benadering’. 
In de doctrine wordt het bezwaar geopperd dat het EVRM 
te ruimhartig wordt in het ontnemen van de bescherming 
van fundamentele Rechten. De auteur onderzoekt voorts de 
misbruikclausules in andere verdragen zoals de  Universele 
verklaring van de Rechten van de Mens . Ook de civielrechte-
lijke benadering wordt gememoreerd, in het bijzonder die in 
Frankrijk en Duitsland – die in Nederland (zoals het bekende 
amotie-arrest,   NJ  1971/89 ) komt niet helemaal uit de verf.   

 Behalve in het nationale recht wordt van het begrip mis-
bruik van recht ook in het EU-recht gebruik gemaakt. In hun 
baanbrekende studie  Prohibition of abuse of law  onderzoe-
ken Rita de la Feria en Stefan Vogenauer aan de hand van 
ook door De Morree genoemde Europese rechtspraak of zich 
in Europa inmiddels een  beginsel  van die naam ontwikkeld 
heeft. Die vraag wordt door Vogenauer in zijn epiloog beves-
tigend beantwoord. Het is goed dat De Morree dit vraagstuk 
en ook het boek van De la Feria en Vogenauer bij haar onder-
zoek heeft betrokken. Alleen heeft zij maar een deel van de 
literatuur hierover naar voren gehaald. Daardoor onthoudt 
ze de lezer verschillende interessante studies, zoals die van 
James Gordley over ‘The abuse of rights in the civil law tra-
dition’ en Stephen Weatherill over ‘Fitting “abuse of rights” 
into EU law governing the free movement of goods and 
services’. Vanuit het gezichtspunt van de probleemstelling 
van het boek is dit overigens te begrijpen: centraal in het 
boek van De Morree staat immers niet misbruik van civiel 
recht maar de boven geciteerde misbruikbepaling van  art. 
17  EVRM. Daarmee heeft zij volgens de Gentse hoogleraar 
Yves Haeck in diens oppositie bij de promotie pioniersar-
beid verricht.   

 (Rita de la Feria, Stefan Vogenauer (red.),  Prohibition of abuse 
of law/A new general principle of EU law? , Oxford: Hart 2011, 
636 p.; Paulien de Morree,  Rights and wrongs under the 
ECHR/The prohibition of abuse of rights in Article 17  European 
Convention on Human Rights ,  diss. Utrecht ,  Cambridge: In-
tersentia 2016, 301 p.)     

  7.  Erfopvolging zonder erfrecht   

 Decennia lang heeft het erfrecht bij ons in de schaduw ge-
staan van het goederenrecht en het verbintenissenrecht. 
Oorzaak was onenigheid over boek 4 van het nieuw BW. 
Maar wie meent dat met de invoering van dit boek een einde 
was gekomen aan alle problemen, heeft het bij het verkeer-
de eind. Eerst moest de  Europese erfrechtverordening  haar 
beslag krijgen. En vervolgens bleek dat de overgang van ver-
mogen van erflater naar erfgenaam maar zeer ten dele via 
het erfrecht verloopt. Er moest weer zo’n mooie conferen-
tie in Oxford aan te pas komen om dit laatste verschijnsel 
– dat bij iedere notaris en  estate planner  natuurlijk bekend 
is – te belichten. Op 27 en 28 maart 2015 vond de conferen-
tie plaats en in 2016 kwam een hieraan gewijde bundel uit. 
De bundel is geredigeerd door Alexandra Braun (Oxford) en 
Anne Röthel (Bucerius universiteit, Hamburg). In hun inlei-
ding geven zij kort aan wat ‘will-substitutes’ inhouden en 
waar zij vandaan komen. ‘ Will-substitutes’  zijn alternatieven 
voor vererving bij testament of intestaat. Men denke hier-
bij aan bankrekeningen, gemeenschap, levensverzekering, 
pensioen, stichting en trust. Deze ‘will-substitutes’ zijn 
in de Verenigde Staten een bekend fenomeen. In de jaren 
dertig van de vorige eeuw besteedde Thomas Atkinson er 
al aandacht aan in zijn handboek erfrecht. Internationaal 
bracht John Langbein deze figuur aan het licht en ook in 
‘zijn’  Restatement (third) of property, wills and other dona-
tive transfers  is zij terug te vinden. Nieuw is het verschijnsel 
overigens allerminst: reeds in de Romeinse tijd maakte men 
er gebruik van.   

 Het thans aangekondigde boek bestaat uit twee delen. Deel 
I bevat een negental nationale rapporten: uit Australië en 
Nieuw Zeeland: van Nicola Peart (Otago) en Prue Vines 
(New South Wales) die melding maken van een frequent ge-
bruik van  trusts, joint tenancies  en pensioenen  down under  
(p. 107-130), uit Canada: van Angela Campbell (McGill) die 
empirisch onderzoek naar het gebruik in de praktijk aanbe-
veelt (p. 31-49), uit Duitsland: van Anatol Duta (Regensburg) 
die wijst op het preadvies voor de  Deutsche Juristen-Tagung 
 over de vraag ‘ist under Erbrecht noch zeitgemäß’ van Anne 
Röthel uit 2010 (p. 179-193), uit Engeland en Wales, waar 
het verschijnsel weinig aandacht krijgt omdat er weinig 
over wordt geprocedeerd: van Alexandra Braun (p. 51-77), 
uit Frankrijk: van Cécile Pérès (Paris II) met als conclusie: 
‘for will-substitutes, the current state of French law ulti-
mately proves hardly satisfactory’ (p. 159-178), uit Italië: 
van Gregor Christandl (Innsbruck) die een overvloed aan 
doctrine zonder enige betekenis voor de Italiaanse praktijk 
signaleert (p. 131-157), uit Schotland waar  will-substitutes  
eveneens weinig aandacht krijgen: van Daniel Carr (Edin-
burgh) (p. 79-105), uit de Verenigde Staten: van Thomas 
Gallanis (Iowa) die erop wijst dat  will-substitutes  een  pro-
bate  procedure vermijden en dat is gewenst nu ‘The probate 
system has earned a lamentable reputation for expense, de-
lay, clumsiness, makework, and worse’ (p. 9-29) en uit Zwit-
serland en Liechtenstein: van Dominique Jakob (Zürich) die 
signaleert dat de familiestichting naar Liechtensteins recht 
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aan haar eigen succes ten onder lijkt te gaan, met name door 
de vijandige houding van buitenlandse rechters (p. 195-
211). Uit ons land is geen rapport opgenomen.   

 Deel II telt een zevental opstellen met ‘overarching perspec-
tives’. Susanne Kalss (Wenen) beziet de ‘will-substitutes’ 
vanuit het gezichtspunt van de eigenaren van onderne-
mingen (p. 215-228). Paul Matthews (Londen) doet dit van-
uit dat van (internationale) investeerders (p. 229-250). De 
schuldeisers komen aan bod, vanuit Canadees en Ameri-
kaans perspectief bij Lionel Smith (McGill) (p. 251-265) en 
vanuit dat van Duitsland, Engeland en Wales bij Reinhard 
Bork (Hamburg ) (p. 267-281). Jonathan Herring (Oxford) 
beziet de claims van gezinsleden en verzorgers (p. 283-302). 
Anne Röthel werpt een continentale blik op  will-substitutes 
 en het gezin (p. 303-322). Het boek wordt afgesloten met 
een vergelijkende analyse van beide redacteuren. Drieërlei 
zijn hun conclusies. In de eerste plaats willen erflaters vaak 
buiten testament om voorzien in de behoeften van hun ge-
zin en de van hen afhankelijken. Dat kan bijvoorbeeld door 
een levensverzekering of een pensioen. Rechtsstelsels staan 
dit ook regelmatig toe. Met deze instrumenten kan veelal 
ook meer worden bereikt dan met het erfrecht. Dat neemt 
niet weg dat in sommige stelsels testamenten nog veel wor-
den gebruikt. Ten slotte vestigen de auteurs de aandacht op 
meer algemene tendensen in de maatschappij: ‘that we live 
longer, invest differently, plan differently, have more com-
plex family structures, and that, at least in Europe, care and 
provision for retirement is increasingly privatised’ (p. 323-
367).   

 (Alexandra Braun, Anne Röthel (red.),  Passing wealth on 
death/Will-substitutes in comparative perspective,  Oxford: 
Hart 2016, 381 p.)     

  8.  Het beeld van de consument   

 Op 27 en 28 maart 2014 vond, eveneens te Oxford, een con-
ferentie plaats die was geïnspireerd door de overtuiging 
dat het begrip ‘consument’ in het Europese recht onderbe-
licht is gebleven. In de bundel onder redactie van Dorota 
Leczykiewicz en Stephen Weatherill (beiden Oxford) wor-
den begrippen als ‘consumer welfare’, ‘consumer protecti-
on’en ‘consumer interest’ geanalyseerd. Het boek telt een 
negentiental opstellen.   

 In een openingshoofdstuk werken beide redacteuren het 
thema nader uit en geven zij een overzicht van de inhoud 
van de bundel (p. 1-19). Dan volgen hoofdstukken van Hans 
Micklitz (Fiesole) over constitutionele aspecten (p. 21-41), 
Albertina Albors-Llorens (Cambridge) en Alison Jones (Lon-
den) over mededingingsrecht (p. 43-92), Angus Johnston 
(Oxford) over dienstverlening (p. 93-138), wijlen Norbert 
Reich (Bremen) over de zwakke consument (p. 139-158), 
Iain Ramsay (Kent) over de drie paradigmata van het con-
sumentenkrediet die door de economische crisis van 2008 
verloren gingen: ‘that people made rational decisions 
when given sufficient information, that markets are self-

correcting and that … if you oversee distribution channels 
– the right products get to the right people’ (p. 159-182), 
Christian Twigg-Flesner (Hull) over het begrip ‘confident 
consumer’, dat zijns inziens ‘overemphasises the role of de-
tailed legal rules in boosting consumer confidence’ (p. 183-
221), Stefan Grundmann (Fiesole) over ‘targeted consumer 
protection’, waarin hij tot tegengestelde conclusies komt 
aan die van Howells  infra : hij acht de informatieverplich-
tingen  wel  een geschikt middel, hetgeen ook geldt voor de 
gemiddelde consument (p. 223-244), Christopher Hodges 
(Oxford) over ‘the consumer as regulator’, waarmee hij be-
doelt dat de ADR-richtlijn als ‘game changer’ kan fungeren 
bij de overgang naar een stelsel waarbij gegevens over con-
sumentengedrag worden gegenereerd (p. 245-256), Dorota 
Leczykiewicz over ‘systemic blindness of EU law to consi-
derations of distributive justice’ (p. 257-278), Lucinda Miller 
(Londen) over ethische consumptie – biologisch, niet-gemo-
doficeerd,  fair trade, low carbon footprint,  dolfijnvriende-
lijk, energie-arm – en de binnenmarkt (p. 279-303), Hugh 
Collins over conformiteit, netwerken en de ethische consu-
ment (p. 305-322), Gareth Davies (VU Amsterdam) over ‘the 
consumer, the citizen, and the human being’ (p. 325-338), 
Graeme Dinwoodie en Dev Gangjee (beiden Oxford) over 
merkenrecht (p. 339-379), Vanessa Mak (Tilburg) over Euro-
pees privaatrecht (p. 381-400), Sybe de Vries (Utrecht) over 
de consument in de rechtspraak van het Europese Hof van 
Justitie, waarin hij verdergaande bescherming van de niet-
rationele consument bepleit (p. 401-429), Geraint Howells 
over ‘Europe’s lack of vision’, met kritiek op de overmaat aan 
informatieverplichtingen, de onrealistische omschrijving 
van de gemiddelde consument en de maximumharmonisa-
tie (p. 431-446) en Sidney Freedman (vroeger Brussel) over 
‘A history of consumer policy in the EU’ (p. 447-461).   

 Die laatste bijdrage verdient aandacht als voorbeeld van 
‘oral history’. Freedman was in de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw na een carrière in de advocatuur en het 
bedrijfsleven betrokken bij het opstarten van het Europese 
consumentenbeleid in Brussel. Veel van wat hij te melden 
heeft, is minder bekend. Bijvoorbeeld dat consumentenza-
ken – als politiek volstrekt onbelangrijk – gewoonlijk wer-
den toevertrouwd aan een Eurocommissaris uit een kleine 
lidstaat zoals Griekenland of Ierland. En dat de ambtelijke 
dienst zo onderbemensd was dat het dossier over produc-
tenaansprakelijkheid moest worden toevertrouwd aan een 
belendend directoraat-generaal, dat van interne markt 
(Hans Taschner). ‘Oral history’ kan een waardevolle aanvul-
ling geven op geschreven bronnen. Enige voorzichtigheid is 
niettemin geboden, want de betrokkene kan zich vergissen 
(zoals wanneer hij uw kroniekschrijver met ‘Erwin Hondius’ 
aanduidt).   

 (Dorota Leczykiewicz, Stephen Weatherill (red.),  The images 
of the consumer in EU law/Legislation, free movement and 
competition law , Oxford: Hart 2016, 470 p.)     
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  9.  Le jour de gloire est arrivé, of: a tale of 
missed opportunities   

 Onlangs is de herziening van het algemeen deel van het 
Franse contractenrecht voltooid. Aan deze eerste vernieu-
wing sinds 1804 is in Frankrijk even veel aandacht besteed 
als bij ons indertijd aan de herziening van het Burgerlijk 
Wetboek in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. 
Voor wie de Franse taal mogelijk niet geheel (meer) machtig 
is, is er nu – naast een bijdrage in  Ars Aequi –  een Engelstalig 
commentaar. Dat is geschreven naar aanleiding van een  ius 
commune  conferentie die op 26 en 27 november 2015 plaats 
vond te Leuven. Een van de  workshops  van deze conferentie 
was aan de Franse herziening gewijd. De auteurs hebben ge-
lukkig kans gezien om hun bijdragen te actualiseren in het 
licht van de definitieve vaststelling van de Franse tekst in 
februari 2016. De redactie van het boek was in handen van 
Sophie Stijns en Sanne Jansen (beiden Leuven), die ook de 
inleiding voor hun rekening namen.   

 Voor ons is de herziening van het Franse contractenrecht 
een interessante ontwikkeling, maar voor de Belgen is het 
een majeure operatie. Tot vorig jaar deelden zij met Frank-
rijk immers de  Code Napoléon.  De jurisprudentie moge zich 
wel eens in verschillende richting hebben ontwikkeld, maar 
de wetstekst was – grotendeels – gelijk. Dat gaat nu veran-
deren. Ook voorgoed? In november 2015 heeft de Belgische 
minister van justitie Koen Geens een zestal commissies in 
het leven geroepen om een hervorming van het Belgische 
verbintenissenrecht, bewijsrecht, aansprakelijkheidsrecht, 
goederenrecht, kredietrecht en zekerhedenrecht voor te be-
reiden. De verhouding tussen het Franse en het Belgische 
burgerlijk recht wordt geschetst door Sander Van Loock 
(Leuven) in zijn bijdrage ‘The reform of the French law of 
obligations: how long will the Belgians remain Napoleon’s 
most loyal subjects?’ De auteur stemt in met het voornemen 
om in België – anders dan in Frankrijk – het parlement bij 
de hervorming te betrekken. Hij waarschuwt tegen codi-
ficatie van al te veel jurisprudentie, gedachtig de woorden 
van Portalis, ‘On gouverne mal, quand on gouverne trop’. 
Inspiratie kunnen de Belgen niet alleen uit Frankrijk, maar 
ook uit Nederland, Duitsland, Zwitserland en internationale 
reglementen putten (p. 7-27; eerder in het Nederlands ver-
schenen onder de titel ‘De hervorming van het Franse ver-
bintenissenrecht: le jour de gloire, est-il arrivé?’,  Rechtskun-
dig Weekblad  2014-2015, 1562-1572).   

 Ekaterina Pannebakker (Rotterdam) analyseert de ‘Pre-
contractual phase: reflections on the attractiveness of the 
new French rules for the parties to international commer-
cial transactions’. De opzet van het nieuwe algemeen deel 
was om Frankrijk een plaats te geven bij de regelgeving op 
Europees niveau. Op het gebied van de precontractuele fase 
is evenwel hooguit sprake van vastlegging van de Franse 
jurisprudentie in gecodificeerde regels en een keuze voor 
twistpunten in de rechtsliteratuur, zonder dat er vanuit Eu-
ropees perspectief veel nieuws in te ontdekken valt (p. 29-
47). Frederik Peeraer (Leuven) juicht toe dat de Fransen een 

geheel nieuw bouwwerk voor het leerstuk van de nietighe-
den hebben ingevoerd. Helaas is de uitkomst allesbehalve 
verdedigbaar: ‘In general, the doctrinal French approach 
seems too self-contained and regards itself too much as 
an unparalleled expression of a specific legal culture, to 
serve as a fruitful basis for future codifications’ (p. 49-71). 
Candida Leone (Amsterdam) bericht over ‘A tale of novel-
ty and continuity: exploring the future judicial control of 
employment contracts in the French contract law reform’ 
– zeker interessant in het licht van het voorstel van Sjef de 
Laat – zie de vorige kroniek Algemeen – om naar Nederlands 
recht het regime inzake oneerlijke contractsbedingen ook 
voor arbeidsvoorwaarden open te stellen (p. 73-88).   

 Lange tijd was het Franse recht een  rara avis  op het punt van 
onvoorziene omstandigheden. Alleen in het bestuursrecht 
kon deze tot herziening leiden, maar sinds het  Canal de 
Craponne ( 1876 )  arresthield  pacta sunt servanda  in het bur-
gerlijk recht stand. Tobias Lutzi (Oxford) is er content mee 
dat de nieuwe regeling hier met art. 1195  Code civil  einde-
lijk een einde aan heeft gemaakt (p. 89-112). Pim Oosterhuis 
(Maastricht) heeft zijn twijfels over de levensvatbaarheid 
van de desbetreffende nieuwe Franse bepaling. Deze doet 
sterk denken aan de open norm van art. 6:258  Burgerlijk 
Wetboek,  die in feite vrijwel een dode letter is geworden 
(p. 113-129).   

 Sanne Jansen herneemt het thema van haar doctoraat, de 
prijsvermindering (zie de aankondiging in  NTBR  2015/29, 
p. 199). Nu de nieuwe Franse wet deze sanctie heeft erkend, 
zou men enig enthousiasme van haar zijde verwachten, 
maar tevergeefs:   

 “The hasty introduction of the price reduction remedy 
without clarity about its relation with other remedies, its 
condition of application, and the role of the Judge and the 
parties seems a lost opportunity.” (p. 131-156)     

 Brecht Verkempinck (Leuven) is in zijn opstel eveneens uit-
gesproken negatief over de nieuwe Franse regels inzake 
schadevergoeding. Hij raadt de Belgische wetgever aan om 
in plaats van in de Franse wet inspiratie te zoeken in een 
verrassende keur aan nieuwe wetboeken: die van Hongarijë 
(2014), Moldova (2002), Roemenië (2011), Slovenië (2002) en 
Tsjechië (2014) (p. 157-199). Matthias Storme (Leuven) acht 
de nieuwe Franse regeling van verrekening ‘a tale of missed 
opportunities’ (p. 201-207). Een van de meest markante 
vernieuwingen die de Franse regeling zou hebben gebracht 
– het voorstel werd uiteindelijk ingetrokken –, betreft het 
verbod om bij overeenkomst inbreuk te maken op funda-
mentele Rechten. Chantal Mahé (VU Amsterdam) onder-
zoekt wat ons land hiervan kan leren (p. 209-231). Het boek 
bevat geen registers.   

 (Jan Smits en Caroline Calomme, ’De herziening van het 
Franse verbintenissenrecht: les jeux sont faits’,  Ars Aequi 
 2016, p. 726-733; S. Stijns en S. Jansen (red.),  The French con-
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tract law reform: a source of inspiration?,  Cambridge: Inter-
sentia 2016, 231 p.)     

  10.  Aansprakelijkheidsrecht in Duitsland   

 Deze kroniek besteedt regelmatig aandacht aan de ver-
schijning van nieuwe monografieën op het gebied van het 
Duitse burgerlijk recht. In het bijzonder de  Habilitations-
schriften  krijgen aandacht, reeds lang bestaande  Kommen-
tare  daarentegen blijven onderbelicht. Ik beloof niet om dit 
beleid stelselmatig te herzien, maar af en toe een handboek 
er tussen moet kunnen. Zo’n handboek is dat van Barbara 
Dauner-Lieb en Werner Langen. Geen thema dat meer ge-
schikt is om het belang van dit handboek te illustreren dan 
het onderwerp onrechtmatige daad. 
 Voor kennismaking met het interne Duitse recht is dit een 
betrouwbare gids. Behandeld worden de §§ 823-853   BGB  
 en het  Produkthaftungsgesetz.  Eerst zijn er  Vorbemerkun-
gen  met een literatuuropgaaf en met algemene beschou-
wingen over de ontwikkeling van het aansprakelijkheids-
recht, schuld en risico, aansprakelijkheid en verzekering, de 
functies van het aansprakelijkheidsrecht, een economische 
analyse, constitutionele aspecten, onrechtmatige daad en 
contract, procesrecht, internationaal privaatrecht en Eu-
ropees recht/rechtsvergelijking. Uw kroniekschrijver is als 
gebruikelijk geïnteresseerd in de vraag hoe de auteur om-
gaat met laatstgenoemd onderdeel. Dat lijkt op het eerste 
gezicht goed. In  Vorbemerkung L  vermeldt de auteur de no-
dige Duitstalige publicaties over buitenlands en Europees 
aansprakelijkheidsrecht (inclusief enige Oostenrijkse en 
Zwitserse auteurs). Daarnaast noemt hij Engelstalige publi-
caties zoals de   Principles of European Tort Law   en studies van 
Mauro Bussani en Horton Rogers. Uit ons land vermeldt hij 
de boeken van Cees van Dam en Jaap Spier. Inhoudelijk gaat 
hij niet op deze publicaties in.   

 Nu kan men volhouden dat rechtsvergelijking een vrijblij-
vende aangelegenheid is: het is leuk en nuttig, maar het 
 hoeft  niet. Dat is anders bij een leerstuk als dat van de pro-
ductenaansprakelijkheid. Het feit dat deze berust op een Eu-
ropese richtlijn brengt mee dat ook niet-Duitse rechtspraak 
en literatuur in de overwegingen zouden moeten worden 
betrokken. Katzenmeier heeft daar geen boodschap aan. 
Het gevolg is dat sommige problemen geheel onbesproken 
blijven. Een bekend – theoretisch – strijdpunt bij ons is wat 
de franchise van € 500 in  art. 6:190  BW voor status heeft: 
is het een drempelfranchise of een aftrekfranchise. In de 
Duitse taalversie maakt het gebruik van het woord  Selbst-
beteiligung  duidelijk dat de Europese wetgever (de in nr. 
8 genoemde Hans Taschner) hier aan een aftrekfranchise 
heeft gedacht evenals in de Franse versie ( sous déduction 
de) , maar in andere taalversies is dat anders.   

 (Christian Katzenmeier, ‘Titel 27 Unerlaubte Handlungen’ , 
 in: Barbara Dauner-Lieb, Werner Langen (red.),   BGB  Schuld-
recht, Band 2/2: §§ 611-853,  derde druk, Baden-Baden: No-
mos 2016, 326 p.)     

  11.  Honderd jaar MacPherson/Buick Motor Co.: 
drie mythes   

 Op 14 maart 2016 was het precies honderd jaar geleden 
dat in de Verenigde Staten het baanbrekend arrest  Buick/
MacPherson  werd gewezen (217  NY  382, 111  NE  1050). Dat 
geschiedde door de hoogste rechter van de in die tijd be-
langrijkste deelstaat, New York. De uitspraak is de Ameri-
kaanse geschiedenis vooral ingegaan door de  opinion  van 
rechter Benjamin Cardozo, een van de grootste Amerikaan-
se juristen van de vorige eeuw. Dit arrest wordt gezien als 
een doorbraak voor het leerstuk van de productenaanspra-
kelijkheid – zie het in een van de komende kronieken aan te 
kondigen boek van Piotr Machnikowski en daarin het nati-
onaal rapport van de Verenigde Staten door Michael Green 
en Jonathan Cardi.   

 Een automobilist, Donald MacPherson, had bij de dea-
ler Close Brothers in de staat New York in 1910 een  Buick 
Roundabout  gekocht. Toen een van de vier wielen het tijdens 
het rijden begaf, had MacPherson letsel opgelopen. Tot dan 
had de rechtspraak alleen aansprakelijkheid aangenomen 
in geval van  privity of contract.  Cardozo breekt deze beper-
king open en breidt de aansprakelijkheid uit tot ‘all persons 
within the class of persons who would probably be among 
those injured if the product were carelessly made’. In een 
reeks colleges aan  Yale Law School,  gepubliceerd onder de 
titel  The nature of the judicial process,  heeft Cardozo hier na-
der uitleg aan gegeven.   

 Vorig jaar publiceerde de Amerikaanse  Journal of tort law 
 een themanummer over het arrest. Na een redactionele 
inleiding van Anthony Sebok telt dit dubbeldikke nummer 
bijdragen van Anita Bernstein (Brooklyn Law School), ‘The 
reciprocal of MacPherson/Buick Motor Company’ (p. 5-42), 
John Witt (Yale), ‘Ives and MacPherson: judicial process in 
the regulatory state’ (p. 43-66) en Franz Werro en Claudia 
Hasbun (beiden Georgetown), ‘ Is MacPherson a legacy of 
civilian views?’ (p. 67-90). Vooral de laatste bijdrage van 
John Goldberg (Harvard) en Benjamin Zipursky (Fordham) 
is de moeite waard. In ‘The myths of MacPherson’ komen de 
auteurs met drie redenen waarom MacPherson/Buick en in 
het bijzonder de  opinion  van Cardozo zo beroemd zijn ge-
worden. Dit zijn hun bevindingen:   

 “MacPherson is typically lauded as marking the emer-
gence and indeed triumph of a modern, realistic under-
standing of tort law and common law adjudication. Loo-
king past the misleading language of duty, Cardozo is said 
to have recognized that the real ‘duty’ question facing 
courts is whether to grant a policy-based exception to 
the ordinary operation of negligence law. Grasping that 
private disputes are really occasions for appellate courts 
to make regulatory policy, and rejecting the fiction that 
law is found, not made, he is alleged to have fashioned a 
rule grounded in a sensible policy rationale. Eschewing 
facile moralism, and attuned to the emerging reality of 
the modern, regulatory state, he is credited with recog-
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nizing that the key question with respect to liability for 
product-related injuries is not whether somebody has 
committed a wrong, but whether and how liability might 
achieve compensation and deterrence.”     

 Tot hun schrik moeten de auteurs constateren dat dit alle 
drie mythes zijn:   

 “MacPherson is worthy of celebration, but not because 
it recognizes that negligence law’s duty of care is owed 
to the world, nor because it displays the promise of an 
instrumental, policy-oriented approach to adjudication, 
nor because it embraces a nascent form of strict products 
liability. These myths of MacPherson reflect deep misun-
derstandings of tort law, and of Cardozo’s distinctively 
pragmatic approach to adjudication. Ironically, although 
they have been largely fostered by progressives, the 
myths lend support to the cause of modern tort reform. 
By contrast, an accurate appreciation of MacPherson’s 
virtues permits an understanding of negligence, tort law, 
and common law adjudication that provides grounds for 
resisting regressive reforms.” (p. 91-123)     

 (Benjamin N. Cardozo,  The nature of the judicial process,  Yale: 
University Press 1921, lecture IV, Adherence to precedent/
The subconscious element in the judicial process, voetnoot 
3; Piotr Machnikowski (red.),  European product liability/An 
analysis of the state of the art in the era of new Technologies, 
 Cambridge: Intersentia 2016, 705 p.; Anthony Sebok  et al. , 
‘MacPherson at 100: reflections on its influence, 9’  Journal 
of Tort Law  (2016) 1-123)     

  12.  Eppur si muove II   

 Eind september vorig jaar zag een feestbundel voor Joachim 
Bonell het licht. Vanwege de omvang besprak ik in de vo-
rige kroniek alleen het eerste deel van deze tweedelige 
bundel. Thans is deel II aan de beurt. Kernbestand van de 
Bonell-bundel is hierin opgenomen onderdeel gewijd aan 
contractenrecht. In het bijzonder redelijkheid en billijkheid 
trokken de aandacht van Bonell fans. Dit deel vangt aan met 
enige bijdragen van juristen uit de wereld van de  common 
law , die eigenlijk met verschillende woorden hetzelfde uit-
drukken. In zijn opstel over ‘Good faith beneath the surface: 
the ethical sensitivity of English contract law’ wijst Neil 
Andrews (Cambridge) op de grote verschillen tussen  com-
mon  en  civil law  op het punt van redelijkheid en billijkheid. 
Evenals de  civil law  erkent de  common law  een dergelijk 
algemeen beginsel, maar uitsluitend als ‘a latent principle’, 
dat niet gezien moet worden als een ‘run-away legal con-
cept’. Andrews waarschuwt tegen het toevertrouwen van 
het contractenrecht van de  common law  aan een supranati-
onale Europese rechter, oftewel aan ‘outsiders not attuned 
to the tradition of the common law, its peculiar methods, 
and its values’ (p. 953-974). Hugh Beale (Warwick) vraagt in 
zijn opstel ‘“Surprising” or “unfair”? Controls over standard 
terms’ de aandacht voor een verschil tussen de   Principles 
of European Contract Law ,  die op oneerlijke bedingen zien, 

en de  UNIDROIT Principles,  die enkel verrassende bedingen 
toetsen. Beale geeft de voorkeur aan de ruimere aanpak van 
de  PECL,  mits die met terughoudendheid worden toegepast, 
immers ‘if you can’t take the heat, stay out of the kitchen’ 
(p. 975-987). John Carter (Sydney) en Michael Furmston 
(Bristol) geven in hun ‘Good faith in contract law: a com-
monwealth survey’ een overzicht van de ontwikkelingen in 
Australië, Canada, Engeland, Nieuw Zeeland en Singapore. 
Zij wijzen erop dat het geldende recht ‘is the result of centu-
ries of development, mostly through the common law tech-
nique, that is, through the practical solution of real life pro-
blems’ en zij besluiten: ‘Undoubtedly notions of good faith 
have been implicit in this process. Whether it is necessary 
to deploy such ideas expressly seems to us far from clear’ 
(p. 988-1034).   

 Attila Harmathy (Boedapest) signaleert dat bij de totstand-
koming van de  UNIDROIT Principles  de vraag naar voren 
kwam waar ‘hardship’ te regelen. Het werd uiteindelijk bij 
 nakoming  en niet bij wanprestatie of niet-nakoming. Hij 
wijst op de historische achtergrond naar Duits, Frans en 
Engels recht en sluit af met een overzicht van hedendaags 
Hongaars recht, waar duizenden zaken van overcreditering 
voor de gerechten hangende zijn – zie het Kásler-arrest van 
het Europese Hof van Justitie, C-26/13, arover M.B.M. Loos, 
 TvC  2016, p. 135 (p. 1035-1043).   

 Essays over een enkel rechtssysteem zou ik in deze aankon-
diging buiten beschouwing laten, maar een uitzondering 
is gerechtvaardigd voor de bijdrage van Hector MacQueen 
getiteld ‘Reforming third party rights in contract: a Scot-
tish viewpoint’. Niet alleen vertelt MacQueen van zijn er-
varingen met het derdenbeding in de  UNIDROIT Principles, 
 PECL   en   DCFR ,  tevens geeft hij vanuit zijn lidmaatschap van 
de  Scottish Law Commission  de situatie in Schotland weer, 
beginnend met James Dalrymple’s  Institutions of the Law of 
Scotland  (1681) en eindigend met de thans op handen zijnde 
wijziging van het Schotse recht welke is geïnspireerd door 
deze internationale regelingen en door de Engelse  Contracts 
(rights of third parties) Act  van 1999 (p. 1066-1086).   

 Marcel Fontaine (Louvain-la-Neuve) onderzoekt in zijn 
opstel ‘ Cause,  good faith and hardship/Three issues in the 
process of harmonizing contract law’ aan de hand van deze 
drie rechtsfiguren de betekenis van de  UNIDROIT Principles  
voor het internationaal contractenrecht, inclusief dat van 
Frans Afrika (OHADA) en de Cariben (OHADAC). Terecht, al-
dus Fontaine, is het vereiste van  cause  in al deze (ontwerp)
regelingen geschrapt, maar in het geval van OHADA met het 
desastreuze resultaat dat traditioneel ingestelde Franstali-
gen vanwege de schrapping van  cause  tegen het ontwerp 
stemden – dit terwijl de  cause  in Frankrijk zelf bij de recente 
wijziging van het algemeen deel van het contractenrecht dit 
jaar (nr. 9 hierboven) juist is verdwenen. Redelijkheid en bil-
lijkheid alsmede  hardship  onderwerpt Fontaine aan een ge-
lijksoortige vergelijking (p. 1131-1145). Bruno Zeller (Perth) 
komt in zijn paper ‘The development of a global contract 
law/Still a dream?’ tot de conclusie dat er de laatste dertien 
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jaar weinig voortgang is gemaakt met internationalisering 
van het contractenrecht:   

 “Currently, most harmonised contract laws such as the 
CFR and, arguably, CESL, will be collecting dust for a long 
period to come.”     

 De enige weg voorwaarts bestaat zijns inziens in ‘creeping 
unification through the drafting process by legal firms 
using the UNIDROIT model clauses’ (p. 1178-1193).   

 Antonio Boggiano (Buenos Aires) verdedigt in zijn bijdrage 
‘Elección (“ kollisionsrechtlige Verweisung”)  de los Principios 
Unidroit como el derecho aplicable a los contratos internaci-
onales/Propuesta de modificación estructural de los Princi-
pios Unidroit’ de mogelijkheid om bij wege van rechtskeuze 
voor toepasselijkheid van de  UNIDROIT Principles  te opte-
ren. Wel stelt hij in het licht hiervan voor om de tekst van 
art. 1.6 te wijzigen en de art. 1.5 en 1.7 te schrappen (p. 1197-
1257). José Angelo Estrella (Rome) geeft in zijn verhandeling 
‘The influence of the Unidroit Principles of International 
Commercial Contracts on national laws’ een overzicht van 
de invloed van de  Principles  op recente hervormingen, zoals 
die van Rusland, Estland, Litouwen, Letland, China, Duits-
land, Spanje, Argentinië, Japan en Frankrijk (p. 1318-1349). 
Dat laatste is een mooie brug naar de bijdrage van Bénédicte 
Fauvarque-Cosson (Paris II), ‘The Unidroit Principles, the 
World and the French reform of contract law’. Een van de 
vele voorbeelden van de impact van deze beginselen die zij 
noemt is art. 1188 nieuw – 1. Le contrat s’interprète d’après 
la commune intention des parties plutôt qu'en s’arrêtant 
au sens littéral de ses termes; 2. Lorsque cette intention 
ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens 
que lui donnerait une personne raisonnable placée dans 
la même situation. Dat lijkt duidelijk geïnspireerd door de 
vergelijkbare uitlegbepaling van art. 4.1  UNIDROIT Princi-
ples  (p. 1350-1364). James Gordley (Tulane) schetst in ‘The 
parol evidence rule and transnational law: the CISG and the 
Unidroit Principles’ de achtergrond van deze Amerikaanse 
regel die niet is overgenomen in het Weense koopverdrag en 
evenmin in de  UNIDROIT Principles  (p. 1462-1472). Hans Van 
Houtte (Leuven) levert een commentaar op ‘Compensation 
for future harm – Article 7.4.3 Unidroit Principles’. Daarin 
schetst hij wat dit begrip inhoudt, het verschil met  lucrum 
cessans,  de termijn van de schade, de begroting van de scha-
de en het verschil met verlies van een kans (p. 1486-1492).   

 Marco Lopez de Gonzalo (Milaan) gaat in zijn essay ‘I  puni-
tive damages  nel diritto internazionale privato, nel diritto 
uniforme e nei Principi Unidroit’ in op de bekende vraag 
in hoeverre rechterlijke toewijzingen van  punitive dama-
ges  zich verdragen met de internationaalprivaatrechtelijke 
openbare orde (p. 1503-1519). Christina Ramberg (Stock-
holm) doet in haar bijdrage ‘The rules on standard terms 
in the Unidroit Principles: misplaced and misleading’ het 
voorstel om de volgorde van de uitlegbepalingen te reorga-
niseren (p. 1640-1648).   

 In 2010 kwam de derde versie van de  UNIDROIT Principles 
 gereed. Direct hierna zette Bonell zich aan de redactie van 
enige standaardbepalingen voor de incorporatie van de 
Unidroit Principles in overeenkomsten zoals voorzien in de 
preambule – ‘Les Principes qui suivent énoncent des règles 
générales propres à régir les contrats du commerce inter-
national (…)’. Geneviève Saumier (McGill) zet in haar ‘Les 
clauses types pour l’utilisation des Principes d’Unidroit’ 
de voorstellen van 2013 van  UNIDROIT  tot herziening van 
deze clausules uiteen (p. 1649-1663) en datzelfde doet Anna 
Veneziano (Teramo) in haar opstel over ‘The model clauses 
for the use of the Unidroit principles of international com-
mercial contracts as a tool for party autonomy and in adju-
dication’ (p. 1687-1697).   

 Francesco Traisci (Molise) beveelt in zijn ‘ Hardship e force 
majeure  nei contratti del commercio internazionale: un 
modello innovativo da seguire’ de Italiaanse wetgever aan 
om in navolging van zijn Duitse collega de  hardship  bepa-
lingen van de  UNIDROIT Principles  en   PECL   over te nemen 
(p. 1675-1686). Stefan Vogenauer (Frankfurt) wijst in zijn 
bijdrage ‘Termination of long-term contracts ‘for compel-
ling reasons’ op de verrassende optie voor beide partijen bij 
een langlopend contract om vanwege  compelling reasons  de 
overeenkomst te beëindigen. Deze mogelijkheid is ontleend 
aan § 314  Bürgerliches Gesetzbuch  (p. 1698-1716).   

 Het Weense koopverdrag heeft het nadeel dat er niet één 
hoogste gerechtshof is dat voor uniforme jurisprudentie 
zorg draagt. Wel bestaat er een particuliere  Advisory Coun-
cil,  die zich bij wege van prejudiciële procedure uitspreekt 
over lastige rechtsvragen. Michael Bridge (London School 
of Economics) schreef als rapporteur voor deze raad over 
‘Consequences of avoidance of the contract under the CISG’. 
Deze materie is geregeld in de  art. 81-84   CISG.  Er bestaat 
weinig rechtspraak en literatuur over. Dat eerste moet wor-
den toegeschreven aan het feit dat ontbinding ingevolge 
het verdrag alleen mogelijk is bij wezenlijke tekortkoming 
( fundamental breach)  en dan nog alleen als  ultimum reme-
dium  (p. 1717-1733). ‘Will I ever need this stuff in practice?’ 
vragen zijn studenten wel eens aan Thomas Krebs (Oxford) 
als hij over het Weense koopverdrag doceert. In zijn bijdrage 
‘The CISG in English courts?’ stelt Krebs dat dit niet dan bij 
hoge uitzondering zal voorkomen, maar als dat het geval is, 
levert dit enige pittige ipr-problemen op (p. 1745-1758).   

 Guido Alpa (Rome) lijkt met zijn bijdrage ‘Towards the com-
pletion of the digital single market: the proposal of a regula-
tion on a common European sales law (CESL)’ de aansluiting 
met de realiteit van de intrekking van dit voorstel uit het 
oog te hebben verloren (p. 1855-1861). Miklós Király (Boe-
dapest) schetst ‘The rise and fall of common European sales 
law’. In zijn ogen was het voorstel voor een gemeenschap-
pelijk Europees kooprecht ( CESL)  prematuur. Er zijn meer 
empirische gegevens nodig; de basis in het EU-Verdrag ver-
dient opheldering – noch art. 114 noch art. 352 is ideaal; de 
verhouding tussen handelsrecht en consumentenrecht ver-
dient nadere overweging. De auteur sluit niet uit dat  CESL 
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 ééns opnieuw tevoorschijn zal komen, net als indertijd de 
Europese vennootschap ( societas europea)  (p. 1862-1872). 
Christiane Wendehorst (Wenen) vestigt in haar opstel ‘Sale 
of goods in the digital age – from bipolar to multi-party 
relationships’ de aandacht op de groeiende pluraliteit van 
debiteuren en crediteuren, eerst in hoofdstuk 11 van de 
 UNIDROIT Principles  en vervolgens in de twee richtlijnvoor-
stellen van 9 december 2015 inzake overeenkomsten voor 
de levering van digitale inhoud (COM(2015) 634 final) en 
online en verkoop op afstand (COM(2015) 635 final). Vol-
gens haar brengt de digitalisering van contracten mee dat 
de consument  en  de bedrijfsmatige afnemer meer bescher-
ming behoeven (p. 1873-1888).   

 ‘Es gibt keinen  bezit  ohne houderschap’, zo vangt Christian 
von Bar (Osnabrück) zijn analyse van ‘Besitzlose Sachherr-
schaft/Eine rechtsvergleichende Skizze’ met een verwijzing 
naar ons  art. 3:107  BW aan. Dat brengt hem op de vraag 
wanneer iemand de feitelijke macht over een zaak heeft. 
Von Bar komt tot de conclusie dat het onderscheid tussen 
direct en indirect bezit geen zin heeft:   

 “Sie hilft lediglich, das Spektrum der Besitz bzw. Sach-
herrschaft indizierenden Merkmale durch die Fixierung 
von Regelbeispielen zu verfeinern.  Senso strictu  ist die 
Unterscheidung überflüssig.” (p. 1927-1944)     

 Gerte Reichelt (Wenen) schetst onder de titel ‘ Kunstrecht’  in 
een fraai verluchte bijdrage het UNIDROIT-Verdrag van 25 
juni 1995 en de daaraan voorafgaande jurisprudentie, zoals 
 Winkworth/Christie, Manson & Woods Ltd.  ( Chancerey Division, 
 1990),  Elicon/Weimar (Eastern District Court of New York , 
1981), het  Nigeria -arrest van het  Bundesgerichtshof  (1972), 
het  Danusso  arrest van het  Tribunale di Torino  (1982) en de 
fresco’s van  Casenove  ( Cour de cassation,  1988), alsmede 
‘ons’ vervolg-arrest  Marei von Saher/Norton Simon Museum 
Pasadena , 2014 (Goudstikker-collectie) (p. 1979-1982). Goed 
verstopt in de bundel is nog een andere bijdrage over kunst 
en recht en wel van Kurt Siehr (Zürich) over de zaak  Estate of 
Nelson/Rice  (Court of Appeals of Arizona, 2000). Deze toont 
volgens de auteur aan dat de  UNIDROIT Principles  ook in 
transacties over kunstvoorwerpen goede diensten bewijzen 
(p. 1664-1674). 
 De bundel telt slechts één Nederlandse bijdrage, maar 
landgenoten worden wel in het boek geciteerd. Ik merkte 
de namen op van Bram Akkermans, Olha Cherednychenko, 
Aurelia Colombi Ciacchi, Filip De Ly, Sjef van Erp, Hugo de 
Groot, Arthur Hartkamp, Martijn Hesselink, uw kroniek-
schrijver, Xandra Kramer, Jack Linssen, Chantal Mak, Abiola 
Makinwa, Jacobien Rutgers, Jan Smits, Luc Strikwerda en 
Lars van Vliet (maar durf niet te garanderen dat mijn telling 
compleet is).   

 (UNIDROIT (red.),  Eppur si muove: the age of uniform law/Es-
says in honour of Michael Joachim Bonell to celebrate his 70th 
birthday , Rome: Unidroit 2016, twee delen, 2006 p.)    

   Verwacht in de volgende kroniek       

  -  Preadviezen over uitleg     
  -  Grootboek     
  -  De exclusiviteit van het eigendomsrecht     
  -  Het pandrecht     
  -  Precontractuele mededelingsplicht van de verzeke-

ringnemer     
  -  Europees contractenrecht en consumentenrecht     
  -  Productenaansprakelijkheid     
  -  Implementatie van de  richtlijn consumentenrechten      
  -  Bescherming van persoonsgegevens     
  -  Europees transportrecht     
  -  Codificatie van Europees handelsrecht     
  -  Nederlands recht in den vreemde                    
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