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   Deze kroniek begint met een kort verslag van de jaar-
vergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht, 
die op 9 december 2016 aan de hand van preadviezen 
van Lodewijk Valk en Harriët Schelhaas over uitleg 
vergaderde. Op 31 oktober 2016 sprak de Maastricht-
se hoogleraar René de Groot zijn afscheidsrede uit 
over nationaliteitsrecht. Bij die gelegenheid kreeg 
hij een liber aangeboden. Twee dissertaties zijn deze 
maand te melden, uit Groningen van Floris Kaptein 
over het pandrecht en uit Heerlen van Kees Engel over 
de precontractuele mededelingsplicht van de verze-
keringnemer. Europees contractenrecht en consu-
mentenrecht zijn het voorwerp van publicaties van 
Stephen Weatherill, Christian Twigg-Flesner, Alberto 
De Franceschi en Cătălina Goanţă. De European Tort 
Group laat weer eens van zich horen met een bundel 
over productenaansprakelijkheid. Uit Italië kwamen 
de bundel Consumer sales in Europe onder redactie 
van Giovanni De Cristofaro en Alberto De Franceschi, 
een open access boek over transnationale bescher-
ming van persoonsgegevens en een – eveneens open 
access – boek over Europees vervoerrecht. De Franse 
Association Henri Capitant gaf een aanzet tot codi-
ficatie van het Europese handelsrecht. Ten slotte is 
er aandacht voor Nederlands recht in den vreemde.     

  1.  Inleiding   

 Uitleg is een van de  evergreens  van het civiele recht. Is het 
een normatief of een feitelijk begrip? En is er na Haviltex 
nog iets nieuws over te zeggen? Lodewijk Valk en Harriët 
Schelhaas tonen aan dat er heel wat over te schrijven valt. 
Op 9 december kwamen hun preadviezen over uitleg bij de 
Vereniging voor burgerlijk recht aan de orde (nr. 2). Twee 
maanden tevoren sprak de Maastrichtse hoogleraar René 
de Groot zijn afscheidsrede uit (nr. 3) en bij die gelegenheid 
verscheen een (Groot)boek (nr. 4). Deze maand zijn er als 
welhaast gebruikelijk drie proefschriften aan te kondigen. 
Een daarvan ziet op het goederenrecht: het is de Groningse 
dissertatie van Floris Kaptein over het pandrecht; zijn pro-
motor was Frank Verstijlen (nr. 5). Nummer twee is een dik-
ke OU-pil: van Kees Engel over de precontractuele medede-
lingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend 
perspectief, met Marc Hendrikse en Jac Rinkes als promoto-
res (nr. 6). En nummer drie is de aanstonds in nr. 10 aan te 
kondigen Maastrichtse dissertatie van Cătălina Goanţă over 
 Convergence in European sales law,  geschreven onder super-
visie van Jan Smits en Caroline Cauffman.   

  1  Citeerwijze: E.H. Hondius, ‘Kroniek Algemeen’, NTBR 2017/9, afl. 2. Prof. 
mr. E.H. Hondius is hoogleraar emeritus Europees privaatrecht, Universi-
teit Utrecht. 

 Europees contractenrecht en consumentenrecht zijn het 
voorwerp van de volgende zes nummers, waarin achtereen-
volgens publicaties van de Engelsman Stephen Weatherill 
(nr. 7), de Duitser Christian Twigg-Flesner (nr. 8), de Italiaan 
Alberto De Franceschi (nr. 9) en de reeds gememoreerde Roe-
meense Cătălina Goanţă (nr. 10) worden aangekondigd. De 
 European Tort Group  laat weer eens van zich horen, ditmaal 
met een bundel over productenaansprakelijkheid (nr. 11). 
Dan maken we een  brug   van consumentenrecht naar Italië. 
Onder redactie van Giovanni De Cristafaro en Alberto De 
Franceschi verscheen een bundel  Consumer sales in Europe/
After the implementation of the consumer rights directive 
 (nr. 12). Twee in Italië verschenen bundels kunnen om niet 
van het internet worden geplukt: één over grensoverschrij-
dende bescherming van persoonsgegevens (nr. 13) en één 
over Europees vervoerrecht (nr. 14), beide uit de stal van 
Vincenzo Zeno-Zencovich. Hebben wij, in navolging van de 
Italianen, zojuist het hele handelsrecht van weleer overge-
bracht naar het Burgerlijk Wetboek en dan ontstaat er een 
roep naar een codificatie van Europees handelsrecht. Het is 
de Franse  Association Henri Capitant  die hiertoe een aanzet 
heeft gegeven (nr. 15). De kroniek wordt afgesloten met aan-
dacht voor Nederlands recht in den vreemde (nr. 16).   

 Teneinde mogelijke belangenverstrengeling althans publieke-
lijk kenbaar te maken, pleeg ik in de inleiding tot deze kroniek 
melding te maken van eventuele persoonlijke betrokkenheid 
van mijn kant bij aangekondigde publicaties. Iets vergelijk-
baars doet zich thans voor in die zin dat de in nrs. 7-12 aange-
kondigde werken dit kwartaal door mij ook elders – in  Kwar-
taalsignalement  van  Ars Aequi –  zijn gesignaleerd. Voorts was 
ik spreker bij de in nr. 2 genoemde VBR-vergadering.     

  2.  Uitleg e.a.   

 December is niet alleen de maand waarop bladeren het le-
ven van onze spoorwegen – en hun passagiers – moeilijk 
maken, het is voor juristen ook preadviezentijd. Het begon 
zelfs al iets eerder: op 25 november sprak de  Nederlandse 
vereniging voor procesrecht  aan de hand van preadviezen 
van Lemstra en Louis Visscher over procesfinanciering door 
derden: een oplossing of een probleem?’ In de uitnodiging 
werd het onderwerp als volgt toegelicht:     

 “[Third Party Litigation Funding houdt] in dat (meestal) 
een claimant in een procedure een deel van de opbrengst 
uit die procedure afstaat aan een derde die bereid is de 
kosten van die procedure te financieren en bij verlies de 
proceskostenveroordeling op zich te nemen. Een niet on-
belangrijk aantal massaclaims en kartelschadeclaims die 
in Nederland aanhangig zijn, worden gefinancierd door 
investeerders.”     

 Diezelfde 25 november beraadslaagde in Leiden de  Vereni-
ging voor de vergelijkende studie van het recht van België en 
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Nederland  over het thema schadebegroting (zie de aankon-
diging in de januari-kroniek Algemeen).   

 Dan nu de december-vergaderingen. Op donderdag 8 de-
cember 2016 kwam bij Stibbe de  Vereniging ‘handelsrecht’  
bijeen. Aan de orde was het thema ‘Bestuur en toezicht bij 
rechtspersonen, mede in de semipublieke en non-profitsec-
tor’. Preadviseurs waren José Blanco Fernández, Jan Bernd 
Huizink, Harm-Jan de Kluiver, Boudewijn Waaijer, Helen 
Overes en Emke Plomp. Voorzitter De Kluiver vraagt zich 
af of het wetsvoorstel inzake bestuur en toezicht rechts-
personen (WBTR) zin heeft en tot betere regelgeving leidt. 
Huizink vraagt zich af of de geüniformeerde voorschriften 
zich wel voor rechtstreekse toepassing op alle verschillende 
soorten rechtspersonen lenen. Ook de geüniformeerde re-
geling van het tegenstrijdig belang roept deze vragen op. 
Een kernpunt van het wetsvoorstel is dat de regeling van 
aansprakelijkheid bij faillissement uniform voor alle rechts-
personen gaat gelden. In het bijzonder voor verenigingen en 
stichtingen is dit een grote verandering. Ook de voorgestel-
de uniforme raad van commissarissen stuit op kritiek. Ter-
wijl de eerste drie preadviezen het wetsvoorstel vanuit het 
algemene rechtspersonenrecht bezien, wordt het thema in 
de preadviezen van Overes en Plomp vanuit het perspectief 
van de sectorale wetgeving belicht.   

 Daags daarna waren het op dezelfde locatie de civilisten 
die over  uitleg  spraken. Na een voorwoord en inleiding van 
preadviseurs Schelhaas en Valk, respectievelijk hoogleraar 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en raadsheer in het 
Hof Arnhem-Leeuwarden, is het eerst laatstgenoemde die 
ons meeneemt naar de maatstaf voor uitleg, uitleg in zijn 
verhouding tot de andere bronnen van  art. 6:248  BW en uit-
leg in het civiele proces. Vervolgens voert Schelhaas ons in 
in uitleg in internationaal perspectief: rechtsvergelijking, 
idem: internationale clausules en uitleg en contractvor-
ming. Het preadvies wordt afgesloten met een uitleiding 
waarin de bevindingen in 28 stellingen zijn neergelegd. 
Licht bekort luiden de stellingen als volgt:  

 1. De Haviltex-maatstaf staat in nauw verband met de 
wilsvertrouwensleer van art. 3:33 en  3:35  BW (par. 2.1.2). 
2. Alle omstandigheden van het geval zijn voor uitleg van 
belang, dat kan niet anders; uitlegregels in algemene zin 
zijn er maar weinig, maar gezichtspunten wel (par. 2.1.3). 
3. Het consensualisme heeft een belangrijke invloed op 
de uitleg; is een rechtshandeling niet vormvrij, dan heeft 
dat gevolgen (par. 2.1.4). 4. Vooral in duurverhoudingen 
draagt uitleg een dynamisch karakter (par. 2.1.5.2). 5. Met 
het oog op derden zijn er belangrijke varianten van ob-
jectiverende uitleg ontstaan: de CAO-norm en geobjecti-
veerde Haviltex (par. 2.2). 6. Voor uitonderhandelde con-
tracten in commerciële verhoudingen geldt geen eigen 
maatstaf, wel een nadruk binnen die maatstaf en eventu-
eel een bijzondere aanpak in de vorm van een voorlopig 
uitlegoordeel (par. 2.3.3). 7. Bij derdenbedingen wordt de 
toepassing van art. 3:35 en  3:36  BW met elkaar gecombi-
neerd, wat het mogelijk maakt dat tussen de promissor 
en de stipulator iets anders geldt dan ten opzichte van de 

derde (par. 2.4.2.2). 8. Op het grensvlak van goederen- 
en verbintenissenrecht is het motto differentiëren en 
combineren, wat opnieuw ertoe leidt dat tussen de (oor-
spronkelijke) partijen deels iets anders geldt dan in de 
verhouding tot derden (par. 2.4.3). 9. Bij huwelijkse voor-
waarden zorgt de voorgeschreven vorm van een notariële 
akte voor beperkingen in de uitlegfase, maar dat wordt in 
ieder geval deels goedgemaakt in de volgende fase van 
de redelijkheid en billijkheid; opnieuw worden voor een 
goed resultaat normen gecombineerd (par. 2.4.4.1). 10. In 
het rechtspersonenrecht behoort veelal objectief te wor-
den uitgelegd, maar wat betreft de uitleg van statuten 
zijn er nuanceringen wenselijk en mogelijk (par. 2.4.5). 
11. Aanvullend recht behoort bij de uitleg van contracts-
bedingen een voorbeeldfunctie te vervullen (par. 3.2.3). 
12. Soms vergt ook het recht van de EU of de erkenning 
van de horizontale werking van mensenrechten dat een 
conformerende uitleg van rechtshandelingen aangewe-
zen is (par. 3.2.4). 13. Uitleg en redelijkheid en billijkheid 
zijn nauw met elkaar verbonden en zijn in de praktijk 
ook vaak een alternatief voor elkaar (par. 3.4). 14. De vrij-
heid van de rechter om een uitleg te aanvaarden die door 
partijen niet is verdedigd, moet worden beschouwd in 
samenhang met het leerstuk van het gezag van gewijsde 
(par. 4.2). 15. Op diverse wijzen heeft de Hoge Raad meer 
grip gekregen op de uitleg van rechtshandelingen door de 
feitenrechter (par. 4.3). 16. Hoewel theoretisch grote ver-
schillen bestaan in de uitlegregimes in diverse rechtsstel-
sels, zijn die verschillen in de praktijk minder groot, ook 
ten aanzien van het Engelse recht (par. 5.4). 17. Het groot-
ste verschil tussen de diverse jurisdicties is gelegen in de 
omstandigheid dat in het Engelse recht bij uitlegvragen 
pre- en postcontractuele feiten en omstandigheden geen 
rol kunnen spelen (par. 5.4.1 en 5.4.6). 18. Het Nederland-
se recht is uitzonderlijk omdat het als enige geen wettelij-
ke uitlegnorm kent en één centrale uitlegnorm hanteert 
waarin objectieve en subjectieve elementen zijn geïncor-
poreerd (par. 5.4.6). 19. De regel uit de  DCFR  en het voor-
stel van de Schotse  Law Commission  om een beding dat 
per definitie de positie van derden beïnvloedt objectief uit 
te leggen met behulp van voor derden kenbare documen-
ten verdient overweging (par. 5.5.2.2). 20. De Schotse  Law 
Commission  concludeert op goede gronden dat de enkele 
omstandigheid dat als gevolg van cessie of contractover-
name (mogelijk) derden betrokken raken bij de oorspron-
kelijke overeenkomst, geen verschil moet uitmaken voor 
de wijze van uitleg (par. 5.5.2.2). 21. Alle onderzochte ju-
risdicties leggen algemene voorwaarden ‘strikt’ of objec-
tief uit. De regeling in de  Unidroit Principles , waarbij het 
perspectief van  average users  van algemene voorwaarden 
leidend is, kan bruikbaar zijn (par. 5.5.3). 22. Voor uiton-
derhandelde contracten in commerciële verhoudingen 
geldt thans weliswaar geen eigen maatstaf, maar in lijn 
met enkele andere jurisdicties zijn argumenten te iden-
tificeren die pleiten voor meer nadruk op de tekst van 
de overeenkomst in uitlegvragen (par. 5.5.4). Evengoed 
bestaan argumenten voor het tegendeel (par. 2.3.3). 23. 
Het Nederlandse recht loopt internationaal uit de pas ten 
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aanzien van de benadering van tegenstrijdige bepalingen 
(par. 5.5.5). Een vuistregel dat individuele bedingen voor-
gaan boven algemene voorwaarden verdient navolging 
(par. 5.5.5 en 2.4.2.1). 24. Het Nederlandse recht loopt 
ook uit de pas ten aanzien van de aanvaarding van een 
vuistregel dat  contra proferentem  moet worden uitgelegd. 
De visie van de Hoge Raad dat een uitleg  contra proferen-
tem  in het algemeen slechts een gezichtspunt is, bewijst 
echter goede diensten (par. 5.6.1). 25. Buitenlandse con-
cepten in Nederlandse contracten worden uitgelegd naar 
Haviltex-maatstaven, maar hierbij kan wel acht worden 
geslagen op de buitenlandse achtergrond (par. 6.2.2). 26. 
Bij de vraag in hoeverre een buitenlands gezichtspunt een 
rol speelt bij uitleg, kan het zinvol zijn om onderscheid te 
maken tussen verschillende gevalstypen en kan het ver-
schil uitmaken of: (i) alle contractspartijen van buiten-
landse origine zijn; (ii) slechts een deel van buitenlandse 
origine is; en (iii) alle contractspartijen van Nederland-
se afkomst zijn (par. 6.2.3). 27. Bij de uitleg van diverse 
clausules van buitenlandse afkomst (zoals  force majeure  
 clauses, hardship clauses, representations & warranties, 
termination clauses,  enz.) kunnen gezichtspunten wor-
den ontleend aan de betekenis die ze in de jurisdictie van 
origine hebben (par. 6.3-6.12). 28. Als uitgangspunt is het 
toelaatbaar dat partijen tevoren contractueel vastleggen 
op welke wijze een overeenkomst dient te worden uitge-
legd (par. 7.2). 

 (H.N. Schelhaas, W.L. Valk,  Uitleg van rechtshandelingen, 
 Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht, 
2016, Zutphen: Paris 2016, 190 p.)     

  3.  Towards a toolbox for nationality legislation   

 Vanwaar de preoccupatie van René de Groot met het nati-
onaliteitsrecht? Wie zijn afscheidsrede leest, zal begrijpen 
dat drie Belgische tantes dat voor elkaar hebben gekregen. 
De eerste had twee nationaliteiten, nummer twee was sta-
tenloos en de derde was Belgische maar zonder stemrecht. 
 De Groot wijst allereerst op de vele regels die inmiddels 
voor het nationaliteitsrecht zijn ontstaan. Hij stelt voor een 
 toolbox  te ontwerpen teneinde de discussie te vereenvoudi-
gen. Hij illustreert dit aan de hand van zeven voorbeelden: 
 acquisition of nationality based on parentage, acquisition of 
nationality based on adoption, loss of nationality due to res-
idence abroad, loss of nationality due to activities seriously 
prejudicial to the vital interests of the State, loss of national-
ity due to loss of a family relationship, procedural safeguards, 
protection of legitimate expectations.  Een voorbeeld van de 
 vital interests of the State  is wetsontwerp 34356 om terroris-
ten de Nederlandse nationaliteit te kunnen ontnemen. 
 Wie een rede liever hoort dan ziet, heeft daartoe de mo-
gelijkheid, want de afscheidsrede staat op de website van 
 Maastricht University,  inclusief de kleurrijke intocht van een 
respectabel aantal collega’s uit binnen- en buitenland.   

 (Gerard-René de Groot,  Towards a toolbox for nationality 
legislation,  Swalmen: Nexus, 2016, 72 p.;  https://www.

maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/prof-mr-ren%C3%A9-
de-groot-met-emeritaat )     

  4.  Grootboek   

 Op 14 oktober 2016 ontving de zojuist genoemde Maas-
trichtse hoogleraar Gerard-René – voor intimi: René – de 
Groot bij gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit 
een vriendenbundel, met de mooi getroffen titel  Grootboek. 
 De bundel telt 32 opstellen, waarvan vele het nationali-
teitsrecht betreffen. Daarnaast zijn bijdragen opgenomen 
over rechtsvergelijking in het algemeen, personen- en fa-
milierecht en goederenrecht. De meeste opstellen zijn in 
het Nederlands geschreven, met een goede tweede plaats 
voor Engelstalige bijdragen. Telkens één essay is in het Frans 
 c.q.  Spaans gesteld. Drie jaar tevoren kreeg De Groot ook al 
een bundel, toen bij gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsju-
bileum aan de Universiteit Maastricht. Op 14 oktober hield 
hij het hierboven in nr. 3 genoemde afscheidscollege over 
‘Towards a toolbox for nationality legislation’, als afsluiting 
niet alleen van zijn hoogleraarschap, maar ook van een 
tweedaagse conferentie over ‘The future of nationality law’.   

 De bijdragen over nationaliteit laat ik In deze aankondi-
ging buiten beschouwing, evenals die over nog exotischer 
thema’s als ‘Betwisting van de geldigheid van een pastoor-
stestament uit het Land van Valkenburg op grond van regels 
uit het Eeuwig Edict van 1611’. Behoudens voor zover anders 
vermeld, zijn alle bijdragen afkomstig van Maastrichtse au-
teurs.    

  4.1  Rechtsvergelijking   
 De Groot heeft altijd nauwe banden gehad met de  West-
fälische Wilhelms Universität  te Münster. Een van de coryfee-
en van Münster is de rechtsvergelijker Bernhard Grossfeld. 
Diens ‘Comparative law: meeting cultures’ zal men met 
plezier lezen, temeer nu deze auteur met de jaren meer em-
pathie lijkt te hebben ontwikkeld voor rechtsvergelijkend 
zwak onderlegden. Ooit – ik heb het in deze kroniek al eens 
bericht – sprak hij voor de Duitse  Zivilrechtslehrerverein  zo 
magistraal over  Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung , 
dat ik vrijwel alle 200 aanwezigen zag denken: ‘laat de beker 
van de rechtsvergelijking alsjeblieft aan mij voorbij gaan’. 
Maar in het Grootboek is Grossfeld inmiddels toegankelijk 
geworden. Zijn thema is als vaker geografie en recht. Bekend 
is zijn voorbeeld van  Rylands v. Fletcher  (1868), in de  common 
law  de  leading case  over mijnbouwschade, die in Texas even-
wel geen navolging kreeg vanwege de geheel andere geo-
logische structuur van deze staat: ‘A large portion of Texas 
is an arid or semi-arid region … The country is almost wit-
hout streams; and without the storage of water … the great 
livestock industry of West Texas must perish. No such con-
dition obtains in England … Obviously the rule announced 
in Rylands v. Fletcher, predicated upon different conditions, 
can have no application here’. In de bijdrage voor De Groot 
voegt hij daar nog een Australisch en een Chinees voorbeeld 
aan toe. In Australië wordt sinds de  Mabo case  bij de afbake-
ning van landeigendom gebruikgemaakt van oude inheemse 
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( aborinal )  songs  en gedichten. Voor China geldt dat ‘one pic-
ture is worth more than 10 thousand words‘ (p. 159-170).   

 Sjef van Erp wijst op de steeds grotere plaats die rechtsver-
gelijking in het curriculum van Nederlandse juridische fa-
culteiten is gaan innemen. En niet alleen in het onderwijs: 
ook in de wetgeving. In zijn bijdrage ‘Rechtsvergelijking 
als ideologie?’ signaleert hij het parlementaire debat over 
het initiatief-wetsvoorstel Berndsen-Jansen/Recourt/Van 
Oosten tot vervanging van de algehele gemeenschap van 
goederen door een beperkte gemeenschap van goederen. 
Daarin wordt rechtsvergelijking over en weer door voor- 
èn tegenstanders als argument gehanteerd (p. 111-132). 
Caroline Cauffman wijst in ‘Vertalen van EU-documenten 
naar het Nederlands’ op de verschillen tussen Belgische 
(‘zaakvoerder’) en Nederlandse (‘bestuurder’) termen en be-
spreekt de vraag hoe hier mee om te gaan (p. 99-110).     

  4.2  Personen- en familierecht   
 Over personen- en familierecht licht ik twee opstellen uit. 
Pauline Kruiniger en Gerrit van Maanen schrijven over ‘Jew-
ish and Muslim women in marital captivity: the tort action 
as a solution?’ Het gebeurt regelmatig: man en vrouw heb-
ben een religieus huwelijk gesloten, maar gaan feitelijk uit 
elkaar. De man kan indien hij Islamitisch is hertrouwen, 
nu polygamie is toegestaan. Voor de vrouw staat deze 
weg niet open. De auteurs spreken in dit geval van ‘mari-
tal captivity’. Zij wijzen op de oplossing die de Nederlandse 
rechter heeft gevonden in Rb. Rotterdam 8 december 2010, 
 ECLI:NL:RBROT:2010:BP8396 : de vrouw kan uit onrechtma-
tige daad een gebod om te scheiden vragen. Waar de auteurs 
niet op wijzen is dat dit geen authentieke Nederlandse op-
lossing is, maar één die in Israël al lang gepraktiseerd wordt 
(p. 241-261). Polygamie komt eveneens aan de orde in het 
opstel van Susan Rutten over ‘Polygame perikelen en open-
bare orde; de uitdaging van Europa en multicultureel Ne-
derland’. De auteur wijst op een merkwaardige discrepantie 
tussen civiel- en strafrechtelijk beleid. Zij pleit ervoor beide 
concepten meer op elkaar af te stemmen (p. 335-348).     

  4.3  Goederenrecht   
 In 1994 pleitte René de Groot samen met Steven Bartels voor 
meer rechtsvergelijking alvorens een Europese integratie 
van goederenrecht met succes zou kunnen worden onder-
nomen. Tweeëntwintig jaar later komt Bram Akkermans in 
‘Predicting the future of European property law’ tot een-
zelfde conclusie. Hij wijst op de voorspellende kracht van de 
bijdrage van Bartels/De Groot. Het   Draft Common Frame of 
Reference   behandelt exact de drie door deze auteurs aange-
wezen leerstukken, te weten eigendomsoverdracht, zeker-
heidsrechten en trust (p. 1-12).     

  4.4  Aansprakelijkheidsrecht   
 Ton Hartlief gaf zijn bijdrage een Engelse titel mee: ‘The 
tortfeasor takes the victim as he finds him’, maar verder 
bevat dit opstel geen woord Engels. Hartlief stelt de vraag 
of deze klassieke regel van aansprakelijkheidsrecht nog wel 
geldt. Hij doet dit aan de hand van het arrest  Moonen/Vos-

sen Laboratories  (  NJ  2016/138 ). Heeft Moonen aanspraak op 
schadevergoeding voor verergering van zijn klachten als 
gevolg van een persoonlijke predispositie? In beginsel wel, 
maar uit  ABP/Van Stuyvenberg  (  NJ  1989/751 ) volgen twee 
begrenzingsmechanismen: bijzondere omstandigheden en 
begroting van de schade (p. 185-200).     

  4.5  Wat nu voor wie volgt?   
 Met de  Spierbundel  ( NTBR  2016/19, p. 131) en het  Grootboek 
 wekt de Universiteit Maastricht – literaire – verwachtingen 
voor de naaste toekomst. Staan ons binnenkort ook een 
 Schwarzboek  ondernemingsrecht, een  De Witte  Paper over 
Brexit en een requiem van Faure te wachten? En hoe een 
passende titel te ontwerpen voor het afscheid van Sjef van 
Erp? Laat dat maar aan de Maastrichtenaren over; daar zijn 
het Maastrichtenaren voor.   

 (Olivier Vonk  et al.  (red.),  Grootboek/Liber amicorum René de 
Groot,  Deventer: Wolters Kluwer 2016, 481 p. ,  Susan Rutten, 
Kees Saarloos (red.),  Van afstamming tot nationaliteit,  De-
venter: Kluwer 2013, 185 p.)      

  5.  Pandrecht   

 Op 23 juni 2016 promoveerde de Amsterdamse advocaat en 
oud-medewerker te Groningen Floris Kaptein aan de uni-
versiteit aldaar bij Frank Verstijlen op een studie over pand-
recht. De auteur werpt de vraag op of het huidige pandrecht 
problemen oplevert en zo ja, op welke wijze deze regeling 
herziening behoeft. Daarbij beperkt hij zich tot het vuist-
loze en stille karakter van het pandrecht op roerende zaken 
en vorderingen op naam. De auteur betrekt in zijn betoog 
de rechtsgeschiedenis en Duits en Frans recht. Dat laatste 
is mede daarom van belang, omdat het kort geleden, bij 
de  Ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux 
sûretés  is herzien. De  Code civil  kent voorts sinds 2007 een 
vorm van fiduciaire eigendom en sinds 2009 een regeling 
voor fiduciaire zekerheidseigendom. Nuttig is dat Kaptein 
al meteen enige leestips geeft. Zo blijkt het pandrecht op 
een vordering niet  gage  maar  nantissement (de créance)  te 
worden genoemd.   

 Deel I (vestiging) begint met een hoofdstuk over publiciteit. 
Dan komen de pandakte, uitleg en het bepaaldheidsvereiste, 
en het evenwicht tussen schuldeisers en de beperking van 
art. 3:239 lid 1 BW aan bod. Deel II (executie) bevat twee 
hoofdstukken, over de executiebevoegdheid en de execu-
tieopbrengst. Deel III (herziening van het pandrecht) telt 
vier hoofdstukken: een facultatief registerpandrecht, een 
vormvrije overeenkomst als vestigingsvereiste, herstel van 
het evenwicht en een substitutiepandrecht op de executie-
opbrengst. De opschriften van deze laatste hoofdstukken 
geven tevens aan in welke richting Kaptein herziening van 
de regeling van het pandrecht voorstelt. De problemen van 
het vuistloze en stille karakter van het pandrecht kunnen 
worden opgelost door de invoering van een facultatief regis-
terpandrecht op toerende zaken, een vormvrij vestigings-
vereiste en een substitutiepandrecht op de executieop-
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brengst. Daarnaast doet Kaptein twee suggesties, te weten 
het afschaffen van de separatistpositie onder gelijktijdige 
invoering van een juridisch kader dat de zekerheidsgerech-
tigde beschermt en van het grondslagvereiste van  art. 3:239 
lid 1 slotzinsnede BW  onder gelijktijdige invoering van een 
correctiemaatregel dat een zeker evenwicht tussen zeker-
heidsgerechtigden en concurrente schuldeisers brengt.   

 (F.J.L. Kaptein,  Pandrecht/Een rechtsvergelijkend onderzoek 
naar de gevolgen van het vuistloze en stille karakter van het 
pandrecht,  diss. Groningen, Den Haag: Boom 2016, 369 p.)     

  6.  Precontractuele mededelingsplicht van de 
verzekeringnemer   

 Op 23 september van het vorig jaar promoveerde Kees En-
gel bij Marc Hendrikse en Jac Rinkes aan de Open Universi-
teit op een studie over  De precontractuele mededelingsplicht 
van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief. 
 Verschillende zaken aan deze promotie hebben een over-
treffende trap: het aantal pagina’s dat ruim het dubbele is 
van de Nieuwenhuis-norm (naar de betreurde Leidse ci-
vilist Hans Nieuwenhuis, die 250 pagina’s als maximum 
voor een proefschrift beschouwde), het aantal leden van 
de beoordelingscommissie (elf) en het aantal onderzochte 
rechtsstelsels (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ne-
derland, oud-Nederland,  Principles of European Insurance 
law  en Zwitserland). Wie met een verzekeringsmaatschap-
pij een verzekering wil sluiten, is gehouden de verzekeraar 
bepaalde feiten mee te delen –  art. 7:928 lid 1 BW.  Laat hij 
dit na, dan dreigt hij slechts een deel van de verwachte uit-
kering te ontvangen of zelfs in het geheel niets, dan wel 
dreigt te gebeuren dat de overeenkomst wordt vernietigd. 
Deze kwestie leidt vaak tot conflicten en tot rechtszaken, 
zoals Engel constateert. Overigens is mijn eigen ervaring als 
rechter dat verzekeraars vaak uitkering beweerdelijk wei-
geren vanwege een overtreding van een  Obliegenheit  door 
verzekeringnemer, maar in feite omdat zij menen dat sprake 
is van fraude, welke zij evenwel niet kunnen bewijzen.   

 De auteur heeft zijn thema in dertien deelonderwerpen 
ondergebracht: de vraag tot wanneer de precontractuele 
mededelingsplicht geldt, de omvang van deze plicht, het 
strafrechtelijk verleden van verzekeringnemer of een derde, 
de vragenlijst van de verzekeraar, de waarschuwingsplicht 
van de verzekeraar, opzegging na schending van de mede-
delingsplicht, voorwaarden bij weigering om uit te keren, de 
redelijk handelend verzekeraar, het causaliteitsbeginsel, het 
proportionaliteitsbeginsel, de algehele weigering van uit-
kering, opzettelijke misleiding door de adspirant-verzeke-
ringnemer en dwingend of aanvullend recht. Bij elke vraag 
worden achtereenvolgens Nederlands, Duits, Engels, Frans, 
Zwitsers en Belgisch recht alsmede de  Principles of European 
Insurance law  besproken. Waarom juist deze stelsels? Duits-
land, Zwitserland en Engeland hebben recentelijk hun ver-
zekeringsrecht herzien. België biedt nuttig vergelijkingsma-
teriaal en Frankrijk is toegevoegd nu eenmaal twee van de 
Grote Drie, Duitsland en Engeland, aan de orde komen. Het is 

de auteur niet om mogelijke Europese harmonisatie te doen, 
maar om rechtsvergelijking in de klassieke zin: kan het Ne-
derlandse recht door deze vergelijking verbeterd worden. 

 Wat zijn de uitkomsten van zijn onderzoek? De auteur dicht 
de Nederlandse verzwijgingsregeling gebreken en ondui-
delijkheden toe, maar zij is niet slecht, ook niet vanuit een 
rechtsvergelijkend perspectief. Wel komt hij met verschil-
lende voorstellen tot aanpassing. Ten onrechte stelt de wet-
gever de spontane precontractuele mededelingsplicht voor-
op. Engel stelt voor dat wordt overgestapt naar het systeem 
waarin de aspirant-verzekeringnemer in beginsel slechts de 
vragen van de verzekeraar behoeft te beantwoorden. De au-
teur ziet niet in waarom het een aspirant-verzekeringnemer 
zou moeten worden toegelaten om een feit te verzwijgen. 
De wet houdt onvoldoende rekening met de aspirant-verze-
keringnemer die eerlijk is over zijn strafrechtelijk verleden. 
Het causaliteitsbeginsel van  art. 7:930 lid 2 BW  is onduide-
lijk geformuleerd en komt in aanmerking voor herformule-
ring. Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar is 
zo belangrijk dat het in de wet dient te worden opgenomen. 
Ten slotte – maar dit is slechts een uittreksel – wil Engel de 
verzwijgingsregeling tot dwingend recht bestempelen, ook 
indien verzekeringnemer geen consument is.   

 (Kees Engel,  De precontractuele mededelingsplicht van de 
verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief,  diss., 
Zutphen: Paris 2016, 569 p.)     

  7.  Europees contractenrecht   

 Stephen Weatherill houdt zich al twee decennia bezig met 
het schrijven over Europees contractenrecht. Thans heeft 
hij zijn ideeën in dit boek geassembleerd. Hij wil hier twee 
doelgroepen mee bereiken. Dat zijn in de eerste plaats ju-
risten gespecialiseerd in contractenrecht om hen wegwijs 
te maken in de constitutionele beperkingen van de EU op 
dit vlak. In de tweede plaats zijn het specialisten in het Eu-
ropees recht, die het contractenrecht tot dusver als een vrij 
onbeduidende  niche  hebben gezien. Hoe benadert een au-
teur als Weatherill het contractenrecht? Hij begint met een 
overzicht – ‘The landscape of contract law in the EU’. Dan 
volgen hoofdstukken over autonomie, de EU als bron van 
wetgeving, een analyse van het  acquis , ‘improving the regu-
latory environment’, minimum- en maximumharmonisatie 
en een afweging van de kritiek.   

 De kern van het boek is het vierde hoofdstuk getiteld ‘Themes 
and principles in the EU’s contract law  acquis’  Achtereenvol-
gens komen hier aan de orde consument & totstandkoming, 
consument & handhaving, ‘regulatory contract law’, passa-
giers, energie, handelsrecht, aanbesteding, medezeggenschap 
en een conclusie. Al deze paragrafen zijn opgezet volgens een 
zelfde stramien: 1. Bevoegdheid; 2. inhoud; 3. het Hof van Jus-
titie; en 4. ‘Themes, principles and policy’. Bij wege van voor-
beeld volg ik Weatherill op zijn beschrijving van consument & 
totstandkoming. Hij begint dit onderdeel met een chronologi-
sche aanduiding van de richtlijnen op dit gebied: colportage 
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( Richtlijn 85/577/EEG , vervangen door  Richtlijn 2011/83/EU ), 
pakketreizen ( Richtlijn 90/314/EEG , vervangen door  Richtlijn 
(EU) 2015/2302 ),  timeshare  ( Richtlijn 94/47/EG , vervangen 
door  Richtlijn 2008/122/EG ), consumentenkrediet ( Richtlijn 
2008/48/EG , aangevuld met  Richtlijn 2014/17/EU ), betaaldien-
sten (Richtlijn 97/5/EG, vervangen door  Richtlijn 2007/64/EG ), 
verkoop op afstand ( Richtlijn 97/7/EG , vervangen door Richtlijn 
2011/83/EU),  e-commerce  ( Richtlijn 2000/31/EG ), verkoop op af-
stand van financiële diensten ( Richtlijn 2002/65/EG ).  Timeshare 
 acht Weatherill een materie, waar het EU-ingrijpen constituti-
oneel volkomen gerechtvaardigd is, zij het dat geen empirisch 
bewijs van het grensoverschrijdend karakter is aangeboden. Een 
dergelijke rechtvaardiging is bij colportage nauwelijks te beden-
ken. De  timeshare- richtlijn is ook een voorbeeld van een regeling 
die op transparantie focust en niet op inhoud. De rechtspraak 
van het Hof van Justitie levert veel nauwelijks interessante uit-
spraken op, maar  Simone Leitner  (C-168/00) is een sterk arrest 
dat een voorbeeld van leemtevulling biedt, maar dat helaas 
geen duidelijkheid omtrent de werkingssfeer geeft (geldt het 
ook bij productenaansprakelijkheid?). In het laatste onderdeel 
van consument & totstandkoming werpt Weatherill de vraag op 
of precontractuele informatieverplichtingen wel erg zinvol zijn.   

 De auteur biedt ons de volgende les uit zijn onderzoek naar 
de richtlijnengeschiedenis, dat ‘the pursuit of “coherence” 
cannot be compressed into an apolitical and blandly tech-
nical packaging’.   

 Aan het slot van deze aankondiging wil de lezer natuurlijk 
weten hoeveel landgenoten geciteerd worden. Ik kwam uit 
op 23 in ons land werkzame – of werkzaam geweest zijnde – 
juristen: Marija Bartl, Katharina Boele, Olha Cherednychenko, 
Gareth Davies, Bruno De Witte, Michael Faure, Lawrence 
Gormley, Willem Grosheide, Arthur Hartkamp, Martijn 
Hesselink, uw kroniekschrijver, Pieter Kuipers, Marco Loos, 
Chantal Mak, Vanessa Mak, Annetje Ottow, Martha Roggenkamp, 
Jacobien Rutgers, Esther van Schagen, Roger Van den Bergh, 
Anne de Vries, Sybe de Vries en Francesca Weber.   

 (Stephen Weatherill,  Contract law of the internal market, 
 Cambridge: Intersentia 2016, 273 p.)     

  8.  Europees contracten- en consumentenrecht   

 Enigszins te vergelijken met het eenmansproject van 
Weatherill is het collectieve verhaal onder redactie van 
Twigg-Flesner. Het is in 1993 de  Richtlijn 93/13/EEG  betref-
fende oneerlijke bedingen geweest, die de grondslag heeft 
gelegd voor een Europees consumentencontractenrecht. Na-
dien hebben vele andere richtlijnen het Europese licht gezien. 
Weliswaar is het gemeenschappelijk Europees kooprecht een 
flop gebleken, de ruim voorhanden literatuur compenseert 
deze leemte alleszins. In een recent handboek brengt de Britse 
onderzoeker Christian Twigg-Flesner 24 opstellen over deze 
ontwikkeling bijeen. Opmerkelijk is dat van deze hoofdstuk-
ken acht door Nederlandse auteurs zijn geschreven: Willem 
van Boom, Olha Cherednychenko, Martijn Hesselink, Chantal 
Mak, Vanessa Mak, Jacobien Rutgers, Jan Smits en Eric Tjong 

Tjin Tai. Na een inleiding van de redacteur telt het boek drie 
delen:  cross-cutting issues, consumer law  en  contract law.     

  8.1  Cross-cutting issues   
 Deel I telt acht hoofdstukken. Adam Cygan (Leicester) 
constitutionele bezwaren tegen harmonisatie van consu-
menten- en contractenrecht (p. 13-34). Guido Comparato, 
Hans Micklitz & Yane Svetiev (Fiesole) over The regulatory 
character of European private law (p. 35-67). Fryderyk Zoll 
(Osnabrück) (p. 68-81). Michele Graziadei (Turijn) (p. 82-
108). Olha Cherednychenko (Groningen) (p. 109-137). Het is 
haar op het lijf geschreven: Barbara Pozzo (Como) schrijft 
over ‘The challenges of a Multi-lingual approach’ (p. 138-
158). Internationaal privaatrecht mag in een handboek als 
het onderhavige niet ontbreken en dat doet het dankzij 
Lorna Gilles (Strathclyde) ook niet (p. 159-181). Chantal Mak 
(Amsterdam) analyseert ‘Free movement and contract law’ 
(p. 182-196). 

 In deel II zijn tien bijdragen over consumentenrecht op-
genomen. Dit deel vangt aan met een hoofdstuk van Peter 
Cartwright (Nottingham) over ‘The consumer image within 
EU law’ (p. 199-220). Precontractuele informatieverplich-
tingen worden belicht door Christoph Busch (Osnabrück) 
(p. 221-240). Jonathan Watson (Münster) analyseert bedenk-
tijden (p. 241-265). Rick Canavan (Manchester) kooprecht 
(p. 266-286). Peter Rott (Kassel) oneerlijke contractsbedin-
gen (p. 287-313). Vanessa Mak financiële dienstverlening 
(p. 314-335). Eric Tjong Tjin Tai (Tilburg) dienstverlening 
inclusief diensten van algemeen belang (p. 336-359). Josep 
Bech Serrat (Girona) pakketreizen (p. 360-387). Willem van 
Boom (Leiden) oneerlijke handelspraktijken (p. 388-405). 
Geraint Howells (Manchester) sluit dit onderdeel af met 
een beschouwing over handhaving en toegang tot het recht 
(p. 406-427).   

 Deel III ten slotte bevat zes hoofdstukken over contracten-
recht. Hugh Beale (Warwick) schetst ‘The story of EU con-
tract law – from 2001 to 2014’ (p. 431-462). Esther Arroyo 
Amayuelas (Barcelona) optioneel wetboek (p. 463-486). 
Giuditta Cordero-Moss (Oslo) algemene voorwaarden als 
alternatief voor wetgeving (p. 487-507). Martijn Hesselink 
(Amsterdam) ‘Contract theory and EU contract law’ (p. 508-
534). Jacobien Rutgers  social justice  (VU Amsterdam) 
(p. 535-548). Jan Smits (Maastricht) belicht de toekomst 
van het contractenrecht in Europa (p. 549-565). Vooral het 
verhaal van Beale verdient onze aandacht. Deze is namelijk 
als participerend observator aan te merken. Van veel van de 
door hem aangeduide commissies en werkgroepen maakte 
hij deel uit, vaak als voorzitter. Een probleem van Europese 
regelgeving, vergeleken met nationale wetgeving, is dat de 
parlementaire stukken vaak niet mooi bijeen zijn gezocht, 
sterker: dat er vaak geen memorie van toelichting bestaat. 
Toen Hugh Beale op een congres in Groningen liet weten dat 
hem door de Europese Commissie was gevraagd een toe-
lichting bij het ontwerp-gemeenschappelijk Europees koop-
recht (CESL) te schrijven, ging onder de congresgangers een 
beschaafd gejuich op. Ofschoon  CESL  inmiddels van de baan 
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is, is het toch plezierig dat de bijdrage van Beale kan worden 
beschouwd als een tekst die als toelichting kan dienen. 
 Het ligt voor de hand dat een boek met zes hoofdstukken 
van de hand van Nederlandse auteurs veel verwijzingen 
naar onze doctrine bevat en dat is in dit boek ook het ge-
val. Ik turfde Bram Akkermans, Maurits Barendrecht, Tom 
Barkhuijsen, Willem van Boom, T. de Booys, Danny Busch, 
Olha Cherednychenko, Aurelia Colombi Ciacchi, Filip De 
Ly, Michael Faure, Lucy Guibault, Stephanie van Gulijk, 
Serge Gijrath, Arthur Hartkamp, Natali Helberger, Martijn 
Hesselink, uw kroniekschrijver, Chris Jansen, Ton Jongbloed, 
Anne Keirse, Josse Klijnsma, Xandra Kramer, B. van Leeuwen, 
Roel van Leuken, Siewert Lindenbergh, Marco Loos, Chantal 
Mak, Vanessa Mak, Lotte Meurkens, Sam Muller, Hans 
Nieuwenhuis, Kai Purnhagen, Remco van Rhee, Jacobien 
Rutgers, Wolfgang Sauter, Harriët Schelhaas, Harm Schepel, 
Carla Sieburgh, Jan Smits, Jaap Spier, L Tjon Soe Len,  Eric Tjong 
Tjin T ai, Roger Van den Bergh, Paul Verbruggen en Ellen Vos. 

 (Christian Twigg-Flesner (red.),  Research handbook on EU 
consumer and contract law,  Cheltenham: Elgar 2016, 591 p.)      

  9.  Europees contractenrecht en de digitale 
samenleving   

 In de periode maart-mei 2016 organiseerde de Universiteit 
van Ferrara een reeks  seminars  over de impact van digitale 
technologie op het Europees contractenrecht. Deze bundel 
bevat dertien bijdragen die oorspronkelijk voor deze  semi-
nars  zijn geschreven. De bijdragen zijn verdeeld over vijf de-
len. Daaraan vooraf gaat een algemene inleiding van eind-
redacteur Alberto De Franceschi (Ferrara). Deze wijst erop 
dat de  digital single market  een van de tien prioriteiten van 
de Europese Commissie is geworden. Voor ons is van belang 
dat het zwaartepunt van een optioneel kooprecht naar de 
digitale markt is verschoven (p. 1-17). Deel I bevat een en-
kele bijdrage, van Christian Twigg-Flesner (Hull), onder de 
titel ‘Disruptive technology – disrupted law? How the di-
gital revolution affects (contract) law’. Zijn conclusie is dat 
disruptie noodzakelijkerwijs tot wijziging van regelgeving 
moet leiden (p. 21-48). Deel II ziet op data als verhandelbaar 
object, met bijdragen van Herbert Zech (Basel) (p. 51-79), en 
Pietro Franzina (Ferrara) (p. 81-108).   

 Het zwaartepunt van de bundel ligt in deel III dat vijf hoofd-
stukken telt, Michael Lehmann (München) bespreekt de 
drie digitale voorstellen voor een verordening en twee 
richtlijnen, COM(2015) 627 final, COM(2015) 634 final en 
COM(2015) 635 final. Deze worden door hem toegejuicht 
(p. 111-126). Ook Reiner Schulze (Münster) is, anders dan 
ter zake van het gemeenschappelijk kooprecht, positief 
gestemd (p. 127-143). Anders is het gesteld met Geraint 
Howells (Hong Kong). Volgens Howells, ‘The Proposal for 
Online and Other Distance Sales of GoodsDirective is not to 
be welcomed. It seeks to introducé a hierarchy of remedies 
in a limited, but still broad category of consumer contracts’ 
(p. 145-161). Karl-Nikolaus Pfeiffer (Keulen) besteedt aan-
dacht aan de vraag of zelfregulering, zoals bepleit door han-

del en industrie, een betere oplossing vormt (p. 163-172). 
Peter Kindler (München) bepleit de invoering van speci-
fieke regels van internationaal privaatrecht voor de digitale 
markt (173-186).   

 Deel IV bevat twee hoofdstukken. Rodrigo Momberg 
(Valparaiso) analyseert transparantie van algemene voor-
waarden (p. 189-207). Martin Gebauer (Tübingen) gaat in 
op de jurisprudentie van het Europese Hof inzake rechts-
keuzebedingen in elektronische contracten (p. 209-220). De 
bundel wordt afgesloten met hoofdstukken over  crowdsour-
cing  door Christoph Busch (Osnabrück) (p. 223-243) en over 
ADR en ODR door Jorge Morais Carvalho en Joana Campos 
Carvalho (beiden Lissabon) (p. 245-266). 

 Een  quickscan.nl  levert vermelding van de navolgende land-
genoten op: Sjef van Erp, Lucy Guibault, Arthur Hartkamp, 
Natali Helberger, Arno Lodder, Marco Loos, Joasia Luzak, 
Chantal Mak, Vanessa Mak, Lodewijk Pessers en Jan Smits. 
De bundel bevat buiten een inhoudsoverzicht geen registers. 

 (Alberto De Franceschi (red.),  European contract law and the 
digital single market/The implications of the digital revolu-
tion,  Cambridge: Intersentia, 2015, 266 p.)     

  10.  Uit de school van Mathias Siems   

 Op 4 oktober 2016 promoveerde in Maastricht bij Jan Smits 
en Caroline Cauffman de Roemeense Cătălina Goanţă op een 
studie over  Convergence in European sales law/A compara-
tive and numerical approach  (zie over de  onderwijstalenten 
 van deze docent de in nr. 2 genoemde rede van De Groot) . 
 Zij onderzoekt hierin de implementatie van de  Richtlijn 
consumentenrechten  in een zevental EU-lidstaten: Bel-
gië, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Roemenië en 
het Verenigd Koninkrijk. Dat doet zij aan de hand van een 
rechtsvergelijkende en een  numerieke  (‘numerical’) bena-
dering. Met die laatste sluit zij aan bij het werk van de in 
Engeland werkzame Duitse jurist Matthias Siems. Goanţă’s 
bedoeling is aan de hand van kwantitatieve gegevens te on-
derzoeken welke voortgang het harmonisatieproces maakt. 
Daartoe heeft zij allereerst een  Convergence index  ontwor-
pen. Op Europees niveau kent deze index de volgende va-
riabelen: recht versus beleid. richtlijn versus verordening, 
minimum- versus maximumharmonisatie, verwijzing naar 
zelfregulering, open norm, zwarte lijst, rechtspraak van 
het Europese hof en op nationaal niveau: implementatie-
techniek, nieuwe begrippen, open normen, verwijzing naar 
Europees recht in wetgeving, tijdige implementatie en in-
breukprocedures. Aan de hand van deze variabelen toetst 
de auteur een vijftal richtlijnen: colportage, oneerlijke con-
tractbedingen, verkoop op afstand, consumentenkoop en 
oneerlijke handelspraktijken. Dat onderzoek voert zij langs 
beweerdelijk kwantitatieve wijze uit – hoe, is mij niet ge-
heel duidelijk geworden. Dit zijn de resultaten: de colporta-
gerichtlijn, verkoop op afstand en consumentenkoop lijken 
op elkaar – ze zijn alle drie beknopt, leggen duidelijke crite-
ria aan en ofschoon ze een grijs gebied hebben, heeft het Hof 
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van Justitie er niet al te veel problemen mee. De Richtlijnen 
oneerlijke contractsbedingen en oneerlijke handelspraktij-
ken daarentegen geven aanleiding tot zorg. Zorg is er met 
name vanwege het grote aantal arresten inzake oneerlijke 
contractbedingen. De auteur gaat ervan uit ‘that the more 
case law exists on a given topic, the less likely it is that the 
instrument on which it is based would lead to convergence’. 
Het grappige is dat mijn eigen ervaring precies in tegenge-
stelde richting wijst: aanvankelijk was er (Freiburger) wei-
nig jurisprudentie over de Richtlijn oneerlijke contractsbe-
dingen, maar naarmate deze toenam (Aziz, Constructora, 
Kásler) werd het beeld – althans voor mij – steeds duidelij-
ker. Het zal ook duidelijk zijn dat uw kroniekschrijver nog 
niet overtuigd is van de numerieke benadering. 

 (Cătălina Goanţă,  Convergence in European sales law/A com-
parative and numerical approach,  Cambridge: Intersentia 
2016, 401 p.)     

  11.  Europese productenaansprakelijkheid   

 We hadden er een tijd niet van vernomen: de  European Group 
on tort law.  Maar nu is de groep er weer, met een  update  van 
het recht inzake productenaansprakelijkheid. De nieuwe 
bundel bestaat uit vier delen. In deel I geven Duncan Fair-
grieve (Londen, Parijs), Geraint Howells (Hong Kong), André 
Janssen (Hong Kong), Piotr Machnikowski (Wroclaw), Peter 
Møgelvang-Hansen (Kopenhagen), Reiner Schulze (Münster), 
Gert Straetmans en Dimitri Verhoeven (beiden Antwerpen) 
algemene beschouwingen. Die zien op het ontstaan van pro-
ductenaansprakelijkheid in de Verenigde Staten als afzon-
derlijk leerstuk ( MacPherson v Buick Motor Co,  1916), de op-
zet van de richtlijn, de verschillende dragende elementen, de 
schade en het causaal verband, verjaring en andere Europese 
regelgeving. Deel I wordt voorafgegaan door een inleiding 
waarin de hoofdredacteur het doel van de studie uiteenzet.   

 Deel II beslaat een vijftiental nationale rapporten. Tien hier-
van komen uit de EU-lidstaten Denemarken (Marie-Louise 
Holle en Peter Møgelvang-Hansen, Kopenhagen), Duitsland 
(Ulrich Magnus, Hamburg), Engeland & Wales (Ken Oliphant, 
Bristol & Vanessa Wilcox, Wenen), Frankrijk (Jaen-Sébastien 
Borghetti, Paris II), Italië (Giovanni Comandé, Pisa), Neder-
land (Anne Keirse, Utrecht), Oostenrijk (Bernhard Koch, 
Innsbruck), Polen (Ewa Baginska), Spanje en de Tsjechische 
republiek (Lubos Tichy, Praag). Vijf landenberichten komen 
van elders: Canada (Marie-Eve Arbour, Québec), Israel (Isra-
el Gilead, Jeruzalem), Noorwegen (Bjarte Askeland, Bergen), 
de Verenigde Staten (Michael Green & Jonathan Cardi, Wake 
Forest) en Zuid-Afrika (Johann Neethling, Bloemfontein).   

 Deel III bevat een rechtseconomische analyse van de hand 
van – wie anders? – Michael Faure (Maastricht) en deel IV 
de conclusies van de eindredacteur. 

 Wat heeft Anne Keirse ons over Nederlands recht te berich-
ten? Ik licht er twee punten uit. In de eerste plaats werpt zij 
de vraag op waarom de invoering van de wettelijke rege-

ling niet tot de gevreesde zondvloed aan claims heeft ge-
leid. Keirse suggereert drie verklaringen. De regeling zou 
zo duidelijk zijn dat schikkingen buiten rechte de overhand 
hebben. Vaak voorziet afname van een product toch al in 
serviceverplichtingen van de producent. Ten slotte hebben 
sociale verzekeraars geen regres. Dan is er de vraag wat 
nieuwe technologieën nog voor ons in petto hebben. Zelf-
rijdende auto’s zijn in haar ogen zeker een product in de 
zin van de richtlijn.  Cloud computing  daarentegen valt niet 
onder de werkingssfeer, evenmin als 3d  printing.  Nanotech-
nologie is nog onzeker, maar toepassing van productenaan-
sprakelijkheid acht Keirse denkbaar. 

 (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.)     

  12.  Consumentenkoop na implementatie van 
de Europese richtlijn   

 Op 13 november 2012 deed het Italiaanse  Corte di cas-
sazione civile  in  sezioni uniti  uitspraak in een kwestie van 
non-conformiteit tussen twee ondernemers (b2b). Het 
hooggerechtshof bepaalde dat de koper in geval van non-
conformiteit geen recht had op vervanging of herstel van 
de gekochte zaak. Deze sanctie kent het Italiaanse recht al-
leen onder bijzondere omstandigheden: als zij uitdrukkelijk 
is overeengekomen, als een handelsgarantie is afgegeven 
of wanneer het om een b2c transactie gaat. Dit is een ge-
heel andere benadering dan in de meeste EU-lidstaten, die 
nochtans aan dezelfde Richtlijn consumentenkoop zijn on-
derworpen. Hoe zit dat? Giovanni De Cristofaro en Alberto 
De Franceschi (beiden Ferrara) zochten dit – en andere 
vragen – voor ons uit. Hun boek opent met een algemene 
inleiding verzorgd door Giovanni De Cristofaro (Ferrara) 
(p. 1-13). Dan volgen nationale berichten van België door 
Evelyne Terryn (Leuven) (p. 31-54), Duitsland door Martin 
Schmidt-Kessel (Bayreuth) (p. 73-87), Frankrijk door Carole 
Aubert de Vincelles (Cergy-Pontoise) (p. 55-71), Italië door 
Giovanni De Cristofaro (p. 89-107), Nederland door Marco 
Loos (Amsterdam) (p. 109-130), Oostenrijk door Christiane 
Wendehorst en Oliver Peschel (Wenen) (p. 15-30), Polen 
door Fryderyk Zoll (Osnabrück) (p. 131-141), Portugal door 
Jorge Morais Carvalho (Lissabon) (p. 143-162), Spanje door 
Mauricio Troncoso (Madrid) (p. 163-186) en het Verenigd 
Koninkrijk door Christian Twigg-Flesner (Hull) (p. 187-205). 

 De bundel wordt niet afgesloten met conclusies – die moe-
ten we in het inleidend hoofdstuk zoeken. Daaruit valt de 
navolgende informatie te putten. De Richtlijn consumen-
tenkoop is thans in alle lidstaten geïmplementeerd en komt 
daarom in aanmerking voor het in dit boek gepresenteerde 
onderzoek. De werkingssfeer is in alle lidstaten op gelijke 
wijze geïmplementeerd. Alleen Frankrijk heeft de precon-
tractuele informatieverplichtingen en de afkoelingsperiode 
tot transacties  hors établissement  uitgebreid. Op het punt 
van het begrip consument zijn er grote verschillen tussen 
de lidstaten. 
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 (Giovanni de Cristofaro, Alberto De Franceschi (red.),  Consumer 
sales in Europe/After the implementation of the Consumer rights 
directive,  Cambridge: Intersentia 2016, 205 p.)     

  13.  Schrems in veilige Italiaanse haven   

 Schrems is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Ne-
der-Oostenrijk tegen de Tsjechische grens met ongeveer 
5800 inwoners.  Maximilian Schrems/Data Protection Com-
missioner (Ireland ) is ook de naam van een arrest van 13 
november 2015 (C-362/14) van het Europese Hof van Justi-
tie. Dat bepaalde daarbij dat art. 25, lid 6 van de Richtlijn 
persoonsgegevens “aldus moet worden uitgelegd dat een 
krachtens die bepaling vastgestelde beschikking, zoals 
 beschikking 2000/520/EG  van de Commissie van 26 juli 
2000 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG betreffende de 
gepastheid van de bescherming geboden door de Veilige-
Havenbeginselen voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de daarmee verband houdende Vaak gestelde 
vragen, die door het Ministerie van Handel van de Verenig-
de Staten zijn gepubliceerd, waarbij de Commissie consta-
teert dat als een derde land waarborgen voor een passend 
beschermingsniveau biedt, dit er niet aan in de weg staat 
dat een toezichthoudende autoriteit van een lidstaat in de 
zin van artikel 28 van deze richtlijn kan overgaan tot het 
onderzoek van een verzoek van een persoon met betrekking 
tot de bescherming van zijn rechten en vrijheden in verband 
met de verwerking van op hem betrekking hebbende per-
soonsgegevens die vanuit een lidstaat naar dat derde land 
zijn doorgegeven, wanneer die persoon aanvoert dat het 
geldende recht en de praktijk in dat land geen waarborgen 
voor een passend beschermingsniveau bieden”.   

 Deze uitspraak is niet glashelder en verdient enige verduide-
lijking. Wat is een ‘veilige haven’? Via  Google Nederland  krijgt 
men omschrijvingen als ‘Heb je een andere seksuele voorkeur 
dan er van je verwacht wordt?’, ‘Speeltuin De Veilige Haven’ 
en ‘Veiligheidscertificaat Haven (VCH)’. Iets meer inzicht 
geeft  Google Amerikaans of Engels  over  safe harbor  of  safe 
harbour : dat was tot oktober 2015 een lijst van Amerikaanse 
bedrijven die geacht werden een adequate beveiliging voor 
persoonsgegevens te hebben. Dit gaat terug op de zojuist ge-
noemde beschikking van de Europese Commissie van 26 juli 
2000, die bij het Schrems arrest ongeldig is verklaard.   

 In een bundel uitgegeven onder redactie van Giorgio Resta 
en Vincenzo Zeno-Zencovich (beiden Roma III), verscheen 
een uitgebreid commentaar op de overwegingen in het 
Schrems arrest. Zeno-Zencovich maakt de balans op tussen 
digitale souvereiniteit en internationale regulering van tele-
communicatie (p. 7-22). Resta analyseert de uiteenlopende 
benadering van databescherming in de VS en Europa (p. 23-
48). Cosimo Comella beschrijft de onthullingen van Edward 
Snowdon (p. 49-71). Oreste Pollicino en Marco Bassini lich-
ten de rol van het Europees sociaal handvest toe (p. 73-112). 
Giusella Finocchiaro ziet in de rechtspraak van het Europese 
hof een neiging om het bereik van de Europese regelgeving 
geografisch uit te breiden (p. 113-135).   

 Salvatore Sica en Vergilio D’Antonio onderzoeken het vei-
lige haven (‘safe harbour’) kader (p. 137-167). Paola Piroddi 
(p. 169-213) en Giovanni Maria Riccio (p. 215-238) gaan 
uitvoerig in op het Schrems arrest (p. 169-213). Alessandro 
Mantellero onderzoekt welke alternatieven particuliere 
rechtspersonen thans hebben (p. 239-269). Giorgio Giannone 
Codiglione ten slotte gaat in op mededingingsrecht en net-
neutraliteit bij transnationale gegevensstromen (p. 271-304).   

 Alle bijdragen zijn in het Italiaans gesteld, maar zijn voor-
zien van beknopte Engelstalige  abstracts.    

 (Giorgio Resta, Vincenzo Zeno-Zencovich (red.),  La protezi-
one transnazionale dei dati personali/Dai “Safe harbour prin-
ciples” al “Privacy shield”,  Rome: Roma Tre-Press 2016, 371 
p., vrij toegankelijk  http://romatrepress.uniroma3.it )     

  14.  Europees transportrecht   

 In oktober 2016 verscheen onder redactie van Margherita 
Colangelo en Vincenzo Zeno-Zencovich (beiden  Roma III ) 
in de reeks  Consumatori e mercato  de tweede editie van de 
bundel  Introduction to European Union transport law.  Deze 
Engelstalige bundel telt na een algemene inleiding tot het 
Europese vervoerrecht (p. 1-26) vier delen: luchtvervoer 
(p. 27-88), spoorvervoer (p. 89-122, postdiensten (p. 123-
130) en rechten van de passagier (p. 131-172). Deze worden 
gevolgd door de weergave van 27 arresten van het Europese 
hof (p. 174-559). Duidelijk zal zijn dat dit lang niet alles om-
vat wat bij ons als vervoerrecht wordt gepresenteerd. De au-
teurs geven daarvan de navolgende omschrijving:     

 “Transport law [is]: a) A typical area of intensive EU regu-
lation in which common principles concerning network 
industries and development of the industry are para-
mount. b) A field of intense competition, passing from 
State monopolies to open markets dominated by articles 
101, 102, and leaving open a certain space for state aid, 
considering the extremely important social relevance of 
transport services (article 107). c) A model for the advan-
ced protection of consumers and users which has moved 
from some modes of transport to all and has become the 
model for other consumer contracts.”     

 De tekst van de bundel is hoofdzakelijk een simpele weer-
gave van de bepalingen van de diverse richtlijnen en ver-
ordeningen. Naar rechtspraak wordt vooral – maar niet 
uitsluitend – aan het slot van iedere paragraaf verwezen. 
Wat veelal ontbreekt is een bespreking van nieuwe ontwik-
kelingen. Zo zou bij de  Richtlijn pakketreizen  de mededeling 
nuttig zijn geweest dat per 1 juli 2018 een nieuwe versie in 
aantocht is. Daar staat tegenover dat de algemene inleiding 
veel nuttige informatie geeft. Zo wordt uitvoerig ingegaan 
op de vier vrijheden,  art. 74-84  VWEU inzake vervoer, op de 
gehoudenheid tot samenwerking voor de EU en nationale 
overheden en het mededingingsrecht. Ook netwerkover-
eenkomsten, diensten van algemeen belang, staatssteun en 
mededingingsrecht komen hier aan de orde. Zeker de be-
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handeling van het spoorvervoer is voor de lezer van nut, nu 
hierover in ons taalgebied weinig voorhanden is. 
 De arresten zijn voor een deel  evergreens , zoals  Franse repu-
bliek  (C-167/73),  Nouvelles Frontières  (C-209/84),  Leitner  (C-
168/00),  Dillenkofer  (C-178-9),  Wallentin  (C-549/07) en  Clic-
kair  (C-63/09). De bundel is in uitstekend Engels geschreven.   

 De bundel is in  open access  toegankelijk. De colofon ver-
meldt hierover:     

 “This work is published under a Creative Commons Attri-
bution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International 
License (CC BY-NC-ND 4.0). You may freely download it but 
you must give appropriate credit to the authors of the work 
and its publisher, you may not use the material for commer-
cial purposes, and you may not distribute the work arising 
from the transformation of the present work.”     

 De redacteuren berichten dat van de eerste editie in ander-
half jaar tijd meer dan 2000  downloads  zijn gemaakt. De 
tweede druk is afgesloten in september 2016.   

 (Margherita Colangelo en Vincenzo Zeno-Zencovich,  Introduc-
tion to European Union transport law,  Rome, 2016, SSRN  https://
ssrn.com/abstract=2850987 ,  http://romatrepress.uniroma3.it , 577 p.)     

  15.  Naar een Europese codificatie van het 
handelsrecht?   

 Nauw lijken de laatste tonen van de eens zo machtige sym-
fonie van een eigenstandig handelsrecht weg te sterven, of – 
verrassende ontwikkeling – de Fransen maken zich op voor 
een herleving van deze muziek. Het is de  Association Henri 
Capitant,  in het verleden gangmaker van  Franse  rechtscul-
tuur (‘pour la propagation de la culture juridique française’), 
die zich tegenwoordig als propagandist voor een Europese 
benadering opwerpt. Met de bijgedachte dat zo ook het 
Franse recht weer een graantje mee kan pikken van de Eu-
ropese rechtsharmonisatie. Eerder publiceerde deze vereni-
ging al een – Frans  en  Engelstalig – commentaar op het  Draft 
Common Frame of Reference.  Thans heeft zij een inventarisa-
tie van het handelsrecht het licht doen zien. Handelsrecht 
kan verschillende betekenissen hebben. In dit voorstel ziet 
het op de volgende onderwerpen:     

 “Du droit social à celui de la propriété intellectuelle, en 
passant par le droit du marché, des sociétés ou encore 
du crédit, l’étendue de la construction communautaire a 
été répertoriée dans les principaux champs du droit des 
affaires: droit du marché (I), droit du commerce électro-
nique (II), droit des sociétés (III), droit des sûretés (IV), 
droit de l'exécution (V), droit des entreprises en difficulté 
(VI), droit bancaire (VII), droit des assurances (VIII), droit 
des marchés financiers (IX), droit de la propriété intel-
lectuelle (X), droit social (XI), droit fiscal (XII).”     

 Aan de bundel hebben meegewerkt: Mireille Bacache (Paris 
1), Martine Béhar-Touchais (Paris 1), Nicolas Binctin (Poitiers), 

Nicolas Cayrol (Tours), Philippe Dupichot (Paris 1), Charles 
Gijsbers (Rouen), Cyril Grimaldi (Paris 13), Michel Grimaldi 
(Paris 2), Nathalie Martial-Braz (Paris 5), Franck Le Mentec 
(advocaat), Pauline Pailler (Reims), Sophie Robin-Olivier (Pa-
ris 1), Philippe Pétel (Montpellier) en Anne Claire Rouaud 
(Reims). Het is de bedoeling dat op basis hiervan verder ge-
werkt zal worden. De bundel is voorzien van een Duitse en 
Engelse tekst en een voorwoord van oud-president Valéry 
Giscard d’Estaing. De bundel werd op 4 oktober 2016 in Parijs 
ten doop gehouden en wel bij de nationale balie, die – om de 
brug open te houden? – is gevestigd aan de rue de Londres.   

 ( La construction européenne en droit des affaires/Acquis et 
perspectives, Der europäische Aufbau im Wirtschaftsrecht: 
Besitzstand und Perspektiven, The integration of European 
business law/Acquis and outlook,  Parijs: LGDJ 2016 ,  400 p.; 
 Principes contractuels communs,  Parijs 2008, 853 p. ; Termi-
nologie contractuelle commune , Parijs 2008, 532 p.)     

  16.  Nederlands recht in den vreemde   

 Het zal niet verbazen dat het Nederlandse ipr in Boek 10 BW 
ook elders aandacht trekt. In  IPRax  geeft de Amsterdamse ad-
vocaat Zilinsky een Duitstalig overzicht van de wettelijke re-
geling. Daarbij betrekt hij de doelstelling van deze consolida-
tie/codificatie, de werkingssfeer, de algemene bepalingen, de 
collisienormen, het namenrecht en huwelijk & echtscheiding. 
Voorts plaatst hij de Nederlandse regeling in een internationa-
le context door te wijzen op de uiteenlopende manier waarop 
Europese landen hun collisierecht hebben gecodificeerd. De 
autonome codificatie van ons land valt te vergelijken met die 
van België, Duitsland, Oostenrijk, Slowakijë, Tsjechië en Zwit-
serland – en is anders dan in Frankrijk en Luxemburg. Duits-
land heeft het ipr samengebracht in het  Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch.  Zilinsky geeft de voorkeur aan de Ne-
derlandse onderbrenging in het Burgerlijk Wetboek, omdat die 
het ipr voor de praktijk zichtbaarder maakt. 

 (Marek Zilinsky, Die neue Regelung des Kollisionsrechts in 
den Niederlanden: Die Einführung von Boek 10 BW,  IPRax 
 2016, p. 498-504)    

   Verwacht in de kroniek Algemeen van maart 2017   

 - Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding 
-  Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 
-  Exclusiviteit van het eigendomsrecht 
-  Afscheid van Fokko Oldenhuis 
-  Afscheid van Marc Blom 
-  Bodemdaling in Utrecht 
-  Rechten van de mens in Duitsland 
-  Transparantiebeginsel 
-  Britse  Law commissions  
-  Recht in het Kanaal 
-  Totstandkoming 
-  Digitale revolutie 
-  De beste auteur in België 
-  Feest in Denemarken                 
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