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   De maart-kroniek begint met de aankondiging van 
twee proefschriften, van Lukas van den Berge over 
‘Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding’ en 
Joanne Blennerhassett met ‘A comparative exam-
ination of multi-party actions’. Al heeft hij nog geen 
afscheid genomen, voor Henk Snijders is er een af-
scheidsbundel, evenals voor Fokko Oldenhuis die 
echter al eerder afscheid nam. Eerstgenoemde bun-
del telt 33 privaatrechtelijke opstellen; in laatstge-
noemde bundel staat de schade door gasboringen 
centraal. Over schade door steenkolenwinning el-
ders in het land handelt een Utrechtse studie. In 
het Verenigd Koninkrijk vierden de Law Commis-
sions hun halve eeuwfeest. In Duitsland kregen de 
rechten van de mens in het privaatrecht aandacht. 
Het transparantiebeginsel blijft een van die punten 
waarop Duits en Nederlands privaatrecht van elkaar 
verschillen. Uit Münster komen publicaties over tot-
standkoming en digitale contracten. En in België 
kende het TPR een prijs toe aan de – jonge – auteur 
van de beste TPR-publicatie van het afgelopen jaar.     

  1.  Inleiding   

 We beginnen deze kroniek met de aankondiging van twee 
proefschriften. In Utrecht promoveerde Lukas van den Berge 
op een dissertatie over ‘Bestuursrecht tussen autonomie en 
verhouding’ (nr. 2) en in Dublin Joanne Blennerhassett op 
een studie behelzende ‘A comparative examination of mul-
ti-party actions’ (nr. 3). Ook twee afscheidsbundels liggen 
ter tafel: één – al neemt hij pas op 30 juni afscheid – voor de 
Leidse hoogleraar Henk Snijders (nr. 4) en één voor de Gro-
ningse hoogleraar Fokko Oldenhuis (nr. 5). Terwijl deze laat-
ste bundel – mede – over schade door gaswinning gaat, zit 
Limburg nog met de naweeën van schade door de winning 
van steenkool. Daarop ziet een rechtsvergelijkende stu-
die van het Utrechtse Molengraaff Instituut (nr. 6). Met de 
rechtsvergelijking belanden we vanzelf in het buitenland. In 
het Verenigd Koninkrijk vierden de  Law Commissions  hun 
halve eeuwfeest (nr. 7). Dan is het woord zoals vaker aan 
Duitsland. Daar kregen de rechten van de mens in het pri-
vaatrecht – elders al lang een speerpunt – de volle aandacht, 
met Nederlandse inbreng (nr. 8).   

 Het transparantiebeginsel blijft een van die punten waarop 
Duits en Nederlands privaatrecht van elkaar verschillen. 
Over dit in § 307 van het  Bürgerliches Gesetzbuch  verwoorde 
beginsel schreef Alexander Stöhr in het  Archiv für die civi-
listische Praxis  (nr. 9). Vrijwel geen maand gaat in Duitsland 
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voorbij zonder een nieuwe publicatie van de Münsteraner 
Romanist Reiner Schulze; ditmaal zijn er twee boeken door 
hem geredigeerd: over totstandkoming (nr. 10) en over di-
gitale contracten (nr. 11). We sluiten af met België.  NTBR  is 
niet het enige periodiek dat jaarlijks een prijs toekent voor 
een aangekondigde dan wel geplaatste bijdrage. In eigen 
land doet ook  Ars Aequi  dit, elders zijn de  Neue Juristische 
Wochenschrift  en het  Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR)  van 
de partij .  Voor de  TPR-prijs 2016  waren ditmaal liefst negen 
bijdragen genomineerd (nr. 12).   

 De in nr. 2 aangeduide Utrechtse promotie woonde ik bij 
zonder er enige verdere bemoeienis mee te hebben. Als lid 
van de redactieraad van  TPR  was ik betrokken bij de toeken-
ning van de in nr. 12 genoemde  TPR- prijs.     

  2.  Bestuursrecht tussen autonomie en 
verhouding   

 Op 8 november van het vorig jaar promoveerde te Utrecht 
bij Ton Hol en Ben Schueler oud-Ars Aequi-redacteur Lukas 
van den Berge. De titel van zijn studie,  Bestuursrecht tus-
sen autonomie en verhouding/Naar een relationeel bestuurs-
recht,  zal de vraag opwerpen wat dit werk in deze kroniek 
van doen heeft. Nu, meer dan de titel aangeeft, want ook 
‘ons’ privaatrechtelijk relativiteitsvereiste komt uitvoerig 
aan bod. Van den Berge laat in zijn studie zien dat het be-
stuursrecht beheerst wordt door een spanning tussen auto-
nome, op het ideaal van vrijheid toegesneden rechtsopvat-
tingen enerzijds en relationele, op de sociale werkelijkheid 
van het recht georiënteerde opvattingen anderzijds. In dit 
spanningsveld situeert Van den Berge auteurs als Loeff en 
Struycken, Tak en Teunissen, Achterberg en Hirsch Ballin, 
Van Ommeren en de Scheltema’s. Vervolgens voert hij de 
lezer mee naar het relativiteitsvereiste, zoals dat in duwbak 
Linda (  NJ  2006/281 ) en de Iraanse vluchteling (  NJ  2008/576 ) 
gestalte heeft gekregen.   

 Voor een bestuursrechtelijke relativiteit is in ons land al 
een eeuw geleden gepleit, maar in een overwegend objec-
tief stelsel was daar aanvankelijk geen plaats voor. Vanaf de 
jaren zeventig is in het bestuursrecht echter sprake van een 
toenemende subjectivering. De invoering van de bestuurs-
rechtelijke relativiteitseis in  art. 8:69a  Awb past hier goed 
in.   

 Het proefschrift wordt getooid met een miniatuur uit 1513 
waarop de rechtbank te Mulhouse recht spreekt van onder 
een reusachtige lindeboom. Het is dezelfde miniatuur die 
de uitnodiging sierde voor de opening van het nieuwe on-
derwijsgebouw van de Utrechtse juridische faculteit aan 
het Janskerkhof vorig jaar. Departementsvoorzitter en thans 
medepromotor Ton Hol gaf bij die gelegenheid inzicht in de 
achtergrond van de lindeboom waaronder bij de Germanen 
recht werd gesproken.   
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 (Lukas van den Berge,  Bestuursrecht tussen autonomie en 
verhouding/Naar een relationeel bestuursrecht,  diss. Utrecht, 
Den Haag: Boom 2016, 359 p.)     

  3.  Collectieve milieu-acties   

 Joanne Blennerhassett is sinds 2003 verbonden aan  Uni-
versity College Dublin , met als specialisaties onrechtmatige 
daad en burgerlijk procesrecht. De twee onderwerpen vin-
den een gelukkige band in het thema massale milieuschade: 
 Multi-party actions (MPAs) . De belangstelling voor het on-
derwerp werd bij haar gewekt tijdens een conferentie die 
in 2007 plaatsvond te Dublin. Ierland heeft voor massale 
milieuschade nog altijd geen wettelijk of jurisprudentieel 
regime. Dit ondanks een daartoe strekkend voorstel van de 
 Irish Law Reform Commission.  In deze studie wordt de situ-
atie in Ierland afgezet tegen die in enkele andere  common 
law  stelsels: die van de Verenigde Staten, Canada en Aus-
tralië. Daarnaast wordt ook het Europese collectieve actie-
recht uitvoerig besproken, zowel op het gebied van het con-
sumentenrecht als op dat van het mededingingsrecht. Zelfs 
het recht van de lidstaten, waaronder onze  Wet collectieve 
afwikkeling massaschade , komen aan bod. Deze vergelij-
king leidt tot de  voorlopige  conclusie:     

 “that MPA litigation is necessary as a remedy of last re-
sort to deal with mass harm where other techniques fail 
to deliver collective redress and where there is therefore 
no alternative to the courts.”   

 Van  Amerikaanse class actions  is de auteur vanwege de hoge 
honoraria – een uurloon van $ 320 tot $ 2.000 en totale re-
keningen van $ 500.000 tot $ 75 miljoen – minder gechar-
meerd.   

 De conclusie is een voorlopige ‘as it can only be supported 
by an analysis of data on costs, duration and outcomes in 
a comparison of all available models’. Zelf vind ik dit een – 
soms onontkoombaar – zwaktebod: er moet nog dit en dat 
nader worden onderzocht. Had daar dan een aanvang mee 
gemaakt.   

 (Joanne Blennerhassett,  A comparative examination of mul-
ti-party actions/The case of environmental mass harm , Ox-
ford: Hart 2016, 318 p.)     

  4.  Een kwart eeuw   

 Op 30 juni van dit jaar hoopt Henk Snijders afscheid te ne-
men als hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk proces-
recht van de Universiteit Leiden. ‘Hoopt’ is wellicht niet het 
juiste woord, want blijkens het Voorwoord voor zijn – reeds 
voordien uitgekomen – vriendenbundel is het emeritaat 
‘niet een gebeurtenis waar hij reikhalzend naar uitzag. In-
tegendeel’. Wel blijft Snijders aan de Leidse universiteit 
verbonden, maar dan op basis van een ‘nulaanstelling’, een 
term die al evenmin op zijn sympathie kan rekenen (maar 
waarvoor hij – anders dan elders gebruikelijk – jaarlijks  wel 

 een kist goede wijn krijgt). Zijn eerste bekendheid verwierf 
Henk Snijders met zijn bij Bloembergen geschreven disser-
tatie, die hem op een virtueel slagroomtaartengevecht met 
Ulli Jessurun d’Oliveira kwam te staan; zie de discussie tus-
sen d’Oliveira en Bloembergen  in NJB  1979, p. 228, 418-421, 
535-539 en de poëtische terugblik hierop van Willem van 
Schendel:     

 “Thuis heb ik nog een slagroomtaart 
 zorgvuldig al die tijd bewaard 
 als toppunt van commotie 
 de passie van de Schrijver kent 
 geen treffender equivalent 
 wij zagen, één keer, zijn 
 emotie”.   

 Als annotator van de  NJ  – 300 noten – maakte hij zich sterk 
voor de kwalificatie van annotaties als wetenschappelijke 
en niet als vakpublicaties. Een overzicht van zijn activiteiten 
in Leiden en voordien in Rotterdam – zie zijn Rotterdamse 
afscheidsbundel  Tot persistit –  is te vinden in het Voorwoord 
voor de thans voorliggende bundel met 33 privaatrechtelij-
ke opstellen, die heel toepasselijk de titel ‘Privaatrechtelijke 
opstellen’ draagt en geen fancy-naam zoals men die elders 
weet te bedenken. De opstellen zijn op auteursnaam ‘geor-
dend’. Hieronder zullen zij worden gecategoriseerd in (a) 
algemeen, (b) goederenrecht, (c) aansprakelijkheidsrecht, 
(d) contractenrecht, (e) burgerlijk procesrecht, (f) ADR en (g) 
varia. Tenzij anders vermeld of onbekend komen de auteurs 
uit Leiden.    

  (a)  Algemeen   
 Thijs Beumers en Alex Geert Castermans onderzoeken in 
hun bijdrage ‘Armoede in het burgerlijk recht’ of het burger-
lijk recht kan worden gebruikt voor een meer gelijke verde-
ling van welvaart. De meerderheid van de Nederlandse au-
teurs meent van niet, maar er zijn uitzonderingen onder wie 
Nick Huls, G.E. Langemeijer, Marc Loth, Hans Nieuwenhuis 
en Wouter Snijders en ook de auteurs zien mogelijkheden: 
er is volgens hen ‘heel wat voor te zeggen al in individuele 
rechtsverhoudingen rekening te houden met armoede van 
de schuldenaar, zoals nu al rekening wordt gehouden met 
zijn lichtzinnigheid en ondeskundigheid’. Geldend Neder-
lands recht dat hierbij gehanteerd kan worden zijn de mati-
gingsbevoegdheid van  art. 6:109  BW en het insolventierecht 
(p. 41-60).   

 Ruben de Graaff verdedigt in zijn opstel ‘De betekenis van de 
redelijkheid en billijkheid voor de bescherming van grond-
rechten’, dat de maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
kunnen worden ingezet om grondrechtelijke belangen beter 
te beschermen dat volgt uit het EVRM. De civielrechtelijke 
literatuur heeft volgens De Graaff wel oog voor de verhou-
ding van  art. 6:2 lid a BW  tot de Wet AB, maar heeft het 
verband met  art. 120  Gw nog niet nader bestudeerd (p. 101-
124). Ook in de bijdrage van Peter Smits (advocaat te Am-
sterdam) komt het EVRM aan de orde, maar dan  art. 6  EVRM 
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– in het bijzonder het recht op een  fair hearing , een  impartial 
tribunal  en  access to justice  (p. 357-365).     

  (b)  Goederenrecht   
 Van de publicaties van Henk Snijders heeft vooral zijn hand-
boek goederenrecht – geschreven met Trix Rank-Berenschot – 
veel waardering gekregen. Het ligt daarom voor de hand dat 
het goederenrecht een uitgelezen thema voor een opstel in 
dit  liber amicorum  bleek. De arresten  hangmat  (  NJ  2011/465 ) 
en  Imagine  (  RvdW  2016/222 ) hebben aanleiding gegeven 
tot flink wat literatuur over de strekking van aansprake-
lijkheidsnormen. Clementine Breedveld-de Voogd wijst er 
in haar opstel ‘Wie is de bezitter van de bijtende bouvier?’ 
op dat het daarnaast de vraag is wie in een huishouden als 
bezitter of medebezitter van een zaak of een dier kan wor-
den aangemerkt en welke bewijsregels hier spelen. Dit ant-
woord blijkt, volgens de auteur ten onrechte, afhankelijk te 
zijn van toevallige omstandigheden (p. 61-74).   

 Sinds de invoering van het nieuwe BW speelt de vraag of een 
dief eigenaar van de gestolen zaak kan worden. Teun van 
der Linden ziet een (uit)weg om dit allerwege als merkwaar-
dig aangemerkte resultaat te vermijden door toepassing 
van Van Hese/De Schelde,   NJ  2000/430  en Pye,   NJ 2008/269   
(p. 291-306). Tea Mellema-Kranenburg werpt de vraag op: 
‘Vruchtgebruik met vervreemdings- en verteringsbevoegd-
heid: een contradictio in terminis?’ Zij bepleit opname in 
afd. 4.3.2 BW van een regeling met beperkte strekking, die 
het voor de vruchtgebruiker mogelijk maakt om in bijzon-
dere omstandigheden van een verteringsbevoegdheid ge-
bruik te maken (p. 313-321). Zoon Jurian Snijders (Tilburg, 
advocaat te Rotterdam) schrijft over het ‘Fixatiebeginsel en 
partijautonomie’ (p. 367-382).   

 In 1995 woedde in de rechtsliteratuur een strijd over de 
toekomst van de stedelijke erfpacht. Tegenover de mening 
van Pim Huijgen dat aan deze figuur geen behoefte meer 
bestaat, stond die van Jitske de Jong die stelde dat in een 
stedelijke samenleving behoefte bestaat aan een elastisch 
zakelijk gebruiksrecht als erfpacht. Inmiddels zijn alle ge-
meenten gestopt met de uitgifte in erfpacht of geschiedt 
dat in de vorm van eeuwigdurende erfpacht, zo constateert 
Huijgen tot zijn tevredenheid (p. 223-230; zie ook het be-
richt ‘Amsterdam heeft plan voor eeuwigdurende erfpacht’, 
 NRC Handelsblad  6 januari 2017). Ons burgerlijk recht gaat 
uit van een onderscheid tussen bestaande en toekomstige 
goederen. Bart Van der Wiel, advocaat te Amsterdam, ver-
bindt hieraan een studie naar ‘De temporele status van 
opschortend voorwaardelijke vorderingen: een kwestie 
van uitleg’ (p. 469-489). Jeroen van der Weide vraagt zich 
af ‘Waarom de verzamelpandakte geen ‘floating charge’ is’ 
(p. 453-468).     

  (c)  Aansprakelijkheidsrecht: van omkeringsregel tot 
verkeersverzekering   

 Een thema kan enige tijd de agenda beheersen, dan uit de 
aandacht verdwijnen, om toch weer op te duiken. Zo’n the-
ma is volgens Ton Hartlief (A-G Hoge Raad, Maastricht) het 

verkeersongevallenrecht. Onder invloed van de technische 
vooruitgang – ‘van benzinemonster naar rijdende iPad’ – 
herleeft nu een oud debat: aansprakelijkheid of verzekering. 
Verkeersverzekering is zijns inziens het overwegen waard 
(p. 125-139).   

 Siewert Lindenbergh (EUR) werpt ‘Een scherpe blik in de 
glazen bol’ en memoreert dat het Henk Snijders is geweest 
die in zijn annotaties éen belangrijke bijdrage heeft gele-
verd aan het binnen acceptabele proporties terugbrengen 
van het debat´ over de omkeringsregel (zie H.J. Snijders,  NJB 
 2015/1902, p. 2667) (p. 307-312). Pieter De Tavernier neemt 
ons mee langs bekende aansprakelijkheidsportretten, zoals 
Gibson/Gibson, 479  P2d  648 (Cal 1971), the Doering kids, 
259  F3d  1202 (10th  Cir  2001), Bertrand ( JCP  1997 II 22 848, 
p. 247), en Alcock ([1992] 1  AC  310), over elk van welke zaken 
hij wel iets te zeggen heeft (p. 383-399).     

  (d)  Contractenrecht   
  I n het arrest  Marks & Spencer/BNP Parisbas , [2015]  UKSC  72 
bepaalde het  UK Supreme Court  dat in een gedetailleerde 
commerciële overeenkomst niet gauw sprake is van een  im-
plied term . Anne Hendrikx geeft naar aanleiding van deze 
uitspraak aan waar tussen Nederlands en Engels het ver-
schil zit in het aanvullen van een leemte in de overeenkomst 
(p. 155-166). Bij uitleg van rechtshandelingen kennen we 
naast uitlegregels de zogenaamde gezichtspunten. Kasper 
Jansen (advocaat te Den Haag) onderscheidt daarnaast be-
wijsregels, die het voordeel hebben dat ze aan het fluïde 
criterium van Haviltex meer vastigheid geven (p. 231-242). 
Een kernarrest inzake de klachtplicht van de koper is het 
door Snijders geannoteerde  Ploum/Smeets I  (  NJ    2008/553 ). 
Jaap Hijma onderzoekt in zijn opstel ‘De klachtplicht beteu-
geld’ of het niet wat eenvoudiger kan (p. 167-181). Hetty ten 
Oever en Gitta Veldt analyseren in hun bijdrage ‘Openbare 
orde in de context van  art. 3:30 lid 1 BW  en regelgeving bui-
ten het BW’ de doorwerking van normen buiten het BW en 
van Europese bepalingen via  art. 3:40 lid 1 BW  (p. 323-342).   

 Bij de promotie van Sjef de Laat – zie  NTBR  2016/53, p. 364 
– kwam onlangs zijdelings de  oranje  lijst van verdachte be-
dingen in algemene voorwaarden aan de orde. Wat moet 
hier onder worden verstaan? Charlotte Pavillon (thans Gro-
ningen) laat er haar licht over schijnen en wijst daarbij op 
de grote aandacht die de rechter geeft aan de Europese lijst 
van potentieel oneerlijke bedingen (p. 343-356). Kwalifica-
tie van effectenleaseovereenkomsten is het thema van Iris 
Houben. De uitkomst is koop op afbetaling c.q. huurkoop, 
terwijl een andere kwalificatie zeker verdedigbaar was ge-
weest (p. 211-221).     

  (e)  Burgerlijk procesrecht   
 Met mijn studenten placht ik in het verleden de Hoge Raad 
te bezoeken om aldaar te luisteren naar cassatiepleidooien. 
In een ver verleden, want gepleit wordt er al lang niet meer 
voor ons hoogste rechtscollege. Wel is bij de zogenaamd 
 lagere  rechter in toenemende mate sprake van mondelinge 
behandeling en wel in die mate dat een van de auteurs van 
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een privaatrechtelijk opstel aan haar bijdrage de titel mee 
gaf: ‘Oraliteit als nieuw beginsel van burgerlijk procesrecht: 
de pleitnota kan dus pleite!’. Aldus Margreet Ahsmann die 
dit ‘een fundamenteel goede ontwikkeling’ acht (p. 1-22). 
Ook Carla Klaassen (Nijmegen) is in haar bijdrage ‘Van talk-
shows, babbelboxen en het fundamentele recht op “oral 
hearing”’ van mening dat een mondelinge behandeling een 
nuttige functie vervult, met name ook in hoger beroep waar 
momenteel zelden wordt gepleit’ (p. 243-252).   

 Ervaringsregels van algemene bekendheid zijn het thema 
van Elselique Hoogervorst en Pauline Memelink. De auteurs 
herinneren eraan dat feitelijke rechters er om verrassings-
beslissingen te voorkomen goed aan doen partijen in de ge-
legenheid te stellen om zich over zelf gevonden algemene 
feiten en ervaringsregels uit te laten (p. 191-209). Mariëlle 
Bruning stelt de vraag ‘Versterking van de procedurele posi-
tie van minderjarigen in het jeugdbeschermingsrecht – een 
brug te ver?’ Haar conclusie is dat er alle reden is tot een 
grondige herbezinning op de procedurele positie van min-
derjarigen in jeugdbeschermingszaken (p. 75-90).   

 Partijgetuigen in het civiele recht in België en Nederland 
worden belicht door Bart Krans en Piet Taelman (Gent): het 
Belgische bewijsrecht vertoont op dit punt een hiaat, terwijl 
de Nederlandse regeling bezwaren kent van praktische en 
principiële aard. Een verbetering is niet moeilijk: het ver-
dient wat de auteurs betreft aanbeveling de gelijkheid in 
de toelaatbaarheid en de waardering van verklaringen van 
partijgetuigen en andere getuigen tot uitgangspunt te ver-
heffen (p. 271-289). Mark de Folter bespreekt in zijn opstel 
‘Verkapt incidenteel appel: tegenspraak in vermomming’. 
Hij komt hierin tot de conclusie ‘dat appelrechters niet be-
paald koudwatervrees hoeven te hebben voor de devolutie-
ve werking: het is geen spook, geen torpedo, ook geen doos 
van Pandora, maar een hernieuwde kennismaking met het 
processueel debat van de eerste aanleg’ (p. 91-100).     

  (f)  ADR   
 Ellen van Beukering-Rosmuller belicht in haar bijdrage de 
wenselijkheid van innovatieve voorzieningen waarmee op 
eenvoudige wijze een rechterlijke beslissing op een deelge-
schil in  mediation  kan worden verkregen (p. 31-40). Fredy 
von Hombracht-Brinkman (Nederlands Arbitrage Instituut) 
schrijft over het voorzitterschap van scheidsgerechten en in 
het bijzonder over wat de voorzitter wel en niet mag doen 
(p. 183-190).   

 Ooit achtte de regering het essentieel dat een arbitraal von-
nis met redenen is omkleed. Sinds 1 januari 2015 kunnen 
partijen evenwel bepalen dat geen gronden voor de beslis-
sing worden gegeven. In haar bijdrage ‘Ongemotiveerd en 
onaantastbaar? Over de gevolgen van een uitsluiting van het 
motiveringsvereiste voor de controle op arbitrale vonnissen 
door de overheidsrechter’ weegt Marte Knigge de voors en 
tegens van een dergelijke uitsluiting af (p. 253-270). Eline 
Verhage en Pauline Ribbers schrijven over toepassing van 
Europees recht door arbiters en bindend adviseurs in Ne-

derland. Zij betreuren het dat de Nederlandse wetgever er 
niet toe is verleid voor arbiters en bindend adviseurs de pre-
judiciële route naar het Europese Hof open te zetten (p. 401-
424).     

  (g)  Varia   
 Ten slotte vier varia. Jan-Michiel Hebly schrijft over ‘Toe-
zicht op aanbestedingen’ (p. 141-154), Stijn Voskamp 
over onderwijs (p. 425-451) en Iris Wuisman en Morshed 
Mannan – in het Engels – over het management van coö-
peratieve verenigingen (p. 491-509). Over recht en muziek 
ten slotte schrijft de cellist Daan Asser. Muziek kan ons ju-
risten volgens hem nog veel leren: ‘Goede muziek verrast 
en ontroert. (…) goed recht doet hetzelfde. Mensen kunnen 
door een uitspraak van de rechter verrast worden. Uiteraard 
onaangenaam, maar ook positief doordat wordt beslist op 
een wijze die alle betrokkenen bevredigt, ook voor de ver-
liezende partij’. (p. 23-29).   

 (J. Hijma e.a. (red.),  Een kwart eeuw/Privaatrechtelijke opstel-
len aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders,  Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, 88 p.; R. Zwitser (red.),  Tot persistit,  Arnhem: 
Gouda Quint 1992, 180 p.)      

  5.  Oldenhuis ontketend   

 ‘Sodemieter op (…)!’. Aan het woord is niet onze minis-
ter-president, maar de door iedereen hoog geachte Fokko 
Oldenhuis. Het zijn de verrassende woorden die hij richtte 
tot de Nederlandse Aardolie Maatschappij, veroorzaker van 
de bodemdalingen in Oost-Groningen. Het citaat is uit de 
bijdrage aan de afscheidsbundel voor Oldenhuis van de 
hand van zijn voormalige Groningse collega, thans Maas-
trichts emeritus Gerrit van Maanen (en wordt bevestigd 
in de eveneens opgenomen bijdrage van Rense Lubach). De 
bundel, uitgebracht onder redactie van Albert Verheij en Ar-
vin Kolder (beiden Groningen), vormt de neerslag van het 
afscheid dat Oldenhuis in juni 2016 na 45 jaar als ‘noeste 
werker’ nam van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn bij-
drage bepleit Van Maanen, in navolging van drie Utrechtse 
onderzoekers, de NAM en de Staat aansprakelijk te houden 
wegens schending van de  art. 2  en  8  EVRM (p. 97-111). Bui-
ten de bijdrage van Van Maanen bevat de bundel nog negen 
opstellen over aansprakelijkheidsrecht, die hier artikelsge-
wijs zullen worden gepresenteerd.   

 Een magazijnmedewerker van Vossen Laboratories over-
komt eind 1995 op 31-jarige leeftijd op zijn werk een onge-
val. Ruim acht maanden later overkomt hem een soortgelijk 
ongeval. Vossen erkent aansprakelijkheid voor beide onge-
vallen, maar betwist de omvang van de psychische schade. 
Vossen betoogt dat de persoonlijkheidsstructuur van de 
medewerker dermate zwak is dat hij ook zonder het onge-
val op den duur zou zijn uitgevallen. De Hoge Raad bepaalt 
dat het beperken van de looptijd tot een bepaalde leeftijd 
een passende motivering behoeft (  NJ  2016/138 ). Dit arrest 
brengt Chris van Dijk (advocaat te Amsterdam) tot een be-
schouwing over de onzekerheidscorrectie bij onzekerheid 
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rondom predispositie. De auteur opteert hiervoor in plaats 
van voor een alles-of-niets benadering (p. 15-31).   

 De kwaliteit van het aansprakelijkheidsrecht komt aan de 
orde in de bijdrage van Ton Hartlief (A-G Hoge Raad, Maas-
tricht). Deze vraagt onze aandacht voor een thema op het 
grensvlak van kwalitatieve en persoonlijke aansprakelijk-
heid dat onderbelicht is gebleven. Juist bij ‘lager personeel’ 
geldt volgens hem dat we in het algemeen plegen aan te 
knopen bij de persoonlijke aansprakelijkheid van de han-
delende persoon, om daar vervolgens nog een kwalitatie-
ve aansprakelijkheid van de werkgever aan toe te voegen. 
Hartlief betrekt hierbij Belgisch en Frans recht en beveelt 
nader onderzoek op de diverse terreinen in samenhang aan 
(p. 37-54). Over  art. 6:171  BW handelt de bijdrage van Rense 
Lubach (advocaat te Arnhem). Volgens deze auteur geeft het 
profijtbeginsel richting bij het nadenken over vraagstukken 
van aansprakelijkheid en schadevergoeding rondom de gas-
winning in Groningen (p. 89-95).   

 Carla Sieburgh (Nijmegen) gaat in op de vraag of op grond 
van art. 6:173, 6:174 en  6:179  BW kwalitatieve aansprake-
lijkheid moet worden aangenomen van de bezitter van een 
roerende zaak, opstal (hangmat,   NJ  2011/465 ) of dier (Im-
agine,   NJ  2016/173 ) jegens zijn medebezitter die schade lijdt 
welke voortvloeit uit de gebrekkigheid of gevaarlijkheid 
van die zaak (p. 113-127, zie hierover ook de bijdrage van 
Clementine Breedveld-de Voogd in de hierboven in nr. 4 ge-
noemde Snijders-bundel).   

 In 2011 sprak Anneke Bolt (advocaat te Arnhem) op een Gro-
nings letselschadecongres over aansprakelijkheid van de 
werkgever voor lichamelijk letsel van werknemers. Thans 
vat zij het veel minder vaak voorkomende psychisch letsel 
aan (p. 9-14). Ook Bert de Hek (Hof Leeuwarden) schrijft over 
de omvang van de vergoeding van letselschade. Die was ooit 
schandalig laag, maar gelukkig is hier verbetering in gekomen, 
zeker sinds 2013 in Groningen onder leiding van Oldenhuis 
het zesde letselschadecongres plaats vond (p. 55-68).   

 Over het procesrecht ten slotte handelt de bijdrage van Fred 
Hammerstein (A-G Hoge Raad), ‘Gaswinning en innovatie 
van procesrecht’. De auteur deelt vooral pluimen uit: aan 
Albert Verheij die voor een artikel over de ondermijning 
van de rechtsstaat in het Groningse gaswinningsgebied de 
titel koos: ‘Geldt het Burgerlijk Wetboek nog in Groningen?’. 
Aan de aanstelling van een Arbiter aardbeving die schade-
vergoeding bij bindend advies toekent. Aan de Rechtbank 
Noord Nederland voor de voorbeeldige uitspraak over een 
collectieve actie,  ECLI:NL:RBNNE:2015:4185 . Aan de figuur 
van de  case manager  die schade snel en goed afwikkelt. En 
aan Jan van Dunné, die schadebegroting terecht niet aan 
techneuten wil overlaten (p. 33-36).   

 (Ellen Gijselaar, Rianka Rijnhout, Jessy Emaus, ‘Gasborin-
gen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM’,  Ars 
Aequi  2014, p. 801-813; A.J. Verhey, A. Kolder (red.),  Kwaliteit 
in het aansprakelijkheidsrecht,  Den Haag: Boom 2016, 128 p.)     

  6.  Schade bij steenkoolwinning   

 Terwijl ons aller aandacht uit gaat naar wat er met de Gro-
ninger bodem gebeurt, is er in Limburg al veel langer sprake 
van schade, maar dan door steenkoolwinning. Enige tijd te-
rugkwam het in de Tweede Kamer ter sprake. Daarop deden 
zes Utrechtse onderzoekers – Eddy Bauw, Emanuel van Don-
gen, Esther Engelhard, Ivo Giesen, Martijn van Kogelenberg 
en Michiel van Rede – erop verzoek van het Ministerie van 
Economische Zaken rechtsvergelijkend onderzoek naar. 
Steenkoolwinning in het Limburgse land staat de laatste tijd 
sterk in de belangstelling. Marcia Luyten ( Het geluk van Lim-
burg,  De bezige bij 2015, 320 p.) schreef er een bijna poëtisch 
verslag van. Zij werd voorafgegaan door de beide Wielen: 
Wiel Kusters ( In en onder het dorp,  Vantilt 2012, 224 p.) en 
Wiel Hoekstra ( Mijn verleden,  Booxstore 2013, 148 p.).   

 In hun rapport onderzoeken de zes het recht in België, 
Duitsland en Nederland. In ons land wijkt de situatie in die 
zin af van die in de ons omringende landen dat wij de mij-
nen al in 1974 hebben gesloten, terwijl sommige Belgische 
en Duitse mijnen nu nog open zijn. De kwestie van verjaring 
heeft in de drie landen dan ook een verschillende dimensie. 
In Nederland komen jaarlijks zo’n 300-600 schademeldin-
gen binnen als gevolg van uitstroming van delfstoffen en 
voor beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of 
exploitatie van het werk. Het schadevergoedingsrecht in de 
drie landen blijkt grotendeels op één lijn te zitten. Bijzon-
derheden van het Duitse recht zijn de praktijk van plaatsing 
van de benadeelde in de situatie alsof de gebeurtenis niet 
zou hebben plaatsgevonden en de wettelijke omkering van 
de bewijslast (die ook in Nederland is voorgesteld).   

 Drie vragen staan in het rapport centraal. Er is de vraag wie 
aansprakelijk is voor schade, aan de hand van welk crite-
rium dat wordt vastgesteld en hoe de verjaring is geregeld. 
Interessant aan de methode van onderzoek is dat dit ook 
interviews bevat met betrokken bestuurders, zoals de  Ge-
schäftsführer der Schlichtungsstelle Bergschäden Nordrhein-
Westfalen  en het afdelingshoofd  Archieven van de Heden-
daagse Periode  te Brussel.   

 (E. Bauw  et al.,   Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoe-
ding van schade van (voormalige) steenkoolwinning in Neder-
land, België en Duitsland,  Den Haag: Boom 2016, 224 p.)     

  7.  Vijftig jaar Law Commissions   

 Wie in de krant leest van de moeizame wijze waarop de 
Britse overheid ambtenaren weet vrij te stellen voor het 
werk aan  Brexit , zal mogelijk niet begrijpen hoe er geregeld 
toch wetgeving van hoge kwaliteit uit Britse handen kan 
komen. Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van 
een instelling die wij niet kennen: de  Law Commission.  Het 
is deze instelling die met haar uitstekende voorbereidende 
rapporten de motor is van de Engelse wetgeving. Het is er 
overigens niet één, maar er zijn in het Verenigd Koninkrijk 
drie  Law Commissions : voor Engeland & Wales, Noord-Ier-
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land en Schotland. Ook elders in de wereld van de  common 
law  kent men deze instelling.   

 De Britse  Law Commissions  zijn opgericht bij wet van 1965 
en in 2015 was het dus een halve eeuw geleden dat zij van 
start gingen. Tijd voor een feestje en dat kwam niet alléén: 
het resulteerde ook in een fraaie bundel, verschenen bij Hart 
en verzorgd door Matthew Dyson (Cambridge/Oxford, die 
wij al eerder in deze kolommen mochten begroeten), James 
Lee (Londen) en Shona Wilson Stark (Cambridge). De bundel 
telt liefst 39 bijdragen, die zijn ingedeeld in acht onderdelen. 
Deel 1 behelst de Inleiding, met een overzicht van de bundel 
door de drie redacteuren (p. 3-16) en gevolgd door een be-
richt over het ontstaan van de  Law Commissions  geschreven 
door Lady Hale, thans vice-president van het  UK Supreme 
Court  (p. 17-26). Deel 2 bevat vijf opstellen over de eerste 
halve eeuw. Memorabel is de opmerking van Lord Chorley 
en Gerald Dworkin, bij Paul Mitchell, dat het misschien niet 
verstandig was om alleen juristen te benoemen, immers ja-
ren ‘in the higher reaches of the legal profession might not 
be the best way to learn where the shoe pinches the foot 
of the ordinary man’ (p. 31-45). Ook de  Law Commissions 
 voor Australië, Noord-Ierland en Schotland komen hier aan 
bod. Die van Noord-Ierland verkeert momenteel als gevolg 
van extreme bezuinigingen aldaar in zwaar weer, aldus Neil 
Faris, lid van deze commissie van 2008-2012. Nog droeviger 
is het lot van de federale Canadese  law commission,  die van 
1971-1993 en 1997-2006 heeft bestaan – zie de bijdrage van 
de laatste voorzitter Yves le Bouthillier.   

 De  Law Commissions act 1965  had bij hervorming van het 
recht ongetwijfeld hervorming bij wege van wetgeving 
op het oog. Hervorming door rechtspraak valt weliswaar 
niet uit te sluiten, maar het wachten is dan op zaken die 
zich hiertoe lenen en zeker voor een klein rechtsgebied als 
Schotland, aldus Hector MacQueen, is dat aantal klein. Als 
voorbeeld geeft hij het recht van ongerechtvaardigde verrij-
king, dat veeleer door de doctrine vorm is gegeven. Hoewel 
de meeste opstellen zien op institutionele aspecten van de 
commissies, zijn er ook bijdragen over specifieke onderwer-
pen opgenomen. Zo geeft Stephen Lewis een – zeer beknopt 
– beeld van het werk van de  law commissions  op het gebied 
van het verzekeringsrecht, dat resulteerde in de  Consumer 
Insurance act 2012  en de  Insurance act 2015.    

 Is zoiets als een  law commission  ook in andere landen dan 
een  common law  stelsel denkbaar? Hugh Beale, zelf oud- law 
commissioner , werpt de vraag op en komt voor wat betreft 
de EU tot een voorzichtig bevestigend antwoord. Het gaat 
er vooral om dat lering wordt getrokken uit de Britse visie 
op de mate van onafhankelijkheid van de overheid van de 
 law commissions:  ‘they can tell us what to think about but 
they can’t tell us what to think’. Een Europese  law commis-
sion  met een vaste staf is momenteel alleen al vanwege de 
noodzakelijke expertise uit 30 stelsels onbetaalbaar. Wel 
denkbaar is een netwerk van academici, die gesteund door 
een klein secretariaat in Brussel op vrijwillige basis aan on-
derzoeksprojecten meewerken. Is het  European law institute 

(ELI)  een alternatief? Niet echt volgens Beale, nu dat toch 
gauw een jaar of drie nodig zal hebben voor het uitvoeren 
van een project (hoe voortreffelijk ook het werk aan bij-
voorbeeld het gemeenschappelijk kooprecht), terwijl iedere 
nieuw aangetreden lid van de Europese Commissie ruim 
binnen de zittingstermijn van vijf jaar met concrete voor-
stellen zal willen komen. Ook op nationaal gebied zijn er na-
tuurlijk vergelijkbare instituten. Matthew Dyson trekt een 
vergelijking met het  American law institute,  de  US Uniform 
Code commissioners,  de Duitse  Schuldrechtsmodernisierung, 
 de Spaanse  Comisión general de codificación,  de Zweedse 
 Svenska offentliga utredningar  en het Zwitserse referendum.     

 ‘The place was Turangawaewae on the banks of the Wai-
kato River, then the residence of the Maori Queen, now 
the Maori King. The year was 1985, some 30 years ago, the 
prime minister was David Lange and the five members of 
the Commission, me included, were in attendance.’   

 Zo begint Sir Kenneth Keith over zijn ervaringen als oud-
president met een  Law Commission  aan de andere kant van 
de wereld. Om maar te illustreren, dat het geschetste ver-
schijnsel zich niet alleen in Europa voordoet.   

 (Matthew Dyson, James Lee, Shona Wilson Stark (red.),  Fifty 
years of the Law Commissions/The dynamics of law reform, 
 Oxford: Hart 2016, 421 p.)     

  8.  Rechten van de mens en Duits privaatrecht   

 Olha Cherednychenko, Bart De Vos, Michiel van Emme-
rik, Béatrice Girard, Torsten Körber, Chantal Mak, Stefan 
Somers, Nathalie Van Leuven, Jane Wright: het is inmiddels 
een respectabele rij aan promovendi – of liever: promoti – 
die het heeft opgenomen voor of tegen de rechten van de 
mens in het privaatrecht. Wie in het rijtje vrijwel ontbreken, 
zijn auteurs uit Duitsland, het centrum van het privaatrecht 
in Europa. Aan die leemte heeft  Rabels Zeitschrift  nu een ein-
de gemaakt.  Heft  2016/4 is grotendeels aan dit thema gewijd. 
Het themanummer begint met een bijdrage van Gerhard 
Wagner (Berlijn) over ‘Haftung für Menschenrechtsverletzun-
gen’. De tweede bijdrage is, verrassend, van twee Utrechtse 
onderzoekers, Lucas Roorda en Cedric Ryngaert, en is in het 
Engels gesteld. Angelika Nussberger (Straatsburg) schrijft over 
het EVRM en het privaatrecht.   

 Eerst iets over Wagner, een van de meest interessante Duitse 
civilisten van het moment, die thans nog verbonden is aan 
de Humboldt universiteit te Berlijn, maar eerder in Bonn en 
Rotterdam doceerde. Wagner begint zijn analyse met twee 
casusposities. De eerste is die van de brand in een Pakis-
taanse kledingfabriek die werkte voor het Duitse kleding-
merk KiK, waarbij 259 doden te betreuren waren. De casus 
vertoont sterke gelijkenis met de instorting van de Rana 
Plaza kleding fabriek – die werkte voor westerse merken als 
Benneton en Primark – in Bangla Desh, waarbij ruim 1100 
werknemers omkwamen (Vytopil 2015, p. 1). De tweede ca-
sus bij Wagner is ons heel goed bekend: daar gaat het om 
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olievervuiling in de Niger-delta in Zuid-Nigerië (Enneking 
2014). Zoals beide casus aangeven, richt Wagner zich niet op 
schending van fundamentele rechten in het algemeen, maar 
op grensoverschrijdende gevallen in het bijzonder. Voor die 
gevallen komt de auteur tot een voor activistisch ingestelde 
juristen teleurstellende conclusie:     

 “Eine Verpflichtung zur Überwachung und Kontrolle des 
Verhaltens der Tochtergesellschaft besteht nicht. Bei der 
Annahme von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Lieferanten 
und andere Geschäftspartner ist noch mehr Zurückhal-
tung geboten. Diese bestehen nur, soweit die inländische 
Gesellschaft von ihr selbst produzierte oder in Obhut ge-
nommene Gefahrstoffe einer anderen Person überträgt, 
sie mit der Sorge um selbst geschaffene Gefahrenquellen 
betraut oder sonst im eigenen deliktsrechtlichen Pflich-
tenkreis tätig werden lässt”.   

 Roorda en Ryngaert, twee onderzoekers uit Utrecht, begin-
nen hun Engelstalige bijdrage met de opmerking dat in het 
debat over de mensenrechtelijke aspecten van grensover-
schrijdende activiteiten van internationale ondernemingen 
de toegang tot het recht een belangrijke rol speelt. Om ver-
scheidene redenen hebben slachtoffers vaak geen toegang 
tot de rechter van de plaats van vestiging van deze onder-
nemingen. De vraag rijst dan of slachtoffers hun toevlucht 
kunnen zoeken tot een belendende jurisdictie. In Europa is 
hier nog weinig ervaring mee. De onderzoekers sluiten af 
met onderzoek naar een toekomstige regeling in Europa.   

 Nussberger, rechter in het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens te Straatsburg, wijst erop dat het Hof niet al-
leen inhoudelijk de ontwikkeling van het privaatrecht van 
de lidstaten beïnvloedt, maar in het bijzonder ook innova-
tieve interpretatiemethoden heeft geïntroduceerd. Dat leidt 
ertoe ‘dass zwischen dem dogmatisch festgefügten System 
des deutschen Privatrechts und dem auf der Grundlage von 
 case law  sich dynamisch entwickelnden Recht der Konventi-
on systematische Reibungen auszumachen sind. Aus einem 
System heraus überzeugend begründete Lösungen werden 
plötzlich au seiner völlig anderen Perspektive untersucht; 
die Rolle und Verantwortung des Staates wird in die der Pri-
vatautonomie unterliegenden Rechtsverhältnisse hinein-
projiziert, Verantwortlichkeiten werden verschoben, neue 
Interpretationsmethoden stellen eine Herausforderung dar’.   

 Het is overigens niet helemaal correct om te zeggen dat de 
Duitsers nog nauwelijks bekend waren met het onderwerp. 
Dat kon ook moeilijk anders nu zij de uitvinders zijn van de con-
stitutionalisering van het privaatrecht. Eerder vatte Torsten 
Körber het dilemma voor de Duitsers als volgt samen: ‘In der 
Vergangenheit wurden von manchen große Hoffnungen in 
die degulierende Kraft der Grundfreiheiten gegenüber dem 
nationalen Privatrecht gesetzt. Andere haben den Gedanken 
einer zunehmenden “Vergrundrechtlichung” des deutschen 
Privatrechts als “ Horror iuris ”   gefurchtet’.   

 (Liesbeth Enneking, ‘The future of foreign direct liability? 
Exploring the international relevance of the Dutch Shell Ni-
geria case’,  Utrecht Law Review  (10) 2014 44; Torsten Körber, 
 Grundfreiheiten und Privatrecht, Habilitationsschrift  Göt-
tingen, Tübingen: Mohr 2004, 878 p.; Angelika Nussberger, 
‘Die Europäische Menschenrechtskonvention und das Pri-
vatrecht’,  RabelsZ  2016, p. 817-850; Lucas Roorda, Cedric 
Ryngaert, ‘Business and human rights litigation in Europe 
and Canada: the promises of forum of necessity jurisdicti-
on’,  RabelsZ  2016, p. 783-816; Bart J. de Vos,  Horizontale wer-
king van grondrechten/Een kritiek,  diss. Leiden, Apeldoorn: 
Maklu 2010, 412 p.; A.L. Vytopil,  Contractual control in the 
supply chain,  diss. Utrecht, Den Haag: Eleven 2015, 339 p.; 
Gerhard Wagner, ‘Haftung für Menschenrechtsverletzun-
gen’,  RabelsZ  2016, p. 717-782)     

  9.  Transparantie   

 In dit blad heeft Kasper Jansen onlangs een lans gebroken 
voor het maken van onderscheid tussen feitelijke en nor-
matieve kennispresumptie. Een vergelijkbaar onderscheid 
maakt in Duitsland Alexander Stöhr (Marburg) voor het 
transparantiebeginsel. Dit beginsel is begin jaren negentig 
in de Duitse rechtspraak tot ontwikkeling gekomen en heeft 
vervolgens in de richtlijn oneerlijk contractsbedingen (art. 
5) een Europese plaats gekregen. Omdat het Europese Hof er 
in de zaak Commissie/Nederland geen genoegen mee nam 
dat deze norm alleen in de jurisprudentie werd gehanteerd, 
is deze bij de  Schuldrechtsreform  van 2002 in het   BGB   ( § 307 ) 
ingevoegd. Stöhr deed er onderzoek naar en hanteert daar-
toe een empirisch model. Op zijn enquete kan wel kritiek 
worden uitgeoefend: Stöhr stuurde een enquete-formulier 
naar alle 22.853 studenten en 6551 medewerkers van de 
Universiteit Marburg. Zelf geeft hij al aan dat een academi-
sche bevolking mogelijk niet representatief voor het Duitse 
volk is. Stöhr geeft aan hoe de  Hamburger Verständlichkeits-
test  en de  Flesch-test  werken – over die laatste heeft bij ons 
Willem van Boom  c.s.  geschreven. Zelf meent de auteur dat 
rechters transparantie uit eigen wetenschap kunnen putten.   

 (Willem van Boom, Pieter Desmet, Mark van Dam, ‘“If it’s 
easy to read, it’s easy to claim”- the effect of the readibility of 
Insurance contracts on consumer expectations and conflict 
behaviour’,  Journal of Consumer Policy  2016, DOI 10.1007 
( open  access); K.J.O. Jansen, ‘Kennispresumptie in het ver-
bintenissenrecht: tussen weten en behoren te weten’,  NTBR 
 2016/31, p. 206-213; Alexander Stöhr, ‘Die Bestimmung der 
Transparenz im Sinne von  § 307  A bs.1   S.   2  BGB’,  Archiv für 
die civilistische Praxis  2016, p. 558-583)     

  10.  Totstandkoming D/E   

 Een van de meest actieve organisatoren van internationale 
conferenties in Duitsland is de oorspronkelijk rechtshistori-
cus Reiner Schulze te Münster. Ook in deze kroniek kunnen 
weer twee van zijn geesteskinderen worden aangekondigd. 
Op 12 juni 2015 organiseerde Schulze met Pilar Perales 
Viscasillas in Madrid aan de  Universidad Carlos III  het eer-
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ste geheel Engelstalige  Joint seminar on Spanish and German 
law.  Bij die gelegenheid vond ook de uitreiking plaats van 
een digitaal  liber amicorum  aan Rafael Illescas Ortiz, speci-
alist op het gebied van het eenvormig handelsrecht ( Home-
naje al Professor Rafael Illescas Ortiz) .   

 Onlangs verschenen de gebundelde opstellen voor het  se-
minar  in druk. De bundel vangt aan met twee bijdragen van 
Schulze, over totstandkoming (p. 9-25) en precontractuele 
verplichtingen (p. 27-28), welke laatste tevens de titel vor-
men van deel I. Dirk Looschelders (Düsseldorf) bericht daar-
in over precontractuele verplichtingen en de notie van  culpa 
in contrahendo  naar Duits recht (p. 29-39). Fryderyk Zoll 
plaatst de  culpa in contrahendo  in ruimer, Europees perspec-
tief (p. 41-59). Vanuit Duits gezichtspunt worden precon-
tractuele verplichtingen voorts besproken door Sebastian 
Lohse (Münster) (p. 73-87). Antonio Manuel Morales Moreno 
(Madrid) doet dit vanuit een Spaanse invalshoek (p. 61-71). 
Luis Maria Miranda Serrano en Javier Pagador López (beiden 
Córdoba) sluiten deel I af met een bijdrage over misleidende 
en oneerlijke handelspraktijken, waarin zij op zoek zijn naar 
‘the establishment of the desirable axiological and regula-
tory links between unfair commercial practice law and the 
law of contracts’ (p. 89-96).   

 Deel II ziet op de totstandkoming van overeenkomsten. 
Pilar Perales Viscasillas introduceert het thema (p. 99-103), 
waarna Carsten Herresthal (Regensburg) andere wijzen van 
totstandkoming dan aanbod en aanvaarding naar Duits recht 
bespreekt (p. 105-133). Thomas Pfeiffer (Heidelberg) doet 
hetzelfde naar Europees privaatrecht (p. 135-145). Fredy 
Andrei Herrera Osorio (Colombia) bepleit een nieuwe bena-
dering van de totstandkoming van overeenkomsten (p. 147-
189). Stefan Kroll (Bucerius en directeur van het Willem 
Vis pleitconcours te Wenen) ten slotte belicht de rol van in-
ternationale arbitrage bij de totstandkoming (p. 191-211).   

 Lof voor Schulze en zijn Spaanse collega, maar ook voor 
Jonathan Watson, die al vele jaren niet alleen als  native 
speaker  de kwaliteit van het Engels van de Münsteraner be-
waakt, maar ook in de organisatie van congressen een voor-
aanstaande rol speelt.   

 (Pilar Perales Viscasillas, Reiner Schulze (red.),  The forma-
tion of contract/New features and developments in contrac-
ting,  Baden-Baden: Nomos 2016, 213 p.)     

  11.  De digitale revolutie en het contractenrecht   

 Reiner Schulze was in 2015 bij nog een tweede conferentie 
betrokken (en waarschijnlijk bij nog enige andere), te we-
ten over  digital challenges for contract law in practice.  Deze 
conferentie, die op 1-2 oktober 2015 plaats vond te Münster, 
werd mede georganiseerd door Dirk Staudenmayer (Brus-
sel), die bij de Europese Commissie verantwoordelijk is voor 
het digitaliseringsdossier. Ook deze conferentie mondde uit 
in een bundel, die geopend wordt met twee bijdragen over 
digitalisering van de hand van staatssecretaris Gerd Billen 

(p. 11-18) en de beide redacteuren (p. 19-33). Vervolgens 
laten, Christian Twigg-Flesner (Hull) (p. 35-66) alsmede 
Geraint Howells (Hong Kong) en Chris Willett (Essex) (p. 67-
87), hun licht schijnen op ‘3D-printing and contract law’.   

 De deeleconomie is het thema van Larry DiMatteo (Florida) 
(p. 89-112), Rafael Illescas Ortiz (Madrid) (p. 111-118) en 
Caroline Meller-Hannich (Halle) (p. 119-133). Het  Internet of 
things  komt aan de orde in opstellen van Natali Helberger 
(Amsterdam) (p. 135-162), Rolf Weber (Zürich) (p. 163-188), 
Christiane Wendehorst (Wenen) (p. 189-224). Erica Palmerini 
& Andrea Bertolini (beiden Pisa) ten slotte schrijven over 
over robotica (p. 225-261).   

 (Reiner Schulze, Dirk Staudenmayer (red.),  Digital revolu-
tion: challenges for contract law in practice,  Baden-Baden: 
Nomos 2016, 271 p.)     

  12.  En de winnaar bij TPR is …   

 Net als  NTBR  kent ons Belgische zusterblad  TPR (Tijdschrift 
voor privaatrecht)  jaarlijks een prijs toe, niet voor een publi-
catie die is  aangekondigd  maar voor een die in het blad zelf is 
verschenen of staat te verschijnen en die geschreven is door 
een auteur van onder de 35 jaar. Over 2016 kwamen liefst 
negen bijdragen voor deze prijs in aanmerking. Verdeeld 
over de vier deelgebieden (a) algemeen, (b) goederenrecht, 
(c) verbintenissenrecht en (d) procesrecht waren dat de vol-
gende opstellen:    

  (a)  Algemeen   
 Allereerst schrijft Valerie Withofs over ‘Bevoegdheden als 
categorie van subjectieve rechten: afbakening, kenmerken 
en juridisch regime’. Publicatie van deze bijdrage ligt nog in 
het verschiet.     

  (b)  Goederenrecht   
 Twee opstellen zijn van goederenrechtelijke signatuur. 
Dorothy Gruyaert (Leuven) is al een gelouterd auteur, kort 
geleden gepromoveerd – in de eerstkomende kroniek hoop 
ik haar dissertatie aan te kondigen – en ook in ons land niet 
onbekend (zie de bijdrage van haar promotor Vincent Sagaert 
in  NTBR  2008/20, p. 149). In  TPR  2016/4 zal haar bijdrage 
over ‘Het kredieteigendomsvoorbehoud’ verschijnen.   

 Een meer specifiek goederenrechtelijk recht komt aan de 
orde in de bijdrage van Koen Swinnen (Rotterdam, Leuven), 
‘Het nutsvereiste bij erfdienstbaarheden: one of a kind?’. 
Het antwoord op deze vraag luidt zijns inziens ontkennend: 
het Europese nutsvereiste bij erfdienstbaarheden is niet  one 
of a kind , maar kan worden vergeleken met het  touch and 
concern- vereiste van het Amerikaanse recht.     

  (c)  Verbintenissenrecht   
 De redactieraad van  TPR  kende de prijs toe aan Frederik 
Peeraer (Leuven) voor zijn fundamentele bijdrage ‘Nietig-
heid op maat: proportionaliteit en werkzaamheid bij par-
tiële nietigheid, reductie en conversie’. De auteur bepleit 
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hierin – met verwijzing naar de dissertatie  Contractsvrij-
heid en nietigheid  van A. van Schaick – de aanvaarding van 
het  werkzaamheidsbeginsel . Partiële nietigheid, reductie 
en conversie zijn hier slechts toepassingen van. Aanleiding 
voor deze beschouwing is een tweetal cassatie-arresten 
over excessieve concurrentiebedingen van 2015.   

 Nog drie andere studies kunnen onder dit hoofd worden 
vermeld. Simon Geiregat (Gent) schreef over ‘Nietigheid en 
“meest gunstige interpretatie”: de remedies bij onrechtma-
tige bedingen in consumentenovereenkomsten in het licht 
van de rechtspraak van het Hof van Justitie’. Deze remedies 
lijken simpel, maar dat zijn zij allerminst: ‘Door hun Euro-
pese oorsprong moet immers rekening worden gehouden 
met de wildgroei aan rechtspraak van het Hof van Justitie’. 
Net als in ons land blijkt de traditionele nietigheid niet toe-
gesneden op deze wildgroei ( TPR  2016, p. 97-177). De bijdra-
ge van Steven Verschoot (advocaat te Brussel), ‘Een analyse 
van catastrofe-obligaties/Een geheel in drie delen’ heb ik al 
eerder aangekondigd in deze kolommen, zodat zij hier on-
besproken kan blijven.   

 Wie heeft bij aanschaf via de webwinkel niet eens gedacht 
wie voor de schade opdraait, mocht er iets misgaan. Wouter 
Verheyen en Maarten De Man doen er onderzoek naar in 
hun bijdrage ‘E-commerce en schade bij bezorging’. Anders 
dan de titel doet vermoeden, gaat het hier evenwel niet om 
de relatie webwinkel-consument, maar om die tussen web-
winkel en vervoerder. Die relatie is vaak geregeld in dwin-
gende internationale verdragen. De auteurs bepleiten een 
aanpassing van de wetgeving – in het bijzonder op de lage 
kilolimiet bij beschadiging of verlies – en op onderlinge af-
stemming van de regelgeving.     

  (d)  Procesrecht en rechtspleging   
 Twee bijdragen zien op procesrecht en rechtspleging. Sven 
Sobrie schrijft over ‘Procesvoering zonder raadsman in het 
burgerlijk geding/Wat je zelf doet, doe je beter?’. Uitgangs-
punt van de auteur is dat de procespartij die zonder raads-
man naar de rechtbank trekt mag rekenen op een correcte 
behandeling van zijn zaak. Die kan hij wel verwachten in 
Engeland, maar niet in België en Nederland. In deze Bene-
lux-landen blijft de procespartij zonder raadsman te veel 
onder de radar. Het gebrek aan empirisch materiaal dat het 
moeilijk maakt het verschijnsel in kaart te brengen, ligt daar 
ten dele aan ten grondslag. Niet meten is hier niet weten, 
met het risico op vergeten. Desniettemin valt het nog wel 
mee. Zo heeft de griffier een informatieplicht en biedt het 
interactief debat de rechter de mogelijkheid om de discussie 
te sturen. Maar, vraagt Sobrie zich af, ‘Mogen we nu op bei-
de oren slapen? Geenszins. Zeker in de huidige wervelstorm 
van juridische hervormingen moet men erover waken dat 
de procespartij zonder raadsman niet  en passant  geofferd 
wordt op het altaar van de procedurele efficiëntie’.   

 Matthias Vanderhaeghen ten slotte analyseert ‘Het Hof van 
cassatie op het kruispunt van publieke en private belangen: 
pleidooi voor een versterking van de cassatierechtspraak’. 

Naast het Belgische recht komen in deze bijdrage Neder-
lands – ook de  art. 80a  en  81  RO – en Frans recht aan de 
orde. Nu dit blad nog onlangs aan de prejudiciële procedure 
een themanummer wijdde, mag het genoegzaam bekend 
worden verondersteld: van ons recht kunnen de Belgen wel-
licht nog iets opsteken: ‘wanneer het regent in Den Haag en 
Parijs, druppelt het in Brussel’. Voor ons geldt dat met name 
van het Franse recht interessant is, nu daar met prejudiciële 
vragen de nodige ervaring is opgedaan.   

 (Simon Geiregat, ‘Nietigheid en ‘meest gunstige interpreta-
tie’: de remedies bij onrechtmatige bedingen in consumen-
tenovereenkomsten in het licht van de rechtspraak van het 
Hof van Justitie’,  TPR  2016, p. 97-177; Dorothy Gruyaert, ‘Het 
kredieteigendomsvoorbehoud’,  TPR  2016/4; Frederik Peeraer, 
‘Nietigheid op maat: proportionaliteit en werkzaamheid 
bij partiële nietigheid, reductie en conversie’,  TPR  2016, 
p. 179-247; Sven Sobrie, ‘Procesvoering zonder raadsman 
in het burgerlijk geding/Wat je zelf doet, doe je beter?’,  TPR 
 2016/4; Koen Swinnen, ‘Het nutsvereiste bij erfdienstbaar-
heden: one of a kind?’,  TPR  2015, p. 1157-1234; Matthias 
Vanderhaeghen, ‘Het Hof van cassatie op het kruispunt van 
publieke en private belangen: pleidooi voor een versterking 
van de cassatierechtspraak’,  TPR  2015, p. 1235-1309; Wouter 
Verheyen en Maarten De Man, ‘E-commerce en schade bij 
bezorging’,  TPR  2016, p. 579-671; Steven Verschoot, ‘Een 
analyse van catastrofe-obligaties/Een geheel in drie delen’, 
 TPR  2015, p. 1055-1111; Valerie Withofs, ‘Bevoegdheden als 
categorie van subjectieve rechten: afbakening, kenmerken 
en juridisch regime’,  TPR  2016, p. 433-488)    

   Verwacht in de volgende kroniek       

  –  De  letter of intent      
  –  De  letter of comfort      
  –  Exclusiviteit van het eigendomsrecht     
  –  Trust     
  –  Brongebruik in academisch juridisch-dogmatisch on-

derzoek     
  –  Recht in het kanaal     
  –  Frankrijk: een nieuw contractenrechtelijk discours     
  –  Afscheid van Marc Blom     
  –  Open normen in het privaatrecht     
  –  Onrechtmatige overheidsdaad     
  –  Feest in Denemarken                    
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