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   De mei-kroniek opent met de aankondiging van een 
uitgave over redelijkheid en billijkheid in het onder-
nemingsrecht. Het WPNR bracht een themanummer 
uit over 25 jaar nieuw BW. Dan volgt de aankondi-
ging van een drietal proefschriften: over uitleg, ge-
wijzigde omstandigheden en eigendomsoverdracht. 
Vervolgens besteedt de kroniek aandacht aan juridi-
sche ontwikkelingen in Europa en in de wereld daar-
buiten. In Duitsland verscheen het Habilitations-
schrift van André Janssen over winstafdracht en in 
Maastricht een inleiding tot het privaatrecht van 
Jan Smits voor gevorderden. Na Duitsland bracht 
ook Australië een bundel uit over privaatrecht en 
macht. De claimcultuur is voorwerp van juridische 
beschouwingen, evenals het internationaal handels-
recht. Een doorgaans weinig uit de band springende 
kroniek als deze mag wel eens een vreemde eend in 
de bijt bevatten: de kroniek sluit af met de aankondi-
ging van een Deense feestbundel.     

  1.  Inleiding   

 In 1984 legde hij de basis voor de reeks  Uitgaven vanwege het 
Instituut voor Ondernemingsrecht.  Thans neemt hij deel 100 
van deze Uitgaven voor zijn rekening:  grand (old) man  van 
het Nederlandse ondernemingsrecht Peter van Schilfgaarde. 
Thema van de uitgave is redelijkheid & billijkheid in het on-
dernemingsrecht (nr. 2). Redelijkheid en billijkheid zijn een 
nieuwe term die bij de invoering van het nieuwe BW zijn 
intree in de civielrechtelijke wereld heeft gedaan. Aan het 
25-jarig jubileum van het nieuwe BW wijdde  WPNR  begin 
dit jaar een themanummer (nr. 3). Vervolgens dienen zich 
drie dissertaties met een buitenlands tintje aan. In Leuven 
promoveerde Johanna Waelkens op een doorwrochte studie 
over uitleg (nr. 4). In Gent was het Michaël de Potter de ten 
Broeck die zijn proefschrift over gewijzigde omstandighe-
den in het contractenrecht verdedigde (nr. 5). In ons eigen 
Rotterdam, volgens Deelder centrum van de wereld, was het 
de Chileen Javier Esteban Rodríguez Diez die promoveerde 
op  Potestas alienandi/Transfer of ownership by a non-owner 
from Roman law to the  DCFR   (nr. 6).   

 In Duitsland verscheen het  Habilitationsschrift  van André 
Janssen over winstafdracht in druk (nr. 7). Vervolgens be-
steedt de kroniek aandacht aan een Maastrichtse inleiding 
tot het privaatrecht voor gevorderden (nr. 8), een Australi-
sche bundel over privaatrecht en macht (nr. 9), de claimcul-
tuur (nr. 10) en komt zij met de aankondiging van een gids 
over internationaal handelsrecht (nr. 11). Een kroniek mag 
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wel eens exotisch element inhouden: deze kroniek sluit af 
met de aankondiging van een  Deense  feestbundel (nr. 12).   

 Deze maand leverde ik – gemakshalve toch maar in het En-
gels – een bijdrage aan de in nr. 12 aangekondigde feestbun-
del. Bij het  Habilitationsschrift  van André Janssen (nr. 7) was 
ik niet betrokken, maar wel publiceerde ik met de auteur 
eerder een boek over hetzelfde onderwerp.     

  2.  Redelijkheid & billijkheid in het 
ondernemingsrecht   

 In 1984 verscheen het eerste deel van de  Uitgaven vanwege 
het Instituut voor Ondernemingsrecht  te Groningen. Dit eerste 
deel bevat het verslag van het eerste Groningse congres voor 
ondernemingsrecht, geïnitieerd door Peter van Schilfgaarde. 
Sindsdien vindt jaarlijks een congres plaats, afwisselend 
in Groningen en Nijmegen. In 2016 werd deel 100 van de 
 Uitgaven  gepubliceerd, toepasselijk van de hand van Van 
Schilfgaarde. De titel is  De redelijkheid en billijkheid in het 
ondernemingsrecht.    

 Ook voor degeen die mogelijk geen belangstelling heeft voor 
het ondernemingsrecht, is dit een interessante uitgave. De 
helft van het werk ziet namelijk op redelijkheid en billijk-
heid in het algemeen: die van boek 6. Daar komt bij dat Van 
Schilfgaarde zich niet ten doel heeft gesteld louter geldend 
recht uiteen te zetten: ‘Verschil bestaat, zo is een telkens te-
rugkerend thema in dit boek, tussen de vraag hoe het recht 
“is” en hoe het zich ontwikkelt. Op het laatste komt het aan’. 
Wat lezing voorts veraangenaamt, is dat het accent niet op 
theoretische beschouwingen ligt, maar op  case law.    

 Wat komt in hoofdstuk 1 aan bod: de vage norm (zelf prefereer 
ik  open  norm), ondernemingsrecht als rechtsgebied, rede-
lijkheid en billijkheid als één begrip ( hendyadis ), afgebroken 
onderhandelingen (Plas/Valburg,   NJ  1983/723  ) en proporti-
onaliteit. Hoofdstuk 2 brengt meer van hetzelfde: norma-
tieve uitleg, de Haviltex-maatstaf (  NJ  1981/635 ), Saladin/
HBU (  NJ  1967/261 ), wijziging van een overeenkomst door 
de rechter, misbruik van bevoegdheid. In hoofdstuk 3 ko-
men gedragsnormen, uitleg van statuten, klachtplicht, 
de  entire agreement  clausule (  NJ  2014/522 ) en het over-
drachtsverbod (  NJ  2015/361 ) aan de orde. Ook bespreekt 
Van Schilfgaarde het voorstel tot herziening van 2016 van 
de  Corporate governance code.  Hoofdstuk 4 ‘Corporate liti-
gation’ draait om LaSalle (  NJ  2007/434 ) en Roovers/Cancun (  NJ 
 2014/286 ). In hoofdstuk 5 is het tenslotte  back to basics : 
samenhang en begripsvorming .  Dat zijn ook de  Leitmotive 
 van het arrest Eneco/Ronde van Nederland (  NJ  2015/2 ). 
Met instemming citeert Van Schilfgaarde annotator Tjong 
Tjin Tai:     

 “Onderhavig arrest stelt een duidelijke grens aan het 
leerstuk van samenhangende overeenkomsten: relative-
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ring van de binding van overeenkomsten betekent niet 
dat het partij-begrip geen betekenis meer toekomt. In 
beginsel binden overeenkomsten slechts partijen. Dit 
arrest lijkt mij uit systematische oogpunt juist en wen-
selijk”.     

 Niet alleen rechtspraak komt in dit boek – uitvoerig – aan de 
orde. Ook met de doctrine treedt de auteur in discussie. De 
oudere lezer zal zich mogelijk de golf aan verontwaardiging 
– en enthousiasme – herinneren die Jan van Dunné met zijn 
Leidse proefschrift over normatieve uitleg veroorzaakte. 
Kort geleden kwam de normatieve uitleg aan de orde bij 
de jaarvergadering 2016 van de Vereniging voor burgerlijk 
recht, maar heel zijdelings, zonder dat dit – behalve bij Van 
Dunné zelf – tot enige commotie aanleiding gaf. Dankzij Van 
Schilfgaarde herleeft de oude discussie. Hij vindt de visie 
van Van Dunné ‘verfrissend’ maar heeft overigens funda-
mentele bezwaren: gaat Van Dunné niet voorbij aan het sys-
teem voor niet-juristen en aan het gegeven dat handelingen 
doorgaans niet doelloos worden verricht.   

 (P. van Schilfgaarde,  De redelijkheid en billijkheid in het on-
dernemingsrecht , Deventer: Wolters Kluwer 2016, 311 p.)     

  3.  25 jaar nieuw Burgerlijk Wetboek   

 Op 1 januari van dit jaar was het vijfentwintig jaar gele-
den dat – grote delen van – het nieuw Burgerlijk Wetboek 
in werking trad(en). Tijd voor het  WPNR  om met een the-
manummer de balans op te maken. Elf onderwerpen wor-
den belicht. Sjoerd Bakker (Curaçao; zie ook diens bijdrage 
‘De redelijkheid en billijkheid in  art. 3:12  BW en het con-
cordantiebeginsel’,   NTBR  2017/7  (p. 46-52)) wijst op ‘de re-
ceptiefunctie van de redelijkheid en billijkheid’. Hij bedoelt 
daarmee dat redelijkheid en billijkheid thans zijn te be-
schouwen als doorgeefluik voor maatschappelijke normen. 
Daarnaast hebben redelijkheid en billijkheid twee andere 
functies: een transformatiefunctie en een delegatiefunctie. 
De receptiefunctie illustreert Bakker aan de hand van een 
drietal arresten: tandarts (  NJ  2004/117 ), Dexia/De Treek (  NJ 
 2012/182 ) en De Ronde Venen/Stedin (  NJ  2012/685 ). Rede-
lijkheid en billijkheid blijken hier met succes bij te dragen 
aan het actuele discours over grondrechten, de bescher-
ming van de consument in combinatie met de opkomst van 
gevaarlijke financiële producten en de opzegbaarheid van 
duurovereenkomsten (p. 1-9). Jac. Hijma (Leiden) is tevre-
den met het nieuwe nulliteitenrecht. Non-existentiege-
dachten zijn naar de historie verbannen. Het  Leitmotiv  dat 
nietigheden en vernietigbaarheden niet verder mogen in-
grijpen dan hun ratio rechtvaardigt, is goed gekozen. Alleen 
 art. 3:40  BW is een zwakke stee, maar de rechtspraak weet 
hier wel raad mee (p. 10-17). Steven Perrick (Amsterdam) 
geeft in de titel van zijn opstel zijn conclusie meteen weg: 
‘De gemeenschapstitel is een geslaagd product van wetge-
ving’ (p. 18-23). Toon van Mierlo (Rotterdam/Groningen) 
heeft nooit een traan gelaten om de afschaffing van de fi-
duciaire zekerheidsoverdracht per 1 januari 1992. Het – in-
middels: zilveren – vuistloos en stil pandrecht voldoen ge-

heel aan de eisen van de rechtspraktijk (p. 24-27). Lodewijk 
Smeehuijzen (VU) acht ‘Het verjaringsrecht van het nieuwe 
BW [is] een vooruitgang ten opzichte van het oude recht’ 
(p. 28-33).   

 De eerste auteur met forse kritiek is Eric Tjong Tjin Tai 
(Tilburg), die de wettelijke regeling van de niet-nakoming 
ongelukkig geformuleerd acht. In overeenstemming met 
Hartkamp en Sieburgh ziet hij deze regeling als verouderd. 
Beter zou het zijn verzuim van rechtswege als hoofdregel 
aan te merken (p. 34-38). Kasper Jansen (Leiden) bespreekt 
twee tendensen in het schadevergoedingsrecht: de accent-
verschuiving van schadevergoeding naar herstel en consti-
tutionalisering. Deze tendensen kunnen binnen het scha-
devergoedingsrecht worden opgevangen en vragen niet om 
oprekking van het schadebegrip (p. 39-45). Arvin Kolder en 
Fokko Oldenhuis (beiden Groningen) stellen dat de indertijd 
bestaande vrees voor uitdijing van het aansprakelijkheids-
recht ongegrond is gebleken (p. 46-52). Charlotte Pavillon 
(Leiden, thans Groningen) werpt de vraag op in hoeverre 
het NBW de consument beschermt tegen verrassende be-
dingen. Dat gebeurt te weinig, concludeert zij, zeker in ver-
gelijking met het Duitse en het Engelse recht. Een wijziging 
van het BW is evenwel niet nodig: voldoende soulaas wordt 
geboden door een striktere terhandstellingsplicht bij ver-
rassende bedingen, de uitbreiding van  art. 6:238 lid 2 BW  
met een vernietigingssanctie en een invulling van  art. 6:248 
lid 2 BW  (p. 53-60).   

 Sanne van Dongen (Nijmegen) verwerpt net als in haar dis-
sertatie, in navolging van die van Edgar du Perron, het stre-
ven naar een algemene wettelijke regeling voor overeen-
komsten en derden. Die is haars inziens niet nodig omdat 
het nieuw BW in specifieke situaties voldoende handvaten 
voor deeloplossingen kent (p. 61-67). De kooptitel in het 
nieuwe BW is de afgelopen vijfentwintig jaar herhaaldelijk 
– daar al dan niet toe aangezet door Europees recht – gewij-
zigd. Pim Huijgen (Leiden) meent dat hierdoor de beoogde 
eenheid, transparantie en soberheid van de regeling in het 
gedrang zijn gekomen. Zijn bijdrage mondt uit in een twee-
tal aanbevelingen. In de eerste plaats pleit hij voor invoe-
ring van een algemeen deel in titel 7.1 BW met daarna bij-
zondere gedeelten voor specifieke vormen van koop, zoals 
consumentenkoop, koop van roerende zaken en koop van 
onroerende zaken. In de tweede plaats wil Huijgen de koper 
de keus bieden tussen een onderhandse akte met drie dagen 
bedenktijd dan wel een notariële koopakte. Hij doet daartoe 
een uitgewerkt voorstel (p. 68-74).   

 De conclusie? Tevredenheid lijkt alom troef. Alleen de rege-
ling van de niet-nakoming scoort een onvoldoende (Tjong 
Tjin Tai), terwijl ook de regelingen van de algemene voor-
waarden (Pavillon) en de koop (Huijgen) verbetering behoe-
ven.   

 (Themanummer 25 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek,  WPNR 
 7133 (2017, p. 1-74))     
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  4.  Uitleg   

 Op 7 juni 2016 promoveerde in Leuven, bij Bernard Tilleman 
en Alain Verbeke, Johanna Waelkens op een studie over uit-
leg van overeenkomsten. Het is een lijvig maar tevens le-
zenswaardig boek geworden. De auteur studeerde niet alleen 
rechten maar ook klassieke talen, hetgeen in haar methode 
van aanpak is terug te vinden. Vier stelsels betrekt de auteur 
bij haar onderzoek: België met de subjectieve werkelijke par-
tijbedoeling, Frankrijk idem, Nederland met de geobjectiveer-
de werkelijke partijbedoeling en Engeland met de objectieve 
partijbedoeling. Daarnaast komen ook internationale regel-
complexen zoals   DCFR , UNIDROIT Principles  en  Weens koop-
verdrag  aan de orde. Dat geschiedt in vier delen: I. de basisin-
terpretatieregel: bedoeling primeert op letterlijke betekenis; 
II. methode voor het achterhalen van de bedoeling; III. Regels 
van voorkeursinterpretatie zoals  in favorem consumentis, 
contra venditorem, contra proferentem, contra assicuratorem 
 en  contra stipulatorem;  IV. Algemeen besluit. Dit alles mondt 
uit in een beantwoording van de vraag hoe een coherent en 
werkbaar systeem van interpretatie van rechtshandelingen er 
in België uit moet zien. Dat is volgens Waelkens heel simpel: 
de Belgische regelgeving kan wel enige aanpassingen gebrui-
ken. Nodig zijn deze evenwel niet, immers een aantal regels 
komt voor afdanking in aanmerking – ‘Zo mogen ook in Bel-
gië de regels die de extensieve en restrictieve interpretatie 
beschrijven en de bepalingen die erop gericht zijn de ideale 
bedoeling te achterhalen, geschrapt worden. Ook  contra ven-
ditorem  en  contra assicuratorem  mogen afgeschaft worden. De 
uitlegging te goeder trouw zou duidelijker aan bod mogen ko-
men in de wet. Verder zou ook in België de regel  contra profe-
rentem sensu stricto  wettelijk verankerd mogen worden’. Maar 
deze regels kunnen zonder probleem in de tekst blijven staan, 
terwijl omgekeerd regels die thans ontbreken niet noodzake-
lijkerwijs in de wet behoeven te worden opgenomen, nu in de 
rechtsleer consensus over hun toepassingsgebied en invulling 
bestaat.   

 Aan ruim 900 pagina’s had Waelkens niet voldoende om een 
volledig beeld van de uitlegregels te schetsen. In een afzon-
derlijke uitgave analyseert zij een aantal uitleg clausules . Zij 
onderscheidt deze in clausules die een keuze inhouden van de 
methode volgens dewelke een overeenkomst moet worden 
geïnterpreteerd, clausules die optreden tegen dubbelzinnig-
heden in het contract (zoals definitieclausules, prioriteitsclau-
sules, overwegingsclausules, titelclausules en taalclausules) 
en clausules die bepalen welke elementen tot het contract be-
horen en wat de interpretatieve waarde ervan is (zoals  entire 
agreement  clausules,  no oral modification  clausules en  clauses 
de voisinage) . In zijn hierboven aangekondigde werk over  De 
redelijkheid en billijkheid in het ondernemingsrecht  excuseert 
Van Schilfgaarde zich voor de vele verkort aangehaalde wer-
ken die hij citeert. Dat is echter niets vergeleken bij Waelkens 
die alleen al voor haar verwijzingen naar literatuur over  en-
tire agreement clausules  vele pagina’s nodig heeft.   

 (Johanna Waelkens,  Interpretatie van overeenkomsten en 
eenzijdige rechtshandelingen,  diss. Leuven, Antwerpen: 

Intersentia 2016, 913 p.; Johanna Waelkens,  Interpretatie 
van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen/clausu-
les,  Antwerpen: Intersentia 2016, 270 p.)     

  5.  Gewijzigde omstandigheden in het 
contractenrecht   

 Op 23 augustus 2016 verdedigde Michaël de Potter de ten 
Broeck bij Ignace Claeys te Gent een dissertatie over gewij-
zigde omstandigheden in het contractenrecht. Een leveran-
cier van stalen buizen komt in de problemen om tegen de 
overeengekomen prijs te leveren omdat de prijs voor staal op 
de markt plotseling snel stijgt. De cassatiezaak die hierover 
handelt wordt in België als een schoolvoorbeeld van twee 
leerstukken gezien, de overmachtsleer en de imprevisieleer. 
De auteur onderzoekt in zijn studie of situaties die klassiek 
onder de imprevisieleer zouden vallen niet onder de noemer 
van de overmachtsleer zijn te brengen. Zijn studie bevat vier 
delen. In het eerste deel worden de klassieke visies op de 
overmachts- en de imprevisieleer uiteengezet. Daarbij valt 
op dat de toepassingsvoorwaarden voor de overmachtsleer 
toelaten om rekening te houden met situaties die traditio-
neel onder de imprevisieleer zouden vallen. Het tweede deel 
van het boek stelt het onderscheid tussen onmogelijkheid en 
ernstige bemoeilijking centraal. De overige toepassingsvoor-
waarden voor de overmachtsleer komen aan bod in deel drie. 
In het vierde deel wordt ingegaan op de vraag of de rechtsge-
volgen van de overmachtsleer geschikt zijn voor de situaties 
die traditioneel onder de imprevisieleer zouden vallen. Het 
antwoord op deze vraag luidt – genuanceerd – bevestigend. 
De situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbe-
houden, kunnen onder de overmachtsleer worden gebracht, 
zonder daarbij de overmachtsleer geweld aan te doen.   

 Het proefschrift behandelt Belgisch, Duits, Engels en Frans 
recht, alsmede   PECL ,  DCFR , CESL  en  CISG.  Het Nederlandse 
recht komt alleen eclectisch aan bod, nu het volgens de au-
teur niet noemenswaard afwijkt van het Duitse recht. Welke 
Nederlandse auteurs worden in deze Belgische studie ge-
citeerd? Toch nog heel wat: Asser, Bonnet, Brunner, Van 
Dam, Van Dunné, Goedmakers, Hesselink, uw kroniekschrij-
ver, Hijma, de Jong, Kornet, Krans, Momberg, Nieuwenhuis, 
Reurich, Van Schendel, Smits, Snijders, Stolker, De Tavernier, 
Valk en Wissink.   

 In een bijlage vermeldt de auteur een selectie van 118 uit-
spraken van feitenrechters die op grond van de bewoordin-
gen het onmogelijkheidsvereiste bij de overmachtsleer eer-
der op een absolute dan wel op een redelijke wijze invullen.   

 (M. de Potter de ten Broeck,  Gewijzigde omstandigheden in 
het contractenrecht,  Antwerpen: Intersentia 2016, 436 p.)     

  6.  Potestas alienandi   

 Het zal niet zo vaak voorkomen, dat een Chileens jurist in ons 
land in de rechtsgeleerdheid promoveert. In Utrecht deed 
Rodrigo Momberg dat en in Rotterdam Javier Rodríguez, 
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beiden in het Engels. Rodriguez deed dat bij Laurens Win-
kel en Tammo Wallinga over de vervreemdingsbevoegdheid 
met als ondertitel ‘Eigendomsoverdracht door een niet-
eigenaar vanaf het Romeinse recht tot het Ontwerp voor 
een Gemeenschappelijk Referentiekader’.  Terug naar de 
bronnen,  is het motto dat Rodríguez aan zijn onderzoek had 
kunnen meegeven, want in de negentiende eeuw hebben de 
Duitse Pandectisten de figuur van de eigendomsoverdracht 
door een niet-eigenaar helemaal verkeerd geïnterpreteerd. 
Enerzijds werd verdedigd dat deze mogelijkheid niet in de 
klassieke tijd maar pas in een later stadium is ontwikkeld, 
als onderdeel van het geleidelijk loslaten van het verbod op 
directie vertegenwoordiging. Anderzijds werd met betrek-
king tot het moderne recht de eigendomsoverdracht door 
een niet-eigenaar geheel gezien in het licht van de leer van 
de directe vertegenwoordiging. De auteur heeft het Ro-
meinse recht nieuw doordacht en daarop zijn kritiek op 
de Pandectisten gebaseerd. Aan het slot komt de nefaste 
uitwerking van de Pandectisten op het moderne recht aan 
de orde. Daarbij betrekt hij Argentijns, Belgisch, Chileens, 
Colombiaans, Duits, Europees ( DCFR ), Ecuadoriaans, Frans, 
Hondurees, Italiaans, Mexicaans, Oostenrijks, Portugees, 
Salvadoraans, Spaans, Uruguayaans, Venezolaans (Andrés 
Bello) en Zwitsers recht, alsmede het Nieuwe Testament 
(eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs) en  mixed juris-
dictions  zoals die van Louisiana, Schotland en Zuid-Afrika.   

 Bij dit alles komt ook een fors stuk Nederlands recht – zoals 
Nationaal Grondbezit/Kamphuis,   NJ  1974/346  – aan de orde.   

 (Javier Esteban Rodríguez Diez,  Potestas alienandi/Transfer 
of ownership by a non-owner from Roman law to the  DCFR , 
 diss. Rotterdam, Oisterwijk: Wolf 2016, 491 p.)     

  7.  Winstafdracht   

 Jarenlang is het een wat ondergeschoven kind van ons scha-
devergoedingsrecht geweest: de winstafdracht.  Art. 6:104  
BW lijkt er een basis voor te bieden, maar het is allerminst 
zeker dat deze basis van de Hoge Raad mag worden benut 
– zie bijv. Ester de Boer en Nathalie Eeken, Winst als scha-
devergoeding? Over de bruikbaarheid van art. 6:104 BW 
in het huurrecht,  Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte 
 2008, p. 172. Ook elders in de wereld wordt de vraag ge-
steld. In zijn  Habilitationsschrift  voor Münster geeft André 
Jansen een overzicht van de ontwikkeling van het Duitse 
rechtover winstafdracht. Uitgangspunt van deze studie is 
de gedachte dat  crime should not pay.  De auteur werkt dit 
uit ‘im Immaterialgüterrecht, im Recht der ergänzenden 
wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes, im (…) Persön-
lichkeitsrecht als auch in Kartellrecht’. Hij verbindt hieraan 
het voorstel tot ‘Einführung einer präventiven Gewinnab-
schöpfung’ in het privaatrecht. Dat biedt weliswaar‚ ‘kein 
universelles Instrument zur Beseitigung sämtlicher haf-
tungsrechtlicher Probleme oder aller daraus resultierenden 
Verhaltensfehlsteurerungen (…). Wird die Gewinnabschöp-
fung aber als eigenständige schadensrechtliche Zusatzsank-
tion zur Verhinderung effizienter vorsätzlicher Verletzun-

gen absoluter Rechtspositionen verstanden und präventiv 
optimal austariert, so bildet sie einen bedeutsamen Pfeiler 
der privaten Verhaltenssteuerung und trägt maβgeblich 
zum verbesserten Rechtsgüterschutz bei’.   

 (Ewoud Hondius, André Janssen (red.),  Disgorgement of pro-
fits/Gain-based remedies throughout the World,  Heidelberg: 
Springer 2015, 507 p.; André Janssen,  Präventive Gewin-
nabschöpfung, Habilitationsschrift Münster,  Tübingen: Mohr 
2017, 693 p.)     

  8.  Inleiding tot het privaatrecht voor 
gevorderden   

 Jan Smits is wat men noemt een  prolific writer.  Onlangs ver-
scheen van zijn hand een  Advanced introduction to private 
law.  Er verschijnen in ons land heel wat inleidingen tot het 
recht, maar dit is een bijzonder boek. Een uitgave die ook de 
doorgeleerde jurist met plezier zal raadplegen. In slechts 130 
pagina’s geeft Smits een prachtig overzicht van de ontwikke-
ling van de belangrijkste deelgebieden van het privaatrecht. 
Na het doel van de uitgave te hebben aangekondigd en de 
stof te hebben afgebakend bespreekt hij achtereenvolgens 
de overeenkomst, aansprakelijkheid, eigendom, familie en 
erfrecht. De leidende gedachte van Smits is dat verschil-
lende stelsels eenzelfde soort problemen moeten oplossen, 
maar dat op geheel uiteenlopende wijze doen. De  redenerin-
gen  die het privaatrecht hierbij hanteert, zijn evenwel weer 
uniform. Hoewel het boek focust op Amerikaans, Duits, 
Engels en Frans recht, zijn de aangeduide redeneringen dan 
ook veelal inwisselbaar. In het eerste hoofdstuk ontkomt 
Smits er niet aan een verklaring te geven voor het verschil 
tussen  common  en  civil law.  In dit hoofdstuk zet de auteur 
tevens uiteen welke doelstellingen het privaatrecht kan 
hebben. Het hoofdstuk over contractenrecht vangt aan met 
een schets van de contractvrijheid, die wordt gevolgd door 
een bespreking van totstandkoming, inhoud, sancties en 
handhaving, nakoming, schadevergoeding en beëindiging. 
Het aansprakelijkheidsrecht wordt uiteengezet aan de hand 
van schuldaansprakelijkheid, risico-aansprakelijkheid, af-
schrikking, causaal verband en alternatieven. Smits wijst op 
de golfbeweging: in de negentiende eeuw voerde Duitsland 
een sociale verzekering voor arbeidsongevallen, maar in En-
geland werd deze juist afgeschaft vanwege de claimcultuur 
– zie hieronder nr. 10. Vervolgens komen het goederenrecht, 
personen- en familierecht en erfrecht aan bod. Het is niet 
altijd zware kost. De vraag of honden kunnen erven wordt 
door de auteur behandeld aan de hand van voorbeelden ont-
leend aan de website <the-world-richest-animals>.   

 Smits sluit zijn studie af met een pleidooi voor de autonomie 
van de rechtssubjecten: ‘private law allows individuals to 
know better than the state or anyone else what suits their 
needs and interests and to act accordingly’.   

 (Jan M. Smits,  Advanced introduction to private law,  Cheltenham: 
Elgar 2017, 130 p.)     
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  9.  Privaatrecht en macht down under   

 Enige tijd geleden kondigde ik in deze kroniek een Duitse 
bundel aan over recht en macht. Deze eindigde met de con-
clusie ‘dass Macht im Forschungsfokus einer normativen 
Arbeit kein einheitlich zu definierendes empirisches Phe-
nomen darstellt’. Over hetzelfde thema verscheen begin dit 
jaar een bundel uit enige  common law  stelsels: Australië, Ca-
nada, Engeland en Nieuw Zeeland. Een omschrijving van het 
begrip economische macht vinden we in hoofdstuk 10 van 
Ross Grantham: ‘John Kenneth Galbraith, following Weber, 
defined power as existing where “someone or some group is 
imposing its will and purpose or purposes on others, inclu-
ding on those who are reluctant or adverse. The greater the 
capacity to impose such will and achieve the related pur-
pose, the greater the power”’.   

 De bundel bevat de inleidingen die werden uitgesproken 
op een conferentie die op 11 september 2015 plaatsvond te 
Brisbane. De redactie was in handen van Kit Barker, Simone 
Degeling, Karen Fairweather en Ross Grantham. Het boek 
bevat twaalf hoofdstukken, verspreid over drie delen. 
Deel 1 behelst een inleiding van Kit Barker (Brisbane) ge-
titeld ‘The dynamics of private law and power’ (p. 3-28). 
In deel 2 zijn drie hoofdstukken ondergebracht. Warren 
Swain (Auckland) werpt een verrassend liberale blik op de 
negentiende eeuw die bij ons juist als legistisch geboek-
staafd wordt – terecht herinnert hij er aan dat het contrac-
tenrecht van die tijd door juryrechtspraak werd beheerst 
(p. 31-51). Karen Fairweather (Brisbane) schetst de wegen 
waarlangs van 1700-1974 werd ingegrepen in onereuze 
consumentenkrediettransactie(p. 53-82). Peter Cane (Cam-
bridge) bespreekt de vraag waarom in het Engelse recht 
geen algemeen leerstuk van onrechtmatige overheidsdaad 
is ontwikkeld. De algemene strekking van zijn betoog is 
‘that history and structure can tel lus a great deal about 
Legal values that looking at the values in isolation cannot’ 
(p. 83-104).   

 De overige acht hoofdstukken zijn te vinden in deel 3: Craig 
Rotherham (Nottingham) wijst erop dat rechters traditio-
neel eigendomsrecht onberoerd lieten maar dat hier gelei-
delijk verandering in komt (p. 107-135). Matthew Harding 
(Melbourne) gaat in op het trustrecht (p. 137-158). Een tries-
te geschiedenis wordt ons voorgelegd door Simone Degeling. 
Op 20 december 2005 maakte Rebekah Lawrence een eind 
aan haar leven. Zij had zojuist de cursus  The Turning Point 
 van  People Know How  gevolgd. Deze cursus werd omschre-
ven als een ‘journey to the core of the human spirit, develo-
ping emotional maturity, intelligence, soulfulness that dee-
pens the quality of life through recollection and the practice 
of self-mastery’. Rebekah had voordien geen psychiatrische 
aandoening; wel had zij onenigheid met haar man over het 
al dan niet krijgen van een kind. In haar bijdrage onderzoekt 
Simone Degeling (Sydney) niet de strafrechtelijke aspecten 
van deze zaak, maar de contractuele: leveren de financiële 
verplichtingen en de aanmoediging om vrijwilligerswerk 
voor de organisatie te doen  undue influence  op (p. 159-175). 

Donal Nolan geeft een overzicht van recente rechtspraak in 
Australië, Canada, Engeland en Nieuw Zeeland inzake aan-
sprakelijkheid van overheidsfunctionarissen ( misfeasance in 
public office)  (p. 177-205). Kit Barker (Brisbane) bediscussi-
eert het begrip discretionaire bevoegdheid (p. 207-237).   

 Ross Grantham (Brisbane) analyseert de onderneming als 
bron van macht. Uiteraard begint zijn verhaal bij het Britse 
equivalent van de Verenigde Oostindische Compagnie: de 
 British East India Company.  Via economische macht en niet-
economische macht komt hij terecht bij legitimiteit en de 
onderneming als concessie van de overheid (p. 239-262). 
Mayo Moran (Toronto) wijst op de toegenomen betekenis 
van aansprakelijkheid van religieuze en publieke instellin-
gen die in Canada sinds 2005 geen vrijstelling van aanspra-
kelijkheid meer hebben. Behalve via immuniteiten wordt 
dit bereikt door meer subtiele mechanismen. In Engeland 
is het standaardarrest  Dorset Yacht  waarin Lord Denning 
aansprakelijkheid voor jongens in een opvoedingsgesticht 
afwees –  Home Office v the Dorset Yacht Co, (1969) 2 QB 426 , 
maar werd  overruled  door het  House of Lords – Home Office 
v Dorset Yacht Co, [1970] AC 1004 (HL)  (p. 263-283). Philip 
McMurdo (Brisbane) brengt, verrassend, de  class actions 
 ter sprake, in het bijzonder in het licht van de  Fostiff  zaak, 
 Campbells Cash and Carry v Fostif, [2006]  HCA  41, (2006) 229 
CLR 386  (p. 285-300).   

 (Kit Barker, Simone Degeling, Karen Fairweather, Ross Grantham 
(red.),  Private law and power,  Oxford: Hart 2017, 306 p.)     

  10.  Claimcultuur   

 In 2004 werd in Ierland de  Personal injuries assessment 
board (PIAB)  opgericht. Om dit feit te gedenken vond op 23 
en 24 mei 2014 aan de  University of Limerick  een conferen-
tie over ‘comparative tort law reform in the 21st century’ 
plaats. Twee jaar nadien zagen de  conference papers  het 
licht. Na een inleiding van de beide redacteuren, Eoin Quill 
en Raymond Friel (beiden Limerick), telt het boek twaalf 
hoofdstukken verdeeld over vier delen. Deel I vangt aan met 
een bijdrage van Ken Oliphant (Bristol) die voorzien is van 
een aansprekende titel: ‘The whiplash capital of the world: 
genealogy of a compensation myth’. Hoewel het verschijnsel 
al enige decennia bekend is, dateert de juridische discussie 
over de afwikkeling hiervan slechts van enkele jaren terug 
zoals Oliphant laat zien (p. 15-36). Richard Lewis (Cardiff) 
bespreekt de stelling ‘that unwarranted claims have been 
generated for which ultimately we all must pay’. De auteur 
voorziet dat de stijging van de toewijzingen in serieuze za-
ken nog wel enige tijd zal voortgaan, met als gevolg dat de 
discussie zal aanhouden (p. 37-59). Erik Knutsen (Kingston, 
Ontario) bepleit letselschadestelsels niet alleen in het licht 
van efficiency maar ook van rechtvaardigheid vorm te ge-
ven (p. 60-71).   

 Het tweede deel beslaat eveneens drie hoofdstukken. Engels 
– en Amerikaans, Canadees, Nieuw-Zeelands, enz. – recht is 
zoals bekend in oorsprong  rechtersrecht.  Maar meer en meer 
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intervenieert de wetgever. Het aansprakelijkheidsrecht is 
het laatste bastion dat onder de oprukkende wetgeving lijkt 
te bezwijken. Bij ons bekend is vooral de revolutionaire wij-
ziging van het ongevallenrecht in Nieuw Zeeland. Maar ook 
in Australië is recenter, vanwege de stijging van de verze-
keringspremies, de wetgeving aangepast. James Goudkamp 
(Oxford) laat zien dat haastige spoed ook hier zelden goed 
is (p. 75-94). Ook in Canada is wetgeving geïntroduceerd 
om aansprakelijkheid bij letselschade te limiteren, zoals Jeff 
Berryman (Windsor, Ontario) aangeeft (p. 95-112). Denise 
Amram (Pisa) acht het wenselijk dat op het punt van letsel-
schadevergoeding  databases  worden ontwikkeld teneinde 
schrijnende verschillen op het nationale vlak tegen te gaan. 
Een goed voorbeeld is het  Osservatorio della giurisprudenza 
in materia di danno alla persona  te Pisa (p. 113-122).   

 De drie hoofdstukken ondergebracht in deel III zien op ‘The 
process for delivery of damages’. Aan het begin van dit mil-
lennium bestond er in Engeland net als bij ons de vrees dat 
de claimcultuur uit de hand zou lopen. In april 2013 leidde 
dit tot overheidsingrijpen om proceskosten te reduceren en 
een proportionele afweging van schade en kosten te maken. 
Niet iedereen was met deze maatregelen gelukkig. Gesteld 
werd dat het aansprakelijkheidsrecht zo via de achterdeur 
werd herzien. Annette Morris (Cardiff) beschrijft de  Woolf 
reforms  van het Engelse procesrecht als een  big bang  (p. 125-
147). Dorothea Dowling (Dublin) is de eerste voorzitter van 
de  PIAB.  Zij is daarom de persoon bij uitstek om stil te staan 
bij de eerste twaalf jaar van dit college (p. 148-182). Carol 
Newlands (Deakin, Victoria) geeft eveneens een overzicht 
van de historische ontwikkeling van in haar geval de  Me-
dical panels  die 25 jaar geleden in de Australische deelstaat 
Victoria zijn opgericht (p. 183-214).   

 Ook het slotdeel telt drie hoofdstukken. John Kleefeld (On-
tario) schreef een qua omvang wat uit de hand gelopen 
bijdrage over medeschuld in Canada. De auteur bepleit de 
totstandkoming van een  Apportionment of liability act.  Mijn 
voorkeur zou uitgaan naar een andere suggestie: de  Contri-
butory fault act  (p. 217-299). Desmond Ryan (Dublin) analy-
seert vanuit Iers perspectief het Engelse arrest  Tomlinson v 
Congleton Borough Council [2003] UKHL 47, [2004] 1 AC 46 per 
Lord Hoffmann  (p. 300-319). In de wereld van de sport loopt 
het met de aansprakelijkheid voor letselschade volledig uit 
de hand. Tegen deze populaire visie wordt stelling geno-
men door de advocaat Tim O’Connor. Er is zijns inziens geen 
zweem bewijs hiervoor te vinden. Niettemin heeft de angst 
voor aansprakelijkstelling ook de sportvelden bereikt. Niets 
van aantrekken is het advies van O’Connor: blijkens een 
door weinigen opgemerkte wet van 2011 zijn vrijwilligers 
in de sport vrijgesteld van aansprakelijkheid (p. 320-334).   

 Het boek is zoals we van Hart gewend zijn voorzien van re-
gisters.   

 (Eoin Quill en Raymond Friel (red.),  Damages and compen-
sation culture/Comparative perspectives,  Oxford: Hart 2016, 
342 p.)     

  11.  Een gids over internationaal handelsrecht   

  America first  is tegenwoordig een gevleugelde uitdrukking 
van veel Amerikanen – althans van één van hen. Op het ge-
bied van de internationale handel is deze ook bijna helemaal 
waar. De Verenigde Staten zijn – na China – ’s werelds één 
na grootste exporteur. Dit boek gaat over internationale 
transacties. De auteur is verbonden aan de universiteit van 
Florida. Hij reist veel en is ook in Europa goed bekend. Zijn 
boek telt zeven delen. Deel I ziet op de juridische omgeving 
van internationale transacties, waaronder  risk management . 
Na een inleiding komen de ethische aspecten, de strategie en 
geschilbeslechting aan de orde. Tot de ethische aspecten re-
kent DiMatteo culturele verschillen in normen en waarden, 
steekpenningen en corruptie, armoedebestrijding en kli-
maatverandering. Deel II gaat over regulering van de handel 
door de  World Trade Organisation  en vrijhandelsassociaties. 
Deel III focust op handel met de Europese Unie en China. 
Deel IV gaat in op de klassieke rechtsvergelijking, inclusief 
het Weense kooprecht, maar ook met inbegrip van Romeins 
recht. Deel V gaat over in- en uitvoer van financiering, deel 
VI over intellectuele eigendom en deel VII over investerings-
recht en elektronische handel. Het boek is voorzien van tal 
van oefeningen, zoals ‘Visit the web site of the Cyberspace 
Law Center at  http://www.cyberlaw.com . Prepare a report on 
recent developments in the area of international piracy and 
patent infringement’. Nederlandse ontwikkelingen komen 
bij DiMatteo niet in bijzondere mate aan de orde, of het moest 
de zaak Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. (2013) zijn.   

 (Larry A. DiMatteo,  International business and the legal en-
vironment,  derde druk, New York: Routledge 2017, 654 p.)     

  12.  Festen   

 Het gebeurt niet vaak dat dit tijdschrift aandacht besteedt 
aan juridische ontwikkelingen in Denemarken. Dat is jam-
mer, want de rechtsontwikkeling in dat land is zeker de 
moeite van kennisneming waard. Daar komt bij dat de taal 
minder moeilijk te lezen is dan men aanvankelijk mogelijk 
denkt. Van alle Europese talen buiten de geijkte Grote Drie 
– Duits, Engels en Frans – en het aan dat laatste verwante 
Romaanse talen Italiaans, Portugees en Spaans, is Deens de 
taal die zich op het punt van het lezen – ik heb het niet over 
de uitspraak – het eenvoudigst laat leren. Ook is veel in het 
Engels overgezet. Belangrijker is echter zoals gezegd dat 
Deens recht ons wat te leren heeft.   

 Dat geldt zeker voor de bundel die Peter M ø gelvang-Hansen 
eind vorig jaar bij gelegenheid van zijn afscheid van de  Co-
penhagen Business School  – een instelling die in Denemar-
ken eenzelfde status heeft als de Universiteit van Kopenha-
gen – ontving .  De meeste van de 34 bijdragen zijn in het 
Deens gesteld. De lezer die zich vanavond nog aan de studie 
van de Deense taal zet, kan deze over enkele weken denke-
lijk zelf lezen. Met het oog op degenen die nog niet zover 
zijn, houd ik het echter op een aankondiging van vooral de 
Engelstalige opstellen.    
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  12.1  GB   
 In de  offshore  industrie zijn  knock for knock  bedingen niet 
ongebruikelijk: gelet op de grote risico’s spreken partijen af 
dat elk haar eigen risico’s draagt – en zo nodig verzekert. 
Zijn dergelijke clausules geldig naar Deens recht? Hen-
rik Lando (Copenhagen Business School, verder: CBS) en 
Jannick Kofoed Mortensen (Horten) deden er – empirisch – 
onderzoek naar. Hun conclusie is dat derden er in geen geval 
schade van mogen lijden, maar dat deze clausules door de 
rechter buiten gevallen van grove schuld niet te gemakkelijk 
terzijde zouden mogen worden geschoven (p. 273-294).   

 René Franz Henschel (Aarhus) schrijft in zijn bijdrage ‘Spe-
cific performance in Danish contract law: legal analysis and 
law & economics’ over de navolgende casus. In mei 1974 
sloot een oliemaatschappij een overeenkomst met een ben-
zinestation. Bij de beëindiging van de overeenkomst ont-
stond tussen partijen onenigheid over de vergoeding voor 
het gebruik van de olietanks die gedurende de looptijd van 
het contract eigendom waren gebleven van de oliemaat-
schappij. De oliemaatschappij eiste de tanks daarom terug, 
waartegen het benzinestation zich beriep op het feit dat 
de betrokken contractsclausule onredelijk bezwarend was 
en derhalve ongeldig conform par. 36 van de Contracten-
wet. De hoogste Deense rechter stelde het benzinestation 
in het gelijk ( Ugeskrift for Retsvesen  1987.526 H). Henschel 
analyseert de verschillende economische theorieën die de 
hoogste rechter mogelijkerwijs aan zijn overwegingen ten 
grondslag heeft gelegd (p. 123-140).   

 Joseph Lookofsky (Universiteit van Kopenhagen) is de Deense 
kenner – van Amerikaanse herkomst – van het Weens koop-
recht. In zijn bijdrage ‘Predicting exemptions and hardship 
in CISG contracts’ kijkt hij terug op zijn van 1980 daterende 
proefschrift over art. 79 van het verdrag. Van meer alge-
mene strekking is zijn conclusie dat de waarde van buiten-
landse  CISG- precedenten afhangt van de argumentatie, de 
uitkomst, de  standing  van het gerecht en de vraag of de uit-
spraak elders navolging heeft gekregen (p. 333-346). Tanja 
J ø rgensen (Aarhus) werpt de vraag op ‘Who should take res-
ponsibility for the consumer protection?’. Daarbij gaat het 
om de vraag of de bescherming op nationaal dan wel Eu-
ropees niveau dient plaats te vinden. Voor bescherming op 
nationaal niveau pleit dat hoe dichter op de burger controle 
plaatsvindt, des te democratischer dat is. Daar staat tegen-
over dat unificatie juist voor controle op het hoogste niveau 
pleit (p. 209-232).   

 In 2005 kwam onder auspiciën van de Haagse conferentie 
voor internationaal privaatrecht het verdrag van 30 juni 
2005 inzake rechtskeuze tot stand. Inmiddels is dit Verdrag 
per 1 oktober 2015 van kracht tussen de lidstaten van de 
Europese Unie (met uitzondering van Denemarken), Mexico 
en Singapore. In 2015 is aanvullend een ontwerp voor een 
aanvullend verdrag tot stand gekomen, dat momenteel 
voorwerp van discussie is. Peter Arnt Nielsen (CBS) zet in 
zijn opstel over ‘The Hague judgments project’ de hoofdlij-
nen uiteen (p. 373-386). In veel Europese landen – niet in 

ons land waar wij het DBFM-contract kennen – bestaan in 
navolging van een OESO-aanbeveling van 2012 wettelijke 
regelingen voor publiek-private samenwerking. Christina 
Tvarn ø  (CBS) beschrijft de regelingen in Frankrijk, Ierland 
en het Verenigd Koninkrijk – en het ontbreken daarvan in 
Denemarken – in haar bijdrage ‘Optimizing public private 
partnership through legal and governmental initiatives’ 
(p. 523-546).     

  12.2  DK   
 Ik kan het niet laten toch ook enige Deenstalige bijdragen 
al is het steekwoordsgewijs te vermelden. De spanning 
tussen consumentenkrediet en contractvrijheid wordt ge-
schetst door Lennart Lynge Andersen (CBS) (p. 13-27). Børge 
Dahl (Kopenhagen) illustreert juridische argumentatie aan 
de hand van een militaire strafzaak uit 2013 van zijn eigen 
gerecht, het Deense  Højesteret  (p. 61-78). Friis Hansen (CBS) 
schrijft over de verhouding tussen vennootschapsrecht en 
contractenrecht (p. 109-121). Lars Lindencrone Petersen 
(advocaat) geeft een overzicht van de ontwikkeling van de 
schuldsanering voor natuurlijke personen van 1872 tot de 
dag van vandaag (p. 429-438). En Kim Østergaard (Odense) 
geeft aan hoe de  richtlijn pakketreizen  van 25 november 
2015 per 1 juli 2018 in het Deense recht dient te worden 
geïmplementeerd (p. 557-570).   

 (Børge Dahl, Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.),  Liber 
Amicorum Peter Møgelvang-Hansen , Kopenhagen: Ex Tuto 
2016, 576 p.)    

   Te verwachten in de volgende kroniek       
  –  Toekomst van het privaatrecht     
  –  Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding     
  –  Standaardisering van diensten     
  –  Naar een dialoog van toezichthouders     
  –  Financiële markten     
  –  Trust     
  –  Onteigening     
  –  Nederlands recht in den vreemde     
  –  Europees privaatrecht vanuit Nederlands perspectief     
  –  Europees privaatrecht vanuit Zweeds perspectief     
  –  Zweeds procesrecht                    
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