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1 Wat is commercieel contractenrecht? Van handelsrecht naar 
hoedanigheid

Commercieel contractenrecht is het contractenrecht dat van toepassing is op een 
commercieel contract1 gesloten tussen professionele partijen (niet-consumenten). 
Het kan daarbij gaan om een enorme variëteit aan contracten, zoals bij voorbeeld 
een overnamecontract in de vorm van de koop van aandelen van een vennoot-
schap (Share Purchase Agreement, SPA), een licentiecontract, een aandeelhou-
dersovereenkomst (Shareholders Agreement, SHA), een distributieovereenkomst, 
een koopovereenkomst betreffende een machine, een overeenkomst betreffende de 
ontwikkeling van onroerend goed, een overeenkomst betreffende de ontwikkeling 
van software, een overeenkomst betreffende een geldlening en een overeenkomst tot 
levering van energie.

Het overeenkomstenrecht geldt in theorie voor alle contractspartijen gelijkelijk, 
ongeacht hun hoedanigheid. De praktijk laat zien dat in de loop der jaren steeds meer 
bijzondere wettelijke en jurisprudentiële regels zijn ontwikkeld om contractspar-
tijen die zich als regel in een ongelijke machtspositie bevinden met een wederpartij 
bescherming toe te kennen. Denk aan de werknemer, de huurder en de consument. 
Vooral de bijzondere wettelijke bepalingen die de consument bescherming bieden, 
zijn talrijk en blijven toenemen, mede onder invloed van Europese richtlijnen die 
consumenten beogen te beschermen. In het Burgerlijk Wetboek (BW) is aldus een 
tweedeling ontstaan tussen contractenrecht dat van toepassing is op particulieren 
(zoals consumenten) en contractenrecht dat van toepassing is op niet-particulieren 
(ondernemers). De hoedanigheid van een contractspartij bepaalt aldus welke delen 
van het BW op haar van toepassing zijn.

Niet alleen de contractenrechtelijke wetgeving in het BW, maar ook de rechtspraak 
laat zien dat de hoedanigheid van partijen een relevante omstandigheid is bij de 
inkleuring van open contractenrechtelijke normen.2 Zo is de hoedanigheid van par-
tijen (dat partijen ondernemer zijn) van belang voor het oordeel of op een private 
aanbesteding de algemene beginselen van aanbestedingsrecht van toepassing zijn 
(zoals het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel).3 In het Haviltex-arrest 
is uitdrukkelijk geoordeeld dat bij de uitleg van een contract van belang kan zijn 
“tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van 
zodanige partijen kan worden verwacht”.4 In latere rechtspraak (sinds het Meyer 

1 Een commercieel contract is een contract waar als regel beide partijen een commerciële prestatie 
leveren (zoals de levering van goederen of diensten tegen betaling van een prijs). Het dient ter 
onderscheiding van een contract om niet (zoals een schenking) en afspraken in de sociale (privé)
sfeer.

2 Zie mijn proefschrift: R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen, 1994.
3 HR 3 mei 2013, NJ 2013, 572 (KLM/CCC).
4 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex).
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Europe/PontMeyer-arrest,5 als geherformuleerd in het arrest Lundiform/Mexx6) 
heeft de Hoge Raad aanvaard dat bij de uitleg van zorgvuldig tot stand gekomen 
commerciële contracten gesloten tussen professionele partijen, de rechter als uit-
gangspunt ‘zwaar gewicht’ mag toekennen aan de taalkundige uitleg. Bij de toetsing 
van exoneratiebedingen acht de Hoge Raad sinds lang (Saladin/HBU7) als gezichts-
punt in het kader van de beantwoording van de vraag of een beroep op een exo-
neratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is 
(art. 6:248 lid 2 BW) relevant de maatschappelijke positie en onderlinge verhouding 
van partijen. In de rechtspraak geeft de Hoge Raad aan dat hij een beroep op een 
exoneratiebeding gesloten tussen gelijkwaardige professionele partijen niet spoedig 
onaanvaardbaar acht.8 De hoedanigheid van een contractspartij is eveneens expli-
ciet relevant geoordeeld door de Hoge Raad bij de beantwoording van de vraag of 
een contractant rekening moet houden met de belangen van een bij het contract 
betrokken derde.9

De hoedanigheid van de contractspartij (waaronder de hoedanigheid van onder-
nemer) bepaalt derhalve het op haar toepasselijke contractenrecht. Het voor par-
ticulieren geldende contractenrecht heeft als regel een andere, meer beschermende 
inhoud dan het voor ondernemers geldende contractenrecht.

Dat ondernemers in het contractenrecht een bijzondere juridische behandeling krij-
gen, is historisch niet nieuw en rechtsvergelijkend bezien niet bijzonder.10 In het 
klassieke Romeinse recht waren burgerlijk recht en handelsrecht nog één, maar met 
de toename van het handelsverkeer vanaf de Middeleeuwen ontstond er een bij-
zonder ongeschreven handelsrecht (de lex mercatoria) dat in de tijd van de grote 
codificaties (in de negentiende eeuw) in afzonderlijke wetboeken werd neerge-
legd.11 Voor ondernemers gold sindsdien op het continent niet enkel een bijzon-
dere invulling van het algemene burgerlijk recht, maar gold zelfs een apart wetboek. 
In Nederland was dat lange tijd het Wetboek van Koophandel (1838), dat sinds de 
inwerkingtreding van het huidige BW (1992) echter meer en meer is uitgekleed 
tot de rudimentaire vorm die het nu heeft. In Duitsland geldt voor kooplieden een 
Handelsgezetzbuch, met in voorkomende gevallen geschilbeslechting door een 
eigen handelskamer bij de rechtbank. In Frankrijk bestaat dezelfde situatie: er is 
een bijzonder wetboek voor ondernemers (de Code de commerce), met een eigen 

5 HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575 (Meyer Europe/PontMeyer).
6 HR 5 april 2013, NJ 2013, 214 (Lundiform/Mexx).
7 HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin/HBU).
8 HR 31 december 1993, NJ 1995, 389 (Matatag/De Schelde) en HR 15 oktober 2004, NJ 2005, 141 

(GTI/Zürich).
9 HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355 (rov. 3.3.2).
10 Zie kort Tjittes, a.w. (1994), p. 19-24.
11 Zie over de verhouding handelsrecht en burgerlijk recht in historisch perspectief: R.J.Q. Klomp, 

Opkomst en ondergang van het handelsrecht, 1998, R.J.Q. Klomp, Het eigen gezicht van het han-
delsrecht, preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’, 2000, p. 3 e.v., J.H.A. Lokin en C.J.H. 
Jansen, Tussen droom en daad, De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1995, 1995, p. 133 e.v.
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rechtbank (het Tribunal de Commerce).12 In die handelskamers participeren han-
delslieden als ‘leken’-rechter/bijzitter.

Zoals gezegd is het een gegeven dat in het Nederlandse contractenrecht betekenis 
wordt toegekend aan de omstandigheid dat er sprake is van een commercieel con-
tract dat is gesloten tussen professionele partijen. In zoverre is het handelsrecht niet 
dood, zoals E.M. Meijers (de geestelijk vader van het huidige BW) beweerde,13 maar 
is het handelsrecht springlevend. In mijn proefschrift heb ik het, een tikje pathe-
tisch (maar dat mag op jonge, romantische leeftijd), als volgt verwoord:

“Het handelsrecht is dood, leve de bijzondere betekenis die in het burgerlijk 
recht wordt toegekend aan de rechtsverhouding tussen ondernemers onder-
ling!” 14

Dat de rechtsverhouding tussen ondernemers onderling altijd een bijzondere plaats 
inneemt in het recht, ook als dit niet is neergelegd in een afzonderlijk wetboek maar 
een bijzondere invulling in de rechtspraak inhoudt, is van alle tijden. Lichtenauer 
verwoordde het in 1935 aldus:

“Zolang onze samenleving niet dood is zal uit de bron van beroepsmatige 
werkzaamheid van den bedrijfsman steeds nieuw recht worden gevormd, dat 
niet goed kan worden verstaan zonder kennis van zijn gedachtenwereld en 
belangen, dat als handelsrecht zijn eigen plaats zal blijven innemen, zo niet 
noodzakelijk in een apart wetboek, dan toch in de belangstelling van weten-
schap, rechtspraak en praktijk.” 15

De hoedanigheid van ondernemer leidt niet alleen tot toepassing van bijzondere 
wettelijke regels of tot een bijzondere inkleuring van het materiële recht, maar 
ondernemers kunnen in Nederland in voorkomende gevallen ook een beroep doen 
op een bijzondere ‘handelsrechtbank’. Voor geschillen binnen de onderneming is 
dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Voor internatio-
nale geschillen over commerciële contracten kan een ondernemer sinds 1 juli 2018 
terecht bij de Netherlands Commercial Court (een aparte kamer van de Rechtbank 
en het Hof Amsterdam). Nederland heeft feitelijk dan weer een (internationale) 

12 Zie voor de begrippen ‘ondernemer’ naar Duits en Frans recht: R. Hardy, Differentiatie in het 
(Europees) contractenrecht, 2009, p. 49-53, resp. p. 54-59.

13 Parl. Gesch. Alg. Deel, p. 126.
14 Tjittes, a.w. (1994), p. 31.
15 W.F. Lichtenauer, Burgerlijk recht en handelsrecht, in: Rechtskundige Opstellen (E.M. 

Meijers-bundel), 1935, p. 365.
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handelsrechtbank. Ook elders in de wereld zijn dergelijke ‘commercial courts’ in 
opmars.16 Rechtspraak is handel.17

In de nodige gevallen komen ondernemers en ondernemingen overeen dat hun 
geschillen worden beslist door middel van arbitrage, door gespecialiseerde arbi-
ters. Dat is veelal het geval bij productarbitrages (de ‘grijp en knijp’-arbitrage in 
de graanhandel, bloembollenhandel en dergelijke), maar ook bij bedrijfsoverna-
mes en geschillen in joint ventures (bijna iedere SPA, respectievelijk SHA, kent een 
arbitragebeding).

De wens van ondernemers om hun geschillen beslecht te zien door een bijzondere, 
in het commerciële contractenrecht gespecialiseerde rechter of arbiter, onderstreept 
de behoefte van ondernemers aan een eigen normering, niet alleen wat betreft het 
toepasselijke materiële recht maar ook wat betreft de wijze van toepassing daarvan 
bij geschillen.

Het commerciële contractenrecht tussen ondernemers en ondernemingen wordt 
getypeerd door een aantal kenmerken.

Ten eerste de behoefte van ondernemers/ondernemingen aan rechtszekerheid. De 
rechtspraak (vooral de arbitrale rechtspraak) heeft beslist oog voor die behoefte van 
het bedrijfsleven. Zie paragraaf 5.2.

Ten tweede de behoefte aan een eigen wijze van geschilbeslechting, waarin de rech-
ters of arbiters kennis hebben van de materie van het contract en de bijzondere 
behoeften van ondernemers/ondernemingen, als vertegenwoordigd door arbitrage 
en bijzondere rechterlijke instanties als de Netherlands Commercial Court.

Ten derde de internationale dimensie van het commerciële contractenrecht. 
Ondernemers en ondernemingen doen in veel gevallen zaken over de grens. Dat 
geldt helemaal voor Nederlandse ondernemers en ondernemingen. Wie internati-
onale contracten sluit, loopt ten eerste tegen internationale regelgeving aan (zoals 
het Weens Koopverdrag en vervoersverdragen als het CMR). Internationale com-
merciële contracten zijn ten tweede veelal in het Engels opgesteld en kennen vele 
standaardbepalingen ontleend aan Anglo-Amerikaanse contracten. Of het nu gaat 

16 Zie E. Bauw, Een Netherlands Commercial Court vanuit rechtsplegingsperspectief, in: De kansen 
voor een Netherlands Commercial Court, 2018, p. 9. Denk aan de Engelse Commercial Court als 
onderdeel van de Queen’s Bench Division van de High Court, de Commercial Court als onder-
deel van de High Court in Dublin, de Singapore International Commercial Court, en de plannen 
voor een Commercial Court in Parijs, een Engelstalige kamer van het Landgericht Frankfurt en 
de Brussels International Business Court in Brussel. Zie ook C.J.E. Brouwer en J.L. Butijn, The 
Netherlands Commercial Court: an international perspective, in: De kansen voor een Nether-
lanfs Commercial Court, 2018, p. 155 e.v.

17 Zie F. van Dijk, De economische betekenis van de NCC, in: De kansen voor een Netherlands 
Commercial Court, 2018, p. 23 e.v.
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om een internationale SPA of een internationaal distributiecontract, vele bepalin-
gen daarin zijn min of meer standaard in de hele wereld (zoals een entire agreement 
clausule, een no oral modification clausule, warranties, indemnities, evergreen clau-
sules). De contractsmodellen zijn veelal ontleend aan Anglo-Amerikaanse contrac-
ten, ook als het daarop toepasselijke recht civil law is (zoals Nederlands recht, Duits 
recht, Frans recht, Braziliaans recht, Russisch recht of Chinees recht). Contracten 
in de internationale financieringspraktijk, olie en gasindustrie, herverzekering en 
de scheepvaart worden zelfs, al jarenlang, gedomineerd door de toepasselijkheid 
van Engels recht. Gelet op die vaste praktijk zal de Brexit daarin waarschijnlijk geen 
verandering in brengen.

2 Differentiatie in commerciële contractanten: de positie van de 
kleine ondernemer/kleine onderneming

‘De ondernemer’ of ‘de onderneming’ bestaat niet. Immers, de fotograaf-zzp’er is 
een ondernemer/onderneming en Microsoft is dat ook. De machtspositie van de 
zzp’er en de machtspositie van Microsoft zijn totaal verschillend. Hetzelfde geldt 
voor het verschil in informatiepositie tussen beide ondernemingen. Microsoft heeft 
toegang tot meer en betere informatie dan de fotograaf. Indien een groter bedrijf 
informatie mist (bijvoorbeeld fiscale of juridische kennis), is het veelal in staat dat 
beter te onderkennen en die informatie in te kopen (bijvoorbeeld door adviseurs 
op het desbetreffende terrein in te schakelen). De fotograaf kan op zijn specifieke 
vakgebied uiteraard wel meer weten van fotografie dan Microsoft. In zoverre is er 
geen sprake van kennisongelijkheid. Maar buiten het eigen vakgebied van de kleine 
ondernemer ontbreekt het hem veelal aan algemene kennis (bijvoorbeeld over juri-
dische, fiscale en accountancyzaken) die een grote onderneming wel in huis heeft 
(dan wel daar eenvoudig toegang toe heeft).

Een professionele partij met een zwakkere machtspositie verdient bescherming door 
het recht indien een andere, sterkere partij daar misbruik van maakt. Het mededin-
gingsrecht dat beschermt tegen kartelvorming en misbruik van een economische 
machtspositie is daarvan het meest pregnante voorbeeld.

In het contractenrecht bestaat systematische aandacht voor de particulier (zoals de 
consument) als zwakkere contractspartij die bescherming behoeft tegen sterkere 
partijen. Het contractenrecht kent bijvoorbeeld tal van Europese richtlijnen ter 
bescherming van de consument op allerlei terreinen die in het nationale contrac-
tenrecht (het BW) zijn geïmplementeerd.

Voor de kleine ondernemer of de kleine onderneming, die soms wat betreft 
machtspositie en kennisniveau vergelijkbaar is met een consument, bestaat in het 
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contractenrecht geen systematische aandacht.18 Slechts in een incidenteel geval 
wordt de kleine ondernemer of de kleine onderneming beschermd. Ik noem de 
huurder van middenstandsbedrijfsruimte (art. 7:290 e.v. BW), de pachter (art. 7:311 
e.v. BW), en de agent in zijn verhouding met de principaal (art. 7:428 e.v. BW). De 
regeling van de algemene voorwaarden verklaart de norm van onredelijk bezwa-
rendheid (art. 6:233 onder a BW) en de informatieplicht (art. 6:234 BW) van toepas-
sing op kleine ondernemers, maar niet op grote ondernemers (art. 6:235 BW). Waar 
kleine ondernemers en kleine ondernemingen wat betreft machtspositie en ken-
nisniveau vergelijkbaar zijn met consumenten, kent de rechtspraak reflexwerking 
toe aan de zwarte en grijze lijst (art. 6:236 en 237 BW) die formeel alleen van toe-
passing zijn op consumenten. Maar niet alle regels die consumenten beschermen, 
kunnen bij wege van reflexwerking worden toegepast op kleine ondernemers en 
kleine ondernemingen die wat betreft machtspositie en kennispositie vergelijkbaar 
zijn met consumenten. Zo zijn de bepalingen over colportage (afd. 6.5.2b BW) niet 
bij wege van reflexwerking van toepassing op een kleine ondernemer, omdat dit in 
de parlementaire geschiedenis onder ogen is gezien maar van toepassing uitdrukke-
lijk is afgezien.19 Een ander voorbeeld waarin de kleine en middelgrote ondernemer 
bescherming heeft gekregen is de Richtlijn betalingsachterstanden handelstrans-
acties (waarbij onder meer de hoge wettelijke handelsrente van art. 6:119a BW is 
geïntroduceerd). Deze regeling heeft mede ten doel het midden- en kleinbedrijf te 
helpen om liquiditeitstekorten te voorkomen door tijdige en volledige betaling te 
stimuleren.20 De rechtspraak laat hier en daar ook zien dat zij aandacht heeft voor de 
positie van de kleine ondernemer en de kleine onderneming in het contractenrecht. 
Een voorbeeld is rechtspraak over renteswaps die door kleine ondernemers zijn aan-
gegaan met banken, waarbij de kleine ondernemers worden beschermd vanwege 
hun informatieachterstand bij dit complexe financiële product.21

De invulling van open contractenrechtelijke normen (zoals de redelijkheid en bil-
lijkheid) hangt af van alle omstandigheden van het geval. De omstandigheid dat 
een ondernemer of onderneming groter is of kleiner wat betreft machtspositie 
(‘ bargaining power’) en/of een betere of slechtere informatiepositie heeft (kennis 
en toegang tot kennis) dan een andere ondernemer of onderneming is van invloed 
op de normering van het voorliggende geval. Hierbij is vooral van belang wat de 
wederpartij redelijkerwijs mag denken van de machtspositie en/of de informatiepo-
sitie van de ander. In het contractenrecht staan de gerechtvaardigde verwachtingen 
van partijen over en weer centraal. De schijn kan daarbij voor het wezen gaan.

Hierbij teken ik aan dat van iedere ondernemer een zekere kennis van zaken doen 
en regelgeving wordt verwacht. Immers, iedere ondernemer (hoe klein ook) wordt 

18 H.E. Schelhaas, Commerciële contracten - consistenter differentiëren, oratie EUR 2018, vraagt 
hier aandacht voor.

19 HR 27 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:996 (Booren/Grenkefinance).
20 MvT, Kamerstukken II, 2011-2012, 33171, nr. 3, p. 1 e.v. 
21 Zie J.W.A. Biemans, ‘Between a rock and a hard place’: (het gezin van) de ‘kleine ondernemer’, 

Barmhartigheid in het burgerlijk recht, preadvies VBR 2017, par. 4.2.6.
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geconfronteerd met rechtsregels (juridisch en fiscaal). Hij zal ook, anders dan een 
consument, regelmatig contracten sluiten met opdrachtgevers, opdrachtnemers, 
verkopers en afnemers en dus in enige mate vertrouwd zijn met de juridische aspec-
ten van het sluiten van contracten. Iedere ondernemer is zich ook in enige mate 
ervan bewust welke kennis bij hem ontbreekt (bijvoorbeeld juridisch, fiscaal of op 
het terrein van ICT) en dat hij dan genoodzaakt is die kennis in te kopen (door bij-
voorbeeld een advocaat, fiscalist of IT-expert in te schakelen). Dergelijke adviseurs-
kosten horen bij het ondernemen. Indien de kleine ondernemer nalaat (externe) 
kennis in te schakelen die hij ontbeert, maar waarvan redelijkerwijs verwacht mag 
worden dat hij daarvan wel gebruik zou maken (waarbij ook de kosten daarvan rele-
vant zijn), kan dat nalaten voor zijn risico komen. De Rechtbank Rotterdam heeft 
aldus geoordeeld wat betreft de huurders (kleine ondernemers) van bedrijfsruimte 
in de Markthal in Rotterdam:

“De huurders zijn allen ondernemers en zij moeten worden geacht bij het aan-
gaan van de verplichtingen die horen bij het ondernemerschap over voldoende 
kennis te beschikken. Beschikken zij niet over voldoende kennis, dan worden 
zij geacht in te zien dat zij zich deskundig laten adviseren. Als zij dat dan niet 
doen of dat advies heeft niet tot een ander onderhandelingsresultaat geleid, 
dan komt dat in beginsel voor rekening van die partij. Op deze uitgangspunten 
zijn uiteraard uitzonderingen mogelijk, maar die doen zich hier niet voor.” 22

Kennis die de ondernemer – groot of klein – niet heeft, moet hij redelijkerwijs inhu-
ren. Doet hij dat niet, dan kan die veronderstelde kennis (kennis die hij redelijker-
wijs had behoren te hebben) aan hem worden toegerekend. Bewuste naïviteit past 
geen enkele ondernemer.

Een ander verschil tussen een kleine ondernemer en een particulier is dat een kleine 
ondernemer de vrijheid heeft aan het handelsverkeer deel te nemen of niet. Een 
particulier als bij voorbeeld een consument heeft die keuzevrijheid niet.23 De consu-
ment moet eten, wonen, energie afnemen, en dergelijke.

Nog een verschil tussen een (kleine) ondernemer en een consument is dat de onder-
nemer veelal de mogelijkheid heeft een op hem rustend contractueel risico af te 
wentelen op anderen via de prijs van zijn product of dienst (eventueel via de tussen-
stap van een verzekering). Een ondernemer, ook een kleine ondernemer, kan dus 
veelal eenvoudiger (enig) risico dragen, waaronder een contractueel risico, dan een 
particulier.

Een laatste relevant verschil tussen een kleine ondernemer en een consument is 
dat een particulier (zoals een consument) in zijn hele leven waarschijnlijk nooit, 
of hoogstens een enkele keer, in een juridische procedure verzeild raakt (hij is in 

22 Rb. Rotterdam 2 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:691 (rov. 6.5).
23 Zie R.J. Klomp, in: Consument zonder grenzen (Van Delft Baas-bundel), 1996, p. 31.
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de woorden van de rechtssocioloog Galanter ‘one-shotter’24). Bij een ondernemer, 
ook een kleine ondernemer, is dat anders. Hij zal welhaast zeker in geschillen over 
zijn prestatie verzeild raken, en mogelijk zelfs in juridische procedures (hij is in de 
woorden van Galanter een ‘repeat player’). Een ondernemer heeft daarom, anders 
dan een particulier, meer behoefte aan zeker recht (om zijn rechtspositie in vele 
toekomstige gevallen in te schatten) dan aan billijk recht voor het incidentele geval. 
Indien het zekere recht wat minder genuanceerd is en hij vaker een risico draagt, 
is dat voor de kleine ondernemer minder een probleem dan voor de consument, 
omdat hij dat risico mogelijk kan verwerken in de prijs van zijn prestatie (eventueel 
via de tussenstap van een verzekering).

3 Wat ondernemers/ondernemingen eisen van het contracten
recht

Zakendoen is het op voorhand inschatten van risico’s.25 Wie dat goed doet, wordt 
rijk, wie dat minder goed doet, lijdt verlies en gaat uiteindelijk wellicht failliet. 
Commerciële partijen hechten daarom aan strikte risicoverdelingen die hen in staat 
stellen op voorhand in te schatten welk risico zij lopen.

Contracten en regels van contractenrecht zijn economisch bezien regels van risico-
verdeling. Op basis van die risicoregels bepaalt een ondernemer of hij een transactie 
aangaat en, zo ja, op welke voorwaarden, waaronder de prijs en eventuele aanspra-
kelijkheidsbeperkingen of ‘uitsluitingen, en of, en zo ja, op welke voorwaarden hij 
een risico wil verzekeren.

Voor het kunnen inschatten van de risico’s van zijn contractuele afspraken wenst 
een ondernemer dat het contractenrecht hem voor het aangaan van de overeen-
komst zo veel mogelijk zekerheid biedt omtrent de risico’s die hij loopt.26

24 M. Galanter, Why the ‘haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal change, Law and 
Society Review 1974, p. 95-160.

25 Zie hierover R.P.J.L. Tjittes, Enige opmerkingen over de beperkte rol van de redelijkheid en bil-
lijkheid in het ondernemerscontractenrecht, Contracteren 2001, p. 32 en R.P.J.L. Tjittes, Naar een 
bijzonder contractenrecht voor ondernemers?, in: Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht, 
1997, p. 375-382 en H.N. Schelhaas, in: Uitleg van rechtshandelingen, preadvies Vereniging voor 
Burgerlijk Recht (VBR), 2016, par. 5.5.4.

26 Zie R. van Delden, Handelsrecht een partijtje ongeregeld, afscheidscollege EUR, 1992, p. 18, 
R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen,1994, p. 25, R.P.J.L. Tjittes, Uitleg van 
schriftelijke contracten, RM Themis 2005, p. 20, R.P.J.L. Tjittes, Uitleg van schriftelijke contrac-
ten, 2009, p. 24-25, K.F. Haak, Redelijkheid en billijkheid in het handelsrecht, in: Recht in bedrijf, 
1997, p. 119, A.C. van Schaick, De ondernemer, de consument en hun overeenkomsten, in: Het 
eigen gezicht van het handelsrecht, preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’, 2000, p. 120-
121, J.G.J. Rinkes, Reasonable expectations of honest men, oratie OU 2006, p. 14, H.N. Schel-
haas, Pacta sunt servanda bij commerciële contracten, NTBR 2008, p. 150-151, H.N. Schelhaas, 
Redelijkheid en billijkheid, Mon. BW A5, 2017, par. 35.3, R. Hardy, Differentiatie in het (Euro-
pees) contractenrecht, 2009, p. 300, F.B. Bakels, Ontbinding van overeenkomsten, Mon. BW B58, 
2011, p. 94, M.M. van Rossum, De redelijkheid en billijkheid bij commerciële contracten in het 
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De door de ondernemer gewenste zekerheid omtrent de risico’s die hij loopt, is niet 
alleen in zijn belang, maar ook in het belang van de afnemer van de zaak of de 
dienst. Immers, door een onzeker contractenrecht kan de prijs van een product of 
dienst of een verzekering dienaangaande onnodig hoog worden, indien de moge-
lijke onzekerheden in de contractprijs of verzekeringspenningen worden verdiscon-
teerd. Doelstelling van het contractenrecht is mede zodanige transactiekosten te 
verminderen en niet te vergroten.

De behoefte van ondernemers aan rechtszekerheid hangt ook samen met het feit 
dat zij – in de genoemde woorden van de rechtssocioloog Galanter – ‘repeat-player’ 
zijn.27 Dagelijks sluiten zij vele contracten die aanleiding kunnen geven tot de nodige 
geschillen. Om de risico’s die een ondernemer loopt in een procedure te kunnen 
inschatten (en tijdig een geschil te kunnen schikken) hebben zij niet alleen in de 
fase van het aangaan van de overeenkomst, maar ook in de fase van de uitvoering 
van een overeenkomst behoefte aan zeker recht en minder aan billijk recht in een 
concreet geval. Dat klemt in het bijzonder bij door ondernemers overeengekomen 
contractuele risicoregelingen als garanties, vrijwaringen en exoneratiebedingen.

Om ieder misverstand te voorkomen: een ondernemer heeft niet per definitie een 
hekel aan het dragen van een contractueel risico. Het gaat de ondernemer erom dat 
hij voor het aangaan van de overeenkomst weet dat op hem een risico rust, zodat 
hij daarmee rekening kan houden bij de vaststelling van de prijs van zijn product of 
dienst (eventueel via de tussenstap van de verzekering), zijn aansprakelijkheid kan 
beperken (mede met het oog op het verzekerbare risico), een geschil kan schikken of 
moet doorprocederen, of zich zo nodig uit de markt terugtrekken (als de prijselasti-
citeit ontbreekt en hij het risico van aansprakelijkheid te groot acht).

Dat ondernemers en ondernemingen vooral behoefte hebben aan voorspelbaarheid 
van het recht en rechtszekerheid op voorhand, wordt bevestigd door onderzoek. Uit 
internationaal onderzoek onder bedrijfsjuristen waar zij op letten bij de keuze van 
het toepasselijke recht spelen de gezichtspunten voorspelbaarheid, voorzienbaar-
heid en zekerheid een belangrijke rol:

“Most respondents referred to ‘ familiarity’ and ‘predictability’, ‘ foreseeability’ 
or ‘certainty’. They also referred to the existence of a ‘well developed 
jurisprudence’ and ‘international acceptance’. Some also referred to the 
appropriateness of the law for particular types of contract (e.g. maritime, oil 
and gas, finance and reinsurance) and more general principles that are seen 
to be desirable (e.g. respect for freedom of contract). A number of interviewees 

 bijzonder in het kader van precontractuele onderhandelingen en uitleg, oratie OU 2011a, p. 10, 
M.M. van Rossum, De redelijkheid en billijkheid bij uitleg, Tijdschrift voor Procespraktijk 2011, 
p. 117 en P.T.J. Wolters, Alle omstandigheden van het geval, 2013, par. 6.4.4.

27 Zo ook Schelhaas, a.w. (VBR), par. 5.5.4.
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 referred to these factors when discussing why they select English law in 
particular (…).” 28

De populariteit van het Engelse recht als het recht van keuze op internationale com-
merciële contracten valt te verklaren door de omstandigheid dat het Engelse con-
tractenrecht die rechtszekerheid met nadruk stelt te bieden. Niet alleen de Engelse 
advocatuur, maar ook de rechterlijke macht (tot aan de hoogste Engelse rechter, 
de Supreme Court, aan toe) predikt die mare. Zie hierna paragraaf 4. Gewezen 
wordt op het ontbreken in het Engelse recht van een algemeen, vaag geacht, leer-
stuk van de redelijkheid en billijkheid (‘good faith’), de voorkeur voor een strikte, 
grammaticale uitleg, het ontbreken van mededelingsplichten (geen bescherming 
van een contractspartij buiten hetgeen in het contract is overeengekomen), het zo 
veel mogelijk respecteren van overeengekomen contractsbedingen (zoals exonera-
tiebedingen), dat ontbinding alleen mogelijk is bij schending van een wezenlijke 
contractsverplichting (zodat de handhaving van het contract vooropstaat) en zeer 
beperkte mogelijkheden om een contract te wijzigen (het nauwelijks toegepaste 
leerstuk van ‘frustration’). Een en ander wekt de indruk dat de door ondernemers 
in hun contract neergelegde risicoverdelingen en de contractsvrijheid volstrekt wor-
den gerespecteerd in het Engelse recht. In werkelijkheid valt op die gepretendeerde 
rechtszekerheid van het Engelse contractenrecht het een en ander af te dingen, maar 
onder internationale bedrijfsjuristen en ondernemingen staat het Engelse contrac-
tenrecht synoniem voor rechtszekerheid en dat is wat ondernemers en ondernemin-
gen willen om voormelde redenen.

4 De keuze van het toepasselijke commerciële contractenrecht: 
Engels recht ‘it is’

Uit onderzoek onder internationale ondernemingen blijkt dat de keuze van het 
toepasselijke recht op een internationaal commercieel contract met name wordt 
bepaald door de veronderstelde neutraliteit en onafhankelijkheid van het rechtssys-
teem met betrekking tot de partijen en hun contract (66%), de geschiktheid van het 
rechtsstelsel voor het desbetreffende type contract (60%) en de bekendheid van de 
desbetreffende partij met dat recht (58%).29 Bedrijven hebben in de regel (94%) een 
beleid wat betreft het gewenste toepasselijke recht op een door hen te sluiten inter-
nationaal commercieel contract.30

Wanneer de keuze van het op een overeenkomst toepasselijke recht vrij is, dan 
wordt – vanzelfsprekend – het liefst gekozen voor het eigen recht (44%), gevolgd 
door Engels recht (25%), op ruime afstand gevolgd door Zwitsers recht (9%) en het 

28 Queen Mary University of London, School of International Arbitration, 2010 International 
Arbitration Survey: Choices in International Arbitration, (hierna: Queen Mary 2010), p. 13.

29 Queen Mary 2010, p. 2 en p. 11.
30 Queen Mary 2010, p. 5.
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recht van de Staat New York (6%).31 Het meest gekozen recht ‘overall’ is het Engelse 
recht (40%), wederom op ruime afstand gevolgd door het recht van de Staat New 
York (17%), Zwitsers recht (8%) en Frans recht (6%).32

Uit dit overzicht blijkt dat het Engelse recht veruit het meest populair is bij onderne-
mingen als toepasselijk recht op internationale commerciële contracten. De reden 
daarvoor is dat de algemene perceptie is dat het Engelse contractenrecht in het 
teken staat van de rechtszekerheid (‘business certainty’). Zowel de Engelse Orde 
van Advocaten als de Engelse rechtspraak onderstrepen dat de contractsvrijheid en 
de rechtszekerheid de bakens zijn van het Engelse contractenrecht.

Lucy Scott-Moncrieff, (toenmalig) voorzitster van The Law Society of England and 
Wales (de ‘Engelse’ Orde van Advocaten), heeft in een speech op 15 november 2012 
uiteengezet dat het met name de rechtszekerheid is die het Engelse contractenrecht 
aantrekkelijk maakt voor partijen:

“English law attracts many parties to contracts because it is based on the prin-
ciple of freedom of contract – it is there to give effect to their intentions. There 
is nothing hidden in English law that will defeat their intentions – a principle 
that has always been attractive to commercial parties. So I am proud to pro-
mote English law to our partners abroad as the law for business because of the 
clarity it provides and because it is used right across the world. It is a tried 
and trusted friend in so many countries. Parties to contracts, or those seeking 
litigation, mediation or arbitration know that they can place their trust in a 
legal system which is clear, and built upon well founded principles such as the 
ability to require exact performance and the absence of any general duty of 
good faith. International corporations, commercial parties or states that regu-
larly look for a neutral third-party legal system turn towards one of the oldest 
legal systems in the world.” 33

Niet alleen de Engelse advocatuur (die een direct zakelijk belang heeft bij het pro-
moten van Engels recht), maar ook de Engelse rechterlijke macht draagt de blijde 
boodschap uit dat het Engelse contractenrecht vooral in het teken staat van de 
rechtszekerheid.34 Engelse rechterlijke beslissingen in commerciële contractenrech-
telijke geschillen worden regelmatig mede gemotiveerd met een beroep op 

31 Queen Mary 2010, p. 12. Uit een onderzoek van ICC (ICC Dispute Resolution Bulletin 2015/1) 
over 2014 blijkt dat de populairste rechtsstelsels in ICC arbitrages waren: Engels recht (14,1%), 
‘Amerikaans’ recht (10,2%), Zwitsers recht (7,4%), Duits recht (6,3%) en Frans recht (6,2%). 

32 Queen Mary 2010, p. 14. Dit vindt bevestiging in eerder onderzoek: The Clifford Chance Sur-
vey European Contract Law, 2005, p. 24, waar het alleen ging om de keuze voor een Europees 
rechtstelsel. Engels recht 26%, op ruime voet gevolgd door Frans recht (11%), Duits recht (10%). 
Nederlands recht werd in 3% van de gevallen gekozen, voornamelijk omdat Duitse bedrijven wel 
eens voor Nederlands recht kiezen.

33 www.lawsociety.org.uk/news/speeches/arbitration-what-makes-london-so-special.
34 Zie Bauw, a.w. (2018), p. 21-22.
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rechtszekerheid (‘business certainty’) en de behoeften van het handelsverkeer 
(‘needs of commerce’). Cartwright zegt:

“Certainty is an important value to be respected – and this generally means 
holding the parties to the contract as agreed, not allowing the contract to be 
too easily undermined.” 35

In een brochure van de Engelse ‘Courts and Tribunals Judiciary’ (in samenwer-
king met onder meer belanghebbenden als de genoemde The Law Society en de City 
of London) uit 2017 over de gevolgen van de Brexit wordt onomwonden reclame 
gemaakt over de rechtszekerheid die het Engelse recht biedt:

“2. Substantive English common law is clear, fair and predictable, and based 
on precedent.

The English common law respects the bargain struck by the parties. When plan-
ning a transaction or having to deal with the situation that has gone wrong, 
businesses know where they stand under English la wand cab predict outcomes 
with a higher degree of certainty. The English common law respects party auto-
nomy as tot he terms of the contract, and will not imply, or introduce, terms 
into the parties’ bargains unless stringent conditions have been met. Brexit will 
not change the substantive content and application of English contract and 
commercial law (…).”36

Om een recent voorbeeld te geven: Lord Hodge heeft in de zaak Wood v Capita 
Insurance (2017) gezegd dat uitleg van contracten naar Engels recht in het teken 
staan van stabiliteit en continuïteit:

“The recent history of the common law of contractual interpretation is one of 
continuity rather than change. One of the attractions of English law as a legal 
system of choice in commercial matters is its stability and continuity, particu-
larly in contractual interpretation.” 37

Deze zalvende woorden volgden in een uitspraak waarin de Supreme Court oor-
deelde dat of een tekstuele of een contextuele uitleg van een contract moet worden 
gevolgd, afhangt van de omstandigheden van het geval, waar zijn eerdere recht-
spraak aanvankelijk een tekstuele uitleg omarmde en waar later (vanaf de jaren 
zeventig van de vorige eeuw) een meer contextuele uitleg werd voorgestaan.

35 J. Cartwright, Contract Law, 2016, p. 70.
36 Courts and Tribunals Judiciary, The strength of English law and the UK juridsiction, zie www.

judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2017/08/legaluk-strenght-of-english-law-draft-4- final.
pdf.

37 Lord Hodge (par. 15) in Wood v Capita Insurance Services Ltd [2017] UKSC 24. Zie ook 
E. McKendrick, Contract law, 2017, par. 1.8.

Content.indd   31 8-6-2018   10:30:16



Commercieel Contractenrecht

32

5 De invloed van het AngloAmerikaanse recht op inter
nationale commerciële contracten, ook die geregeerd door 
‘civil law’

Uit het vorenstaande blijkt dat internationaal contractenrecht in de praktijk voor 
een belangrijk deel Engels contractenrecht is.38 Maar zelfs als het recht van een ‘civil 
law’-land (zoals Nederlands recht) van toepassing is op een internationaal, com-
mercieel contract, dan nog kan een contract gedomineerd worden door het Anglo-
Amerikaanse recht omdat, ook in een internationaal contract waarop ‘civil law’ 
van toepassing is, daarin van origine typisch Anglo-Amerikaanse bedingen voor-
komen (zoals entire agreement clauses, no oral modification clauses, ‘warranties 
and re presentations’, uitsluitingen van ‘indirect damages’, uitsluitingen van ‘ter-
mination’ en meer). Immers, het commerciële contractenrecht van civil law-landen 
kent meestal geen of weinig dwingend recht. Het staat partijen vrij Engelstalige of 
Anglo-Amerikaanse (rechts)begrippen op te nemen in veelal Engelstalige (inter-
nationale) commerciële contracten beheerst door het recht van een ‘civil law’-land. 
De vraag is hoe dergelijke Engelstalige bedingen moeten worden uitgelegd: overeen-
komstig het toepasselijke recht (bijvoorbeeld Nederlands recht, waarbij de moeilijk-
heid soms is dat een Anglo-Amerikaans begrip, zoals ‘consideration’ of ‘time is of 
the essence’, geen bijzondere betekenis hebben in ons recht) of mede in het licht van 
de Anglo-Amerikaanse rechtspraak en doctrine? Zie daarover nader Hoofdstuk 5, 
paragraaf 7.7.

Hoe komt het dat Anglo-Amerikaanse leerstukken van contractenrecht terechtko-
men in een door ‘civil law’ beheerst Engelstalig (internationaal) contract?39

Ten eerste hanteren multinationals in voorkomende gevallen wereldwijd hetzelfde 
Engelstalige contract, zoals aanbestedingsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden. 
De opstellers van internationale commerciële contracten beogen met een gedetail-
leerd contract eigenlijk een ‘stand alone’ juridisch document op te stellen dat los 
staat van een toepasselijk nationaal recht.40 Waar commercieel contractenrecht als 
regel in het teken staat van de contractsvrijheid en de afwezigheid van dwingend 
recht is het mogelijk één contract te ontwerpen dat zijn nut kan bewijzen in allerlei 
jurisdicties. De opstellers van een dergelijk contract nemen vaak een gecalculeerd 
risico met een dergelijke ‘one contract, fits all’, omdat de kosten van aanpassing 

38 Zo ook E.H. Hondius, Kroniek Algemeen, NTBR 2011/38 en Schelhaas, a.w. (VBR), par. 5.3.
39 Zie Schelhaas, a.w. (VBR), par. 6.2.2.
40 Zie M.C. Vettese, Multinational companies and national contracts, in: Boilerplate Clauses, 

International Commercial Contracts and the Applicable Law (ed. G. Cordero-Moss), 2011, p. 30, 
G. Cordero-Moss, Does the use of common law contract models give rise to a tacit choice of law 
or to a harmonised, transnational interpretation, in: Boilerplate Clauses, International Commer-
cial Contracts and the Applicable Law (ed. G. Cordero-Moss), 2011, p. 52 en G. Cordero-Moss, 
Conclusion: The self-sufficient contract, uniformly interpreted on the basis of its own terms: an 
illusion, but not fully useless, in: Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and 
the Applicable Law (ed. G. Cordero-Moss), 2011 p. 344.
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van het contract aan de wetgeving van een specifieke jurisdictie niet opwegen tegen 
de geringe risico’s dat een beding niet geldig blijkt te zijn in een specifieke juris-
dictie.41 Indien een contract(sbepaling) niet geldig is in een bepaalde jurisdictie, 
wordt gehoopt dat de wederpartij afgaat op de tekst, zonder dat juridische bijstand 
wordt ingeroepen om te beoordelen of het overeengekomene niet in strijd is met 
het toepasselijke dwingende recht, dan wel dat de wederpartij het om een andere 
reden erbij laat zitten.42 Via interpretatieclausules wordt in voorkomende gevallen 
beoogd dat het internationale contract letterlijk uitgelegd moet worden, zodat het 
overal ter wereld ongeveer dezelfde betekenis heeft. De opsteller van een dergelijk 
multinationaal standaardcontract hoopt daarmee wereldwijd rechtszekerheid te 
bewerkstelligen.

Ten tweede wordt door een Anglo-Amerikaanse partij, of een Engelstalig (inter-
nationaal) advocatenkantoor, nogal eens gebruikgemaakt van een contractsmodel 
naar Anglo-Amerikaans recht, ook als daarop het recht van een ‘civil law’-land van 
toepassing wordt verklaard. Anglo-Amerikaanse contractsmodellen zijn het meest 
uitgebreid en dat heeft een zekere aantrekkingskracht boven de kortere modellen 
naar ‘civil law’.

De omvangrijke en gedetailleerde contracten naar Anglo-Amerikaans recht wor-
den als volgt veroorzaakt.43 Ten eerste door de afwezigheid van aanvullend, wet-
telijk contractenrecht (waaronder het ontbreken van een regime van bijzondere 
overeenkomsten). De contractuele verhouding moet daarom tot in detail worden 
neergelegd in een contract, omdat er niet teruggevallen kan worden op een bur-
gerlijk wetboek als ‘fallback’. Ten tweede de afwezigheid van ongeschreven ver-
plichtingen gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid. Ten derde de afwezigheid 
van mededelingsplichten, hetgeen noopt tot het opnemen van ‘representations’ en 
‘warranties’ in het contract als de koper risico’s wil afschuiven op de verkoper. Ten 
vierde de objectieve benadering naar Engels recht (bijvoorbeeld inhoudend dat 
bewijs van de subjectieve bedoeling van partijen met een contractsbeding niet rele-
vant is). Onduidelijkheid en incompleetheid komen daarom voor risico van par-
tijen, hetgeen noopt tot precisie en volledigheid bij het opstellen van een contract. 
Ten vijfde de risicoaansprakelijkheid in het contractenrecht, hetgeen onder meer 
met zich brengt dat ook schadevergoeding is verschuldigd bij overmacht, en de 
uiterst beperkte rol van onvoorziene omstandigheden [frustration]). Een en ander 
noopt tot het opnemen van contractsbedingen met betrekking tot overmacht (‘force 
majeure clauses’) en onvoorziene omstandigheden (‘hardship clauses’).

41 G. Cordero-Moss, in: Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applica-
ble Law (ed. G. Cordero-Moss), 2011, p. 4 en G. Cordero-Moss, a.w., p. 345.

42 D. Echenberg, Negotiating international contracts: does the process invite a review of standard 
contracts from the points of view of national legal requirements?, in: Boilerplate Clauses, Inter-
national Commercial Contracts and the Applicable Law (ed. G. Cordero-Moss), 2011, p. 15.

43 Cartwright, a.w., p. 71.
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5.1 De mythe van het Engelse contractenrecht: rechtszekerheid

Het Engelse contractenrecht wordt gedacht in het teken te staan van de rechtsze-
kerheid en voorspelbaarheid. Waar internationale ondernemers en ondernemingen 
daarvan uitgaan, verklaart dit de immense populariteit van het Engelse recht als 
toepasselijk recht op een internationaal commercieel contract. Het gehele Engelse 
rechtssysteem (van advocatuur tot Supreme Court) werkt eraan mee dit beeld van 
het Engelse contractenrecht te promoten. De hierdoor ontstane populariteit van het 
Engelse contractenrecht, en in het voetspoor daarvan van Londen als ‘litigation and 
arbitration capital of the world’ (zie hierna par. 6.1), is een enorme stimulans voor 
de juridische dienstverlening in Engeland (en de dienstverlening die daaraan ten 
dienste staat). Eerst sinds kort, met de introductie van de Netherlands Commercial 
Court, heeft de Nederlandse wetgever onderkend dat een internationaal populair 
rechtssysteem en een daarop voortbouwende internationaal populaire jurisdictie 
voor overheidsrechtspraak of plaats van arbitrage een bron van inkomsten is voor 
juridische en andere dienstverleners (evenals dat het voor internationale bedrij-
ven gunstige Nederlandse belastingklimaat een stimulans is voor Nederlandse 
fiscalisten, accountants, trustkantoren en andere dienstverleners). Zie daarover 
paragraaf 6.2.

Maar is het Engelse contractenrecht wel zo voorspelbaar en rechtszeker als gepropa-
geerd door de Engelse advocatuur en rechterlijke macht? Ik zet daar vraagtekens bij.

Ten eerste is het Engelse contractenrecht niet gecodificeerd (het kent geen BW). 
Wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het algemene contractenrecht alsmede 
wettelijke bepalingen over bijzondere contracten ontbreken.44 Wil het Engelse con-
tractenrecht begrepen worden, dan moeten vele rechterlijke uitspraken (‘case law’) 
bestudeerd worden en moet aan de hand van het bepalen van de precedentwerking 
daarvan de betekenis worden vastgesteld. Het Nederlandse systeem van codificatie 
van het algemene contractenrecht en de bijzondere overeenkomsten (zoals koop, 
opdracht, huur, borgtocht en dergelijke) in het BW bevordert de kenbaarheid daar-
van en bevordert daarmee de rechtszekerheid meer dan een stelsel van case law.

Ten tweede is het niet juist dat het Engelse recht alleen maar ‘hard and fast rules’ 
biedt. Het kent weliswaar geen algemeen leerstuk van de goede trouw, maar er wor-
den wel enige voorzichtige pogingen gedaan tot een ruimere erkenning van dat 
leerstuk (zij het naar civil law-maatstaven erg beperkt: het betreft mogelijk slechts 
enkele aspecten van enkel de uitvoering van duurovereenkomsten).45 De onderhan-
delingsfase wordt weliswaar niet beheerst door een algemeen leerstuk van de goede 
trouw, maar er zijn wel ‘piecemeal solutions’ om oneerlijk gedrag in de precontrac-
tuele fase tegen te gaan (zie Hoofdstuk 2, par. 1). Bij de uitleg is het ook niet enkel 

44 Cartwright, a.w., p. 58.
45 Zie H. 2, par. 2. De schoolstrijd binnen het Engelse recht op dit punt toont aan dat de rechtszeker-

heid niet optimaal is.
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een tekstuele uitleg wat de klok slaat, maar geldt evenzeer een contextuele uitleg 
die afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval (de ‘matrix of facts’) (zie 
Hoofdstuk 7, par. 7.2). Exoneratiebedingen zijn op grond van de Unfair Contract 
Terms Act onderworpen aan een reasonableness-test.46 Boetebedingen zijn nie-
tig als de boete buitenproportioneel is gelet op het met het boetebeding gediende 
belang.47 Hoe die belangenafweging uitvalt, en of een boetebeding nietig is of niet, 
is op voorhand niet met zekerheid te zeggen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden 
dat de beweerde rechtszekerheid van het Engelse contractenrecht ernstig gerelati-
veerd moet worden.

5.2 De ondergewaardeerde positie van het Nederlandse commerciële 
contractenrecht

Een reden waarom buitenlandse contractspartijen in voorkomende gevallen kiezen 
voor Nederlands recht als het op hun contract toepasselijke recht is omdat ze goede 
ervaring met het Nederlandse recht hebben. Weliswaar gaat het niet om ervaring 
met het Nederlandse contractenrecht, maar om het Nederlandse fiscale recht. In 
Nederland gelden gunstige fiscale faciliteiten voor internationale bedrijven, zoals 
de deelnemingsvrijstelling (er wordt geen belasting geheven over de winst die een in 
Nederland gevestigde holding ontvangt van een dochtermaatschappij in het buiten-
land) en het ontbreken van bronbelasting op rente (in Nederland gevestigde finan-
cieringsmaatschappijen betalen geen belasting over rente betaald vanuit Nederland 
naar het buitenland) en het ontbreken van bronbelasting op royalty’s (in Nederland 
gevestigde royaltymaatschappijen betalen geen belasting over royalty’s betaald van-
uit Nederland naar het buitenland).48

Voor internationale bedrijven is het daarom aantrekkelijk om in Nederland een 
(top)holding (zoals Ingka Holding van IKEA of EADS [The Airbus Group]), een 
financieringsmaatschappij en/of een royaltymaatschappij (zoals U2 en de Rolling 
Stones hebben gedaan) gevestigd te hebben. In sommige gevallen gaat het om een 
hoofdkantoor of om een hoofdkantoor met een daadwerkelijke onderneming, maar 
in veel gevallen om een ‘bijzondere financiële instelling’ (een ‘BFI’, een postbus-
vennootschap). In totaal gaat het om 12.500 in Nederland gevestigde bedrijven, 
waarachter 8.500 internationale ondernemingen schuilgaan. Nederland heeft 
een uitgebreid netwerk van belastingverdragen (in 2014: 94) ter voorkoming van 
het betalen van dubbele belasting. In belastingverdragen wordt in voorkomende 

46 Zie Anson’s Law of Contract, J. Beatson e.a., 2016, p. 208 e.v.
47 Cavendish v Talal El Makdessi en Parking Eye v Beavis [2015] UKSC 67. Een boetebeding is naar 

Engels recht nietig indien (par. 32): “(…) the impugned provision is a secondary obligation which 
imposes a detriment on the contract-breaker out of all proportion to any legitimate interest of the 
innocent party in the enforcement of the primary obligation.”

48 Zie M. Kerste e.a., Uit de schaduw van het bankwezen, Feiten en cijfers over bijzondere financiële 
instellingen en het schaduwbankwezen, SEO Economisch Onderzoek, 2013 en Algemene Reken-
kamer, Belastingontwijking, Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de 
fiscale regels en het verdragennetwerk, 2014.
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gevallen ook een verlaagde bronbelasting op inkomend dividend, rente en royalty’s 
overeengekomen. Indien een bedrijf in Nederland geen of weinig belasting betaalt, 
moet het andere land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft op dat gebied 
daarmee leven en mag het niet over dezelfde inkomsten nogmaals belasting heffen.

Een bijzonderheid van het Nederlandse belastingrecht is ook dat buitenlandse 
ondernemingen op voorhand met de belastingdienst afspraken kunnen maken over 
de geoorloofdheid van een bepaalde belastingstructuur (een ‘tax ruling’), zodat fis-
cale risico’s worden geminimaliseerd. Waar de nodige, buiten Nederland gevestigde 
ondernemingen aldus een prettige ervaring hebben met het Nederlandse belasting-
recht, kiezen zij in voorkomende gevallen ook voor Nederlands recht als het op 
hun internationale commerciële contract toepasselijke ‘neutrale recht’. Bovendien 
is Nederland politiek stabiel en relatief neutraal, is de rechtspraak onpartijdig en 
betrouwbaar en is de service van juristen en accountants goed en – vergeleken met 
Engeland – relatief goedkoop.49

Het Nederlandse contractenrecht biedt meer rechtszekerheid aan ondernemers dan 
de ‘alle omstandigheden van het geval’ en redelijkheid- en billijkheidskarikatuur 
die daarvan door sommige Engelse juristen wordt geschetst.

Een eerste belangrijke ‘feature’ van het Nederlandse contractenrecht is dat het, 
anders dan het Engelse contractenrecht, is gecodificeerd. Het kent duidelijke bepa-
lingen van algemeen contractenrecht, en ook diverse voor de praktijk relevante bij-
zondere overeenkomsten worden uitgeschreven. Codificatie dient de kenbaarheid 
van het recht en daarmee de rechtszekerheid.50

Ten tweede geeft de Nederlandse Hoge Raad er blijk van oog en oor te hebben voor 
de behoefte van ondernemers en ondernemingen, dat rechtszekerheid een belangrijk 
goed is in het Nederlandse contractenrecht. Het pleidooi daarvoor kent de nodige 
voorstanders,51 maar ook de nodige tegenstanders.52 Zo heeft de Hoge Raad de aan-
sprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen flink de kop ingedrukt,53 mag 
bij de uitleg van zorgvuldig tot stand gekomen commerciële contracten tussen pro-
fessionele partijen aan een taalkundige betekenis (voorshands) groot gewicht toeko-
men,54 hamert hij erop dat de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid 
(art. 6:2 en 248 lid 2 BW) een strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf 

49 Zie Het Financieele Dagblad 13 augustus 2013 ‘Topholdings kiezen Nederland’.
50 Zie de general counsel en advocaat van Akzo Nobel NV S.H.M.A. Dumoulin, Het Netherlands 

Commercial Court vanuit de onderneming bezien, in: Geschriften vanwege de Vereniging Cor-
porate Litigation 2015-2016, 2016, p. 325 en P. Kuipers, Bedrijf, jurist en de Netherlands Commer-
cial Court, in: De kansen voor een Netherlands Commercial Court, 2018, p. 126.

51 Zie de in voetnoot 23 genoemden.
52 Zoals De Vries, a.w., nr. 18, Vranken, 1997, p. 31, M.M. Mendel, in: Het eigen gezicht van het han-

delsrecht, preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’, 2000, p. 233, G. Raaijmakers, Garanties 
bij overnames, 2002, p. 62 en K.J.O. Jansen, Informatieplichten, 2012, p. 546.

53 HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (CBB/JPO).
54 HR 19 januari 2007, JOR 2007, 166 (Meyer Europe/PontMeyer).
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is55 en gelden strenge maatstaven wil een boetebeding worden gematigd.56 De Hoge 
Raad is ook niet al te dogmatisch als het erom gaat de financieringspraktijk ruim 
baan te geven door bijvoorbeeld het goedkeuren van verzamelpandakten57 en van 
sale en lease back-constructies.58 Wat de rechtszekerheid ook bevordert, zijn de door 
de Hoge Raad gegeven rechtsregels voor de normale gevallen (waarvan vanzelfspre-
kend onder bijkomende, bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken). Een 
voorbeeld is de uitleg van contractuele cessie- en verpandingsverboden; die hebben 
in beginsel verbintenisrechtelijke werking en geen goederenrechtelijke werking.59 
Wat mij betreft zou de Hoge Raad vaker rechtsregels voor ‘normale typen’ mogen 
geven; dat uiteindelijk alle omstandigheden van het geval doorslaggevend zijn, 
weten we allemaal al.

Wat echter beslist niet helpt voor het imago van het Nederlandse contractenrecht 
vanuit een oogpunt van rechtszekerheid zijn de door de Hoge Raad gebezigde man-
tra’s als dat het bij de uitleg van contracten aankomt op “alle omstandigheden van 
het geval, gewaardeerd naar redelijkheid en billijkheid”.60 Een dergelijke zinsnede 
wekt in het buitenland de indruk dat de rechter naar zijn eigen goeddunken (naar 
wat hij redelijk acht) een contract mag interpreteren en zich niets gelegen hoeft te 
laten liggen aan de partijafspraak en/of de objectieve redelijkheid en billijkheid.

Kort en goed, zowel de idee-fixe van een door goede trouw geperverteerd Nederlands 
contractenrecht als de idee-fixe van de rechtszekerheid van het Engelse contracten-
recht is onjuist. Het Engelse recht en de Engelse juristen (waaronder de Supreme 
Court) zijn echter zeer bedreven in het maken van promotie voor het Engelse recht. 
Zij beseffen kennelijk dat de juridische dienstverlening een waardevolle bijdrage 
levert aan de nationale economie.61 Het Nederlandse (contracten)recht is echter om 
voornoemde redenen een beter alternatief.62

6 Beslechting van geschillen over commerciële contracten

Ondernemingen worden meer en meer betrokken in geschillen.63 Procederen is een 
aspect van zakendoen geworden. Een van de verschillen tussen het contractenrecht 

55 HR 9 januari 1998, NJ 1998, 363 (Apeldoorn/Duisterhof).
56 HR 27 april 2007, NJ 2007, 262 (Intrahof/Bart Smit), herhaald in o.a. HR 16 februari 2018, 

NJ 2018, 100 (Turan/Easystaff).
57 HR 3 februari 2012, NJ 2012, 261 (Dix q.q./ING).
58 HR 19 mei 1995, NJ 1996, 119 (Sogelease).
59 HR 21 maart 2014, NJ 2015, 167 (Coface/Intergamma).
60 Zie over de betekenis daarvan nader H. 5, par. 2.3.1.
61 Zie voor een becijfering van de economische effecten van de invoering van de NCC(A) op de 

Nederlandse economie Van Dijk, a.w. (2018), p. 23 e.v.
62 Zo ook J. Hoeben, A.L.M. Keirse en M.D. Reijneveld, Opteren voor de Netherlands Commercial 

Court, Contracteren 2017, p. 42.
63 Zie Dumoulin, a.w., p. 323.
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voor particulieren en het contractenrecht voor ondernemers zit in de wijze waarop 
zij wensen dat hun contractenrechtelijke geschillen worden opgelost.

De particulier zal zich bij een geschil over een contract wenden tot de rechtbank 
(veelal de sector kanton) en kan in bepaalde gevallen ook terecht bij een bijzondere 
geschillencommissie op het terrein van consumentenzaken die bij wege van bin-
dend advies uitspraak doet.64

Ondernemers kunnen vanzelfsprekend hun contractenrechtelijke geschillen even-
eens aan een overheidsrechter voorleggen, maar in veel gevallen komen zij arbitrage 
overeen als wijze van geschilbeslechting. Dat geldt met name voor de grotere 
ondernemingen.

In Nederland bestaat waarschijnlijk vanaf 1 januari 201965 voor ondernemers 
een bijzondere kamer bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam, die internatio-
nale geschillen over commerciële contracten zal gaan beslissen: de Netherlands 
Commercial Court (NCC) in eerste aanleg en de Netherlands Commercial Court of 
Appeal (NCCA) in hoger beroep.

Wanneer het gaat over geschilbeslechting over commerciële contracten moet overi-
gens worden bedacht dat het gros van de geschillen niet leidt tot een procedure bij 
de overheidsrechter of tot een arbitrage. Uit internationaal onderzoek blijkt dat een 
commercieel geschil in de meerderheid van de gevallen wordt geschikt (57%).66 Van 
de geschillen die niet geschikt worden, leidt slechts een minderheid (32%) tot een 
procedure bij de rechter of tot een arbitrage. Kennelijk laat men het er in de nodige 
gevallen bij zitten.

Een schikking zal met name voor de hand liggen als partijen beogen nu of in de 
(nabije) toekomst hun commerciële relatie voort te zetten. Indien een dergelijk 
belang niet meer bestaat (bijvoorbeeld omdat een van de partijen failliet is), dan 
is er weinig reden meer om te schikken. Een schikking pleegt dan nog wel voor te 
komen om verdere kosten, mede gelet op het risico dat een procedure slecht afloopt, 
in te dammen.

Uit onderzoek naar internationale arbitrage blijkt dat ook tijdens een al lopende 
arbitrageprocedure regelmatig een schikking wordt beproefd: 25% van de al 
lopende arbitragezaken wordt geschikt zodat er geen arbitraal vonnis hoeft te 

64 Zie nader <www.degeschillencommissie.nl>.
65 Op het moment van afronden van dit boek (1 juni 2018) is de precieze datum van inwerking-

treding van deze wet nog onzeker.
66 Queen Mary University of London, School of International Arbitration, International Arbitra-

tion Survey: Corporate choices in International Arbitration – Industry perspectives, 2013 
(hierna: Queen Mary 2013), p. 5.
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worden gewezen.67 Een groot deel van die schikkingen (43%) vindt plaats nadat de 
arbitrage is gestart, maar nog voor de eerste mondelinge behandeling. In 27% van 
die gevallen werd de zaak geregeld om bestaande commerciële relaties te behouden. 
Schikkingen nadat een arbitraal vonnis is gewezen, komen ook veelvuldig voor: 
maar liefst 40% van de onderzochte ondernemingen heeft een regeling getroffen die 
inhield dat een korting werd bedongen op een veroordeling tot betaling in ruil voor 
onmiddellijke betaling. De winnaars van een arbitrage gaan in de nodige gevallen 
(19%) alsnog akkoord met een schikking om de bestaande commerciële relatie te 
behouden.

6.1 Arbitrage

In internationale commerciële contracten wordt in veel gevallen arbitrage over-
eengekomen als wijze van geschilbeslechting. Dat geldt met name voor grotere 
ondernemingen, belangrijke contracten (als SPA’s) en contracten met een belang-
rijk technisch aspect (zoals bouw, installatie, IT, en dergelijke), of agrarisch aspect 
(zoals graanhandel).

Uit een internationaal onderzoek onder bedrijfsjuristen blijkt dat voor 90% interna-
tionale arbitrage het geschilbeslechtingsmechanisme van hun voorkeur is (in 34% 
van de gevallen gecombineerd met ADR, zoals mediation).68

Zij zien als belangrijkste voordelen van arbitrage boven een procedure bij de 
overheidsrechter de ruime mogelijkheid van tenuitvoerlegging (op grond van het 
Verdrag van New York 1958) (65%),69 neutraliteit (64%), de flexibiliteit van de pro-
cedure (38%), de mogelijkheid om zelf arbiters te kiezen (38%) en geheimhouding 
van de arbitrage (33%).70

De door hen genoemde nadelen van arbitrage (de hoge kosten van een arbitrale 
procedure (68%), gebrek aan sancties tijdens de procedure (46%), gebrek aan inzicht 
in de efficiency van arbiters (39%) en de lange duur (36%)71 doen daar kennelijk geen 
afbreuk aan. Een arbitrage duurt gemiddeld 12-18 maanden,72 maar uitschieters 
naar boven zijn geen uitzondering. Dat geldt zeker voor internationale arbitrages.

67 Queen Mary University of London, School of International Arbitration, International arbitra-
tion: corporate attitudes and practices, 2008 (hierna: Queen Mary 2008), p. 6 e.v.

68 Queen Mary University of London, International School of Arbitration, International Arbitra-
tion Survey: Improvements and Innovations in International Arbitration, 2015 (hierna: Queen 
Mary 2015), p. 2 en p. 5. Dat cijfer komt overeen met eerder onderzoek (86%) uit 2008 en 2013. Zie 
samengevat Queen Mary 2008, p. 2. Dit is bevestigd in Queen Mary 2013, p. 4.

69 Bij het Verdrag van New York 1958, dat ziet op de erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale 
commissies, zijn 159 landen aangesloten.

70 Zie Queen Mary 2015, p. 2 en p. 6.
71 Zie Queen Mary 2015, p. 2 en p. 7. Dit bleek ook uit eerder onderzoek (Queen Mary 2008).
72 Zie International Arbitration, Research based report on perceived delay in arbitration process, 

Berwin Leighton Paisner, 2010, p. 4.
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