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Lieve BOEQ-abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om gebruik te 

maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd honderd procent ons best 

zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze studiehulp 

is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het halen van het vak is 

het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de werkgroepen te volgen en de 

voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts bedoeld om moeilijke onderwerpen 

toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te begrijpen.  

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in 

de Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Lees hier meer over de Slim Academy 

app: https://slimacademy.nl/slimacademy-app/. Daarnaast is onze studiehulp op papier beschikbaar. De 

Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje worden 

verzonden naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als PDF 

beschikbaar komen op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel kunt 

printen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om contact met 

ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt ons bereiken via 

Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven 

van updates en om vragen te stellen aan ons of medestudenten.  

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om inloggegevens en/of 

studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens 

rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet 

gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt het recht om het werk 

openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden om zonder de toestemming van BOEQ 

documenten van BOEQ of onderdelen daarvan fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het 

auteursrecht behoudt BOEQ het recht voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

  

JAAR 1 JAAR 2 

  

https://slimacademy.nl/slimacademy-app/
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Week 2 (Werkgroep & Workshop)  
 

Wat moet je lezen? 

• Brahn/Reehuis 

o Hoofdstuk 15: 15.1 t/m 15.3; 

o Hoofdstuk 17 (uitgezonderd no. 492 t/m 495). 

• Tigchelaar: hoofdstuk 3.2.2 (p. 55-61, hoger beroep) 

 

Extra literatuur 

• J. Jansen, ‘Over de totstandkoming van een koopovereenkomst in een 

zelfbedieningswinkel’, AA januari 2015, p. 31-39. 

 

Jurisprudentie 

• HR 11 december 1959, NJ 1960, 230 (Eelman/Hin). 

• HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin/HBU). 

• HR 13 maart 1981, AA19810355 (Haviltex). 

• HR 10 april 1981, AA19810708 (Hofland/Hennis). 

• HR 12 september 1986, AA19870099 (Westhoff/Spronsen) 
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Onderwerp 1: Totstandkoming van een rechtshandeling en een overeenkomst  

Deze week gaan we dieper in op het begrip ‘overeenkomst’. Voor een goed begrip van de 

overeenkomst, is het vereist dat je begrijpt wat een ‘rechtshandeling’ is (zie week 1).  

 

a. Wat is een rechtshandeling? 

Zoals we vorige weken hebben gezien, is een rechtshandeling een rechtsfeit dat gericht is op 

het tot stand brengen van een rechtsgevolg. De rechtshandeling wordt geregeld in art. 3:33 BW. 

Hieruit volgt dat voor een rechtshandeling nodig is:  

• Wil: Een op een rechtsgevolg gerichte wil. Hiermee wordt de subjectieve wil bedoeld van 

de handelende persoon. Deze dient gericht te zijn op het intreden van een of meer bepaalde 

rechtsgevolgen.  

• Verklaring: Aan een zuiver interne wil wordt in ons rechtssysteem geen waarde toegekend. 

De wil moet in een ermee corresponderende verklaring zijn neergelegd. Deze verklaring 

kan een uitdrukkelijke of een stilzwijgende verklaring zijn. Als regel zijn er geen 

vormvereisten voor een verklaring (zie art. 3:37 BW). Een voorbeeld van een verklaring is 

een brief die is ondertekend door iemand, of iets wat jij tegen iemand hebt gezegd.  

 

b. Wat is een overeenkomst? 

Art. 6:213 lid 1 BW 

Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of 

meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan. 

 

Art. 6:217 lid 1 BW 

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. 

 

Art. 6:213 lid 1 jo. 6:217 lid 1 BW zijn de kernbepalingen voor de ‘overeenkomst’.  

• Art. 6:213 lid 1 BW definieert het begrip ‘overeenkomst’. De overeenkomst is een 

(meerzijdige) rechtshandeling. Zoals we eerder hebben gezien, zijn rechtshandelingen 

uitingen van de wil van de handelende persoon of personen, die is gericht op het doen 

ontstaan van een rechtsgevolg.  

 

Een belangrijk kenmerk van de overeenkomst is de wilsovereenstemming van 

verschillende partijen. Daarmee wordt bedoeld dat de wil van beide partijen is gericht op 

het tot stand brengen van een bepaald rechtsgevolg. In dit vak behandelen we vooral de 

obligatoire overeenkomst. Hierbij beogen partijen een vermogensrechtelijke betrekking te 

laten ontstaan, krachtens welke de ene partij tot een bepaalde prestatie verplicht is en ander 

tot die prestatie gerechtigd. Art. 6:213 lid 1 BW bepaalt dat de bepalingen van titel 5 zijn 

geschreven voor de obligatoire overeenkomst.  

 

• Art. 6:217 lid 1 BW geeft de gewone wijze van de totstandkoming van een overeenkomst 

weer. De totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats doordat de ene partij een 

aanbod doet dat door de andere partij wordt aanvaard. Het aanbod en de aanvaarding van 

dit aanbod zijn allebei rechtshandelingen.  
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Met andere woorden: een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling en komt tot stand 

door aanbod en aanvaarding (art. 6:213 jo. 6:217 BW).  

 

c. Wanneer is iets nou precies een ‘aanbod’ als bedoeld in art. 6:217 lid 1 BW? 

De wet geeft geen omschrijving van het begrip ‘aanbod’. Het aanbod is een rechtshandeling: 

een wilsverklaring. Het aanbod kan in beginsel in iedere vorm geschieden (art. 3:37 lid 1 BW). 

De meest gebruikte vorm is een schriftelijke verklaring. Verklaringen kunnen echter ook 

mondeling plaatsvinden.  

 

Reehuis zegt over het ‘aanbod’: “Van een aanbod is pas sprake wanneer de verklaring de 

belangrijkste elementen van de inhoud voor een te sluiten overeenkomst bevat, zodat een 

eenvoudig ‘ja’ van de wederpartij voldoende is om de overeenkomst tot stand te doen komen.”1 

 

Niet ieder ‘aanbod’ is echter een aanbod in de zin van art. 6:217 lid 1 BW. Een voorbeeld 

daarvan wordt genoemd in HR Hofland/Hennis, waarin een woning te koop stond in een 

woninggids en de koper het huis meteen wilde kopen voor de prijs die genoemd was in de gids. 

In dit geval was de advertentie in de gids geen aanbod, maar slechts een uitnodiging om in 

onderhandeling te treden. Of een verklaring is op te vatten als een aanbod, of dat er slechts 

sprake is van een uitnodiging om in onderhandeling te treden, is een interpretatiekwestie.  

 

Geldigheid 

Om aan een aanbod werking te kunnen toekennen, moet het aanbod wel geldig zijn. Het aanbod 

dient de wederpartij te hebben bereikt (art. 3:37 lid 3 BW), niet nietig of vernietigd te zijn (art. 

6:218) en niet te zijn ingetrokken (art. 3:37 lid 5 BW), herroepen (art. 6:219-220) of vervallen 

(art. 6:221-222).  

 

Er zijn voor dit vak verschillende termen die je moet kennen in het kader van het begrip aanbod: 

• Herroepelijk aanbod: Art. 6:219 lid 1 BW gaat ervan uit dat een aanbod herroepelijk is, 

tenzij uit het aanbod zijn onherroepelijkheid volgt. De aanbieder van het aanbod kan 

terugkomen op zijn aanbod door het in te trekken. Op het moment dat een aanbod tijdig 

herroepen wordt, vervalt het aanbod.  

• Onherroepelijk aanbod: Uit art. 6:219 lid 2 volgt dat herroeping niet meer mogelijk is 

nadat het aanbod is aanvaard. Wanneer het aanbod dus is aanvaard, is het niet meer mogelijk 

om het te herroepen. Daarnaast kan de onherroepelijkheid blijken uit het aanbod.  

• Vrijblijvend aanbod: De aanbieder die zijn aanbod ‘vrijblijvend’ heeft gedaan, kan op 

grond van art. 6:219 lid 2, tweede zin BW na aanvaarding nog op zijn aanbod terugkomen 

door haar onverwijld te herroepen. In dat geval is ondanks de aanvaarding van het aanbod 

toch geen overeenkomst tot stand gekomen.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 216-219. 

 

 

 
1 Brahn/Reehuis, p. 216. 
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d. Wat is aanvaarding 

De aanvaarding bestaat uit de verklaring van de wederpartij dat zij het aan haar gedane aanbod 

aanvaardt. De aanvaarding is de ‘ja’ op het aanbod. Een aanvaarding is een rechtshandeling en 

dus een tot de aanbieder gerichte wilsverklaring. Ook de aanvaarding kan in beginsel in iedere 

vorm geschieden (zie ook onder c – art. 3:37 lid 1 BW). Zij kan dus ook besloten liggen in een 

gedraging.  

 

e. Totstandkoming overeenkomst 

Door een aanbod te aanvaarden, ontstaat er een overeenkomst. De wilsovereenstemming komt 

tot stand op het ogenblik waarop de aanvaarding de aanbieder bereikt. Wanneer een 

aanvaarding de aanbieder niet of niet tijdig bereikt, brengt zij in beginsel geen overeenkomst 

tot stand. Art. 3:37 lid 3 BW bepaalt namelijk dat een verklaring pas werking heeft indien de 

verklaring daadwerkelijk de persoon heeft bereikt tot wie zij is gericht.  

 

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, namelijk indien het niet of niet tijdig bereiken voor 

risico komt van de ontvanger (zie art. 3:37 lid 3, tweede zin). De wet brengt drie 

storingsoorzaken voor risico van de geadresseerde:  

• Eigen handeling: de geadresseerde is bijvoorbeeld op reis gegaan zonder orde op zaken te 

stellen.  

• Handeling van personen in zijn sfeer: de secretaresse van de geadresseerde vergeet 

bijvoorbeeld om de geadresseerde te wijzen op een brief.  

• Persoonlijk betreffende omstandigheden: de geadresseerde wordt na een ongeval in het 

ziekenhuis opgenomen.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 220-221.  

 

f. De wilsvertrouwensleer (art. 3:33 en 3:35 BW tezamen) 

 

Stap 1: Wil en verklaring lopen uiteen (geen wilsovereenstemming) 

Voor de duidelijkheid: er zijn twee wilsverklaringen nodig voor een overeenkomst, namelijk 

de wilsverklaring van het aanbod en de wilsverklaring van de aanvaarding. Het aanbod en de 

aanvaarding vormen de in art. 3:33 BW bedoelde wilsverklaringen (rechtshandelingen) die, 

wanneer ze op elkaar aansluiten, een overeenkomst doen ontstaan (art. 6:213 lid 1 BW). Dit 

noemt men ‘wilsovereenstemming’.  

 

Het kan echter gebeuren dat een ‘wilsverklaring’ niet aansluit op de ‘(innerlijke) wil’ van een 

partij.  

Voorbeeld: Wanneer de laptop van Willem voor de zoveelste keer kapot gaat, grapt hij dat Thijs 

de laptop wel mag hebben voor niks. Thijs vat de grap van Willem serieus op en accepteert het 

aanbod van Willem. Willem had echter niet de wil om daadwerkelijk de laptop aan Thijs voor 

niks aan te bieden.  

 

In zo’n geval grijp je terug naar het uitgangspunt van art. 3:33 BW: ‘Een rechtshandeling vereist 

een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.’ Dit 
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impliceert dat in het geval wanneer wil en verklaring niet overeenstemmen (uiteenlopen), er 

geen sprake is van een rechtshandeling, omdat de verklaring niet was gericht op het beoogde 

rechtsgevolg. Omdat er geen rechtshandeling is ontstaan, is er ook geen overeenkomst ontstaan. 

Een overeenkomst bestaat immers uit een meerzijdige rechtshandeling (art. 6:213 BW).  

 

In het voorbeeld van Willem en Thijs had Willem niet de wil om de laptop gratis aan Thijs te 

geven, in tegenstelling tot zijn verklaring. Het was immers een grap. Omdat de verklaring van 

Willem niet overeenstemde met zijn wil, is er geen sprake van een rechtshandeling als bedoeld 

in art. 3:33 BW. Het gevolg daarvan is dat er geen sprake is van een aanbod, omdat een aanbod 

een rechtshandeling is. Er is daarom geen overeenkomst tot stand gekomen. Een overeenkomst 

ontstaat immers door aanbod en aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW).  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 222-224 

 

Geestelijke stoornis (art. 3:34 BW) 

Art. 3:34 lid 1 BW 

Heeft iemand wiens geestvermogens blijvend of tijdelijk zijn gestoord, iets verklaard, dan wordt 

een met de verklaring overeenstemmende wil geacht te ontbreken, indien de stoornis een 

redelijke waardering der bij de handeling betrokken belangen belette, of indien de verklaring 

onder invloed van die stoornis is gedaan. Een verklaring wordt vermoed onder invloed van de 

stoornis te zijn gedaan, indien de rechtshandeling voor de geestelijk gestoorde nadelig was, 

tenzij het nadeel op het tijdstip van de rechtshandeling redelijkerwijze niet was te voorzien. 

 

Art. 3:34 BW geeft een aanvulling op art. 3:33 BW. Krachtens art. 3:34 lid 1 BW wordt de wil, 

die vereist is ex art. 3:33 BW, ‘geacht’ te hebben ontbroken indien de stoornis een redelijke 

waardering der bij de handeling betrokken belangen belette, of indien de verklaring onder 

invloed van die stoornis is gedaan. Art. 3:34 BW moet daarom ook gezien worden als een 

bewijsvermoeden: dit artikel biedt de geestelijk gestoorde hulp bij het bewijzen dat zijn wil niet 

aanwezig was ten tijde van zijn verklaring.  

 

Het ontbreken van de wil maakt de rechtshandeling vernietigbaar (art. 3:34 lid 2 BW). De 

definitie van vernietigbaarheid zal later in dit vak worden besproken.   

 

Stap 2: Bescherming van de wederpartij die gerechtvaardigd heeft vertrouwd 

Art. 3:35 BW 

Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan 

onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door 

die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden 

gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil. 

 

Art. 3:35 BW komt tegemoet aan de eis van het rechtsverkeer dat men een ander aan zijn 

(wils)verklaring kan houden. Art. 3:35 BW beschermt de wederpartij die het gerechtvaardigd 

vertrouwen had dat de ene partij door haar verklaring of (andere) gedraging daadwerkelijk 

hetgeen wilde wat zij verklaarde. Hoewel de rechtshandeling dus niet ontstaat als er geen 
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wilsovereenstemming is (wil en verklaring sluiten op elkaar aan), beschermt de wetgever het 

opgewekte vertrouwen van de wederpartij.  

Ieder beroep op het ontbreken van wil, dus ook een beroep in de zin van art. 3:34 BW 

(geestelijke stoornis), kan worden geblokkeerd door de in art. 3:35 BW neergelegde 

vertrouwensbescherming. 

 

Als de wederpartij de andere partij wil houden aan zijn verklaring dient het vertrouwen van de 

wederpartij dan echter wel gerechtvaardigd te zijn. Volgens art. 3:35 BW moet de wederpartij 

de verklaring van de andere partij hebben opgevat ‘overeenkomstig de zin die hij daaraan onder 

de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen’.  

 

Het gerechtvaardigd vertrouwen vereist ‘goede trouw’ in de zin van art. 3:11 BW. Art. 3:11 

BW vormt de maatstaf voor de beoordeling of iemand die is afgegaan op de schijnbare wil, die 

hij afleidde uit een aan hem gerichte verklaring, de schijn ook inderdaad voor werkelijkheid 

had mogen houden. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. 

Onder omstandigheden kan op de wederpartij een onderzoeksplicht rusten; dat wil zeggen dat 

de wederpartij soms moet onderzoeken of de ander daadwerkelijk wil wat hij verklaart. Als er 

een onderzoeksplicht bestaat en deze plicht is geschonden door de wederpartij, dan kan de 

wederpartij geen beroep doen op art. 3:35 BW.  

 

De vuistregel is: hoe nadeliger het uitpakt voor degene die de verklaring heeft gedaan, en hoe 

voordeliger het is voor de wederpartij, hoe minder snel er sprake is van gerechtvaardigd 

vertrouwen.  

 

Is aan de vereisten van art. 3:35 BW voldaan, dan kan tegen de wederpartij geen beroep worden 

gedaan op het ontbreken van een met de verklaring overeenstemmende wil. De partij die iets 

heeft verklaard, kan dan geen beroep doen op het ontbreken van zijn wil.  

 

Dus in het voorbeeld van hierboven: als Thijs er gerechtvaardigd op had vertrouwd dat de 

verklaring van Willem overeenkwam met zijn wil, dan kan Thijs een beroep doen op art. 3:35 

BW, waardoor Willem alsnog wordt gebonden aan zijn verklaring alsof bij hem degelijk een 

wil aanwezig was. Dit zal hier waarschijnlijk niet het geval zijn aangezien het nadeel voor 

Willem (de verklarende) erg groot is en het voordeel voor Thijs erg groot is. 

 

Met andere woorden: er wordt dan geacht dat de wil aanwezig was door het gerechtvaardigd 

vertrouwen ex art. 3:35 BW, waardoor er toch sprake is van een rechtshandeling, wat met zich 

meebrengt dat er alsnog een overeenkomst is ontstaan.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 224-228. Wij raden aan om de voorbeelden te lezen die vermeld 

staan in de tekst. De voorbeelden geven duidelijk aan hoe je art. 3:35 BW moet toepassen en 

wat de werking is van art. 3:35 BW. Uiteindelijk zul je zelf art. 3:35 BW moeten toepassen in 

het tentamen (en in de praktijk), dus het is alleen maar goed om zo veel mogelijk voorbeelden 

hierover te lezen.  
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Stap 3: Uitzonderingsgevallen: correctie door redelijkheid en billijkheid  

Hoewel op zich aan alle eisen van art. 3:35 BW voldaan kan zijn, kan een beroep op art. 3:35 

BW in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 6:248 lid 2 en art. 6:2 lid 

2 BW. Dat is echter slechts het geval indien naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

een beroep op art. 3:35 BW onaanvaardbaar is.  

 

Dit beroep zal zelden slagen. Dit komt omdat deze correctie kan worden toegekend in situaties 

waarin de gebonden partij – de partij die een verklaring had gedaan – een ernstig nadeel 

ondervindt en de wederpartij er flink op voortuit gaat. In dat geval zal er echter niet snel zijn 

voldaan aan de eis van gerechtvaardigd vertrouwen.  

 

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over gevallen waarin een beroep op de beperkende 

werking van de redelijkheid en billijkheid wellicht kan slagen. In het arrest HR 

Westhoff/Spronsen oordeelde de Hoge Raad dat zo’n beroep kan slagen in het geval van een 

eenzijdige ontslagname van de werknemer. De Hoge Raad gaf twee ‘aanknopingspunten’. Ten 

eerste is van belang of de werknemer de verklaring heeft gedaan onder invloed van een tijdelijke 

stoornis van zijn geestvermogens. Ten tweede is van belang of de werkgever geen nadeel zal 

ondervinden indien hij de arbeidsovereenkomst als onaangetast beschouwd. De werkgever 

ervaart echter wel nadeel als hij bijvoorbeeld al nieuw personeel heeft aangenomen of getraind.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 228-229.   

 

Samenvattend 

Stel: iemand doet een verklaring waar zijn wil niet is op gericht. Bijvoorbeeld doormiddel van 

een grap. 

• Stap 1: In beginsel is er dan geen overeenkomst ontstaan, omdat art. 3:33 BW een op een 

rechtsgevolg gerichte wil vereist die zich in een verklaring heeft geopenbaard. Er is dan 

geen rechtshandeling tot stand gekomen. 

• Stap 2: De wederpartij kan echter worden beschermd ex art. 3:35 BW, indien hij er 

gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de andere partij daadwerkelijk wilde wat hij 

verklaarde. In dat geval wordt geacht dat de wil toch aanwezig was bij de wederpartij.  

• Stap 3: In uitzonderingsgevallen kan een beroep op art. 3:35 BW onaanvaardbaar zijn naar 

de maatstaven van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 6:248 lid 2 en art. 6:2 lid 2 

BW. Dit zal echter pas worden aangenomen bij hoge uitzondering.  

 

Tip van BOEQ: De wilsvertrouwensleer van art. 3:33-35 BW is een belangrijk onderwerp, wat 

vaak terugkomt in een tentamen.  

 

Onderwerp 2: Uitleg overeenkomst  

Het kan gebeuren dat partijen na het sluiten van een overeenkomst een geschil krijgen over hoe 

de overeenkomst moet worden begrepen. Alle uitingen van de taal zijn namelijk alleen in hun 

context te begrijpen.  
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Bij het vaststellen van de betekenis van verklaringen spelen de redelijkheid en billijkheid een 

rol. Sinds de jaren zeventig is het vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat niet kan worden 

volstaan met een zuiver taalkundige uitleg van de bewoordingen van een overeenkomst. Een 

belangrijk arrest is HR Haviltex. In dit arrest is de befaamde Haviltex-norm ontstaan:  

 

“Voor de beantwoording van de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van 

partijen is geregeld (en of dit een contract een leemte laat die moet worden aangevuld), komt 

het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan 

deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar 

mochten verwachten.” 

 

De Hoge Raad stelt dus dat het bij de uitleg van contractsbepalingen niet aankomt op ‘een 

zuivere taalkundige uitleg van de bepalingen van het contract’ maar op ‘de zin die partijen 

in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten 

toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten 

verwachten’, waaraan werd toegevoegd dat daarbij mede van belang kan zijn ‘tot welke 

maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen 

kan worden verwacht’.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 286-290. 

 

Onderwerp 3: De redelijkheid en billijkheid  

De redelijkheid en billijkheid vormen een belangrijke basis van het privaatrecht. Dit beginsel 

ligt ten grondslag aan een groot aantal privaatrechtelijke leerstukken. De redelijkheid en 

billijkheid hebben in het Nederlandse privaatrecht hun wettelijke grondslag gevonden in art. 

6:2 BW (voor verbintenissen) en art. 6:248 BW (voor obligatoire overeenkomsten). 

- Art. 6:2 lid 1 BW bepaalt dat schuldeiser en schuldenaar verplicht zijn zich overeenkomstig 

de redelijkheid en billijkheid te gedragen: de redelijkheid en billijkheid voorzien dus in 

aanvullende vereisten in de verhouding tussen schuldenaar en schuldeiser.  

- Art. 6:248 lid 1 BW bepaalt verder dat overeenkomsten niet alleen de overeengekomen 

rechtsgevolgen hebben, maar ook de gevolgen welke uit de eisen van redelijkheid en 

billijkheid voortvloeien (art. 6:248 lid 1 BW).  

- Het tweede lid van de beide artikelen maakt vervolgens duidelijk dat de redelijkheid en 

billijkheid ook beperkingen kunnen aanleggen: een (overeengekomen) regel is niet van 

toepassing indien dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is 

(art. 6:2 lid 2 BW resp. art. 6:248 lid 2 BW). 

 

De redelijkheid en billijkheid verwijst naar ongeschreven recht. Dit beginsel is een open norm 

en de werking is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. In art. 3:12 BW worden enkele 

gezichtspunten genoemd die betrokken dienen te worden bij de uitleg van de redelijkheid en 

billijkheid: algemeen erkende rechtsbeginselen, de in Nederland levende rechtsovertuigingen 

en de betrokken maatschappelijke en persoonlijke belangen.  

 

De functies van de redelijkheid en billijkheid  
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De redelijkheid en billijkheid hebben in het Nederlandse recht drie functies:  

1. De aanvullende werking: de redelijkheid en billijkheid kunnen ervoor zorgen dat hetgeen 

uit de overeenkomst voortvloeit, wordt aangevuld. Zij vult hetgeen aan wat partijen 

ongeregeld hebben gelaten (zie art. 6:2 lid 1 en 6:248 lid 1 BW).  

2. De beperkende werking: de redelijkheid en billijkheid kunnen ervoor zorgen dat tussen 

partijen geldende regels niet van toepassing zijn. Wanneer de omstandigheden daartoe 

leiden wordt het overeengekomene tussen partijen door de redelijkheid en billijkheid 

terzijde gesteld. Het beginsel dat men gebonden is aan een overeenkomst staat voorop. Van 

de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid moet daarom terughoudend 

gebruik worden gemaakt. Voor de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid is 

alleen plaats wanneer hetgeen uit de wet of overeenkomst voortvloeit een onaanvaardbare 

uitkomst zou zijn.  

3. De uitleg van rechtshandelingen: Wanneer een overeenkomst moet worden uitgelegd 

omdat hij onduidelijk is, kan soms een beroep worden gedaan op de redelijkheid en 

billijkheid.  

 

De werking van de redelijkheid en billijkheid vindt zijn uitwerking in enkele leerstukken. Een 

van die leerstukken is het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden. 

 

Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW)  

Het uitgangspunt van het contractenrecht, is dat men moet nakomen waartoe men zich heeft 

verplicht doormiddel van het sluiten van een overeenkomst. Dit wordt ook wel aangeduid met 

het Latijnse adagium: “Pacta sunt servanda’ (afspraken moeten worden nagekomen). Er zijn 

echter uitzonderingen op dit beginsel.  

 

Art. 6:258 lid 1 BW 

De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen 

of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van 

dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 

instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan 

terugwerkende kracht worden verleend. 

Art. 6:258 lid 1 BW geeft de rechter de bevoegdheid op verlangen van één van de partijen de 

rechtsgevolgen van de overeenkomst te wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden op 

grond van:  

• Onvoorziene omstandigheden  

• Die van dien aard zijn dat de wederpartij ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten.  

 

Onvoorziene omstandigheden zijn na het sluiten van de overeenkomst ingetreden 

omstandigheden waarin door partijen niet in hun overeenkomst is voorzien. Een voorbeeld dat 

nu erg in de praktijk speelt, is de coronacrisis. De coronacrisis heeft veel veranderd waardoor 

nakoming in sommige gevallen moeilijk of onmogelijk wordt. Denk bijvoorbeeld aan een 

afnameovereenkomst van een restaurant bij een leverancier, waarbij het restaurant verplicht 

zijn deuren moet sluiten. In dat geval kan wellicht een beroep op de onvoorziene 

omstandigheden ex art. 6:258 BW slagen om de overeenkomst te wijzigen.  
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De eisen van art 6:258 BW zijn zwaar. Ten eerste kunnen alleen uitzonderlijke omstandigheden 

als onvoorzien gelden. Ten tweede moeten die onvoorziene omstandigheden van dien aard zijn 

dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde 

instandhouding mag verwachten. Aan deze maatstaf wordt niet spoedig voldaan. Slechts bij 

hoge uitzondering is afwijking van de overeenkomst mogelijk.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 290-303.     
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HR Eelman/Hin 
 

Relevantie: Dit arrest is een standaardarrest voor het leerstuk van het gerechtvaardigd 

vertrouwen. De hoofdregel wordt gegeven door art. 3:33 BW: een rechtshandeling vereist een 

op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Wanneer wil 

en verklaring niet overeenkomen, bijvoorbeeld wanneer een persoon een grap maakt, is er in 

beginsel geen sprake van een rechtshandeling. De wederpartij kan echter beschermd worden ex 

art. 3:35 BW: gerechtvaardigd vertrouwen. Daarnaast kan art. 3:35 BW de regel van art. 3:34 

BW doorkruisen, waardoor de rechtshandeling alsnog geldig is.  

 

Dit arrest speelde zich af onder het oude BW dat art. 3:34 BW niet kende. De uitkomst zou 

echter hetzelfde zijn: een geslaagd beroep op art. 3:35 BW doorkruist de werking van art. 3:34 

BW.  

 

Relevante feiten: Eelman, een veehouder op Texel, verkocht zijn boerderij aan Hin. Eelman 

had de boerderij verkocht tegen een normaal economische prijs aan Hin. Na de koop, maar nog 

voordat de boerderij was overgedragen, werd Eelman onder curatele gesteld vanwege 

schizofrenie. De curator2 van Eelman voert aan dat Eelman niet daadwerkelijk de koop had 

gewild, omdat achteraf bleek dat Eelman de boerderij had verkocht onder invloed van de 

waanvoorstelling dat in zijn boerderij spoken huisden. In de procedure komt vast te staan dat 

Hin niet wist en ook niet kon of behoorde te weten dat Eelman een overeenkomst had gesloten 

onder invloed van een waanvoorstellingen. 

• De curator doet dus een beroep op het ontbreken van de wil van Eelman. Zonder wil op een 

rechtsgevolg is er geen sprake van een rechtshandeling (art. 3:33 BW). Zonder 

rechtshandeling is er geen sprake van een overeenkomst (art. 6:213 BW).  

 

Rechtsvraag: Is er onder deze omstandigheden een overeenkomst tot stand gekomen, gelet op 

het feit dat Eelman leed aan waanvoorstellingen (geestelijke stoornis)?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad verwierp het beroep dat de curator namens 

Eelman deed op diens wilsontbreken. De Hoge Raad overwoog dat voor een beroep op 

wilsontbreken in het algemeen moet worden verlangd dat de wederpartij begreep of moest 

begrijpen dat de verklaring niet beantwoordde aan de werkelijke wil.  

 

Bij de beoordeling van het al dan niet aanwezig zijn van wilsovereenstemming moet worden 

gelet op de ‘eisen van het rechtsverkeer’. Het rechtsverkeer eist dat degene die handelt in 

gerechtvaardigd vertrouwen, wordt beschermd tegen de ander die de schijn van de wil heeft 

opgewerkt door haar verklaring.  

 

 
2 Een curator is iemand door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een 

natuurlijk persoon of van een rechtspersoon. Hij wordt bijvoorbeeld aangesteld wanneer iemand onder curatele is 

gesteld.  
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In deze casus speelde onder andere mee dat er sprake was van een verkoop voor een normale 

economische prijs. Hin mocht er dus gerechtvaardigd op vertrouwen dat de verklaring van 

Eelman overeenstemde met zijn wil. Er was dus een overeenkomst tot stand gekomen voor de 

verkoop van het huis.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

 De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtvaardigd vertrouwen beschermd 

dient te worden.  

“(…) in de eerste plaats wordt gelet op de eisen van het rechtsverkeer, welke 

althans voor overeenkomsten onder bezwarende titel verlangen dat ten 

aanzien van dengene die afgaat op een bij hem opgewekten schijn het 

daardoor gerechtvaardigde vertrouwen wordt beschermd tegenover hem, die 

dezen opriep;” 
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HR Saladin/HBU 
 

Relevantie: In dit arrest wordt er een beroep gedaan op de beperkende werking van art. 6:248 

lid 2 BW, welke niet slaagt. Deze mogelijkheid wordt echter wel in dit arrest voor het eerst 

erkend. Verder zijn de geformuleerde gezichtspunten van het arrest van groot belang voor de 

toetsing van exoneratiebedingen.  

 

Relevante feiten: Saladin liet zich, als leek op financieel gebied, adviseren door de 

Hollandsche Bank-Unie (hierna: HBU). HBU raadde hem een transactie met Savard aan als 

buitenkansje, gepaard met bewoordingen als ‘De bank kan geen garantie geven, maar het is 

100 percent safe’, ‘Savard is onmetelijk rijk’.  

 

In opdracht van Saladin ging HBU de transactie met Savard aan. De bank heeft in zijn 

overeenkomst met Saladin opgenomen: ‘(…) kunnen wij generlei aansprakelijkheid voor deze 

transactie op ons nemen’. Savard ging failliet en Saladin verloor veel geld op zijn ‘100 percent 

safe’ transactie. Saladin wilde zijn verliezen op HBU verhalen. De bank voerde als verweer het 

exoneratiebeding waarin de bank afstand doet van haar aansprakelijkheid.  

 

Rechtsvraag: Is het beroepen op het exoneratiebeding (beding tot uitsluiting van 

aansprakelijkheid) in dit geval in strijd met de redelijkheid en billijkheid?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Volgens de Hoge Raad hangt het rechtmatige gebruik van 

een exoneratiebeding af van een waardering van de omstandigheden van het geval. De Hoge 

Raad noemt een aantal gezichtspunten:  

• De zwaarte van de schuld 

• Mede i.v.m. de aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken belangen 

• De aard en de verder inhoud van de overeenkomst waarin het beding voorkomt 

• De maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van partijen 

• De wijze waarop het beding is tot stand gekomen 

• De mater waarin de wederpartij zich de strekking van het beding bewust is geweest 

 

De Hoge Raad neemt de aard en de ernst van het verwijt dat aan de bank kan worden gemaakt 

en dat de bank te goeder trouw was in overweging. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat 

HBU in deze omstandigheden rechtmatig een beroep kon doen op het exoneratiebeding.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 Gezichtspunten van de Hoge Raad  

“Een beroep op dit beding niet vrijstaat, afhankelijk kan zijn van de waardering van 

tal omstandigheden, zoals: de zwaarte van de schuld, mede i.v.m. de aard en de ernst 

van de bij enige gedraging betrokken belangen, de aard en de verdere inhoud van de 

overeenkomst waarin het beding voorkomt, de maatschappelijke positie en de 

onderlinge verhouding van pp., de wijze waarop het beding tot stand is gekomen, de 

mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding bewust is geweest;” 
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HR Ermes c.s./Haviltex 
 

Relevantie: Het kan gebeuren dat partijen na het sluiten van een overeenkomst een geschil 

krijgen over hoe de overeenkomst moet worden begrepen. Alle uitingen van de taal zijn 

namelijk alleen in hun context te begrijpen. Sinds de jaren zeventig is het vaste rechtspraak van 

de Hoge Raad dat niet kan worden volstaan met een zuiver taalkundige uitleg van de 

bewoordingen van een overeenkomst. Dit is een illustratief arrest.  

 

Relevante feiten: Ermes en Langerwerf (Ermes c.s.) verkopen in februari 1976 een machine 

voor het snijden van steekschuim voor bloemen, aan Haviltex BV. In de koopovereenkomst 

wordt een beding opgenomen waarin staat dat de koper het recht heeft de machine terug te 

geven voor 20.000 gulden. De machine wordt bij Haviltex geïnstalleerd. Een half jaar later 

wilde Haviltex de machine teruggeven, zodat hij zijn geld terug kreeg. De verkopers (Ermes 

c.s.) accepteerden dit echter niet, omdat Haviltex geen goede reden aanvoerde waarom hij de 

machine terug wilde geven. De verkopers stelden dat zij met het beding nooit hebben bedoeld 

dat de koopovereenkomst zonder goede reden ontbonden zou kunnen worden. Haviltex stelde 

dat er in het beding simpelweg stond dat de machine voor het eind van het jaar teruggegeven 

kan worden. In het beding stond niet dat voor de teruggave een goede reden vereist was. 

 

Rechtsvraag: Hoe moet het in de overeenkomst opgenomen ‘teruggeven’ worden uitgelegd? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt als volgt: “Voor de beantwoording 

van de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld (en of dit 

een contract een leemte laat die moet worden aangevuld), komt het aan op de zin die partijen 

in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten 

toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.” 

Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen de partijen behoren, en 

welke rechtskennis van partijen kan worden verwacht.  

 

Het hof heeft een onjuiste maatstaf gehanteerd door te oordelen dat er louter gekeken moet 

worden naar de taalkundige uitleg van de bepalingen. Het gaat erom wat partijen in de gegeven 

omstandigheden uit elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs (gerechtvaardigd 

vertrouwen) omtrent elkanders bedoelingen mochten afleiden. Het arrest van het hof wordt 

vernietigd. 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 

punt 2 

van de 

Hoge 

Raad 

De Haviltex-maatstaf:  

“Voor de beantwoording van de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding 

van partijen is geregeld (en of dit een contract een leemte laat die moet worden 

aangevuld), komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over 

en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te 

dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.” 
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HR Hofland/Hennis 
 

Relevantie: Niet ieder ‘aanbod’ is ook daadwerkelijk een aanbod in de zin van art. 6:217 lid 1 

BW. Of een mededeling is op te vatten als een aanbod dan wel dat ‘slechts’ sprake is van een 

uitnodiging om in onderhandeling te treden, is een interpretatiekwestie. Dit arrest geeft een 

voorbeeld waarin een ‘aanbod’ doormiddel van een advertentie in de krant, niet werd 

aangemerkt als een aanbod in de zin van art. 6:217 lid 1 BW. 

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 217.  

 

Relevante feiten: In een woninggids stond een huis te koop voor ƒ 215.000. Hennis leest de 

advertentie en besluit om het huis te kopen voor de vraagprijs van ƒ 215.000. De verkoper, 

Hofland, wil niks van de verkoop weten en weigert mee te werken aan de levering (overdracht).  

• Hennis vordert dat Hofland meewerkt aan de levering, omdat er volgens Hennis sprake is 

van een overeenkomst.  

• Hofland stelt dat er slechts sprake was van een ‘vrijblijvend aanbod’.  

 

Rechtsvraag: Is er in deze situatie een overeenkomst tot stand gekomen?    

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De rechtbank oordeelde dat de vraagprijs in de woninggids 

slechts een vrijblijvend aanbod was: wanneer het bod is gedaan, dient het bod nog geaccepteerd 

te worden door de verkoper. Het hof oordeelde dat er inderdaad sprake was van een vrijblijvend 

aanbod, maar dat in het onderhavige geval de overeenkomst wel tot stand is gekomen door 

aanvaarding van het vrijblijvende aanbod.  

 

De Hoge Raad stelt voorop dat een advertentie, waarin een individueel bepaalde zaak voor een 

bepaalde prijs te koop wordt aangeboden, zich er in beginsel niet toe leent door eventuele 

gegadigden anders te worden opgevat dan als een uitnodiging om in onderhandeling te 

treden. Er was ook geen sprake van een vrijblijvend aanbod, maar slechts een uitnodiging om 

in onderhandeling te treden.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 

punt 2 

van de 

Hoge 

Raad 

Er was slechts sprake van een uitnodiging tot onderhandeling 

“Vooropgesteld moet worden dat een advertentie waarin een individueel bepaalde 

zaak voor een bepaalde prijs te koop wordt aangeboden leent zich in beginsel niet 

ertoe door eventuele gegadigden anders te worden opgevat dan als een uitnodiging 

om in onderhandeling te treden, waarbij niet alleen prijs en eventuele verdere 

voorwaarden van de koop, maar ook de persoon van de gegadigde van belang 

kunnen zijn.” 
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Zie 

punt 4 

van de 

Hoge 

Raad 

Toepassing op de casus 

“(…) het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door er van uit te gaan 

dat een zodanige advertentie eventueel door gegadigden mag worden opgevat als 

een aanbod met de clausule ‘vrijblijvend’ dat alleen maar hoeft te worden aanvaard 

om de verkoper te binden tenzij deze onverwijld na de aanvaarding dit aanbod 

herroept.” 
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HR Westhoff/Spronsen  
 

Relevantie: Wanneer er aan de eisen van art. 3:35 BW is voldaan, is de partij gebonden aan 

zijn verklaring. De wederpartij mocht er namelijk gerechtvaardigd op vertrouwen dat de wil en 

verklaring van de partij overeenstemde. Er kan echter een beroep gedaan worden op de 

redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 6:248 lid 2 en art. 6:2 lid 2 BW. De wederpartij 

kan dan geen beroep doen op art. 3:35 BW. Daarvan zal slechts in bijzondere situaties sprake 

zijn. In dit arrest wordt een voorbeeld gegeven wanneer een beroep op de redelijkheid en 

billijkheid de werking van art. 3:35 BW kan ontnemen, in het geval van een eenzijdige 

ontslagname van de werknemer.  

 

Relevante feiten: Westhoff was sinds 1974 in dienst bij Spronsen BV als vrachtwagen-

chauffeur. Westhoff meende dat was afgesproken dat wanneer hij de bestemming had bereikt, 

iemand van de zaak hem zou terugbrengen om zijn auto op te halen. In de veronderstelling dat 

die afspraak niet was nagekomen, zei Westhoff aan een medewerker van Spronsen: “Ik pak 

mijn zooitje je bekijkt het maar, en ik kom niet meer terug.” Deze uiting werd door Spronsen 

opgevat als een eenzijdige rechtshandeling tot ontslagneming. Westhoff vordert doorbetaling 

van zijn salaris. Westhoff voert aan dat Spronsen had behoren te onderzoeken of Westhoff 

mocht de bedoeling had ontslag te nemen en vervolgens dat, zelfs indien Spronsen de 

gedragingen van Westhoff mocht opvattend als ontslagneming.  

 

Rechtsvraag: Mocht de werkgever vertrouwen op de mededelingen van de werkgever, of rustte 

er een onderzoeksplicht op de werkgever?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt dat de beantwoording van de vraag 

of een werkgever mocht vertrouwen op de werkelijke bedoelingen van de werknemer, of dat er 

een onderzoeksplicht rust op de werkgever, slechts kan worden beantwoord in het licht van de 

omstandigheden en is derhalve sterk verweven met de feiten (zie r.o. 3.5, tweede alinea).  

 

De Hoge Raad oordeelde dat een dergelijke onderzoeksplicht kan bestaan indien:  

“(…) dat de eisen van de goede trouw in verband met de ingrijpende gevolgen die een 

eenzijdige ontslagneming op staande voet in beginsel voor de werknemer heeft, kunnen 

meebrengen dat de werkgeefster, hoezeer zij de betreffende uitingen als een ontslagneming 

heeft opgevat en mocht opvatten, de werknemer toch niet aan die ontslagneming mag houden 

indien er niet aan haar zijde sprake is van nadeel (...). Dit zal in het bijzonder het geval zijn 

indien de werknemer, toen hij deze uitlatingen deed, niet in staat was zijn wil te bepalen, omdat 

hij toen in een hevige gemoedsbeweging verkeerde of handelde onder de invloed van een 

stoornis van zijn geestvermogens.” – zie r.o. 3.6, middenstuk. 

 

Hieruit zijn dus twee maatstaven te onderscheiden in de vraag of iemand aan zijn verklaring 

kan worden gehouden. Ten eerste is van belang of de werknemer de verklaring heeft gedaan  

onder invloed van een tijdelijke stoornis van zijn geestvermogens. Ten tweede is van belang of 

de werkgever geen nadeel zou ondervinden indien hij de arbeidsovereenkomst als onaangetast 
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beschouwd. De werkgever ervaart echter wel nadeel als hij bijvoorbeeld al nieuw personeel 

heeft aangenomen of getraind.  

 

De Hoge Raad achtte deze situatie in dit geval echter niet aan de orde. Bovendien oordeelde de 

Hoge Raad dat de werkgever mocht aannemen dat Westhoff bedoelde wat hij verklaarde en dat, 

mocht dit niet het geval zijn, Westhoff voldoende tijd had gehad om hierop terug te komen. 

Spronsen werd in het gelijk gesteld (zie r.o. 3.6, eind).  

 

Beoordeling door de Hoge Raad 

r.o. 

3.6 

De werkgeefster mag de werknemer niet aan de eenzijdige ontslagneming 

houden, indien er niet aan haar zijde sprake is van nadeel. Dit zal in het 

bijzonder het geval zijn indien de werknemer, toen hij deze uitingen deed, niet 

in staat was zijn wil te bepalen, omdat hij toen in een hevige gemoedsbeweging 

verkeerde of handelde onder de invloed van een stoornis van zijn 

geestvermogens 

“Onderdeel 4 berust op de opvatting dat een werkgeefster die de uitingen van haar 

werknemer heeft opgevat en in de gegeven omstandigheden mogen opvatten als een 

ontslagneming zonder dat is vastgesteld dat deze werknemer dit ook inderdaad zo 

bedoelde, hem slechts dan aan deze ontslagneming mag houden, wanneer zij in 

gerechtvaardigd vertrouwen op de bij haar gewekte schijn iets heeft gedaan of 

nagelaten waardoor zij bij ongedaanmaking van de ontslagneming in een 

ongunstiger toestand zou komen dan waarin zij zonder die ontslagneming zou 

hebben verkeerd. Deze opvatting is in zoverre juist dat de eisen van de goede trouw 

in verband met de ingrijpende gevolgen die een eenzijdige ontslagneming op 

staande voet in beginsel voor de werknemer heeft, kunnen meebrengen dat de 

werkgeefster, hoezeer zij de betreffende uitingen als een ontslagneming heeft 

opgevat en mocht opvatten, de werknemer toch niet aan die ontslagneming mag 

houden indien er niet aan haar zijde sprake is van nadeel als in het onderdeel 

weergegeven. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien de werknemer, toen hij 

deze uitingen deed, niet in staat was zijn wil te bepalen, omdat hij toen in een 

hevige gemoedsbeweging verkeerde of handelde onder de invloed van een stoornis 

van zijn geestvermogens. De Rb. heeft echter niet vastgesteld dat zich hier een 

zodanig geval voordeed, doch is integendeel ervan uitgegaan dat Westhoff, zo hij 

een niet bedoelde verklaring zou hebben afgelegd, in elk geval voldoende 

gelegenheid heeft gehad daarop terug te komen.” 

 


