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Lieve student,  

 

Wat leuk dat je onze samenvatting uitprobeert! Drie jaar geleden zijn wij, Willem, Stephanie en Thijs 

begonnen met BOEQ. Een bedrijf opgezet door rechtenstudenten in Utrecht, voor rechtenstudenten in 

Utrecht. We bieden gedurende de gehele periode studiehulp op maat aan. Deze bestaat uit:  

• Wekelijkse Uitleg van de Stof: In deze uitleg bespreken we uitgebreid alle behandelde leerstukken 

en de bijzonderheden van deze leerstukken.  

• Arrestanalyses: Een wekelijks overzicht van alle voorgeschreven rechterlijke uitspraken. Hierin 

bespreken we precies wat je moet weten van een bepaalde uitspraak en wat je zou kunnen markeren 

in je jurisprudentiebundel.  

• Werkgroepantwoorden: Uitgebreide antwoorden op de werkgroepvragen, nadat de werkgroep is 

geweest. Op deze manier mis je nooit een antwoord.  

• Tentamenhulp: Een uitgebreid oefententamen voorzien van uitgewerkte standaardantwoorden. Op 

deze manier kunnen we je precies laten zien wat je tijdens een tentamen zal moeten noemen om 

volledige punten te behalen. 

 

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. 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.  

 

 

De studiehulp is hier te koop  

• Webshop JAAR 1 

• Webshop JAAR 2  

JAAR 1 JAAR 2 

  

https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-1/periode-1/
https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-2/periode-1/
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Week 2: Inhoud en gelding van de overeenkomst 

+ enkele aspecten van schrijfvaardigheid 
 

Wat moet je lezen? 

• Rechtshandeling en Overeenkomst: hoofdstuk 1: nrs. 13 t/m 15 

• Rechtshandeling en Overeenkomst: hoofdstuk 4: 4.1, 4.3, 4.4 

• Rechtshandeling en Overeenkomst: hoofdstuk 7 (minus nrs. 281,282,283, 283a). Let op: 

wél nr. 284! 

• H. Schelhaas, ‘Contractuele vaccinatieplichten, coronaclausules en wijziging van 

overeenkomst’, MvV 2021, afl. 6, p. 195-205.  

• L. Smeehuijzen & J. de Haan, ‘Een empirisch onderzoek naar feitenrechtspraak over uitleg’, 

NJB 2020/2569, afl. 38, p. 2923-2930.  

 

Jurisprudentie 

• HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, AA 1981, 355 (Ermes c.s/Haviltex) 

• HR 29 september 1995, ECLI:NL:1995:ZC1827, AA 1996, 444 (Van den Bos/Provincial) 

• HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005, 493 (DSM/FOX) 

• HR 1 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5609, AA 2012, 740 (Esmilo/Mediq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Onderwerp 1: De grondbeginselen van het verbintenissenrecht  

Er zijn drie grondbeginselen te onderscheiden in het verbintenissenrecht:  

 

a) De contractsvrijheid  

De contractsvrijheid houdt in dat het partijen vrijstaat een overeenkomst te sluiten met wie ze 

willen, waarover zij willen en op het moment dat zij willen. Men heeft de bevoegdheid om op 

eigen termen een rechtsverhouding aan te gaan en rechtsgevolgen in het leven te roepen.  

De contractsvrijheid wordt begrensd door art. 3:40 BW. Deze week staat in het licht van art. 

3:40 BW.  

 

b) De vormvrijheid  

De vormvrijheid staat beschreven in art. 3:37 lid 1 BW: tenzij anders is bepaald, kunnen 

verklaringen in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten 

liggen. De wet eist echter voor sommige bijzondere overeenkomsten een verklaring op schrift: 

bijvoorbeeld voor de koop van een woning (art. 7:2 BW).  

 

c) De verbindende kracht van de overeenkomst 

Dit beginsel houdt in dat een overeenkomst de rechtsgevolgen heeft die door de partijen zijn 

overeengekomen. De partijen zijn gebonden aan de overeenkomst.  

 

Deze drie grondbeginselen leiden samen tot het uitgangspunt dat iedere overeenkomst rechtens 

als verbindend zal worden aangemerkt.  

 

Vindplaats: Hijma, p. 13 –15.   

 

Onderwerp 2: Uitleg van de 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. 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. De bewoordingen waarin de overeenkomst is vervat, zijn nooit op zichzelf 

beslissend. Het gaat erom wat partijen in de gegeven omstandigheden uit elkaars verklaringen 

en gedragingen redelijkerwijs omtrent elkanders bedoelingen mochten afleiden. Dit volgt uit 

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.” 

 

Van belang kan zijn welke vaardigheden men bij de ander mag veronderstellen. Daarnaast kan 

van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van 
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zodanige partijen kan worden verwacht. Ook het gedrag van partijen in de uitvoeringsfase is 

van belang voor de uitleg van de overeenkomst.  

 

Overeenkomsten voor derden  

De Haviltex-norm kan niet eenvoudig worden toegepast wanneer het gaat om een overeenkomst 

voor derden. Zij waren namelijk geen partij bij de overeenkomst. Vaak hebben derden ook geen 

inzicht in wat er zich tussen partijen heeft afgespeeld. Neem bijvoorbeeld de collectieve 

arbeidsovereenkomst (cao) waaruit rechten en verplichtingen van werknemers en werkgevers 

voortvloeien. De Hoge Raad heeft voor de uitleg van zulke overeenkomsten een norm 

opgesteld. Volgens de Hoge Raad zijn in dat geval de bewoordingen van de cao, gelezen in het 

licht van de gehele tekst van de overeenkomst, in beginsel van doorslaggevende betekenis. Dit 

wordt de ‘CAO-norm’ genoemd (zie ook HR DSM/Fox, r.o. 4.3).  

 

Tussen de Haviltex-norm en de CAO-norm bestaat echter geen tegenstelling, maar een 

vloeiende overgang. Beide hebben namelijk volgens de Hoge Raad een gemeenschappelijke 

grondslag, namelijk dat voor de uitleg van een overeenkomst alle omstandigheden van het geval 

beslissend zijn, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid met 

zich meebrengen. Dus ook bij de CAO-norm zijn alle omstandigheden van het geval relevant, 

behalve de niet-kenbare bedoeling van partijen die de overeenkomst hebben geformuleerd.   

 

Onderwerp 3: De redelijkheid en billijkheid  

De redelijkheid en billijkheid vormt 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 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  

De redelijkheid en billijkheid hebben in het Nederlandse recht drie functies.  
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1. 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. 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. 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 rechtsverwerking.  

 

Rechtsverwerking  

Men spreekt van rechtsverwerking als iemand een recht dat hem in beginsel ter beschikking 

stond wordt ontzegd, wegens de houding die hij ten opzichte van zijn wederpartij inneemt. In 

dat geval doet een partij een beroep op een haar toekomend recht. Dit beroep moet echter, gelet 

op haar eigen voorafgaande houding of gedraging, als in strijd met de redelijkheid en billijkheid 

worden beschouwd. Vaak gaat het om een stilzitten van de rechthebbende gedurende een zekere 

tijd, waardoor bij de wederpartij het vertrouwen wordt gewerkt dat een bepaald recht niet 

bestaat of niet zal worden uitgeoefend.  

 

De Hoge Raad formuleert dit als: “indien de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze 

die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens 

geldend maken van zijn recht of bevoegdheid.”  

 

Vervolgens rijst de vraag wanneer hier sprake van is. De Hoge Raad heeft twee gronden voor 

rechtsverwerking aangenomen in het voorgeschreven arrest HR Van den Bos/Provincial.   

1. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd 

vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken. 

Het enkele tijdsverloop is onvoldoende (zie de voorbeelden in de noot, punt 4).  

 

2. Bijzondere omstandigheden waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard 

of benadeeld zou worden, indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt 

gemaakt. Het gaat hier dus om de bewijsmogelijkheden van de andere partij. 

 

Vindplaats: Hijma, p. 305 – 318. 
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Onderwerp 4: Art. 3:40 BW 

Het onderwerp ‘strijd met de wet, openbare orde of goede zeden (art. 3:40 BW)’ is een erg 

gecompliceerd onderwerp, dus neem de tijd om dit onderdeel goed te bestuderen. Het 

studieboek noemt dit ‘één van de lelijkste eendjes van het Burgerlijk Wetboek’.  

 

Het BW stelt de vrijheid om rechtshandelingen te verrichten voorop. In beginsel heerst de 

contractsvrijheid: iedereen mag zelf de inhoud van een overeenkomst bepalen. Art. 3:40 BW 

vormt echter een begrenzing van de contractsvrijheid en bepaalt dat rechtshandelingen in 

sommige gevallen nietig of vernietigbaar zijn.  

 

Art. 3:40 BW  

Lid 1. Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de 

openbare orde, is nietig. 

Lid 2. Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, 

indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige 

rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van 

de bepaling anders voortvloeit. 

Lid 3. Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking hebben de 

geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen aan te tasten. 

 

Een rechtshandeling is op grond van art. 3:40 BW in drie gevallen verboden:  

1. Indien zij in strijd is met de wet;  

2. Indien zij in strijd is met de goede zeden;  

3. Indien zij in strijd is met de openbare orde. 

 

Daarnaast kan art. 3:40 BW op diverse aspecten van de rechtshandeling betrekking hebben:  

a) Het sluiten van de overeenkomst is bij wet verboden. 

b) De overeenkomst verbindt tot wettelijk verboden prestaties (dit ziet op de inhoud van de 

overeenkomst). 

c) De voor beide partijen kenbare voorzienbare gevolgen en motieven leiden tot overtreding 

van het wettelijk verbod (dit ziet op de strekking van de overeenkomst).  

 

De wetgever is namelijk bij het opstellen van art. 3:40 BW uitgegaan van een systeem waarin 

ten aanzien van overeenkomsten die in strijd zijn met de wet, een onderscheid wordt gemaakt 

tussen:  

• Gevallen waarin het sluiten van de overeenkomst in strijd is met de wet (art. 3:40 lid 2 en 

lid 3 BW);  

• Gevallen waarin de inhoud of de strekking van de overeenkomst in strijd is met de 

openbare orde of de goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW).  

 

Let dus goed op dit onderscheid! Wij zullen de gevallen apart uitleggen. Dit onderscheid is van 

belang, omdat de wet verschillende sancties verbindt aan de verschillende gevallen. Een 

rechtshandeling waarvan de inhoud of de strekking in strijd is met de goede zeden of de 
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openbare orde, is nietig. Een rechtshandeling waarvan het sluiten van de overeenkomst in strijd 

is met de wet, kan nietig, vernietigbaar of geldig zijn.  

 

1. Het sluiten van de overeenkomst is bij wet verboden (art. 3:40 lid 2/lid 3 BW)  

Het kan zijn dat uitdrukkelijk het sluiten van de overeenkomst verboden is bij wet. 

Overeenkomsten die worden aangegaan in strijd met een dwingende wetsbepaling zijn nietig 

(art. 3:40 lid 2 BW). Wanneer de wetsbepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één van 

de partijen bij de overeenkomst, is de overeenkomst niet nietig maar vernietigbaar (art. 3:40 lid 

2 BW).  

 

Voorbeeld: een formele wet verbiedt het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot 

vuurwerk, anders dan op 29, 30 en 31 december. Als er toch zo’n koopovereenkomst wordt 

gesloten, zal de overeenkomst nietig zijn.   

 

Vereisten van art. 3:40 lid 2 BW  

1. Dwingende wetsbepaling (in wat voor een soort wet moet de bepaling staan): 

Niet al het materiële recht valt onder de term ‘dwingende wetsbepaling’. Er moet gedacht 

worden aan de volgende rechtsbronnen:  

• Bepaling in een wet in formele zin;  

• Bepaling in een door het Parlement goedgekeurd verdrag of besluit van een 

volkenrechtelijke organisatie (zie ook art. 93 Gw); 

• Bepaling in een verordening van de Europese Unie; 

• Bepaling in een verordening van een lagere wetgever, indien de bevoegdheid tot het maken 

van een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk aan de lagere wetgever is gedelegeerd;  

 

Dit houdt dus in dat de algemene maatregelen van bestuur, de verordeningen van een provincie, 

gemeente of waterschap of van andere lichamen waaraan verordenende bevoegdheden zijn 

verleend, niet vallen onder de reikwijdte van art. 3:40 lid 2 BW. Dit is slechts anders, indien de 

bevoegdheid tot het uitvaardigen van een dwingende regel zoals bedoeld in art. 3:40 lid 2 BW 

aan de lagere wetgever is gedelegeerd.  

 

2. Dwingend recht (er mag niet van worden afgeweken door partijen);  

De wettelijke bepaling waarmee de rechtshandeling in strijd is, moet van dwingend recht zijn. 

Dat houdt in dat partijen niet van de bepaling kunnen afwijken. In het dwingend recht ligt een 

bevel van de wetgever besloten. Partijen mogen dit bevel van de wetgever niet negeren, op 

straffe van nietigheid of vernietigbaarheid.  

 

De vraag is nu hoe kan worden vastgesteld of een wetsvoorschrift van regelend (aanvullend) 

recht is of van dwingend recht. Dat kan blijken uit het wetsartikel zelf. De wet kan bijvoorbeeld 

stellen dat er niet van de wettelijke regel kan worden afgeweken. Daarnaast mag worden 

aangenomen dat indien een overeenkomst een strafbaarheid feit oplevert (zie bijvoorbeeld art. 

47 of 416 Sr), er sprake is van dwingend recht.   
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3. Het verrichten van de rechtshandeling  

Alleen als de wet het verrichten/sluiten van de rechtshandeling/overeenkomst verbiedt, kan art. 

3:40 lid 2 BW worden toegepast. Bij een rechtshandeling met een verboden inhoud of strekking 

moet gekeken worden in art. 3:40 lid 1 BW. Dit onderscheid is niet altijd makkelijk te maken. 

In dat geval is het aan de rechter om in het concrete geval te beslissen of het ‘verrichten’ van 

de overeenkomst in strijd is met een dwingende wetsbepaling, of de ‘inhoud of strekking’.  

 

Sanctie: Indien is vastgesteld dat aan de bovengenoemde vereisten is voldaan, dan komt vast 

te staan dat het verrichten van de rechtshandeling in strijd is met een dwingende wetsbepaling. 

De wet kan daar verschillende sancties aan verbinden:  

a) De rechtshandeling is nietig (art. 3:40 lid 2, aanhef BW). De hoofdregel is dat de 

rechtshandeling die wordt verricht in strijd met een dwingende wetsbepaling, nietig is.  

b) De rechtshandeling is vernietigbaar indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming 

van één van de partijen (art. 3:40 lid 2, midden BW).  

c) Uit de strekking van de dwingende wetsbepaling vloeit de sanctie voort (art. 3:40 lid 2, slot 

BW);  

d) De rechtshandeling is geldig (art. 3:40 lid 3 BW).  

 

Ad a: Uit art. 3:40 lid 2, aanhef BW vloeit voort dat een rechtshandeling die wordt verricht in 

strijd met een dwingende wetsbepaling, nietig is.  

 

Ad b: De rechtshandeling is niet nietig wanneer de wetsbepaling uitsluitend strekt ter 

bescherming van één van de partijen. In dat geval is de rechtshandeling slechts vernietigbaar. 

Daarnaast kan slechts de beschermde partij een beroep doen op de vernietigingsgrond. De reden 

hiervoor is gelegen in het feit dat de wetsbepaling ertoe strekt de ene partij bij een overeenkomst 

tegen de andere te beschermen. In zo’n geval zou de sanctie nietigheid tot een onbevredigend 

resultaat kunnen leiden, omdat ook de andere partij zich kan beroepen op nietigheid.  

 

Ad c: Deze bepaling houdt in dat uitzonderingen op de onder a. en b. gegeven regels, kunnen 

voortvloeien uit de strekking van de wetsbepaling. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ook 

indien een bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één van de partijen, de 

rechtshandeling niet vernietigbaar is, maar nietig. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het 

feit dat zij is overgenomen uit een verdrag, waarbij nietigheid van rechtswege werd beoogd.  

 

Ad d: Art. 3:40 lid 3 BW bepaalt dat de regeling van art. 3:40 lid 2 BW niet van toepassing is 

op wetsbepalingen die niet de strekking hebben de geldigheid van daarmee strijdige 

rechtshandelingen aan te tasten. Dit houdt in dat de geldigheid van de rechtshandelingen die in 

strijd zijn met art. 3:40 lid 2 BW niet wordt aangetast, ondanks dat aan alle vereisten van art. 

3:40 lid 2 BW is voldaan. Een voorbeeld is de Winkeltijdenwet. Iets kopen in een winkel na 

sluitingstijd is verboden. Het aangaan van deze overeenkomst is in strijd met de 

Winkeltijdenwet. Deze wet beoogt onder meer werknemers te beschermen tegen te lange 

werkdagen. De overeenkomst die wordt gesloten na sluitingstijd is nietig volgens art. 3:40 lid 

2 BW. Het nietig achten van de overeenkomst is echter hier niet de sanctie, aangezien dat niet 

bijdraagt aan de verwezenlijking van de Winkeltijdenwet. In dit geval geldt art. 3:40 lid 3 BW.  
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2. De inhoud of strekking van de rechtshandeling is in strijd met de goede zeden of de 

openbare orde (art. 3:40 lid 1 BW)  

Art. 3:40 lid 2 en 3 BW hebben alleen betrekking op rechtshandelingen waarvan het verrichten 

door een dwingende rechtsbepaling wordt verboden. Is het verrichten van een bepaalde 

rechtshandeling niet in strijd met een dwingende rechtsbepaling, maar heeft de rechtshandeling 

een met de wet strijdige inhoud, dan moet worden getoetst aan art. 3:40 lid 1 BW. Het kan 

namelijk zijn dat de wet niet het sluiten van de overeenkomst verbiedt, maar wel het verrichten 

van de handeling waartoe de overeenkomst verplicht.  

 

Naast de inhoud kan ook de nakoming van de rechtshandeling leiden tot handelingen die in 

strijd zijn met een wettelijke bepaling. De rechtshandeling heeft dan een verboden strekking. 

Hierbij moet vooral worden gedacht aan de motieven die de partijen tot het aangaan van de 

overeenkomst bewogen. De strekking ziet op de voor anderen te voorziene gevolgen van de 

rechtshandeling. Het onderscheid tussen de inhoud en de strekking is echter moeilijk te maken.  

 

In het arrest HR Esmilo/Mediq stond ter discussie of een overeenkomst nietig was ex art. 3:40 

lid 1 BW, wanneer de overeenkomst tot een door de wet verboden prestatie verplicht. Het 

antwoord was nee. De omstandigheid dat de overeenkomst tot een door de wet verboden 

prestatie verplicht, brengt niet direct met zich mee dat zij een verboden strekking heeft en dus 

nietig is. Dit komt omdat de wetgever bij een groot aantal verboden niet de privaatrechtelijke 

gevolgen voor ogen had. Indien een overeenkomst verplicht tot een door de wet verboden 

prestatie, zal de rechter dienen te beoordelen of de overeenkomst op die grond in strijd is met 

de openbare orde of de goede zeden. Dit hangt onder andere af van welke belangen door de 

geschonden regel worden beschermd, of fundamentele beginselen door de inbreuk worden 

geschonden, of partijen zich van de inbreuk op de regel bewust waren en of de regel in een 

sanctie voorziet. 

 

De definitie van ‘goede zeden’ is moeilijk te geven. Wat precies moet worden verstaan onder 

de goede zeden waarmee de overeenkomst niet in strijd mag zijn, kan moeilijk in een definitie 

worden uitgedrukt. Beslissend voor de inhoud van de goede zeden is het maatschappelijk 

oordeel: wat vindt de maatschappij dat behoort tot de goede zeden. Het oordeel is aan de rechter 

overgelaten. De rechter mag beslissen wanneer sprake is van strijd met de goede zeden.  

 

Een overeenkomst is strijdig met de ‘openbare orde’, indien zij in strijd komt met de 

fundamentele beginselen die wezenlijke belangen van de samenleving betreffen en die vorm 

geven aan grondslagen waarop de ethische, juridische en economische orde van de samenleving 

steunt.1 

 

Beide criteria verwijzen naar de in de maatschappij als fundamenteel ervaren normen van 

ongeschreven recht. Bij de goede zeden staat de moraliteit centraal, bij de openbare orde met 

name de wijze waarop de maatschappij is ingericht.   

 

 
1 Asser/Sieburgh 6-III 2018/345.  
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Voorbeelden  

Inhoud:  

• Een werknemer heeft een overeenkomst gesloten met een derde om bedrijfsgeheimen te 

verraden. Het sluiten van deze overeenkomst is in principe niet verboden bij wet, maar de 

inhoud van de overeenkomst is wel in strijd met de goede zeden.   

• Een partner dreigt met het instellen van een vordering tot echtscheiding, tenzij de andere 

partner hem een geldsom betaalt. De inhoud van deze overeenkomst is in strijd met de goede 

zeden. 

 

Strekking 

Het kopen van een mes in een kookwinkel is niet verboden. Het kopen van een mes om iemand 

te doden is wel in strijd met art. 3:40 lid 1 BW als de verkoper wist of kon afleiden wat de koper 

met het mes zou gaan doen. De strekking van de rechtshandeling is dan in strijd met de goede 

zeden.  

 

Sanctie  

De rechtshandeling die aan de vereisten van art. 3:40 lid 1 BW voldoet, is nietig.  

 

Vindplaats: Hijma, p. 156 – 175.  
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Een korte samenvatting 

Art. 3:40 BW wordt onderverdeeld in drie categorieën:  

a) Het sluiten van de overeenkomst is bij wet verboden. 

b) De overeenkomst verbindt tot wettelijk verboden prestaties (de inhoud van de 

overeenkomst). 

c) De voor beide partijen kenbare voorzienbare gevolgen en motieven leiden tot overtreding 

van het wettelijk verbod (strekking van de overeenkomst).  

 

Een rechtshandeling kan volgens art. 3:40 BW in strijd zijn: 

1. Met de wet;  

2. Met de goede zeden;   

3. Met de openbare orde. 

 

Schema bij: Het sluiten van de overeenkomst (a) is bij wet (1) verboden. 

Stap 1: Sluiten van de overeenkomst is in strijd met de wet. 

Stap 2: Kijk naar art. 3:40 lid 2 BW.  

Stap 3: Dwingende wetsbepaling?  

Stap 4: Welke sanctie? Nietig, tenzij uitzondering.  

Stap 5: Tot wie strekt bescherming?; wat staat in de wetsbepaling?; wat is de strekking van de 

wet (art. 3:40 lid 3 BW)?  

 

Schema bij: De inhoud van de overeenkomst (b) is in strijd met de goede zeden (2) of de 

openbare orde (3).   

Stap 1: De inhoud van de overeenkomst is in strijd met de goede zeden of de openbare orde. 

Stap 2: Kijk naar art. 3:40 lid 1 BW. 

Stap 3: Welke sanctie? Nietigheid. De rechtspraak past deze sanctie terughoudend toe, omdat 

de wetgever de privaatrechtelijke gevolgen niet voor ogen had.  

 

Schema bij: De strekking van de overeenkomst (c) is in strijd met de openbare orde (2) of 

de goede zeden (3).   

Stap 1: De strekking van de overeenkomst is in strijd met de goede zeden of de openbare orde: 

welke feiten en omstandigheden waren bekend bij partijen op het moment van het sluiten van 

de overeenkomst?  

Stap 2: Kijk naar art. 3:40 lid 1 BW. 

Stap 3: Welke sanctie? Nietigheid. De rechtspraak past deze sanctie terughoudend toe, omdat 

de wetgever de privaatrechtelijke gevolgen niet voor ogen had.  
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HR Ermes c.s./Haviltex 
 

Relevantie: Hoe moet een overeenkomst worden uitgelegd? 

 

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 

werd 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 terugkreeg. De verkopers (Ermes c.s.) 

accepteerden dit echter niet, omdat Haviltex geen goede reden aangaf waarom hij de machine 

terug wilde geven. De verkopers stelden dat zij met het beding niet hebben bedoeld dat de 

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

in het beding enkel 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 ‘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. 
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie punt 2 

van de Hoge 

Raad 

De Haviltex-norm 

“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 Van den Bos/Provincial  
 

Relevantie: Dit arrest geeft invulling aan het leerstuk van ‘rechtsverwerking’. 

Rechtsverwerking is een manier waarop een schuldeiser zijn of haar rechten kan verliezen, door 

te handelen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is 

met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid (zie Hijma, p. 315).  

 

In dit arrest worden twee gronden gegeven voor rechtsverwerking.  

 

Relevante feiten: Van den Bos raakt gewond bij een verkeersongeval eind 1972. Hij heeft 

een ongevallenverzekering bij Provincial, die dekt tot maximaal honderdduizend gulden. Van 

den Bos eist uitbetaling van 99.997,40 gulden. De eis wordt inhoudelijk afgewezen door 

Provincial. In 1977 gaat Van den Bos failliet en de curator laat dan het lopende geding (met 

Provincial) varen. In 1978 wordt het faillissement opgeheven. In 1986 wil Provincial er een 

eind aan breien en vordert het verval van instantie (het proces wordt afgebroken omdat een 

van de partijen zijn proceshandeling niet binnen de termijn heeft verricht), hetwelk door de 

rechtbank wordt uitgesproken.  

 

In 1989 daagt Van den Bos Provincial opnieuw voor de rechtbank en vordert opnieuw 

99.997,40 gulden. 

 

Rechtsvraag: Kan Provincial zich terecht op rechtsverwerking beroepen? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Van rechtsverwerking is slechts sprake, indien de 

schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Vooropgesteld 

moet worden dat het enkele tijdsverloop nog geen rechtsverwerking met zich brengt en dat ook 

na verval van instantie een vordering opnieuw aanhangig kan worden gemaakt.  

De twee gronden voor rechtsverwerking zijn:  

1. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij 

gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer 

geldend zal maken.  

2. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor de positie van de 

wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden, indien het recht of de 

bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt.  

 

De Hoge Raad noemt bijzondere omstandigheden waaruit blijkt dat het gerechtvaardigde 

vertrouwen bij Provincial was gewekt dat Van den Bos zijn aanspraken niet verder zou 

vervolgen. Dit oordeel draagt zelfstandig het oordeel dat er sprake is van rechtsverwerking. 
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

R.o. 3.2 Wanneer kan er sprake zijn van rechtsverwerking? (niet enkel 

tijdsverloop) 

“Klaarblijkelijk, en met juistheid, ervan uitgaande dat van 

rechtsverwerking slechts sprake kan zijn indien de schuldeiser zich heeft 

gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onverenigbaar is met het vervolgens (andermaal) geldend maken van het 

betrokken recht, stelt het Hof, eveneens met juistheid, voorop dat het enkele 

tijdsverloop nog geen rechtsverwerking met zich brengt en dat ook na 

verval van instantie een vordering opnieuw aanhangig kan worden gemaakt 

(rov. 4.5).” 

R.o. 3.3; 

Noot punt 3 

De twee gronden van rechtsverwerking (twee gevolgen van ‘bijzondere 

omstandigheden’). 

“Uitgangspunt bij de beoordeling van onderdeel 1 en het daarop 

voortbouwende onderdeel 2 van het middel is dat enkel tijdsverloop geen 

toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking, immers 

daartoe vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als 

gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is 

gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, 

hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of 

verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou 

maken.” 

R.o. 3.3 Bijzondere omstandigheden waaruit het gerechtvaardigde vertrouwen 

van Provincial blijkt. 

“Het gaat in het bijzonder om de navolgende feiten en omstandigheden: (i) 

de langdurige periode (bijna tien jaren) die was voorafgegaan aan de op 27 

juli 1986 door Provincial schriftelijk tot Van den Bos gerichte mededeling 

dat deze een beroep op rechtsverwerking kon verwachten zo hij na het 

verval van de instantie een nieuwe instantie zou entameren, gedurende 

welke periode Van den Bos Provincial in het ongewisse had gelaten omtrent 

zijn standpunt naar aanleiding van Provincials conclusie van antwoord, (ii) 

het doen door Provincial van deze mededeling, (iii) het feit dat op grond van 

die mededeling naar 's Hofs oordeel van Van den Bos, zo deze zijn 

aanspraken uit de verzekeringsovereenkomst zou willen vervolgen, 

voortvarendheid mocht worden verlangd, en (iv) de omstandigheid dat Van 

den Bos nochtans een onredelijk lange tijd (bijna drie jaren) na die 

mededeling heeft stilgezeten alvorens blijk te geven zijn aanspraken te 

willen vervolgen.” 
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HR DSM/FOX 
 

Relevantie: Soms het niet duidelijk wat er met een bepaling uit een overeenkomst bedoeld 

wordt. Wat het nog lastiger maakt, is als het gaat om een overeenkomst waar de betrokken 

persoon niet zelf  partij bij was. Derden hebben namelijk geen inzicht in wat zich tussen partijen 

heeft afgespeeld. Denk aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).  

 

Dit arrest geeft uitleg en verduidelijking over hoe bepalingen in dat geval moeten worden 

uitgelegd. 

 

Relevante feiten: Een werknemer, Fox, werkt bij de Staatsmijnen, dat later DSM wordt. Fox 

heeft jarenlang pensioen opgebouwd bij DSM. Op een gegeven moment wordt het 

dienstverband met DSM beëindigd, en wordt Fox passief lid bij het pensioenfonds van DSM. 

Dit houdt in dat hij zijn pensioen kan blijven opbouwen, zonder dat hij premie hoeft af te dragen. 

Fox wordt werkzaam bij de sociale werkvoorziening, en ook daar doet Fox mee aan een 

‘spaarregeling’. Op 1 december 1999 wordt Fox pensioengerechtigd. Het pensioenreglement 

van DSM kent echter een samenloopbepaling, krachtens welke het pensioen in mindering wordt 

gebracht als er ergens anders ook een ‘pensioen’ wordt uitgekeerd. Het pensioenfonds kort het 

maandelijks uit te keren pensioen van Fox. Fox gaat hier niet mee akkoord en stapt naar de 

rechter.  

De rechtbank legt het reglement grammaticaal uit, omdat Fox geen partij was bij de 

onderhandelingen. De rechtbank komt tot de conclusie dat ‘grammaticaal bezien, een 

individuele spaarregeling niet te beschouwen is als een pensioen’, en wijst de vordering van 

Fox toe. Het pensioenfonds stelt beroep in cassatie in: de rechtbank had tevens aandacht moeten 

besteden aan alle omstandigheden van het geval. 

 

Rechtsvraag: Hoe moet een overeenkomst worden uitgelegd wanneer een persoon niet zelf 

betrokken was bij het opstellen van de overeenkomst?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De vraag is nu hoe dit pensioenreglement moet worden 

uitgelegd, waarbij moet worden opgemerkt dat de werknemer geen invloed heeft gehad op de 

totstandkoming van het reglement.  

 

De Hoge Raad geeft eerst inleidende opmerkingen over de uitleg van overeenkomsten, en geeft 

uitleg over de Haviltex-norm en de CAO-norm. De Hoge Raad overweegt dat de CAO-norm 

niet louter leidt tot een taalkundige uitleg; de CAO-norm leidt tot een uitleg naar objectieve 

maatstaven. Voor de uitleg van een pensioenreglement is de toepassing van de CAO-norm 

aangewezen.  

 

De rechtbank heeft miskend dat bij toepassing van de CAO-norm niet alleen gekeken moet 

worden naar de grammaticale betekenis, maar ook aandacht besteed moet worden aan alle 

omstandigheden van het geval, met uitzondering van de niet-kenbare bedoeling van degenen 

die de betrokken bepaling hebben opgesteld. De rechtbank had onder andere het volgende in 

overweging moeten nemen: de ratio van de onderhavige regeling, de redelijkheid van de uitleg 
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die het pensioenfonds voorstaat en de mate waarin die uitleg past binnen het systeem van het 

pensioenreglement. De klachten treffen doel en de Hoge Raad vernietigt het vonnis. 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

R.o. 4.2 Een samenvattende uitleg over de Haviltex-norm.  

“In zijn arrest van 13 maart 1981, nr. 11647, NJ 1981, 635 

(Haviltex) heeft de Hoge Raad — daarmee voortbouwend op 

oudere rechtspraak over de uitleg van overeenkomsten — 

overwogen dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de 

verhouding tussen partijen is geregeld, niet kan worden 

beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige 

uitleg van de bepalingen van het contract. Voor de 

beantwoording van die vraag komt het immers 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 (hierna ook: de Haviltexnorm). Bij deze uitleg dient 

de rechter rekening te houden met alle bijzondere 

omstandigheden van het gegeven geval; het Haviltexarrest bevat 

tevens een reeks bij die uitleg in aanmerking te nemen 

gezichtspunten, welke reeks in latere arresten verder is 

uitgewerkt.” 

R.o. 4.3 Een samenvattende uitleg over de CAO-norm.  

“In zijn arresten van 17 september 1993, nr. 15064, NJ 1994, 173 

en 24 september 1993, nr. 15078, NJ 1994, 174, heeft de Hoge 

Raad echter ten aanzien van de uitleg van de bepalingen van een 

CAO een anders geformuleerde norm aanvaard: voor die uitleg 

zijn de bewoordingen van de desbetreffende bepaling, gelezen in 

het licht van de gehele tekst van die overeenkomst, in beginsel van 

doorslaggevende betekenis (hierna ook: de CAO-norm). 

De CAO-norm is ook toegepast op andere geschriften waarin een 

overeenkomst of een andere regeling is vastgelegd die naar haar 

aard bestemd is de rechtspositie van derden te beïnvloeden, 

zonder dat die derden invloed hebben op de inhoud of de 

formulering van die overeenkomst/regeling, terwijl de 

onderliggende partijbedoeling voor die derden niet kenbaar is, 

zoals de uitleg van een sociaal plan dat niet zelf een CAO is.” 

R.o. 4.4 Er is geen tegenstelling tussen de Haviltex-norm en de CAO-

norm, maar een vloeiende overgang. In deze 

rechtsoverweging wordt duidelijk uitgelegd hoe de normen 

moeten worden geïnterpreteerd. Er wordt uitgelegd waarom 

de Haviltex-norm niet makkelijk kan worden toepast op 

geschriften die de positie van derden beïnvloeden. Daarnaast 
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wordt gesteld dat de CAO-norm niet leidt tot een louter 

taalkundige uitleg.  

Enerzijds heeft ook bij toepassing van de Haviltexnorm te 

gelden dat, indien de inhoud van een overeenkomst in een 

geschrift is vastgelegd — nog afgezien van het bepaalde in art. 

3:36 BW in de verhouding tot derden — de argumenten voor een 

uitleg van dat geschrift naar objectieve maatstaven aan gewicht 

winnen in de mate waarin de daarin belichaamde overeenkomst 

naar haar aard meer is bestemd de rechtspositie te beïnvloeden 

van derden die de bedoeling van de contracterende partijen uit 

dat geschrift en een eventueel daarbij behorende toelichting niet 

kunnen kennen en het voor de opstellers voorzienbare aantal 

van die derden groter is, terwijl het geschrift ertoe strekt hun 

rechtspositie op uniforme wijze te regelen. 

 

Anderzijds leidt de CAO-norm niet tot een louter taalkundige 

uitleg; in het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2002, nr. 

C00/186, NJ 2003, 110, is de hiervoor in 4.3 aangehaalde 

rechtspraak in die zin verduidelijkt dat hier sprake is van een 

uitleg naar objectieve maatstaven, waarbij onder meer acht kan 

worden geslagen op de elders in de CAO gebruikte formuleringen 

en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de 

onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden 

leiden. In het zojuist aangehaalde arrest is voorts nog beslist dat 

ook de bewoordingen van de eventueel bij de CAO behorende 

schriftelijke toelichting bij de uitleg van de CAO moeten worden 

betrokken. In een latere uitspraak (HR 28 juni 2002, nr. C01/012, 

NJ 2003, 111) werd geoordeeld dat, indien de bedoeling van de 

partijen bij de CAO naar objectieve maatstaven volgt uit de CAO-

bepalingen en de eventueel daarbij behorende schriftelijke 

toelichting, en dus voor de individuele werknemers en werkgevers 

die niet bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken zijn 

geweest, kenbaar is, ook daaraan bij de uitleg betekenis kan 

worden toegekend. 

R.o. 5.2 De CAO-norm toegepast op de feiten van de zaak. De 

rechtsklacht treft doel. Bij toepassing van de CAO-norm zijn 

ook (de door het middel aangehaalde) gezichtspunten van 

belang en niet louter de taalkundige betekenis van de 

desbetreffende bepaling.  

“Uit hetgeen hiervoor in 4.4 is opgemerkt, volgt dat de rechtbank, 

die met haar oordeel dat 'de grammaticale uitleg voorop dient te 

staan', mede gezien haar daarop volgende overwegingen, 

klaarblijkelijk heeft bedoeld dat de onderhavige uitleg dient 

plaats te vinden aan de hand van de taalkundige betekenis van de 
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desbetreffende bepaling, is uitgegaan van een onjuiste 

rechtsopvatting omdat bij toepassing van de CAO-norm op een 

geval als het onderhavige, mede de door het middel aangehaalde 

gezichtspunten van belang kunnen zijn en door de rechter in zijn 

motivering moeten worden betrokken. 
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HR Esmilo/Mediq 
 

Relevantie: In beginsel is de contractsvrijheid leidend: partijen mogen zelf bepalen waarover 

zij overeenkomsten sluiten. Er zijn echter grenzen aan deze contractsvrijheid. Art. 3:40 BW 

stelt grenzen aan wat geldig kan worden overeengekomen en markeert de contouren van de 

contractsvrijheid. Dit arrest geeft invulling aan art. 3:40 BW.  

 

Verstandig is om eerst de Wekelijkse uitleg van de stof te lezen over art. 3:40 BW, voordat je 

het arrest gaat lezen.  

 

Relevante feiten: Mediq is een exploitant van apotheken. Mediq en Esmilo hebben een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de export van medicijnen. Daarbij 

werd de vennootschap Medimilo opgericht, bedoeld om als groothandel medicijnen te 

exporteren naar de buitenlandse groothandels. Mediq zou daarbij middels haar 

zustervennootschap, via te ruime bestellingen voor haar eigen apotheken, medicijnen 

‘sprokkelen’ en doorverkopen aan Medimilo. Op een gegeven moment wil Mediq niet meer 

door met de samenwerkingsovereenkomst.  

 

Esmilo dagvaardt Mediq en vordert schadevergoeding wegens niet-nakoming van de 

overeenkomst. Het hof oordeelt dat de overeengekomen samenwerking een verboden strekking 

heeft en daarmee nietig is op grond van art. 3:40 lid 1 BW. Nakoming zou leiden tot een 

uitvoeringshandeling die in strijd is met de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (oud). Beide 

partijen waren zich hiervan bewust en dus is Mediq volgens het hof niet gehouden tot 

samenwerking, omdat de overeenkomst nietig was. 

 

Rechtsvraag: Onder welke omstandigheden bevat een overeenkomst die een bij wet verboden 

prestatie bevat, ook een verboden strekking? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Volgens de Hoge Raad levert een bij wet verboden prestatie 

niet automatisch een verboden strekking van de overeenkomst op. Dit hangt af van 

verschillende gezichtspunten: welke belangen worden door de geschonden regel beschermd?; 

worden door de inbreuk op de regel fundamentele beginselen geschonden?; waren partijen zich 

van de inbreuk op de regel bewust?; voorziet de regel in een sanctie? 

 

De Hoge Raad komt dus tot de conclusie dat de enkele bewustheid van een schending van de 

wet, niet direct leidt tot een strekking die in strijd is met de openbare orde of goede zeden, en 

dus niet meteen betekent dat de rechtshandeling nietig is. De Hoge Raad vernietigt het arrest. 
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

Tweede pagina 

van het artikel, 

linker kolom.   

Belangrijke rechtsoverweging van de Hoge Raad 

“Een overeenkomst die in strijd komt met een zodanig verbod hoeft niet 

strijd te zijn met de openbare orde. Daarom dient de rechter, indien een 

overeenkomst verplicht tot een door de wet verboden prestatie, in zijn 

beoordeling of de overeenkomst op die grond in strijd is met de 

openbare orde in elk te betrekken welke belangen door de geschonden 

regel worden beschermd, of door de inbreuk of de regel fundamentele 

beginselen worden geschonden, of partijen zich van de inbreuk op de 

regel bewust waren, en of de regel in een sanctie voorziet, en daarvan 

in de motivering van zijn oordeel rekenschap af te leggen.” 

Noot  

 

Deze noot geeft een goed beeld van de werking van art. 3:40 BW. 

Wij raden aan om deze noot zelf goed door te lezen voor een goed 

begrip van dit arrest en de werking van art. 3:40 BW.  

 

 


