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Inleiding en samenvatting 





Inleiding en samenvatting 

„Laten wij dan tegenover dit optimisme voor een 
ogenblik het scepticisme tot zwijgen brengen, dat 
ons juristen nimmer verlaat en 'f welk ons hier 
toefluistert nl 

De directe aanleiding tot deze studie werd gevormd door het grote aantal 
critische geschriften, dat volgde op de diplomatieke conferentie gewijd 
aan de eenmaking van het recht betreffende de internationale koop die 
van 2 tot 25 april 1964 in Den Haag is gehouden. In deze geschriften 
werden de bezwaren tegen een eenvormige koopwet breed uitgemeten. 
Zij waren niet zozeer gericht tegen de inhoud van de wet als wel tegen het 
toepassingsgebied. 
Het viel mij op dat het resultaat van de conferentie bij lange na niet zo
veel opschudding wekte in het bedrijfsleven als in de juridische wereld 
het geval bleek te zijn. 
Hetgeen hierna volgt, geeft wellicht een verklaring voor deze ongeïn
teresseerdheid. De eenvormige wetten zijn van aanvullende aard en dien
tengevolge kan de internationale handelswereld blijven „handelen" op de 
wijze zoals dat tot dusver gebruikelijk was. P. Scholten schreef: „ . . . een 
ordening van buiten af mist reden van bestaan, indien het maatschappe
lijk leven zelf tot orde gekomen is . . .".2 Daarin ligt de opdracht besloten 
om geen oordeel te vellen over de wenselijkheid van wettelijke regels 
alvorens men heeft nagegaan in hoeverre, in dit geval, de internationale 
handelswereld zelf tot ordening is gekomen, of kan komen. 
Deze laatste toevoeging is van belang. Zij stelt de vraag aan de orde - met 
name in het contractenrecht - wie, in allerlaatste instantie, bindend en 
afdwingbaar, vaststelt of een individu aan de eigen ordening van de inter
nationale handel is gebonden. 
Daarmee is de opzet van deze studie gegeven. Zij bestaat uit twee delen. 

13 



In Deel 1 wordt aandacht geschonken aan de factoren die verstoring van 
de oorspronkelijke eenheid in het internationale handelsrecht hebben 
veroorzaakt en vervolgens aan de, m.i. duidelijk waarneembare, nieuwe 
ontwikkeling naar eenheid die doet denken aan het opnieuw ontstaan 
van een autonoom internationaal handelsrecht. 
Na een tour d'horizon wordt hoofdstuk 1 van Deel 1 besloten met het 
in twijfel trekken van de merites van het internationaal privaatrecht op 
het gebied van de internationale handel. Deze twijfel wordt gemotiveerd 
door de constatering dat de handelswereld nauwelijks geïnteresseerd kan 
zijn in nationaal overheidskooprecht enerzijds en anderzijds de beweging 
naar conflictsvermijding zo sterk is gebleken dat de traditionele i.p.r.-
dogmatiek het onderspit heeft moeten delven tegen de eisen van het 
internationale handelsverkeer. 
In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij het karakter van een aantal factoren 
die rechtstreeks leiden naar de opheffing van verschillen in de rechtsge
volgen van grensoverschrijdende koopovereenkomsten. Factoren die via 
een aangepaste oplossing van geschillen - arbitrage - eenzelfde effect 
kunnen sorteren komen aan de orde in hoofdstuk 3. 
In dit verband wordt de vraag gesteld of er grenzen zijn aan deze bewe
ging, die zich steeds verder van overheids-recht en -rechter schijnt te 
verwijderen. De constatering dat voor de - overigens zelden nodige -
gedwongen tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken de tussenkomst 
van een nationale overheidsrechter nog steeds noodzakelijk is, roept de 
vraag op wanneer deze zijn ministerie zal verlenen. Het blijkt dat hij dit 
welhaast steeds zal doen mits er maar sprake is van een geldige - arbitrale 
- overeenkomst. 
In hoofdstuk 4 wordt er de aandacht op gevestigd dat de vraag of en 
wanneer een overeenkomst is tot stand gekomen in verschillende rechts
stelsels verschillend wordt beantwoord. Waar ook de rechtskeuze via het 
contractsmechanisme - wil men van binding kunnen spreken - tot stand 
komt, blijkt een probleem te bestaan, dat langs de wegen van het i.p.r. 
niet tot een bevredigende oplossing kan worden gebracht. 

In hoofdstuk 5 komt dan het derhalve noodzakelijke sluitstuk van de 
beweging naar eenheid en afstemming van het recht op de behoeften van 
de internationale handel ter sprake. Aandacht wordt in het bijzonder 
besteed aan de voorgeschiedenis van de Eenvormige Wet inzake de tot
standkoming van internationale Koopovereenkomsten betreffende roe
rende lichamelijke zaken, die op 23 september 1968 is voorgelegd aan 
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de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van Suriname en de 
Staten van de Nederlandse Antillen. Op grond van het voorafgaande zal 
duidelijk zijn dat naar mijn mening ten onrechte aan deze wet veel minder 
aandacht is besteed dan aan het toepassingsgebied van de E.W.-koop 
alleen. 
A fortiori geldt dan ook m.i. het bezwaar dat met name de inhoud van 
de E.W.-totstandkoming nauwelijks aandacht heeft gekregen. 

Om deze reden is aan de hierboven samengevatte beschouwingen een 
Deel 2 toegevoegd, dat voornamelijk informatief van aard is. De tekst 
van de E.W.-totstandkoming is bovendien, vergezeld van de franse en 
engelse teksten en de vroegere ontwerpen, als bijlage afgedrukt. Voor deze 
handelwijze bestond te meer reden, omdat het in Nederland ingediende 
ontwerp, in tegenstelling tot het ontwerp E.W.-koop, vergezeld was van 
een uitermate summiere toelichting. 
De omvang van een proefschrift dient binnen bepaalde grenzen te blijven. 
Om deze reden heb ik mij beperkt tot het verschaffen van zoveel mogelijk 
informatie in zo kort mogelijk bestek. Daaraan heb ik in Deel 2 geen 
stellingname verbonden. Uit het eerste deel moge blijken dat ik in het 
algemeen positief sta tegenover een eenvormige wettelijke regeling van de 
totstandkoming van internationale koopovereenkomsten. De onderhavige 
wet is in ieder geval een stap op deze weg. Of zij tot het beoogde resultaat 
zal leiden, kan het onderwerp vormen van een afzonderlijke studie. 

Om een min of meer verantwoord oordeel te kunnen vormen over de 
wijze waarop in de E.W. bepaalde oplossingen worden nagestreefd heb 
ik, op plaatsen waar dat wenselijk leek, de vergelijkbare bepalingen van 
de Comecon-condities, de Uniform Commercial Code, de ECE-condities 
en het Nederlands Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek weer
gegeven. Deze keuze werd gemaakt omdat Comecon-condities en Uni
form Commercial Code kunnen gelden als exponenten van het Oost-
europese resp. Westelijke handelsrecht, en omdat de ECE-condities de 
verst gevorderde resultaten vormen van door het internationale handels
milieu zelf verrichte werk op dit gebied, terwijl aan de voorbereiding van 
een aantal van laatstgenoemde condities handelslieden uit Westelijke 
zowel als uit Oost-europese landen hebben deelgenomen. 
Dat voorts de aandacht werd gevestigd op de overeenkomstige bepalingen 
van het Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek behoeft nauwelijks 
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gemotiveerd te worden. Ik betwijfel niet dat de lezer tot de conclusie zal 
komen dat de E.W.-totstandkoming - in de woorden van Fokkema -
juist bij het wordende Nederlandse recht fraai aansluit.3 

Gegeven het feit dat verschillende redenen mij dwongen tot beperking 
der opmerkingen gewijd aan de E.W. zelf ligt voor de hand dat ik mij 
voor wat dit vergelijkingsmateriaal betreft in hoofdzaak heb moeten 
beperken tot weergave zonder meer. 

1 J. C. van Oven, De internationale koop van roerende zaken, Nederlands Juristenblad 
1952 p. 713. 

2 Algemeen Deel2 (1954) p. 140. 
3 Vgl. D. C. Fokkema, Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht, pread

vies Vereeniging „Handelsrecht" 1966 p. 131 (curs. J) 
Toen deze studie vrijwel gereed was verscheen: Formation of Contracts, A Study on 
the Common Core of Legal Systems, ed. Rudolf B. Schlesinger, Oceana Publications 
1968, Volume I-II van 1727 pagina's, een werk dat is voortgekomen uit een door 
de editor georganiseerd onderzoek onder auspiciën van „the General Principles of 
Law Project of the Cornell Law School" (Ithaca, New York), waaraan specialisten 
uit vele landen hebben deelgenomen. Kisch heeft in zijn aankondiging van dit 
magnum opus opgemerkt dat Schlesinger^ these „dat de regeling van de totstand
koming van de overeenkomst, van land tot land, een gemeenschappelijke kern, a 
common core, vertoont zeer wel verdedigbaar is" en vond het dan ook wel „een 
beetje verdrietig" dat in dit omvangrijke rechtsvergelijkende werk „aan Nederland 
geen plaatsje is toebedeeld". Zijn opvatting is dat wij „zeker onder het nieuwe 
(bestel), ons kunnen laten zien, en niet minder eigens en niet minder waardevols te 
bieden hebben dan bijvoorbeeld . . . Zwitserland" (welks recht wel wordt behandeld). 
Vgl. I. Kisch, Boekaankondiging, Nederlands Juristenblad 1969 pp. 128 e.v. (130, 
131). 
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Deel 1 

Van eenheid naar eenheid 





1 Het recht van de internationale handel 

„Every man knoweth, that for Manners and 
Prescriptions, there is great diversity among all 
Nations: but for the customes observed in the 
course of trafficke and commerce, there is that 
sympathy, concordance, and agreement which may 
be said to be of like condition to all people, dif
fused and spread by richt reason, and instinct of 
nature consisting perpetually"} 

Lex mercatoria 

1 „Wanneer men de geschiedenis van het privaatrecht nagaat, ontrolt 
zich een beeld van bonte rechtsverscheidenheid voor het oog. Maar tege
lijk ziet men reeds vanaf de oudheid tegenkrachten werkzaam, die er op 
uit zijn deze rechtsverscheidenheid te verzachten en een zekere mate van 
rechtseenheid tot stand te brengen". Met deze woorden begint Sauve-
planne zijn studie over Eenvormig Privaatrecht in R. M. Themis 1961 
p. 225 e.v. De werkzaamste tegenkracht wordt gevormd door het steeds 
toenemende handelsverkeer. Een zekere mate van rechtseenheid vond 
men met name in het speciale handelsrecht dat zich in Europa gedurende 
de Middeleeuwen ontwikkelde en waarin het handelsrecht van de huidige 
Europese staten zijn wortels heeft. Het bijzondere recht voor kooplieden 
ontstond, voor zover wij weten, in de Italiaanse handelssteden na de 
elfde eeuw, en verbreidde zich van daaruit over Spanje, Frankrijk, Duits
land en verder. Beschouwingen hierover vindt men in alle handboeken op 
het gebied van het handelsrecht. Het bijzondere recht voor de klasse der 
handelaren (stilus mercatorum, ius mercatorum, lex mercatoria) ver
breidde zich met name door middel van de zeehandel en had zijn centra 
in Venetië, Genua, Marseille, Barcelona, Bordeaux, Brugge, Antwerpen, 
Amsterdam en de Hanzesteden. Het werd ontwikkeld en bevorderd door 
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de handelsgilden, de speciale rechtspraak van de gerechten voor handels
zaken en de handelspraktijk. Het ius mercatorum kreeg hierdoor een 
zodanig internationaal karakter dat wel is gesproken van een in wezen 
eenvormig Europees handelsrecht ontwikkeld op grondslag van het han-
delsrecht van de Italiaanse steden.2 

1 G. Malynes, Lex Mercatoria (1622), geciteerd naar E. Allan Famsworth, Formation 
of international sales contracts: three attempts at unification. University of Pennsyl
vania Law Review 1962, p. 305. 

2 Vgl. E. von Caemmerer, The influence of the law of international trade on the de
velopment and character of the commercial law in the civil law countries. The sources 
of the law of international trade 1964, pp. 88 e. v.; W. L. P. A. Moiengraaff, Leidraad 
bij de beoefening van het Nederlandse Handelsrecht 1953 pp 3 e.V.; G.O. Zacharias 
Sundström, International sales and the conflict of laws, The Journal of Business Law 
1966 pp. 122e.v. 

Afwezigheid van wetsconflicten 

2 Waar een onderwerp eenvormig geregeld is bestaat geen ruimte voor 
wetsconflicten. Dit verklaart waarom men zich in de Middeleeuwen niet 
bezig hoefde te houden met wetsconflicten betreffende het huwelijk. Tot 
aan de reformatie had het huwelijksrecht van de Rooms Katholieke Kerk 
universele gelding. Daarop kon ook het handelsrecht van die tijd aan
spraak maken. Nog onlangs heeft Schmitlhoff op de gelijksoortige con
flicten-vermijdende rol van de lex mercatoria gewezen.1 Heel duidelijk 
blijkt dit ook uit de opmerking van Davis: „The Law Merchant, as it is 
a part of the Law of Nature and Nations, is universali and one and the 
same in all countries of the world".2 En in het standaardwerk van Pollock 
and Maitland vinden we twee constateringen waarvan de laatste zeer 
duidelijk de opvatting van Schmitthoff steunt. Zij betogen: „Before the 
end of the thirteenth century 'the law merchant' was already conceived 
as a body of rules which stood apart from the common law", hetgeen in 
de lijn ligt van het door mij in het vorige no. betoogde, en zij laten daarop 
volgen dat deze regels „ . . . are, we may say, a ius gentium known to 
merchants throughout Christendom . . ."3. Met name op de in deze laat
ste zinsnede gebezigde kwalificatie wil ik in deze paragraaf de aandacht 
vestigen. 

Vóór hen had de grote Blackstone al geschreven „ . . . the affairs of com
merce are regulated by a law of their own, called the law merchant or 
lex mercatoria which all nations agree in, and take notice of".4, 

Men zou zich kunnen afvragen waarom in boeken van de schrijvers op 
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het continent, zoals Straccha, Marquardus of Ansaldus, niet zo uitdruk
kelijk de aandacht wordt gevestigd op het cosmopolitische karakter van 
de lex mercatoria. Holdsworth heeft het zeer waarschijnlijk bij het rechte 
eind wanneer hij zegt dat de reden daarvoor simpelweg gelegen is in het 
feit dat „they took it for granted".5 Aan de hand van de lex mercatoria 
werden kwesties opgelost die heden ten dage, op zijn minst in theorie, 
aanleiding zouden geven tot wetsconflicten. 
Geschillen tussen Engelse en continentale handelslieden werden in Enge
land berecht „secundum legem mercatoriam". De internationale gebrui
ken en regels van het middeleeuwse handelsmilieu werden toegepast 
door de speciale handelsrechten „the courts of piepowder"6 en later „the 
courts of the staple". De door deze gerechten toegepaste regels verschil
den nauwelijks van de door de overeenkomstige colleges op het Europees 
continent gehanteerde regels.7 

De uitspraken van de marktgerechten hadden wel degelijk internationale 
geldingskracht. Het mechanisme ter verzekering daarvan ten tijde van de 
regering van Edward I (1272-1307)8, bijvoorbeeld, was even eenvoudig 
als effectief. Wanneer de gerechten in een bepaald land elders gewezen 
vonnissen weigerden te erkennen dan had dit de algemeen erkende 
represaille ten gevolge dat de handelslieden uit eerstgenoemd land uitge
sloten werden van de toegang tot de markten van het land waar het vonnis 
was gewezen (défense des foires) - „an expedient which generally suc
ceeded in securing the cooperation of the national courts", zegt Holds-
worth. 9 

We beschikken nog over duidelijke aanwijzingen dat ten tijde van de 
regering van Edward IV (1461-1483) het internationale handelsrecht een 
apart leven leidde buiten de common law en dat de geschillen kwamen 
voor de Lord Chancellor en zijn „equitable jurisdiction", hetgeen inhield 
toepassing van de internationaal aanvaarde regels der „lex mercatoria".10 

1 Vgl. С. M. Schmitthoff, International trade law and private international law. Fest
schrift für Hans Dölle, Bd. II 1963 p. 261. 

2 Vgl. Davis, Impositions. Naar de, voor mij niet toegankelijke editie van 1656 ge
citeerd door W. S. Holdsworth, A history of English Law3 1947, Vol. 5 p. 98 nt. 2. 

3 Vgl. F. Pollock-F. W. Maitland, The History of English Law* 1898 dl. I. p. 467 
4 Sir William Blackstone, Commentaries on the Laws of England Vol. I. p. 273 19111 

edition (Hovenden) 1836. 
5 Vgl. Holdsworth o.e. nt. 2 I.e. 
6 De benaming vormt een geanglificeerde vorm („law French") van de franse woor

den „pied poudré". De gerechte werden, naar het schijnt, voornamelijk gefrequen
teerd door handelslieden met stoffige voeten. Vgl. Bryce Lyon, A constitutional and 
legal history of medieval England, 1959 p. 453. 

21 



7 Vgl. E. von Caemmerer, The influence of the law of international trade on the de
velopment and character of the commercial law m the civil law countries. The sources 
of the law of international trade 1964 pp. 88, 89, maar vooral. Bryce Lyon, o.c.nt.6. 
I.e. 

8 Die in 1303 een Carta Mercatoria uitvaardigde waarin europese handelslieden de 
toepassing van de regels der Lex Mercatoria werd gegarandeerd bij de beslechting 
van geschillen ш Engeland. Over de geldigheid van deze Carta zie Pollock and 
Maitland o.e. nt. 3 p. 465. 

9 Vgl. Holdsworth o.c.nt.2 p. 98 eveneens voor een voorbeeld van de wijze waarop de 
marktgerechten van Brie en Champagne reageerden, in 1300, op de pogingen van 
de Lord Mayor van London, die de feiten waarop de uitspraken van deze gerechten 
waren gebaseerd zelfstandig nogmaals wilde onderzoeken The cognisance of 
what relates to fairs belongs to no judge, but to us only,", zo schreven zij en voorts 
dat zij, wanneer de Lord Mayor daar geen rekening mee zou houden, zich genood
zaakt zouden zien te „to inhibit the land and fairs of Champagne and Brie to all 
your subjects and their goods", op p. 257. 

10 In een concreet geval gaf hij dit als volgt te kennen:,,C'est suit est pris par un mar
chant alien, que est venus per safe conduit icy, et il n'est tenus de suer solonques le 
ley del terre, a faner le trial de xii homes, et autres solempmties de ley de terre, mes 
doit suer icy, et sera determine solonque le ley de nature en le Chancery, et il doyt 
suer la de heure en heure det de jour (en jour) pour le spede de marchants... Et 
cornent que ils sont venus deyns le royalme, pour ce le Roy ad jurisdiction d'eux de 
muter d'estoyer a droit, etc., mes ce sera secundum legem naturae que est appell par 
ascuns ley Marchant, que est ley universal par tout le monde", te vinden in Holds
worth о с. nt. 2 p. 117 nt. 1, in het originele „law french" en in min of meer heden
daags Engels in Pollock and Maitland o.c.nt.3 p. 466. 

Desintegratie en integratie 

3 Met het einde van de Verlichting en de Franse Revolutie begon een 

ontwikkeling die gekenmerkt wordt door „nationalisering en integratie". 

Met deze termen wil ik aanduiden dat zich een ontwikkeling duidelijk 

waarneembaar maakte waarin het handelsrecht enerzijds in toenemende 

mate door wetgevende en/of rechterlijke arbeid binnen nationale staten 

van niet aan grenzen gebonden gemeen recht tot nationaal recht werd, 

en anderzijds door dezelfde factoren binnen deze staten van standsrecht 

tot deel van het „gemeen privaatrecht" werd gemaakt. 

Beide ontwikkelingen leidden tot een steeds sterker uiteengroeien van het 

handelsrecht in nationale rechtsorden, hoewel de invloed van het gemeen

schappelijk fundament waarneembaar bleef. De wegen van het vasteland 

van Europa en Engeland zijn echter duidelijk uiteengelopen. 

Het opkomen van de nationale staten op het vasteland van Europa mani

festeerde zich op het gebied van het recht met name in de totstandkoming 
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van nationale codificaties.1 Men trachtte nationale rechtseenheid te berei
ken door middel van codificatie, centrale regelingen.2 Het handelsrecht 
werd, in tegenstelling tot de ontwikkelingen in Engeland, vaak apart 
behandeld. Het werd, naar het voorbeeld van Frankrijk, ondergebracht 
in speciale codificaties die niet zelden regels bevatten verschillend van die 
van het algemene privaatrecht. Meestal was het, althans in de aanvang, 
zo dat het contracten-stelsel van het Romeinse recht een plaats vond in 
wat ik nu gemakshalve zal noemen civiele codes terwijl in de commerciële 
codes de in het Romeinse recht onbekende in het handelsverkeer ontwik
kelde rechtshandelingen werden geregeld. Dat deze onderscheiding ner
gens strak is doorgevoerd, is bekend. Maar nog duidelijker is dat zij niet 
te handhaven bleek. Het in 1896 tot stand gekomen BGB bevatte dan 
ook reeds een groot deel van de vroeger in het ADHGB van 1861 gere
gelde materie. En iedere Nederlandse student kent de Wet van 2 juli 1934, 
S. 347, houdende opheffing der onderscheiding tussen handelsdaden en 
niet-handelsdaden en tussen kooplieden en niet-kooplieden, die de lijn, 
aangezet in de Faillissementswet van 1893 (1896 S. 9), voortzette. 
Deze ontwikkeling had Meijers op het oog toen hij in de Toelichting bij 
zijn Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek p. 9 de beweging schets
te, „die men in haast alle landen van West-Europa, die aanvankelijk 
gelijke scheiding als Frankrijk maakten, kan waarnemen; het burgerlijk 
recht heeft zich gecommercialiseerd, d.w.z. het heeft de bijzondere regels, 
die oorspronkelijk alleen voor de enge kring van kooplieden en zaken van 
koophandel golden, tot algemene burgerrechtelijke regels gemaakt".3 

In Engeland ging het handelsrecht dank zij de gecentraliseerde recht
spraak deel uitmaken van de common law. Deze ontwikkeling wordt in 
de Anglo-amerikaanse literatuur vaak geïllustreerd met de beroemde 
beslissing Woodward v. Rowe, die reeds uit 1666 dateert. De gedaagde 
voerde aan dat eiser zich beriep op „oneley a particular custome among 
merchants, and not common law", waarop hij van de rechter te horen 
kreeg dat: „The law of merchants is the law of the land, and the custome 
is good enough generally for any man, without naming him merchant".4 

Honnold, die ook dit voorbeeld aanhaalt, vestigt er echter de aandacht 
op dat deze ontwikkeling niet altijd zonder slag of stoot verliep. Ten 
bewijze daarvan citeert hij de afwijzing van een handelsgewoonte door 
Lord Holt, Chief Justice of the Queen's Bench, in 1702, waarin de „mer
cantile custom" werd betiteld als: „innovations upon the rule of the 
common law . . . invented in Lombard Street which attempted . . . to give 
law to Westminster Hal".5 
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De integratie van het handelsrecht binnen nationale rechtsstelsels is 

misschien een verheugende zaak. De vraag is echter gewettigd of de ont

wikkeling van het handelsrecht op deze wijze door de centrale overheden 

- door wetgeving en rechtspraak in Europa, en door rechtspraak, en 

later ook wetgeving in het Anglo-amerikaanse rechtsgebied-gelijke tred 

heeft gehouden met de behoeften van het handelsverkeer. Zeker is dat zij 

daarop niet in het bijzonder was afgestemd, hetgeen, mede door het ver

loren gaan van veel van de oorspronkelijke rechtseenheid op dat gebied, 

tot eigenaardige problemen, in het bijzonder op het gebied van de inter

nationale handelstransacties, aanleiding heeft gegeven. 

1 Vgl. J. G. Sauveplanne, Eenvormig Privaatrecht, R. M. Themis 1961 p. 226. 
2 Vgl. I. Kisch, Rechtsvergelijking en Handelsrecht 1935, p. 22 „de nationale codifi

catie - dat ligt in haar aard - werkt unificerend naar binnen, maar „particulan-
serend" naar buiten toe. Als het nationale recht een internationaal-unificerende ont
wikkeling vertoont, wordt die ontwikkeling door de nationale codificatie gestuit." 

2 Vgl. ook: Ch. Lyon-Caen, de Γ Influence du Droit commercial sur le Droit civil depuis 
1804, m „le Code Civil 1804-1904 (1904) ρ 204 e ν. 

3 Vgl. W. Holdsworth, History of English Law I 1956 pp. 525 e.v. 
4 Vgl. J. Honnold, The influence of the law of international trade on the development 

and character of English and American commercial law, m The sources of the law of 
international trade 1964 p. 72.; Vgl. in het zelfde werk E. von Caemmerer, The 
influence of the law of international trade on the development and character of the 
commercial law in the civil law countries, ρ 89 „The common law courts treated the 
rules of commercial law simply as commercial usage, which had to be proved. Not 
until Lord Mansfield were the rules of the „law merchant" recognized as having the 
status of law. That led to their incorporation into the common law. Commercial 
law, which for Lord Mansfield was still „not the law of a particular country, but the 
law of all nations", took on increasingly the peculiar characteristics of the English 
common law". In de tekst heb ik gesproken over de waarneembaarheid van het ge-
schappelijk fundament Het moet met name aan de invloed van genoemde Lord 
Mansfield (William Murray 1705-1793), Chief Justice of the King's Bench 1756 
-1788, op deze ontwikkelingen worden toegerekend dat van een soort receptie 
van het continentale handelsrecht in de common law kon worden gesproken. Vgl. 
L Stuart Sutherland, The law merchant m England m the seventeenth and eighteenth 
centuries. Transactions of the Royal Historical Society 1934 pp. 149 e ν Mansfield 
brak in vele opzichten de starheid van de common law-regels en was bovendien in 
staat „to follow to a larger extent and with greater knowledge than his predecessors 
the policy of adapting continental rules to an English environment", vgl. W Holds-
worth, Some makers of English law 1966 pp 160-175(168). Reeds in het werk van 
G. Malynes, Consuetude vel Lex Mercatona, was overigens al Italiaanse handels-
rechtelijke literatuur verwerkt. (1622) vgl H. Coing, Die Bedeutung der Europaische 
Rechtsgeschichte fur die Rechtsvergleichung, RZ 1968 p. 6nt. 10. 

5 о с I.e. nt. 4. 
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Handelskoop en wet 

4 De koopovereenkomst is de belangrijkste overeenkomst in het bin
nenlandse zowel als in het internationale handelsverkeer.1 Zij vindt, 
zoals in vele andere landen, bij ons haar regeling in het Burgerlijk Wet
boek. 
De handelsrechtelijke vorm van de koopovereenkomst, de handelskoop, 
wordt dus in principe geregeld door de aan de koopovereenkomst gewijde 
bepalingen van het B.W. Het is echter geen vraag of de koopovereenkomst 
opgevat als bedrijfshandeling - Zeylemaker noemt dit de handeling van 
kooplieden en alle anderen, die uit hoofde van hun bedrijf of beroep kopen 
en verkopen. - door deze bepalingen adequaat is geregeld.2 Men kan zelfs 
de vraag stellen, zoals Bakkers in zijn proefschrift heeft gedaan, óf de 
nationale wetgever wel het geëigende orgaan is om deze materie adequaat 
te regelen.3 Aanpassingsvermogen aan de zich dikwijls snel wijzigende 
behoeften van de handel en deskundigheid om die behoeften op haar 
juiste waarde te schatten vormen inderdaad niet 's wetgevers sterkste 
zijde. Dagelijks kunnen wij waarnemen met welke snelheid de wijzigingen 
in het bedrijfsleven zich voltrekken. Niemand zal, daarentegen, durven 
volhouden dat de procedure nodig voor de wijziging van een wet(boek) 
uitblinkt door de snelheid waarmee deze verloopt. De wet zal dus in geen 
geval gelijke tred kunnen houden met de snelle ontwikkelingen van het 
handelsverkeer. Men houde daarbij in gedachten dat een wetboek, zoals 
het Nederlandse, geconcipieerd is in een tijd die wel heel sterk afwijkt van 
de toestand van het ogenblik. Sinds de totstandkoming ervan is, ook in 
de binnenlandse handel, wel het een en ander veranderd. Men denke aan 
de toeneming van het handelsverkeer in omvang en verscheidenheid, de 
snelheid en de nieuwe communicatiemiddelen waarmee de overeenkom
sten tot stand komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de regeling 
van weinig nut is bij de oplossing van vroeger onbekende of uitzonder
lijke problemen, zoals daar zijn overeenkomsten die voornamelijk tussen 
afwezigen worden gesloten, en in het economische vlak: serieproduktie, 
marktvergroting, prijzen die uitermate gevoelig zijn voor conjuncturele 
en door speculatie veroorzaakte bewegingen van grote omvang.4 

De Franse codificatoren hadden een vooruitziende blik toen ze bij de 
presentatie van hun werk zeiden: „Nous nous sommes également pré
servés de la dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir . . . 
Quoique l'on fasse, les lois positives ne sauraient jamais entièrement rem
placer l'usage de la raison naturelle dans les affaires de la vie. Les besoins 
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de la société sont si variés, la communication des hommes est si active, 
leurs intérêts sont si multipliés, et leurs rapports si étendus, qu'il est im
possible au législateur de pourvoir a tout".5 

1 Vgl. В. Goldman, Voorwoord in het proefschrift van P. Kahn, La vente commerciale 
internationale 1961 p. t. 

2 Vgl. Jb. Zeylemaker Jzn., Handelskoop 1939 p. 1. 
3 Vgl. R. Bakkers, Rechtsgewoonten betreffende de handelskoop 1961 pp. 1, 2. 
4 Vgl. A. Goldstajn, The new law merchant, The Journal of Business Law 1961 p. 

12; Goldman l.c.nt. 1. 
5 Motifs et discours prononcés lors de la présentation du Code civil, Paris 1867 p. 3. 

Contractsvrijheid 

5 Partijen bij de bedrijfsmatige koop zijn meestal deskundigen die de 
mogelijkheden kunnen voorzien en regelingen kunnen treffen.1 Deze 
regelingen kunnen zij opnemen in hun overeenkomst dank zij de hen in 
de meeste nationale wetgevingen toegekende contractsvrijheid zodat de 
wetsbepalingen geldend voor de koopovereenkomst, zoals in ons B.W., 
in overwegende mate het karakter hebben van regelend recht. 
„Het recht laat den individueelen mensch een kring, waarbinnen hij zelf 
in vrijheid de regeling bepaalt, waaraan hij zich onderwerpt", schreef 
Scholten.2 Ons gehele privaatrecht is op het beginsel van de contracts
vrijheid gebouwd en het beginsel vinden we terug in iedere samenleving 
die tot enige ontwikkeling is gekomen.3 De erkenning van het algemeen 
in de westelijke wereld geldende recht op zelfbestemming van de mens 
ligt daarin besloten. Samenleving eist contractsvrijheid, de grondslag 
daarvan is een rechtsfilosofisch vraagstuk.4 Hetzelfde geldt voor de ver
bindende kracht der overeenkomsten. 

De constatering van Scholten dat individuele rechtsvorming een belang
rijk deel van het privaatrecht uitmaakt wordt door de handelspraktijk 
bevestigd. De wettelijke regelingen van de koopovereenkomst worden in 
de meeste takken van handel terzijde gesteld.5 De handel heeft zich een 
recht geschapen aangepast aan zijn behoeften en is niet meer gebonden 
aan een nationale wettelijke regeling die, zoals eens werd opgemerkt, is 
afgestemd op een transactie die tot stand komt en wordt afgewikkeld 
„op armlengte".6 

1 Vgl. Jb. Zeylemaker, Handelskoop, 1939 p. 2. 
2 Vgl. Algemeen Deel2 1954 p. 21. 
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3 Vgl. Asscr-Rutten ΠΙ II 1968 p. 24. 
4 Het is hier niet de plaats om te onderzoeken of de contractsvrijheid aan de rechts-

ordening voorafgaat of dat zij door het recht aan het individu wordt gedelegeerd. 
Van Scholten weet ik dat het nog nooit gelukt is een goede definitie te geven van 
de pijlers van het privaatrecht. Vgl. de paragrafen 4 en 5 van het in nt. 2 geciteerde 
werk. 

5 Vgl. R. Bakkers, Rechtsgewoonten betreffende de handelskoop diss. 1961. En uitgebreider 
de standaardwerken van Zeylemaker (zie noot 1.) en H. Grossmann-Doerth, Das 
Recht des Überseekaufs Bd. I 1930 pp. 37-80. 

6 Vgl. G. Lagergren, The limits of party autonomy. The sources of the law of inter
national trade 1964 p. 201. 

Rechtsbronnen тал de handelskoop 

6 De manier waarop de handelspraktijk van de haar door de wetgeving 
geboden vrijheid gebruik heeft gemaakt, vormt er de oorzaak van dat 
men door kennisneming van de bepalingen van de wetboeken niet veel 
wijzer wordt over het regiem dat de handelskoop beheerst. Van veel 
meer belang voor de rechtsverhouding tussen de partijen is inhoud van 
de overeenkomst, zoals zij deze hebben bepaald, en het handelsbegruik. 
De verhouding tussen het heteronoom en het autonoom bepaalde ge
deelte van die rechtsverhouding en de grenzen daartussen zijn moeilijk 
te bepalen. Men denke aan de in Nederland voorlopig nog niet geëindigde 
discussie over het door de wet gesuggereerde verschil tussen gebruik en 
gebruikelijk beding in hun verhouding tot het aanvullend recht, terwijl 
over de vraag wannéér er sprake is van een gebruik of van een gebruikelijk 
beding geen schijn van overeenstemming bestaat in de doctrine.1 

Dat de voornaamste bronnen waaruit geput kan worden om het rechts-
regiem dat de handelskoop beheerst te leren kennen wordt gevormd door 
de standaardcontracten en arbitrale uitspraken lijkt echter niet voor 
betwisting vatbaar.2 

1 Vgl. J. H. Beekhuis, Handelingen der Nederlandse Juristen-vereniging 1948 pp. 44, 
45; H. J. Pabbruwe, Gebruik en gebruikelijk beding 1961; Asser Rutten Ш II 1968 
pp. 221 e.v. L. C. Hofmann-S. N. van Opstall, Het Nederlandse Verbintenissenrecht 
pp. 422, 426. H. C. F. Schoordijk over de methodologische problemen en rechts-
filosofische aspecten hiermee verbonden in zijn bespreking van het werk van Pab
bruwe in R. M. Themis 1967 pp. 660 e.v. 

2 Vgl. R. Bakkers, Rechtsgewoonten betreffende de handelskoop diss. 1961 pp. 5 e.v. 
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Standaardcondities 

7 Standaardcontracten en zogenaamde Algemene Voorwaarden of Con
dities vervullen dezelfde functie. 
In Zeylemakers standaardwerk, Handelskoop p. 4, lezen wij: „Onder 
standaardcontracten versta men overeenkomstformulieren, waarin men 
slechts de speciale gegevens voor het bijzondere geval heeft in te vullen 
om een volledig contract te hebben". Formeel zouden wél de eenvoudige 
schriftelijke formulieren die voor wissels, cheques en dergelijke gebruikt 
worden onder deze definitie vallen, maar niet de zogenaamde Algemene 
Voorwaarden waarnaar door partijen vaak wordt verwezen. Het stan
daardcontract zou dan ook, in navolging van Jansma's proefschrift, 
genoemd kunnen worden een formulier-contract.1 Jansma zelf verlaat 
deze terminologie echter in zijn preadvies voor de Nederlandse Juristen
vereniging in 1948 en geeft de voorkeur aan de uitdrukking standaard-
contract met name omdat hij bovengenoemde eenvoudige formulieren 
buiten beschouwing wil laten. Dit is te begrijpen waar de juristenverga
dering zich bezig moest houden met de vraag of onze burgerlijke wetge
ving aangevuld moest worden met bepalingen omtrent standaardDoor-
waarden en naar welke beginselen dit eventueel zou dienen te gebeuren. 
Het ís duidelijk dat het niet aangaat de Algemene Voorwaarden, 
reglementen op de overeenkomst toepasselijk verklaard, buiten beschou
wing te laten wanneer het slechts om een verschil in vorm en niet om 
een verschil in betekenis gaat. 

De beschouwingen in het preadvies van Zeylemaker zijn dan ook gewijd 
aan het standaardcontract in de zin van „een samenstel van contract-
bedingen, die door contractspartijen regelmatig in hun overeenkomsten 
worden opgenomen, hetzij doordat zij in hun speciale contract naar deze 
bedingen verwijzen, of ze in hun overeenkomst opnemen . . . Het zijn 
de overeenkomsten door Jansma in zijn proefschrift formulier-contracten 
genoemd".2 

De schaduwzijde van dit hulpmiddel wordt gevormd door de ontwikke
ling van het eenzijdige standaardcontract. Men denke aan rekening-
courant voorwaarden, verzekeringspolissen, vervoerscondities e.d. Mis
schien wordt enigszins ten onrechte hierover algemeen ongunstig geoor
deeld. In ieder geval is het niet steeds de economisch sterkere partij die 
door haar „bargaining power" in de positie is om daar misbruik van te 
maken'3 maar is het veeleer de contractontwerper, die, omdat hij zich 
op het juridisch-strategisch belangrijke punt bevindt, zijn tegenpartij 
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door diens ondertekening de strop om eigen hals doet slaan, zoals Jansma 
het uitdrukt.4 Het bezetten van dit centrale punt hoeft niet te danken te 
zijn aan economische macht, maar bijvoorbeeld aan beter inzicht, of 
kennis, ja zelfs, juridische kennis . . . 
„Kennis en wetenschap kunnen worden gebruikt, doch ook misbruikt. 
Dit geldt ook voor juridische kennis . . . 
Het is een pijnlijke ervaring nu en dan te moeten zien, dat juridische 
kennis wordt misbruikt, dat deze kennis wordt aangewend voor oplos
singen en regelingen, die niet ieder het zijne geven; dat deze kennis wordt 
gebruikt om constructies te bedenken, die er op gericht zijn de redelijke 
belangen van een der partijen in de verhouding afbreuk te doen; dat van 
een „verraad der clerken" kan worden gesproken".5 

De noodzaak tot standaardisering van de koopovereenkomst, en de 
vermijding van bovengenoemd euvel, werd over de gehele wereld gevoeld. 
Deze beweging kwam eerst goed op gang toen de belanghebbenden zich 
in corporaties gingen verenigen. Als oudsten van deze corporaties worden 
veelal genoemd de Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse 
(1868), de Bremer Baumwollbörse (1872), de Silk Association of America 
(1873) en, verreweg de belangrijkste, de London Corn Trade Association 
(1877). Zij waren leidinggevend in wat Lagergren de „anti-BGB tendency" 
noemde.6 

Van standaardcontracten en -voorwaarden spreekt men thans wanneer 
aan drie vereisten is voldaan. Zij moeten schriftelijk zijn, voor een groot 
aantal gevallen zijn opgemaakt en een enigszins uitvoerige en gedetail
leerde regeling bevatten. Dit zijn de vereisten die door Jansma7 expliciet 
gesteld worden en waardoor de omschrijving van Hofmann-Van Opstall 
kennelijk geïnspireerd is.8 

Naar handelsopvattingen zijn de voornaamste voordelen van het veel
vuldig gebruik van standaardcontracten en algemene voorwaarden de 
algemene bekendheid van de inhoud van het contract en het feit dat de 
afdoening van de transactie bespoedigd wordt omdat beide partijen 
weten waaraan ze zich te houden hebben.9 

1 Vgl. К. Jansma, Uitlegging van overeenkomsten diss. 1913 pp. 69 e.v. 131 e.V. 
2 Vgl. Jb. Zeylemaker, Handelingen der Nederlandse Juristen Vereniging 1948 

p. 67. 
3 Asser-Rutten III II 1968 p. 10 kan worden toegegeven dat het wel vaak het geval 

kan zijn dat de economisch sterkste partij de inhoud van de overeenkomst a priori 
volledig vastlegt. 

4 Vgl. К. Jansma, Handelingen der Nederlandse Juristen Vereniging 1948 p. 132. 
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5 Vgl. W. С. L. van der Grinten, Stijl en standing, de Naamloze Vennootschap fe
bruari 1965. Het betrof hier een nogal eenzijdig gebruik van juridische kennis 
vanuit een monopoliepositie. De voorwaarden zijn later gewijzigd. 

6 Vgl. G. Lagergren, The limits of party-autonomy II, in The sources of the law of 
international trade 1964 p. 204. 

7 o.e. nt. 4. p. 132. 
8 Het Nederlands Verbintenissenrecht I 1959 p. 305. 
9 Vgl. Α. Α. D. Bouwhof-J. Stroomberg, Organisatie en techniek van de handel, 

Economisch-technische verschijnselen 1960 p. 83. 

Arbitrage 

8 In de handel wordt vaak de voorkeur gegeven aan het oplossen van 
geschillen door middel van arbitrage. Het rechtsregiem van de inter
nationale koop is dan ook, behalve uit standaardvoorwaarden, kenbaar 
uit arbitrale vonnissen, voor zover deze gepubliceerd worden. 
In zijn aan de Handelskoop gewijd standaardwerk noemde Zeylemaker 
de omvang en de organisatie van de arbitrage reeds belangwekkend. Het 
ligt dan ook in de lijn van de verwachting dat wanneer Dorhout Mees in 
zijn Kort Begrip de handelskoop behandelt, die hij geheel uit de niet 
meer door Zeylemaker vermelde jurisprudentie moest opbouwen, „vrij
wel uitsluitend", voor zover het jurisprudentie betreft, verwijst naar 
uitspraken van vaste scheidsgerechten en particuliere arbitrage.1 

Hugenholtz noemt als voordelen van arbitrage: de grotere deskundigheid 
van arbiters dan van de rechterlijke macht, snelheid, geringere kosten, 
minder formalisme. Al deze argumenten hebben in zijn ogen echter slechts 
betrekkelijke waarde en hij meent dan ook dat het instituut van arbitrage 
niet veel vóór heeft op een behoorlijk functionerende civiele procedure.2 

Coops vindt dat het motief van de deskundigheid der arbiters in speciale 
gedingen stellig waarde heeft, maar de andere argumenten voor recht
spraak door scheidslieden zou hij in hun algemeenheid niet graag onder
schrijven. Met name tegen het argument van de snelheid geldt, volgens 
Coops, dat de arbitrale procedure ruime gelegenheid biedt tot vertraging 
van een uiteindelijke voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing. Maar hij 
erkent dat chicanes zich meestal zelf wreken in de handelswereld.3 Het 
motief van de deskundigheid vinden wij overal terug. Al naar gelang 
de schrijvers meer of minder bij de praktijk betrokken zijn, vindt men de 
andere argumenten vaak in onderling verband als voordelen gekarak
teriseerd. 
Dorhout Mees overweegt dat scheidslieden vaak zelf betrokken zijn bij 
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de onderhavige tak van handel en dikwijls geen jurist zijn, hetgeen er toe 
leidt: „dat zij zich minder dan de gewone rechter door juridische dogmata 
laten leiden en meer geneigd zullen zijn, rekening te houden met wat in 
de praktijk geldt, en dat, als een juridisch zuivere oplossing niet de meest 
praktische is, zij een praktisch bevredigend resultaat zullen verkiezen".4 

Ondubbelzinnig wordt, onder meer op grond van het karakter van de 
hedendaagsche juridische opleiding der universiteiten, de deskundigheid, 
als motief voor het toevertrouwen van handelsgeschillen aan daarin ge
schoolde jurisdictie, onder woorden gebracht van Oost-europese zijde: 
„ . . . if in the countries of freemarket economy one of the numerous 
motives for which commercial circles have recourse to arbitration consists 
in securing a more competent tribunal the same motive applies even more 
in the countries of planned economy".5 

De opvatting van de Amerikaanse handelswereld wordt in het standaard
werk van Domke wel bijzonder onomwonden weergegeven: „The inter
national businessmen of today know, as did the traders of ancient days, 
that commercial disputes that go to courts of law are always costly and 
usually bitter. Court calendars are crowded and cases can drag on for 
years, particularly if they go to different Courts of Appeal. Some Courts 
and juries may tend to favor their own nationals". 
De belangrijkste opmerking in deze tirade, die overigens verder gaat in 
dezelfde trant, wordt echter gevormd door de opmerking: „There is no 
body of international commercial law, and the courts of different coun
tries have interpreted the rights and obligations of sellers and buyers 
differently". Met nog enkele andere bezwaren vormde, volgens deze 
Praktiker überlegsamsten Prägung, dit de belangrijkste reden dat reeds 
in vroeger dagen de handelslieden die zich op internationaal niveau 
bewogen arbitrage kozen voor de oplossing van geschillen die ze zelf 
niet uit de wereld konden helpen. Zo ontdekten ze dat het onderwerpen 
van een geschil aan een of meer arbiters leidde tot „a fair, quick, inex
pensive and private adjudication".6 

1 Vgl. T. J. Dorhout Mees, Kort Begrip van het Nederlands Handelsrecht 1964 pp. 5, 
765. 

2 Vgl. W. Hugenholtz-W. H. Heemskerk, Hoofdlijnen van het Nederlands Burgerlijk 
Procesrecht 1967 pp. 267, 268. 

3 Vgl. J. A. H. Coops-F. M. Westerouen van Meeteren-C. B. Reinhold, Grond-
trekken van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht 1966 p. 321, met name nt. 1. 

4 Vgl. Dorhout Mees o.e. nt. 1 p. 14. 
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5 Vgl H Trammer, The law of foreign trade in the legal systems of the countries of 
planned economy. The sources of the law of international trade 1964 ρ 45 Trammer 
is thans hoogleraar in Warschau maar was jaren lang voorzitter van een arbitrage
tribunaal 

6 Vgl M A Rosenthal, A businessman looks at arbitration. International Trade 
Arbitration, Domke ed 1958 ρ 28 De qualificale is gebruikt om aan te duiden dat 
tegenover de mening van een dergelijk zakenman juristen enige schroom past Vgl 
J E J Th Deelen, Rechtskeuze in het Nederlands internationaal contractenrecht, 
diss 1965 p 135 

Conflictsoplossing en conflictsvermijding 

9 Omdat de koopovereenkomsten worden gesloten tussen partijen in 
alle delen van de wereld, rijst het bezwaar van onzekerheid omtrent het 
op de overeenkomst toepasselijke recht. In de eerste plaats kan uiteraard 
het probleem zich voordoen dat de handelaar niet op de hoogte is van 
de inhoud van een eventueel toepasselijk vreemd recht, maar belangrijker 
is het bezwaar dat op deze wijze een overeenkomst verschillende gevolgen 
kan hebben al naar gelang het recht dat van toepassing is. De verenigingen 
van belanghebbenden zagen dat in en vervaardigden standaardcontracten 
waarin zoveel mogelijk de rechtsgevolgen van de overeenkomsten worden 
geregeld, die soms zo gedetailleerd zijn dat ze zelf het aanzien van kleine 
wetboeken verkrijgen. Kahn gaat zelfs zover de regeling van de interna
tionale koopcontracten die daarbij betrokkenen tot stand hebben gebracht 
„une veritable charte, base de la société extra-étatique et internationale 
qu'ils forment" te noemen.1 

Wanneer Schmithoff in het Festschrift Dolle de verhouding tussen het 
internationaal privaatrecht en het internationaal handelsrecht onder
zoekt, merkt hij op dat het internationaal privaatrecht gekenmerkt wordt 
door onevenwichtige bloei.2 Een gedeelte van het internationaal privaat
recht is „as lively and active as ever before" en wordt van steeds groter 
praktisch belang, zo merkt hij op. Hij doelt dan met name op de wetscon-
flicten betreffende het personeel statuut. „In other respects, however, the 
subject appears to lose vitality", zo gaat hij verder, want het is opmerke
lijk dat conflicten voortkomend uit internationale contracten heden ten 
dage minder aanleiding geven tot geschillen voor overheidsrechters dan 
in de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. In feite 
schijnt het aantal van deze geschillen af te nemen in omgekeerde even
redigheid met de groei en intensiteit van de internationale handel. 
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De constatering is juist, wanneer men „internationaal privaatrecht" opvat 
als de regeling voor de oplossing van wets- en jurisdictieconflicten. 
Beschouwt men, zoals Batifolle en bij ons o.m. Sauveplanne, als inter
nationaal privaatrecht: Het samenstel van regels die privaatrechtelijke 
rechtsverhoudingen met internationale elementen bestrijken dan is het 
internationaal handelsrecht: „Part and parcel of that concept", in de 
woorden van Schmitthoff. Dan wordt ook de bovengesignaleerde on
evenwichtige groei verklaarbaar, want het internationaal handelsrecht 
heeft juist als voornaamste doelwit de vermijding van wets- en jurisdictie
conflicten. 

Het internationaal privaatrecht kent dus twee methoden. En de laatste 
werd door Schmitthoff ter gelegenheid van een symposium in de Duke 
University „the preventive method of conflict avoidance" gedoopt 
tegenover de traditionele „clinical method of conflict solution".3 Juist 
die groei van de preventieve methode verklaart de afname van wetscon-
flict-jurisprudentie der overheidsgerechten. Aan zijn conclusies gaat dan 
ook de vaststelling vooraf: „From the historical point of view, the circle 
completes itself: the area of conflicts of law is reduced as the area of the 
autonomous law of international trade is enlarged".4 

Schmitthoff ziet een nieuwe lex mercatoria groeien. Deze komt voort uit 
twee bronnen, internationale wetgeving en internationale handelsgewoon
ten. Het essentiële verschil tussen beide is dat de laatste - in de vorm van 
internationaal aanvaarde modelcontracten bijvoorbeeld - tussen partijen 
slechts werkzaam is wanneer partijen ernaar hebben verwezen, terwijl in 
het overheidsrecht geïncorporeerde internationale wetgeving automatisch 
van toepassing is op een contract dat dankzij verwijzing van partijen door 
dat overheidsrecht geregeerd wordt. 

De twee termen internationale wetgeving en internationale handelsge
woonten moeten nog verduidelijkt worden. De term internationale wet
geving betekent in deze samenhang en daarmee sluit Schmitthoff zich 
aan bij de opvatting door Ficker geuit in Festschrift Dolle: „deliberate 
normative regulations devised internationally and than introduced into 
the municipal law by municipal legislation". Zij kan op twee manieren 
van kracht worden, door opneming in de nationale wetgeving op grond 
van een volkenrechtelijke verplichting, een verdrag dus, of doordat een 
staat zelfstandig een model-wet accepteert zonder een dergelijke ver
plichting.5 

Internationale handelsgewoonte: „consists of commercial practices, 
usages or standards which are so widely used that businessmen engaged 
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in international trade expect their contracting parties to conform with 
them and which are formulated by international agencies . . . " . 
Het is te vroeg om te zeggen welke van deze beide componenten van de 
zogenaamde nieuwe lex mercatoria het belangrijkste is. Wel kan men 
zeggen dat zij complementen van elkaar vormen. 

1 Vgl. P. Kahn, La vente commerciale internationale, 1961 p. 17. 
2 Vgl. С. M. SchmitthofT, International trade law and private international law. Fest

schrift Dölle Bd. II 1963 pp. 257-273. 
3 Vgl. С. M. Schmitthoff, Conflict avoidance in practice and theory, in The preventive 

law of conflicts. Law and contemporary problems 1956, p. 461. 
4 O.e. nt. 2 p. 270. 
5 Vgl. H. G. Ficker, Zur internationalen Gesetzgebung, Festschrift Dölle Bd. II 1963 

pp. 35-65. 

Eigen wetgeving en rechtspraak? 

10 „De internationale verhoudingen - ook de internationale koopverhou-
dingen - zijn bij de huidige ontwikkeling van de volkerengemeenschap 
niet in staat zichzelf, autonoom een recht te verschaffen. Ook de in het 
internationaal verkeer gebezigde formulieren, standaardcontracten, ge
bruiken enz. behoeven een nationaal of verdragsrecht-systeem om deze 
afspraken en gebruiken te schragen en te omlijsten. Er is geen „contrat 
sans loi" ",1 

Met deze woorden kritiseert Kollewijn het boek van Kahn, La venie 
commerciale internationale. Schlesinger en Gündisch hadden dat voor 
hem gedaan.2 Wat had Kahn dan gedaan? Goldman omschrijft het in 
zijn voorwoord tot het boek aldus: ,,M. Kahn pose à nouveau Ie pro
blème, combien actuel, du contrat 'anationaP: l'idée heurte et on le com
prend, car il paraît a première vue évident que si l'obligation est contrain
te, le contrat n'en peut être que la source médiate, puisant sa force dans 
une regle souveraine. Mais cette règle ne peut-elle pas se former par le 
consensus universelle et prolongé de ceux que groupe une activité écono
mique commune, à des solutions d'abord librement adoptées, puis con
stamment renouvelés?" „Il est à tout le moins permis de ce le demander", 
zegt Goldman, en Kahn heeft dat gedaan „ . . . en étudiant la vente com
merciale internationale dans ses sources propres, en montrant comment 
de contractuelles, les solutions juridiques originales qu'elle a engendrées 
tendent à dévenir coutumières en communes à bien des nations".3 
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Ten aanzien van de opvatting van Kollewijn is de vraag gewettigd of het 
wel zo voor de hand ligt dat er steeds een nationaal rechtsstelsel geroepen 
is om een internationaal contract te schragen en te omlijsten. Een derge
lijke opvatting impliceert uiteindelijk het uitgangspunt, dat contracts-
vrijheid en bindende kracht van overeenkomsten berusten op een natio
naal rechtsstelsel. Overigens is dit niet verwonderlijk wanneer men blijft 
binnen de traditionele opvatting omtrent de taak van het i.p.r., die bestaat 
in de oplossing van wetsconflicten door aanwijzing van toepasselijke 
nationale rechtsstelsels. Het uitgangspunt van Kollewijn verdraagt zich 
au fond niet met een aanvaarding van rechtskeuze door partijen in het 
i.p.r. wanneer men beseft dat geen der nationale rechtsstelsels superieur 
aan een ander is. Aanvaardt men de rechtskeuze dan, zoals bij ons bij
voorbeeld is gebeurd in H.R. 13 mei 1966, N.J. 1967 no. 3, heeft men, 
m.i. terecht, op grond van de eisen van het rechtsverkeer de dogmatiek 
van het traditionele i.p.r. doorbroken. 

Schmitthoff zegt het zo: „It was a logical development that, if the parties 
were free to choose the proper law applicable to their contract, they 
should be at liberty to adopt a legal arrangement intended to be 'self-
regulatory', i.e. independent of any municipal legal system. Municipal 
laws which allowed parties to submit their contract to a foreign law, 
could not object if the parties attempted to adopt a legal order subject 
to no municipal law at all".4 

Met name hebben deze pogingen van partijen „om hun overeenkomst 
tot wet te laten strekken" succes wanneer in hun standaardovereenkom
sten een arbitrageclausule is opgenomen, die arbiters opdracht geeft 
recht te doen als goede mannen naar billijkheid in plaats van „naar de 
regelen des rechts".5 Op deze manier zou de société extra-étatique et 
internationale des vendeurs et acheteurs van Kahn gekomen zijn tot een 
onafhankelijke rechtsordening met eigen „wetgeving en rechtspraak". 
De waarheid ligt m.i. in het midden. Kollewijn heeft, in ieder geval theo
retisch, volledig gelijk wanneer men bedenkt dat voor de gedwongen 
tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken, „bij de huidige ontwikkeling 
van de volkerengemeenschap", steeds een nationale overheidsrechter 
nodig is. Bekend is echter dat toetsing van de arbitrage voorafgaand aan 
het exequatur een in bijkans alle rechtsstelsels „summiere" is.6 Verder 
kennen wederom bijkans alle, door Kollewijn eventueel toepasselijk 
geachte „schragende" of „omlijstende" nationale wetten een vrij ver 
gaande koopcontractsvrijheid, zodat de regeling van partijen bijna steeds 
effect kan worden verleend. Men kan Kahns theorie illustreren met alle 
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gevallen waarin partijen vrijwillig handelen volgens de door hen in het 
contract opgestelde regels. Voorts in die gevallen, waar zij door de arbi
ters, oordelend als amiables compositeurs, daartoe op grond van de 
termen van het contract zijn veroordeeld en dan vrijwillig aan het 
vonnis voldoen. Maar ook wanneer zij dit doen onder de dreiging van 
publicatie wanneer zij niet voldoen aan het vonnis. Daarna is echter het 
autonome rechtsstelsel uitgeput en is het overheidsrecht nodig om verdere 
gedwongen tenuitvoerlegging te schragen. Of dit gebeurt hangt echter 
niet af van „overheidskoopregels". De overheidsrechter verleent zijn 
ministerie wanneer voldaan is aan de volgens hem toepasselijke regels 
van algemeen overeenkomstenrecht en procesrecht. 
Wanneer wij nu de opmerking van Kollewijn nader bezien, dan blijkt zij 
bovendien weinig practische betekenis te hebben, In het huidige i.p.r. 
wordt ieder contract beheerst door nationaal recht, zersplittert of niet. 
Laten we aannemen dat partijen zich aan het nationaal recht van een 
bepaald land hebben gerefereerd, of dat het door een rechter op andere 
gronden toepasselijk wordt geacht. Wanneer de rechter dan volgens dat 
recht uit koop voortvloeiende rechten en verplichtingen moet trachten 
vast te stellen dan: „is het eerste en voornaamste in het nationale recht 
waarmede men in aanraking komt, de bepaling die de vrijheid van over
eenkomst sanctioneert".7 De regeling van partijen en de gebruiken zijn 
primair van belang. „Het nationale recht heeft geen verderen invloed 
dan een subsidiaire toepasselijkheid".8 

De handhaving door de overheidsrechter is dus het kritieke punt. In de 
uitzonderingsgevallen dat hij tehulp geroepen wordt, zal hij desgevraagd 
moeten nagaan of er inderdaad sprake is van een overeenkomst. 

1 Vgl., De conventies voor eenvormig internationaal kooprecht en het internationaal 
privaatrecht,i$.J.B. 1965 p. 150. 

2 Vgl. Allgemeine Rechtsgrundsätze als Sachnormen im Schiedsgerichtsverfahren, 
RZ 1964 p. 45. 

3 Vgl. B. Goldmann, voorwoord in: Ph. Kahn, La Vente commerciale internationale 
1961 p. Vili. 

4 Vgl. С. M. Schmitthoff, International trade ¡aw and private international law. Fest
schrift Dölle Bd. II 1963, p. 269. Vgl. over deze benadering: W. С. L. van der 
Grinten, noot onder het in de tekst genoemde arrest in A.A. XVII (1968) p. 344, 
tweede kolom. Hij wijst er op dat, tot dusver een deugdelijke dogmatische grondslag 
voor de partijautonomie ten aanzien van de keuze van toepasselijk objectief recht 
nog niet is gegeven. Vanuit het uitgangspunt van verscheidenheid der privaatrechtelijk 
rechtsorden, lijkt mij dit ook niet bereikbaar. 

5 M.i. suggereert deze - ingeburgerde - formulering een onjuiste opvatting omtrent 
het „recht doen naar de regelen des rechts". 
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6 Vgl. het door P. Sanders uitgegeven driedelige werk Arbitrag international com
mercial, Dl. I z.j.; Dl. II 1960; Dl. Ill 1965. passim. 

7 „Typisch-Amerikaans-pragmatisch" geredeneerd is er dus sprake van een „false 
conflict". Vgl. J. E. J. Th. Deelen, De blinddoek van von Savigny, oratie 1966 p. 11. 
Hetzelfde geldt voor de constatering dat door het toepasselijke recht de verbindende 
kracht van overeenkomsten gesanctioneerd wordt. M.i. illustreert dit dat het 
uitgangspunt van het i.p.r., de verscheidenheid der privaafrechtelijke rechtsordenin-
gen, slechts ten dele juist is. M.a.w. „geschraagd" wordt een koopovereenkomst 
in alle pr/vajrrechtelijke rechtsordeningen. De vraag stellen: „wat is daarvan de 
reden", is haar beantwoorden. 

8 Vgl. H. Craandijk, Het koopcontract in den overzeeschen handel, diss. 1921 p. 20. Aan 
„omlijsting", men denke aan onze regeling van de koopovereenkomst, lijkt weinig 
behoefte te bestaan. 

SteUingname 

11 Uit het voorgaande moge gebleken zijn, dat ik nogal sceptisch ge
stemd ben ten aanzien van de merites van toepassing van het i.p.r. - in 
de zin van: recht dat privaatrechtelijke rechtsconflicten tracht op te los
sen - op het terrein der internationale koopcontracten. 
Tot deze opvatting ben ik gekomen op grond van een vijftal overwegin
gen, die gedeeltelijk in het voorafgaande, gedeeltelijk in hetgeen volgt 
besloten liggen. 
In de eerste plaats is conflictenrecht slechts daar noodzakelijk waar geen 
uniformiteit bestaat. 
In de tweede plaats acht ik de toepassing van nationaal recht op inter
nationale transacties allesbehalve vanzelfsprekend. 
In de derde plaats meen ik dat dit laatste reeds is gebleken nu men ook 
in de i.p.r.-doctrine correcties op deze toepassing wil gaan aanbrengen door 
middel van de zgn. aanpassing.1 

In de vierde plaats ben ik van opvatting dat door de aanvaarding van de 
aanpassing in het i.p.r. geïmpliceerd wordt, dat nationale rechtsregels zijn 
afgestemd op nationale situaties. 
In de vijfde plaats acht ik het mogelijk te spreken van een internationaal 
handelsrecht in wording. Er is sprake van duidelijk waarneembare ten-
denzen naar eenvormigheid in de rechtsgevolgen en de berechting van 
wat ik voorlopig „grensoverschrijdende koopcontracten" zal noemen. 
Het is uiteraard duidelijk dat deze overwegingen, die min of meer de 
vorm van stellingen hebben, in eikaars verlengde liggen. 
In het volgende wordt - in het kort - aandacht geschonken aan enkele 
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factoren die het mogelijk maken om te spreken van een internationaal 
Handelsrecht in wording. 

1 Vgl. Α. E. von Overbeck, Regles de Droit Prive Materiel, in De Conflicto Legum, 
1962 pp. 362 e.v. ; J. E. J. Th. Deelen, De Blinddoek van von Savigny, oratie 1966, p. 14. 
Het door Deelen kernachtig weergegeven uitgangspunt van von Overbeek is m.i. 
juist. Door adaptatie vervormt men de internrechtelijke regel, die men voor toe
passing in aanmerking vindt komen, tot een regel die in geen enkel rechtsstelsel 
geldt. Men mag dit scheppen van materieel-rechtelijke Produkten een Bravourstück 
noemen, de erkenning dat toepassing van nationaal recht op internationale situaties 
ongewenst kan zijn ligt naar mijn mening echter daarin besloten. 
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2 Naar eenheid in de koopregels 

Tendenties naar rechtseenheid 

12 Rechtseenheid in de internationale handel wordt op verschillende 
manieren nagestreefd. De initiatieven gaan zowel uit van de handels-
wereld zelf als van de nationale overheden. Zij strekken zich uit van het 
codificeren van internationale handelsgebruiken tot het tot stand brengen 
van internationale wetgeving.1 Het streven naar unificatie is zowel op 
het gebied van het kooprecht als op dat van de arbitrage waarneembaar 
en het interessante is dat in al deze pogingen, en - soms - resultaten, veel 
overeenstemming is te ontdekken. Ook in hun onvolkomenheden stem
men de in het hiernavolgende te behandelen projecten overeen. Zij geven 
alle aanleiding tot dezelfde conclusie. Doordat het autonome recht van 
de internationale handel wordt gerespecteerd, wordt veel, vaak bijna alles 
overgelaten aan partijen en hun - eventuele - arbiters. De uit hun con
tracten voortvloeiende rechtsverhoudingen worden derhalve practisch 
geheel door dezen bepaald. 

De mogelijkheid bestaat echter - van waarschijnlijkheid wil ik niet 
spreken - , dat een nationale overheidsrechter er aan te pas moet komen 
om bindend vast te stellen of er een contract tussen partijen bestaat 
m.a.w. of er een contract is tot stand gekomen. Wat doet nu de overheids
rechter wanneer van hem een exequatur wordt gevraagd? 
De overheidsrechter zal dan, naar het heet2, volgens nationaal recht het 
bestaan van een contract moeten constateren. Heeft hij dit gedaan, dan 
kan hij partijen voor de inhoud daarvan (terug)verwijzen naar hun 
„eigen wetgeving en rechtspraak": d.w.z. de termen van het contract 
eventueel aangevuld of geïnterpreteerd aan de hand der relevante ge
bruiken - hetgeen, zo nodig, door scheidsmannen geschiedt en dan een 
partijen bindend regiem oplevert. 

1 Buitengewoon interessant is, in verband met het voorafgaande, dat men in Tsjecho-
slowakije „aanpassing door de wetgever" noodzakelijk heeft geacht. Is volgens 
i.p.r.-regels Tsjechisch recht van toepassing, dan is dat niet Tsjechisch intern recht, 
maar de speciaal voor dat doel geconcipieerde „Cechoslovak Code of International 
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Trade": „It substantially differs from all foreign civil and commercial codes which 
have been issued primarily for internal purposes and which often do not respect the 
special needs of the highly advanced international trade." Vgl. P. Kalensky-L. Kopac, 
The New Czechoslovak code of international trade. Bulletin of Czechoslovak Law 
3-4-1964, waarin ook de tekst is te vinden van The Act No. 101/1963 С of LL., 
Concerning legal relations in international trade. De geciteerde opmerking is te 
vinden op p. 14. Vgl. ook R. Bystricky, The New Czechoslovak Act Concerning 
Private International Law and the Rules of Procedure Relating Thereto, Bulletin of 
Czechoslovak Law 4 1963, waarin ook de tekst van de wetten van 1963 betreffende 
het i.p r. No. 97/1963 С. of L. en No. 68/1963 betreffende internationale handels
arbitrage is te vinden. 

2 Vgl no. 10. 

Internationaal handelsgebruik 

13 Bestaat er een internationaal handelsgebruik, dat als objectieve 
rechtsbron kan gelden? De Internationale Kamer van Koophandel tracht 
gebruiken die op deze quahficatie aanspraak kunnen maken, te codifi
ceren. 

Doordat de internationale handel zich een eigen „wetgeving" heeft 
geschapen moge hij in belangrijke mate zijn ontkomen aan de onzeker
heid voortvloeiende uit de verschillen die bestaan tussen de diverse rechts
stelsels, maar daardoor is de rechtsonzekerheid niet totaal opgeheven. 
Allereerst is het praktisch onmogelijk om in standaardvoorwaarden alles 
tot in de finesses te regelen zodat de rechtsverhouding van partijen, 
vaak in belangrijke mate, bepaald wordt door het ongeschreven recht. 
Bovendien verschillen de gebruiken vaak naar bedrijfstak en hebben 
dezelfde bedingen gebruikt door de onderscheiden bedrijfstakken ver
schillende betekenis. 

Reeds bij de oprichting, in 1920, van de Internationale Kamer van Koop
handel werd de onderling verschillende interpretatie der contractsclau
sules ter sprake gebracht. De hieruit voortvloeiende rechtsonzekerheid 
werd als storend ondervonden. Als eerste remedie hiertegen gaf de kamer 
in 1923 onder de naam Trade Terms een overzicht van de diverse inter
pretaties die in de verschillende handelslanden aan de meest voorkomende 
contractsclausules werden gegeven. In de huidige versie, van 1953, bevat
ten de Trade Terms een verzameling van de nationale opvattingen in 
achttien landen betreffende tien clausules. Hieruit bleken de verschillen, 
maar ook in hoeverre er overeenstemming betreffende de vormgeving 
van de contractsinhoud aan het groeien was.1 Sinds 1953 vinden wij in 
de Incoterms - de uitgave van 1936 kon daarop om verschillende rede-
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nen geen aanspraak maken - wat Bakkers noemt: de grootste gemene 
deler van de uiteenlopende nationale opvattingen.2 Eisemann, secretaris
generaal van de IKK-arbitrage en leider van de afdeling recht en handels
praktijk der IKK, deelt mede dat: „Nur solche Vertragsformeln wurden 
in die 'Incoterms 1953' aufgenommen, die vom Welthandel bereits aus
reichend 'vorgeformt' waren. Eine solche 'Vorformung' bedeutet, das 
sich in Kreisen des Welthandels bereits eine herrschende Meinung über 
den wesentlichen Inhalt der Klausel gebildet hatte; mit anderen Worten, 
die Handelsbräuche der meisten Länder mussten in soweit übereinstim-
men . 
Nu dit zo is, zou het volgens Eisemann onjuist zijn om deze „Ausdruck 
einer weltweiten allgemeinen Übung", iedere relevantie te ontzeggen, 
wanneer partijen er niet naar verwezen hebben, want dit is „slechthin 
unvereinbar mit dem bei der ergänzenden Vertragsauslegung entschei
dende Gebot von Treue und Glauben, welches das zu beachten vor
schreibt, was üblich und vernünftig ist".4 Hij zoekt voor de Incoterms 
een middenweg tussen de gelding als objectief recht en gelding die slechts 
berust op partijwil en is daarom geneigd, in navolging van Germann, te 
spreken van „tatsächliche Rechtsgeltung" in tegenstelling tot „gesetzlich 
begründete Rechtsverbindlichkeit".s 

1 Vgl. F. Eisemann, Handelsübliche Vertragsformeln, Recht der internationale Wirt
schaft 1954/5 pp. 114, 115. 

2 Vgl. R. Bakkers, Rechtsgewoonten betreffende de handelskoop diss. 1961 p. 10. 
3 Vgl. F. Eisemann, Die Incoterms im internationalen Warenkaufrecht 1967 p. 18. 
4 Vgl. F. Eisemann, o.e. nt. 4. p. 54. 
5 Vgl. O. A. Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfindung, 1965 pp. 18 e.V. 

ECE-condities 

14 De in Genève gevestigde economische commissie voor Europa werd 
in 1947 opgezet door de Verenigde Naties. Haar juridische afdeling heeft 
onder meer tot taak juridische problemen die de ontwikkeling van de 
internationale handel hinderen, zoveel mogelijk uit de weg te ruimen. 
Een van deze problemen wordt gevormd door het ontbreken van stan-
daardvoorwaarden die voldoen aan de vereisten van evenwichtige belan
genbescherming der contractspartijen, werkelijk internationale signatuur 
en daarmee samenhangende duidelijkheid. De ECE tracht dit te bereiken 
door het opstellen van zeer gedetailleerde standaardvoorwaarden voor 
de internationale koop van bepaalde goederen. 
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Een van de belangrijkste aspecten van deze voorwaarden is wel dat het 
leidende beginsel bij de opstelling, equality is equity, in het algemeen er 
duidelijk in tot uiting komt. Dit is te danken aan het feit dat bij de voor
bereiding vertegenwoordigers van groepen met tegengestelde belangen bij 
dezelfde handel op actieve wijze zijn betrokken, met name importeurs én 
exporteurs. De aan de opstelling der voorwaarden voorafgaande onder
handelingen worden daarom niet ten onrechte gekarakteriseerd als een 
proces van geven en nemen, waarin het secretariaat de rol van „honest 
broker" vervult.1 

Voorts wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke deelname van 
de verschillende landen aan de opzet. Het resultaat is dat de ECE-con-
tracten niet gefundeerd zijn in het nationale recht van één staat, maar 
handelsgewoonten bevatten die internationaal acceptabel bleken.2 Ten
slotte: de duidelijkheid. De ECE-contracten zijn het resultaat van vak
lieden op juridisch en economisch gebied, die nauwgezet de internationale 
handelspraktijk gevolgd hebben en met name acht hebben geslagen op de 
ervaringen der gewone en scheidsgerechten in verschillende landen. Het 
wekt dan ook geen verbazing, dat vóór alles getracht is interpretatie-
ver- en dus geschillen te vermijden. Een enkel voorbeeld: Tussen stan-
daardvoorwaarden bestemd voor de handel in eenzelfde produkt bestaan 
met name verschillen in de gronden die een beroep op overmacht -force 
majeure, frustration - rechtvaardigen.3 In de ECE-contracten zijn deze 
algemene termen taboe maar worden in tegendeel de specifieke omstan
digheden die de contractspartners van de verplichting om aan een over
eenkomst te voldoen ontheffen nauwgezet opgesomd.4 Het is duidelijk 
dat deze contracten waardevol materiaal vormen om te komen tot althans 
enige kennis van wat de handelspraktijk beschouwt als een internationaal 
aanvaardbare regeling van het internationale koopcontract. 
De belangrijkste ECE-condities zijn: 

General conditions for the supply of plant and machinery for export, 
No. 188.5 

General conditions for the supply and erection of plant and machinery 
for import and export, No. 188a.6 

General conditions for the erection of plant and machinery abroad, 
No. 188d.7 

General conditions for the supply of plant and machinery for export, 
No. 574.8 

General conditions for the supply and erection of plant and machinery 
for import and export. No. 574a.8 
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General conditions for the erection of plant and machinery abroad, 
No. 574.9 

General conditions of sale for the import and export of durable consumer 
goods and of other engineering stock articles, No. 730.10 

General conditions for the international sale of citrus fruit. No. 312.11 

General conditions for the export and import of sawn softwood, No. 
410.12 

General conditions for the export and import of hard wood logs and sawn 
hard wood from the temperate zone, No. 420.13 

General conditions for the export and import of solid fuels.1 * 
General conditions for international furniture removal.15 

Deze onderneming heeft succes geboekt. Van de eerste vier contracten 
zijn sinds 1953 meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Maar bij dit 
aantal, dat in de officiële talen, Engels, Frans en Russisch is geredigeerd 
moet een, wellicht nog groter, aantal worden opgeteld dat in omloop is 
in door handelskringen zelf in het Nederlands, Duits, Italiaans, Portugees, 
Spaans, Turks, en de Scandinavische talen vertaalde versie.16 

1 Vgl. P. Benjamín, The ECEgeneral conditions of sale and standard forms of contract, 
The Journal of Business Law 1961 pp. 123, 124; P. Kahn, La vente commerciale 
internationale pp. 23-26. 

2 Vgl. M. Pak, Die Parteiautonomie in internationalen Kaufverträgen 1967 p. 84. 
3 Vgl. Problèmes de l'inexécution et de la force majeure dans le contrat de vente 

internationale, 1961. 
4 Vgl. Benjamin o.e. nt. 1, p. 125. 
5 Maart 1953 United Nations Publication ME 188/50. 
6 Maart 1957 United Nations Publication 1957 II. E/Mim. 3. 
7 Augustus 1963 United Nations Publication 1963 II. E/Mim. 22. 
8 December 1955. (574); maart 1957 United Nations Publication II. E/Mim. 4. 
9 Augustus 1963 United Nations Publication 1963 II. E/Mim. 21. 

10 Maart 1961 United Nations Publication 61 II. E/Mim. 12. 
11 United Nations Publication 58. II. E/Mim. 12. 
12 Oktober 1956. 
13 November 1961 United Nations Publication 62. II. E/Mim. 1. 
14 Augustus 1958 United Nations Publication 59. II. E/Mim. 1. 
15 April 1962 United Nations Publication 62. II. E/Mim. 15. 
16 Vgl. Benjamin o.e. nt. 1 p. 131. 

Comecon-condîties 

15 Bij de ECE-contracten ging het om rechtseenheid, althans binnen de 
handel in één produkt, op basis van vrijwilligheid nagestreefd door be
langhebbenden. Thans wil ik, even oppervlakkig, aandacht schenken aan 
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een bron van rechtseenheid, op het ontstaan waarvan de vrije wil van, 
althans de individuele, belanghebbenden aanzienlijk minder invloed heeft 
gehad: de Comecon-Condities. Deze „General Conditions of Delivery of 
Goods between Foreign-Trade Organizations of Members-Countries of 
the Council for Mutual Economic Aid" (Comecon) zijn in 1958 voor het 
eerst op multilaterale basis tot stand gebracht door toedoen van de raad, 
voor wederzijdse economische hulp (Comecon), waarvan de U.S.S.R. 
Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, de D.D.R. en 
Albanië de leden zijn. 

De condities zijn in de officiële handelstaal van de Comecon, het Russisch, 
gesteld. De inhoud ervan is echter voor ons toegankelijk gemaakt door 
een vertaling, die Berman, specialist Sovjet-recht aan de Harvard-univer-
siteit, in 1958 publiceerde.1 Van deze tekst heeft Kahn weer een Franse 
versie opgesteld.2 

Een, niet fundamentele, wijziging en aanvulling van de Comecon-condi-
ties werd overeengekomen en aangenomen op 1 juni 1968 door de Vaste 
Commissie voor buitenlandse handel van de Comecon.3 De nieuwe Co-
mecon-condities 1968 zijn in bovengenoemde landen, alsmede Mongolië 
van kracht sinds 1 januari 1969 (In Tsjechoslowakije veertien dagen 
later). 
Het karakter van de condities is moeilijk exact te bepalen. Hierboven zin
speelde ik al even op de wijze van totstandkoming ervan. De moeilijkheid 
ligt in het feit dat in de bovengenoemde landen de buitenlandse handel, 
ter uitvoering van het centraal geleid economisch plan, - oorspronkelijk 
zelfs exclusief - is toevertrouwd aan de zogenaamde staatshandelsorgani-
saties - obyedinyeniya in Rusland - , die gecontroleerd worden door een 
ministerie voor buitenlandse handel. Uit alles blijkt dat deze ministeries 
een beslissende rol hebben gespeeld bij de totstandkoming. 
De permanente missie van Tsjechoslowakije bij de Verenigde Naties is 
van mening, dat het hier gaat om een aanbeveling aan de handelsorganisa
ties in de betrokken landen . . . maar het schijnt vanzelf te spreken dat 
deze organisaties geneigd zullen zijn ze na te leven.4 De Tsjechische hoog
leraar Knapp noemt de condities echter „compulsory".5 Dit is ook de 

mening van de Roemenen lonasco en Nestor: it is to be observed 
that the General Conditions of Delivery are not simple recommendations 
having, as regards the contracting parties, a purely optional character. 
These provisions are an integral part of the contract, even if the parties 
do not refer to them. They have mandatory character and constitute part 
of what, according to established terminology, is called ius cogens".6 Zij 
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beroepen zich ter staving van hun opvatting op de preambule van de 
condities: „The deliveries of goods shall be carried out according to the 
following conditions". Zij beroepen zich ook op Zatsarinsky die, volgens 
Kahn, spreekt van een multilateraal internationaal verdrag, bestaande 
uit normen van internationaal privaatrecht,7 Internationaal privaatrecht 
in de ruime, ook door mij gehuldigde, betekenis van het woord zal dan 
wel bedoeld zijn. Immers de condities bevatten welgeteld één verwijzings-
regel, inhoudend dat kwesties die in het contract of de condities niet 
volledig geregeld zijn worden geregeerd door het recht van het land van 
de verkoper. 
De Poolse hoogleraar Trammer gaat ervan uit, dat de Comecon-condities 
beschouwd moeten worden als uniforme ordonnanties uitgaande van 
de ministers van buitenlandse handel. Zij regelen de rechtsgevolgen 
van contracten, en ook de wijze van totstandkoming en zij zijn automa
tisch van toepassing zonder dat partijen ernaar hebben verwezen. De 
contractspartijen mogen, volgens Trammer, bepaalde kwesties regelen in 
afwijking van de regeling der condities, hoewel op dit stuk beperkingen 
gelden, maar zij mogen in geen geval de condities volledig weg-contrac
teren.8 

Een feit is, dat de tweede zin van de préambule der condities luidt: „In 
those instances when the parties in concluding a contract come to the con
clusion that because of the specific nature of the goods and/or special 
characteristics of its delivery a departure from particular provisions of the 
present General Conditions of Delivery is required, they may so agree in 
the contract". Hoe de meningen omtrent de grondslag van het bindende 
karakter van de condities ook van elkaar mogen afwijken, de tekst van 
de condities laat partijen een zekere vrijheid. De conclusie dat echter bij 
afwezigheid van genoemde omstandigheden de condities van toepassing 
zijn als dwingend recht, wordt gesteund door de Russische interpretatie 
die werd gegeven aan de gelijksoortige condities die in het verleden tussen 
dezelfde staten tot stand waren gebracht op bilaterale wijze door middel 
van verdragen. De tekst van de Comecon-condities vertoont namelijk 
grote overeenkomst met de inhoud van deze verdragen, waarvan inter
pretatie in de bovengenoemde zin wel vast scheen te staan.9 Hoe het ook 
zij, het zijn deze condities die tengevolge van de binnenlandse maatrege
len van de betrokken landen hun onderlinge handel beheersen.10 

1 Vgl. H. J. Berman, Unification of contract-clauses in trade between member-countries 
of the council for mutual economic aid. The international and comparative law 
quarterly 1958 pp. 665-690. 
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2 Vgl. P. Kahn, La vente commerciale internationale 1961 pp. 402-422. 
3 Dat veranderingen o.a. in de Comecon-condities te verwachten waren bleek mij 

uit persoonlijke contacten met een aantal juristen uit Oost-europa in de loop van 
1968. Bij die gelegenheden werd mij de toezending van de gewijzigde tekst, zodra 
die bekend zou zijn, in het vooruitzicht gesteld. Toen deze studie (vrijwel) gereed 
was beschikte ik echter nog niet over de nieuwe tekst, waarop ik mij gewend heb 
tot het Documentatiebureau voor Oost-europees recht te Leiden. Ook daar bleek 
(nog) geen Russische tekst voorhanden, maar de heer G. P. van den Berg bleek 
bereid de moeilijke taak op zich te nemen om de gewijzigde tekst van de préambule 
en de bepalingen betreffende de totstandkoming van het contract te vertalen uit het 
Bulgaars. Deze vertaling is mét die van Berman opgenomen als Bijlage 7. 

Van de préambule is slechts de eerste alinea gewijzigd. Zij bepaalt in afwijking van 
de condities van 1958 dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op en-
tracten, afgesloten door willekeurige organisaties van de landen van de Comecon 
die bevoegd zijn tot het verrichten van buitenlandse handelsoperaties Deze wijzi
ging is opgenomen, omdat in de laatste jaren in een aantal socialistische landen het 
recht om te opereren op de buitenlandse markten en het recht om zelfstandig bui
tenlandse handelsovereenkomsten te ondertekenen niet alleen meer verleend werd 
aan staatsorganisaties voor buitenlandse handel maar ook aan andere organisaties, 
waaronder industríele ondernemingen. Vgl. G. Burguchev-M. Rozenberg, Obshchie 
uslivua postavok SEV 1958 goda (Algemene leveringsvoorwaarden van de Come
con, 1968), in Vneshniaia torgovlia 1969. 5 (Buitenlandse handel), p. 31. 

4 Vgl. Berman, о с nt l p . 660. 
5 Vgl. V. Knapp, The function, organization and activities of foreign trade corporations 

m the european socialist countries. The sources of the law of international trade 
1964 ρ 68. 

6 Vgl. T. lonasco, Ion Nestor, The limits of p&Tty-autonomy - I, The sources of the 
law of international trade 1964 pp. 177-178. Dit lijkt ook steeds de Oost-duitse 
opvatting geweest te zijn en te blijven. Vgl H. Wagner-D. Kretschmar, Die Allge
meinen Lieferbedingungen des RGW 1968, Sozialistische Aussenwirtschaft, Beilage 
„Recht in der Aussenwirtschaft" Heft 2, 1969 p. 2., M. Kemper, Die ALB/RGW 
1968 - Em Ausdruck kontinuierlicher Rechtsentwicklung der sozialistischen Staaten
gemeinschaft, ibidem pp. 6 e.v. 

7 Vgl. P. Kahn, о c.nt. 2 p. 27. 
8 Vgl. H Trammer, The law of foreign trade in the legal systems of the countries of 

planned economy. The sources of the law of international trade 1964 p. 49. 
9 Vgl Berman, o.c.nt. 1 p. 659 nt 3, p. 660 nt. 5. 

10 Vgl. P. Kalensky-L. Kopac, The New Czechoslovak Code of International Trade, 
Bulletin of Czechoslovak Law 3-4-1964 p. 7. 

Comecon-condities en internationaal handelsgebruik 

16 Het principe dat ten grondslag ligt aan de m de vorige paragraaf 
geciteerde tweede zin van de aanhef der Comecon-condities, wordt van 
steeds groter belang. Trammer is van mening dat de rechten en verplich
tingen voortspruitend uit het internationale contract, tussen een onder
neming uit een land met plan-economie en een buitenlandse onderne
ming, voor een belangrijk deel overeenkomstig de wil van partijen vast-
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gesteld kunnen worden, zelfs ook wanneer het gaat om transacties tussen 
partijen uit Comecon-landen, en deze mening wordt gesteund door de 
rechtspraak. Hij concludeert dan ook dat in dit opzicht de verschillen 
tussen Oost en West niet zo groot zijn als wel eens wordt aangenomen; 
hij spreekt van een „common language" op het gebied van het interna
tionale handelsrecht.1 

Tot op zekere hoogte is dit zeker waar. De houding van de oostelijke 
wereld ten aanzien van de Incoterms illustreert dit. Ondanks de officiële 
en nadrukkelijke afwijzing van de Incoterms door de Sovjetunie en de 
D.D.R. is het een feit, dat deze in de socialistische landen steeds meer 
erkend en verbreid worden.2 

Tot welke merkwaardige gevolgen deze tweeslachtige houding kan voe
ren, illustreert de geschiedenis van de ECE general conditions for the 
supply and erection of plant and machinery for import and export nrs. 
574 en 574a. Zoals ik reeds heb opgemerkt zijn deze voorwaarden zeer 
geschikt voor de Oost-West handel omdat aan de totstandkoming ook 
vertegenwoordigers uit de Oosteuropese landen hebben meegewerkt. 
Deze experts weigerden in te stemmen met de general conditions for the 
supply of plant and machinery for export nr. 188 en de general conditions 
for the supply and erection of plant and machinery for import and export 
nr. 188a. Deze contracten verwezen voor de risico-overgang namelijk 
naar de Incoterms 1953. En deze beschouwden de Oosteuropeanen als 
een werktuig van de kapitalistische economie. Daarom werden twee 
nieuwe contracten gepubliceerd, nrs. 574 (voor 188) en 574a (voor 118a), 
waarin de Incoterms met geen woord genoemd worden. Aan de risico-
verdeling veranderde echter niets. De uitdrukkelijke verwijzing werd 
slechts vervangen door een woordelijke weergave van de desbetreffende 
Incoterms-regel!3 

Eisemann heeft bij de bestudering van Oosteuropese doctrine en recht
spraak de indruk gekregen, dat deze meer nog dan in het Westelijke kamp 
bereid is in de Incoterms de spiegel te zien van wat in de internationale 
handel gebruikelijk en dientengevolge bij de uitleg van leveringsvoor
waarden in acht te nemen is. Zeker geldt dit voor de Oost-West handel 
waar men zich zelfs door de Incoterms laat leiden, wanneer een uitdruk
kelijke verwijzing daarnaar ontbreekt. Schrijvers uit Oosteuropese landen 
bevestigen dit. De commissie voor handelsgebruiken van de Poolse kamer 
voor buitenlandse handel stelde kort voor 1964 vast, dat de interpretatie 
die in Polen werd gegeven aan de F.O.B.- en de C.I.F.-clausules exact 
overeenstemt met die van de Incoterms 1953. Ramsaitzev, de president 
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van de arbitrage voor de buitenlandse handel in de U.S.S.R. vestigt ook 
de aandacht op: the practice of U.S.S.R. foreign trade organiza
tions to specify F.O.B. or C.I.F. in their contracts based on the generally 
accepted principles of international trade underlying the basic contempt 
of these terms".5 Voor Joegoslavië worden opmerkingen in gelijke zin 
gemaakt.6 

De hier geschetste ontwikkeling is mogelijk, omdat de dwingende rechts
regels die gelden voor de binnenlandse handel van de onderhavige landen, 
niet van toepassing zijn op internationale handelstransacties, zelfs niet 
wanneer het gaat om een contract tussen ondernemingen uit twee ver
schillende landen met plan-economie.7 De Comecon-condities zijn van 
toepassing op laatstgenoemde contracten. De gelijkenis van deze condi
ties met bijvoorbeeld het ECE-contract nr. 574 en de standaardvoor-
waarden van sommige Westelijke handelsorganisaties wordt steeds ster
ker.8 

1 Vgl. H. Trammer, The law of foreign trade in the legal systems of the countries of 
planned economy. The sources of the law of international trade 1964, p. 42. 

2 Vgl. F. Eisemann, Die Incoterms im internationalen Warenkaufrecht, 1967 p. 27, zie 
ook noot 83; P. Kahn, La vente commerciale internationale 1961 pp. 30 (nt. 2), 384, 
390. 

3 Vgl. F. Eisemann, o.c.nt. 2 p. 27 nt. 82; P. Benjamin, The ECEgeneral conditions of 
sale and standard forms of contract. The Journal of Bussiness Law 1961 p. 121. 

4 Vgl. H. Trammer, The law of foreign trade in the legal systems of the countries of 
planned economy. The sources of the law of international trade 1964, p . 48; J. Jalcu-
bovsky, The settlement of foreign trade disputes in Poland, International and compara
tive law quarterly 1962 p. 814. 

5 Vgl. D. F. Ramsaitzev, F.O.B. and C.I.F. in the practice of the Sovjet foreign trade 
organizations. The Journal of Bussiness Law 1959, p . 315; dezelfde in. The law ap
plied by arbitration tribunals - I, The sources of the law of international trade 1964 
p. 132. 

6 Vgl. A. Goldstajn, The new law merchant. The Journal of Bussiness Law 1961 p. 14. 
7 Vgl. Trammer, o.c.nt. 4. pp. 41, 42. 
8 Vgl. H. Herman, Unification of contract-clauses in trade between member-countries 

of the council for mutual economic aid. The international and comparative law 
quarterly 1958 p. 659 nt. 2; dezelfde in, The uniform law of international sale of goods: 
a constructive critique. Law and contemporary problems 1965 pp. 354 e.v.;W. Lorenz, 
Konsensprobleme bei international-schuldrechtliche Distanz-verträge, Archiv für die 
civilistische Praxis 159 Heft 3/4 p. 219. 

Uniform Commercial Code 

17 De bezwaren van wetsconflicten bij grensoverschrijdende koopcon
tracten werden in het bijzonder in de Verenigde Staten van Noord-
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Amerika gevoeld. In de federale structuur van de V.S. heeft iedere staat 
zijn eigen privaat Handelsrecht. Commerciële transacties worden dus in 
beginsel geregeerd door state law. De state laws hebben grotendeels een 
gemeenschappelijke traditie in de engelse common law - en dus ook in de 
law merchant. Hun ontwikkeling verliep parallel - wetten werden zelfs 
overgenomen, de gerechten gingen rechtsvergelijkend te werk - maar er 
bleven, vaak aanzienlijke, verschillen. Dit probleem werd, vaak pijnlijk, 
gevoeld en de codificatie van het privaat handelsrecht is dan ook hand 
in hand gegaan met de unificatie van het recht van de verschillende staten. 
Het handelsrecht dat voor Lord Mansfield nog „ not the law of a partic
ular country, but the law of all nations" was, werd door de codificatie in 
het anglo-amerikaanse rechtsgebied uiteraard „nationaler" van aard. 
Men mag hieraan echter niet de conclusie verbinden dat het in deze 
landen kwam tot een speciaal handelsrecht afgescheiden van het gemene 
recht zoals op het Europese continent. Wanneer speciale monografieën 
worden gewijd aan „commercial "of „mercantile law" is dit het resultaat 
van selectie en indeling van de stof, die de schrijvers naar eigen goed
vinden hebben gekozen.1 

Omstreeks 1890 werd de beweging naar uniform state laws ingezet door 
de American Bar Association. Iedere staat benoemde commissioners die 
tezamen kwamen in een National Conference en eenvormige wetten ont-
wierpen, die aan de wetgevers van de verschillende staten werden voor
gelegd.2 Het baart geen opzien dat deze operatie het meeste succes had 
op het gebied der commerciële transacties. Op deze manier kwam met 
name de Uniform Sales Act 1906 tot stand. Deze werd door de meeste 
staten geaccepteerd. 

In Engeland was reeds in 1893 de Sale of Goods Act tot stand gekomen. 
Zowel de Engelse als de Amerikaanse koopwet werden opgesteld op basis 
van de voorafgaande common law rechtspraak. Uit de wetten zelf blijkt 
dat de makers realistisch genoeg waren om het belang van het handels-
gebruik te onderkennen, vgl. Sale of Goods Act s. 55 (usage), s. 61 (law 
merchant), Uniform Sales Act s. 71 (custom), s. 73 (law merchant).3 

Ook hier kwam echter reeds spoedig de discrepantie aan de dag tussen 
de handehpraktijk en het handelsrecht zoals dat in de codificatie was te 
vinden. Het is daarom niet verwonderlijk dat het een handelscorporatie, 
de Merchants Association te New York was, op wier instigatie in 1936 
begonnen werd met bescheiden pogingen om de Uniform Sales Act wat 
meer aan te passen aan de internationale handel. Het uiteindelijke resul
taat van dit bescheiden initiatief verdient echter met recht de betiteling 
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„mammoth structure".4 De commissioners - voornamelijk rechters, 
praktiserende juristen en hoogleraren - namen dit initiatief over maar 
gaven er op een veel grotere schaal uitvoering aan. Zij beperkten zich 
namelijk niet tot de Uniform Sales Act van 1906, maar begonnen met 
medewerking van het American Law Institute in 1940 aan een algemene 
revisie van alle door hen tot stand gebrachte handelsrechtelijke wetten. 
Hun doel was de Uniform Negotiable Instruments Law 1896, de Uniform 
Warehouse Receipts Act 1906, de Uniform Bills of Lading Act 1909, de 
Uniform Stock Transfer Act 1909, de Uniform Conditional Sales Act 
1918, de Uniform Trust Receipts Act 1933 tezamen met de Uniform Sales 
Act onder te brengen in een nieuwe Uniform Commercial Code. Een ont
werp hiervoor was gereed in 1952, maar de discrepantie tussen handels
wetgeving en handelspraktijk trad ook hierin nog op overduidelijke wijze 
aan de dag en een complete herziening was nodig voordat een belangrijk 
aantal staten met het ontwerp accoord konden gaan. 
De tekst van 1952 was alleen door Pennsylvania ongewijzigd overgeno
men. De wetgevende macht van de staat New York echter verwees, in-
plaats van hem te bekrachtigen, de Code zonder blikken of blozen naar 
zijn eigen New York Law Revision Committee met de opdracht de UCC 
regel voor regel aan een kritisch examen te onderwerpen. De Editorial 
Board van de UCC wachtte het resultaat hiervan niet lijdelijk af maar 
nam contact op met het New York Law Revision Committee zodat, toen 
de laatste in 1956 kwam tot een „onaanvaardbaar" vergezeld van een 
rapport, de Editorial Board daardoor niet verrast werd maar in staat 
was nog in 1956 een herziene Uniform Commercial Code in het licht te 
geven.5 Deze vond een gunstig onthaal en na enkele amenderingen in 
1958 werd hij uiteindelijk van kracht in achttien staten met meer dan 75 
miljoen inwoners. 

New York had echter kennelijk een slecht voorbeeld gegeven. Opnieuw 
zag de Editorial Board zich genoodzaakt om nieuwe fondsen aan te 
boren om tot een herziening te komen. Misschien een beetje geïrriteerd, 
bracht hij de reden ervoor onder woorden in het rapport dat het resul
taat, de Official Text 1962, vergezelde: „It became apparent in 1961 that 
almost every state enacting the Code was making its own amendments, 
thus very largely imperiling the primary object of the Code which is 
Uniformity in the Laws of the various States, regulating commercial 
transactions".6 

In zijn huidige vorm telt de UCC tien artikelen met een totale omvang 
van 720 pagina's. Artikel 1, 37 pagina's, bevat algemene bepalingen. 
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Artikel 2, 181 paginais, is gewijd aan de koop. Een enkele blik in de tekst 
is voldoende om vast te stellen dat het hier gaat om een buitengewoon 
gedetailleerde regeling. In mei 1966 was de VCC reeds van kracht in 45 
staten. 

1 Vgl. E. von Cämmerer, The influence of the law of international trade on the develop· 
ment and character of the commercial law in the civil law countries. The sources of 
the law of international trade pp. 89, 90. 

2 Vgl. Allison Dunham, A history of the national conference of commissioners on uni
form state law. Law and Contemporary Problems, Unification of law 1965 pp. 233 
e.V.; R. Braucher, Commercial transactions in american law. Talks on American Law, 
Herman ed. 1961 pp. 151 e.v. 

3 Vgl. J. Honnold, The influence of the law of international trade on the development 
and character of English and American commercial Law, The sources of the law of 
international trade 1964 p. 79. 

4 Vgl. Honnold, o.c.nt. 3 p. 84. 
5 Vgl. Uniform Commercial Code, 1962 Official Text with comments, p. VII. 
6 Vgl. p. VIII. 
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3 Naar eenheid in de berechting 

Internationale handelsarbitrage 

18 Op de ontwikkeling van een internationaal georiënteerd en geaccep
teerd kooprecht op basis van in de internationale handelswereld geldende 
opvattingen kan een beslissende invloed worden uitgeoefend door de inter
nationale handelsarbitrage. Daarvoor is enerzijds wenselijk, dat het arbi
ters mogelijk is zich bij hun oordeelvellingen zoveel als mogelijk los te 
maken van verouderde en onderling verschillende wetgevingen en ander
zijds dat de wettelijke regels waar de arbiters niet omheen kunnen niet 
verschillen. Spanningen tussen handelsrecht en handelspraktijk kunnen 
tenslotte vermeden worden, wanneer de wetgevingen op deze laatste 
punten voor de handelswereld aanvaardbaar zijn. 

Hoewel de Union Internationale des Avocats een monografie in drie 
delen getiteld Arbitrage International Commercial (International Com
mercial Arbitration) onder hoofdredactie van Sanders heeft doen ver
schijnen, bestaat er geen rechtsfiguur die deze benaming expliciet ver
dient. Vanuit een strikt theoretisch gezichtspunt zou men namelijk 
kunnen tegenwerpen dat privaatrechtelijke arbitrages die werkelijk inter
nationaal zijn, in die zin dat ze volkomen losstaan van nationaal recht 
en tussenkomst van overheidsgerechten, nog niet bestaan.1 

Ik sluit mij niettemin aan bij de benaming die wordt gebruikt door 
Sanders c.s. die daarmee aanduiden: Arbitrages met een internationaal 
karakter niet liggend op het terrein van het publiekrecht, die hun oor
sprong vinden in de internationale handel, de voornaamste bron van 
internationale arbitrage in het privaatrecht.2 

Het is dus interessant om na te gaan waar arbitrage mogelijk is, welke 
regels in de arbitrage worden toegepast en welke uitzichten daardoor, 
ondanks de verschillen, bestaan voor de ontwikkeling van een „interna
tionaal koopovereenkomstenrecht". In dit verband is natuurlijk - het 
streven naar - verwezenlijking van een eenvormige regeling van de 
internationale arbitrage van groot belang. 
Zowel rechters als arbiters dienen alvorens zij overgaan tot het beoor-
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delen van de hun voorgelegde casus te overwegen of zij daartoe bevoegd 
zijn. De aanwezigheid van deze grondslag is dan ook een noodzake
lijke voorwaarde, wil het werk van arbiters enige relevantie hebben. Het 
is daarom van het grootste belang om te weten aan de hand van welke 
regel beoordeeld moet worden of een arbitrage-overeenkomst is tot stand 
gekomen en heel speciaal aan wie de uiteindelijke bindende beoordeling 
daarvan is opgedragen. De vaststelling van de daarbij aan te leggen maat
staven kan zijn geschied door het vastleggen van criteria in verdragen van 
internationaal privaatrecht, die internationale erkenning garanderen of in 
internationaal aanvaarde wetgeving. De eerste techniek is verder gevor
derd dan de tweede. Uitgaande van de Nederlandse wetgeving zullen wij 
de ontwikkelingen op dit stuk vluchtig nagaan. Het accent zal dan liggen 
enerzijds op de vrijheid der arbiters ten aanzien van het „overheidskoop-
recht" en anderzijds op de bindende vaststelling van de totstandkoming 
van een overeenkomst tot arbitrage in het bijzonder wanneer deze in de 
vorm van een arbitrage-clausule onderdeel uitmaakt van een internatio
nale koopovereenkomst. 

1 Vgl. R. Martin, Préface Arbitrage international commercial I z.j. p . 4. 
2 Vgl. M. Domke, International Trade Arbitration, a Road to world wide Cooperation, 

door Domke uitgegeven met medewerking van de American Arbitration Association 
1958. 

Nederlands arbitragerecht 

19 De Nederlandse wetgeving betreffende arbitrage is te vinden in de 
eerste titel van het derde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering artt. 620-657 en in de tweede afdeling van de negende titel van 
hetzelfde boek artt. 993, 994. Ik releveer hier slechts de voor de opzet van 
mijn studie van direct belang zijnde regels. 
Uit artikel 620 blijkt dat het aan partijen bij een koopovereenkomst, 
wanneer geen sprake is van de in lid 2 genoemde uitzonderingen, vrijstaat 
eventuele geschillen aan arbitrage te onderwerpen. Sterker nog, wanneer 
ondanks het bestaan van een geldig compromis of arbitrale clausule voor 
de gewone rechter wordt gedagvaard, kan de gedaagde zich tegen de 
berechting door de overheidsrechter verzetten. Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 
17 november 1964, N.J. 1965 no. 63, voortzettend de lijn van H.R. 
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6 november 1925, N.J. 1925, 1293, W. 11448. Het is een verweer ten 
principale dat dus voor het eerst in appel kan worden gevoerd. 
Voorts gelden slechts voor de ad Aoc-arbitrage de op straffe van nietig
heid geldende voorschriften voor vorm en inhoud van de acte van com
promis van artikel 623 dat door de H.R. wel eens zeer formalistisch werd 
uitgelegd. Vgl. H.R. 11 december 1931, N.J. 1932, 168, noot Scholten. 
Men zie over het compromis verder de wet en de handboeken. 
Voor de vorm van het compromissoor beding, pactum de compromit-
tendo, door mij verder arbitrale clausule genoemd, vinden we geen voor
schriften. Zij is vormvrij, kan bestaan in een zin in de standaardvoor-
waarden die in zijn eenvoudigste vorm kan luiden: „Alle geschillen die 
rijzen in verband met het onderhavige contract of contracten die eruit 
voortspruiten zullen definitief door arbitrage beslecht worden".1 

Ook de procesgang kan door partijen geregeld worden, en als deze niet 
daarin hebben voorzien door de arbiters zelf. Art. 629. 
Op welke wijze moeten de arbiters zich van hun taak kwijten? Zij moeten 
rechtspreken naar de regelen des rechts, zegt art. 636, maar partijen 
kunnen overeenkomen dat de scheidsmannen zullen oordelen als goede 
mannen naar billijkheid, als amiables compositeurs. Dat doen partijen dan 
ook meestal. Over het principe dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, 
bestaat vergaande overeenstemming. Geen eenheid van opvatting bestaat 
er echter over, welke de uiterste consequenties zijn van deze bepaling. 
Zo neemt men aan, volgens Hugenholtz, dat de arbiters niet gebonden 
zijn aan materieelrechtelijke bepalingen en dat hun bevoegdheid slechts 
begrensd wordt door de overeenkomst van partijen en bepalingen van 
openbare orde.2 De opvatting van Coops stemt hiermee overeen en hij 
zegt dat arbiters niet de vrijheid hebben om zonder meer met voorschrif
ten van dwingend recht „de hand te lichten".3 Dorhout Mees zegt dat 
over dit laatste ook wel anders wordt geoordeeld.4 Uit deze meningen 
komt toch wel een vrij duidelijk beeld naar voren, waarvan slechts de 
contouren, de uiterste grens van de bevoegdheid van de amiables compo
siteurs ten aanzien van de toepassing van dwingend recht - waartoe het 
kooprecht niet behoort - enigszins vaag zijn.5 

Wil een arbitraal vonnis executoriale kracht verkrijgen dan is een exe
quatur van de president van de rechtbank nodig. Vgl. art. 642. Bij zijn 
beoordeling van het verzoek om een bevelschrift tot tenuitvoerlegging op 
de minuut van het scheidsrechtelijk vonnis mag voor de president de 
juistheid van deze beslissing - zolang zijns inziens niet gezondigd is tegen 
de openbare orde - geen rol spelen. In feite gaat het om een, nogal sum-
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mier, onderzoek of er door arbiters in strijd is gehandeld met dwingende 
arbitrageregels. 

Het is verantwoord om uit het bovenstaande de conclusie te trekken dat 
volgens Nederlands recht de grootst mogelijke vrijheid bestaat wat betreft 
de regels die partijen voor een koopovereenkomst laten gelden en door 
arbiters moeten worden toegepast. Dientengevolge speelt in dit opzicht 
het overheidsrecht betreffende de koop een onbelangrijke rol. Het bestaat 
immers grotendeels uit bepalingen van regelend recht. Een belangrijke 
restrictie moet hier echter gemaakt worden en wel met betrekking tot 
het algemene overeenkomstenrecht. Namelijk deze: De vraag of een 
rechtsgeldig arbitraal beding is tot stand gekomen komt uiteindelijk aan de 
overheidsrechter toe.b Ingevolge van art. 170 G. moet er sprake zijn van 
een deugdelijke overeenkomst zegt Coops. En Hugenholtz gaat nog ver
der. Deze neemt aan dat het pactum de compromittendo een onverbre
kelijk deel vormt van de overeenkomst waarin het is opgenomen, zodat 
het pactum niet bestaat wanneer de hoofdovereenkomst niet op geldige 
wijze is tot stand gekomen. Het is duidelijk dat deze vraag door de over
heidsrechter naar overheidsrecht wordt beslist. 

De maatstaven die de overheidsrechter bij de beantwoording van deze 
vraag moet hanteren zijn bekend. Zij zijn te vinden in de artt. 1356 e.v. 
B.W. In ons geldende B.W. vinden we echter geen regels voor de wijze 
waarop partijen te werk moeten gaan om een overeenkomst tot stand 
te brengen. 

1 Vgl. P. Sanders, Arbitrage International Commercial, (A.I.C.) I p. 390. 
2 Vgl. W. Hugenholtz-W. H. Heemskerk, Hoofdlijnen van het Nederlands burgerlijk 

procesrecht 1967 no. 276. 
3 Vgl. J. Α. Η. Coops-F. M. Westerouen van Meeteren-C. В. Reinhold, Grond-

trekken van het Nederlands burgerlijk procesrecht 1966 p. 327. 
4 T. J. Dorhout Mees, Kort begrip van het Nederlandse handelsrecht 1964 no. 22. 
5 Men vergelijke in verband hiermee de Conclusie voor H.R. 26 mei 1944, N.J. 1944/45 

no. 429 en H.R. 10 juni 1955, N.J. 1955 no. 570. In het overgrote deel van de arbi
trale clausules wordt de arbiters de rol van amiables compositeurs toebedeeld. Vgl. 
Hugenholtz o.c.nt. 2 no. 276, Sanders o.ent. 1, pp. 390, 394. 

6 Vgl. Hugenholtz o.c.nt. 2 no. 278; Coops o.c.nt. 3, pp. 329, 330; Sanders o.c.nt. 1, 
p. 396. 

Buitenlandse arbitrale uitspraken, Protocol van Genève 1923 

20 Aan het merendeel der arbitrale vonnissen wordt door de partijen 
zonder meer gevolg gegeven. Het is zelden nodig, dat de in het ongelijk 
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gestelde partij met de „sterke overheidsarm" tot tenuitvoerlegging wordt 
gedwongen. De handelswereld kent eigen sancties. Behalve boycot en 
uitsluiting schijnt met name de bedreiging, die voorkomt in arbitrage-
reglementen dat de naam van de partij die niet vrijwillig voldoet gepubli
ceerd zal worden, bijzonder effectief te werken.1 Weinige verzoeken om 
een exequatur schijnen hun motief te vinden in het feit dat de veroordeelde 
niet aan de arbitrale uitspraak wil voldoen. 

Het grensoverschrijdend karakter van de internationale handel vormt 
echter een complicerende factor, en het zal vaak zo zijn dat aan een in 
het ene land gewezen arbitraal vonnis in een ander land zal moeten wor
den voldaan. Staat nu het overheidsrecht even ruimhartig tegenover de 
buitenlandse arbitrage als tegenover de binnenlandse? Met andere woor
den: 1. ruimt de overheidsrechter ook veld wanneer het gaat om arbitrage-
clausules gemaakt door partijen die zijn onderworpen aan de rechtspraak 
van verschillende staten, en 2. erkent hij de daaruit voortvloeiende arbi
trale uitspraken, en, sterker nog, 3. verleent hij zijn medewerking bij 
eventueel nodige gedwongen tenuitvoerlegging? 

De eerste vraag werd door de Hoge Raad reeds in 1916 bevestigend beant
woord ten aanzien van een in het buitenland gewezen arbitrale uitspraak 
waarvan in Nederland erkenning en executie werd gevraagd door te overwe
gen: „ d a t . . . de Nederlandse rechter niet andermaal in een onderzoek kon 
treden of, en, zo ja, hoeveel schadevergoeding was verschuldigd, daar de 
partijen door het arbitragebeding dit onderzoek aan zijn kennisneming 
hadden onttrokken en de vordering alleen berustte op het bestaan der 
scheidrechterlijke uitspraak, die de Nederlandse rechter had te eerbiedi
gen en zelfs tot grond zijner beslissing te nemen (1.). H.R. 8 december 
1916, W. 10054, N.J. 1917, 29. De Hoge Raad wordt niet gehinderd door 
art. 431 Rv., omdat hij een arbitraal vonnis niet beschouwt als een vonnis 
als bedoeld in dat artikel en beantwoordt de tweede vraag dus in beginsel 
ontkennend, omdat hij de inhoud van de arbitrale uitspraak denatureert 
tot een bestanddeel van de overeenkomst van partijen, hoewel hij ander
zijds niet meer treedt in de beoordeling van het aan de arbitrage onder
worpen geschil der partijen (2.). Vgl. H.R. 6 december 1918, W. 10373, 
N.J. 1919, 129. Hieruit kan men concluderen dat het effect van zowel de 
arbitrage-clausule als van de daaruit voortvloeiende arbitrale uitspraak 
staat of valt met de geldigheid van de overeenkomst waarin de clausule 
is vervat. Het betoog van Kosters-Dubbink lijkt in deze richting te wijzen.2 

Is die overeenkomst geldig tot stand gekomen dan gaat de „exceptie van 
arbitrage" op. Deze toestand werd bestendigd doordat de Nederlandse wet-
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gever besloot, blijkens artikel 431 Rv. in het algemeen nogal terughoudend 
ten aanzien van buitenlandse vonnissen, om, tenminste - of juist - voor 
wat betreft handelszaken, bij wet van 23 juni 1925 S. 253 (publikatie 
bij K.B. van 10 september 1925, S. 379) het Protocol van Genève van 
24 september 1923 goed te keuren (de beperking tot handelszaken verviel 
door artikel 12 van de genoemde wet van 2 juli 1934, S. 347 (publikatie 
bij K.B. 12 maart 1938, S. 17). 

1 Vgl. P. Kahn, La vente Commerciale Internationale, 1961 p. 42. 
2 Vgl. J. T. Kosters-C. W. Dubbink, Algemeen Deel van het Nederlands internationaal 

privaatrecht, 1962 p. 83 e.v. 

Arbitrageverdrag Genève 1931 

21 Krachtens het Protocol van Genève verplichtten de verdragsstaten 
zich om tussen partijen, die onderworpen zijn aan de rechtspraak van 
verschillende verdragsstaten de arbitrage-clausule als geldig te erkennen, 
ook wanneer die arbitrage plaats moest vinden in een ander land dan aan 
welks rechtspraak partijen onderworpen waren. Wat dit betreft kon Vrij 
dan ook zeggen dat het Protocol voor ons land niets nieuws bracht.1 Dit 
in tegenstelling tot Frankrijk waar tengevolge van het Protocol de rechts
geldigheid van het pactum de compromittendo wettelijk erkend moest 
worden, hetgeen voordien betwist was. Zoals voorheen verklaarde de 
Nederlandse rechter wanneer de „exceptie van arbitrage" werd ingeroe
pen een vordering niet ontvankelijk en verwees partijen naar arbiters. 
Was dan echter een arbitrale uitspraak in het buitenland gewezen en 
keerde men terug naar de Nederlandse rechter om een exequatur te vragen 
dan zou deze zich onbevoegd moeten verklaren. Welk een anomalie! 
Het was slechts mogelijk om zich tot de Nederlandse rechter te wen
den met een „Erfüllungsklage" een vordering tot veroordeling tot na
koming van de arbitrale uitspraak. De in het buitenland gegeven arbi
trale uitspraken werden niet „executoir verklaard in den technischen zin 
van het woord".2 Dit is hetgeen ik bedoel met de denaturering van de 
arbitrale uitspraak in het vorige no. Hieraan werd een einde gemaakt 
door de ratificatie van het Verdrag van Genève van 26 september 1927 
nopens de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen scheidsrech-
terlijke uitspraken op 12 augustus 1931.3 Ook bij dit verdrag werd door 
Nederland weer een beperking tot handelsovereenkomsten gemaakt. 
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Krachtens dit laatste verdrag is elke verdragsstaat verplicht een arbitraal 
vonnis, gewezen tengevolge van een (compromis of) arbitrage-clausule, 
genoemd in het Protocol van 1923, als bindend te erkennen en de uit
voering toe te staan op dezelfde wijze als dit geschiedt met arbitrale von
nissen in het eigen land gewezen. Volgens de nationale exequatur-proce
dure dus. Vrij zegt dat ook dit verdrag de rechter er niet van ontslaat om 
na te gaan óf er een geldige arbitrale overeenkomst is gesloten, niet alleen 
volgens het recht dat er op van toepassing was („proper law of the con
tract") maar ook volgens eigen recht.4 

1 Vgl. M. J. С. Vrij, Een stap vooruit in de Internationale Handelsarbitrage, A.R. 1931 
no. 151 p. 1. 

2 Vrij, o.e. nt. 1. 
3 Vgl. K.B. van 14 september 1931, S. 399; Uitvoeringswet van 21 mei 1931, S. 202. 
4 o.e. I.e. 3e kolom. 

Arbitrageverdrag New York 1958 

22 Een regeling die gelijksoortig effect had als het in het vorige nummer 
genoemde Verdrag van Genève van 1927 was al voorafgegaan bij het 
Belgisch Executieverdrag van 1928. De beide Geneefse verdragen zijn 
grotendeels vervangen door het Arbitrageverdrag van New York van 
10 juni 1958 (Tr. 1958 no. 145; 1959 no. 58) in Nederland van kracht 
sinds23 juni 1963.1 Dit verdrag verplicht de aangesloten staten schriftelijk 
gemaakte arbitragebedingen - die van het Protocol van 1923 - over voor 
arbitrage vatbare zaken te erkennen en buitenlandse arbitrale vonnissen 
onder dezelfde voorwaarden als binnenlandse ten uitvoer te leggen. 
In twee opzichten opent de Conventie van New York wijdere perspec
tieven dan de Geneefse verdragen. In de eerste plaats zal in beginsel een 
aan het verdrag beantwoordende arbitrale uitspraak in de verdragsstaten 
ook worden erkend en ten uitvoer gelegd wanneer deze is gewezen in een 
niet-verdragsstaat. Maar op dit punt kunnen de verdragsstaten een voor
behoud maken, de portee van de desbetreffende reciprociteits-bepaling 
van artikel I derde lid is echter onduidelijk.2 

In de tweede plaats wordt aan de partijen in het verdrag van New York 
grotere vrijheid toegekend om de arbitrale procedure in te richten op de 
wijze die hen goeddunkt. Onder de Geneefse Conventie moest deze pro
cedure in overeenstemming zijn zowel met de afspraak van partijen als 
met de wet die van toepassing was op de procedure. Onder het Verdrag 
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van New York kunnen partijen verwijzen naar bestaande arbitrage-
reglementen of zelf nauwgezette regels uitwerken voor de procedure en 
voor de benoeming van arbiters en er praktisch zeker van zijn dat de 
arbitrage wanneer ze overeenkomstig dit reglement of deze regels wordt 
gevoerd voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking zal komen. 
Alleen wanneer partijen geen voorzieningen terzake hebben getroffen zal de 
wet van het land waar de arbitrage plaats heeft gevonden vantoepassing zijn. 
Dit komt overeen met de in de internationale handel reeds lang gekoes
terde wens om de invloed van de vaak toevallige plaats der arbitrage te 
beperken.3 „As it stands now the will of the parties as to the composition 
of the arbitral tribunal and the arbitral procedure is paramount", zegt 
Sanders,4 hoewel de openbare orde ingevolge artikel V lid 2 natuurlijk 
als veiligheidsklep met een voorbehoud voor de openbare orde verhindert, 
dat erkenning volgt wanneer partijen het „te gek" hebben gemaakt door 
b.v. benoeming van alle arbiters door één partij, of arbitrage zonder het 
„audi et alteram partem", toe te staan. 

De Conventie is reeds van kracht tussen een groot aantal staten, waar
onder Nederland. 
Aan het Verdrag van Genève kleefde nog een ander groot praktisch be
zwaar. De partij die tenuitvoerlegging vroeg in het ene land van een 
arbitraal vonnis gewezen in een ander land moest aantonen, dat de uit
spraak definitief was geworden in het land waar zij gewezen was.5 In 
feite had dit tengevolge dat de verzoeker praktisch genoodzaakt was om 
in dat laatste land ook om een exequatur te vragen. Dit dubbele exequatur 
wordt onder het Verdrag van New York vermeden, omdat de verzoekende 
partij slechts de overeenkomst en de uitspraak behoeft over te leggen, ter
wijl voorts de bewijslast is omgekeerd in dier voege dat de tegenpartij 
moet aantonen dat er grond bestaat om het exequatur te weigeren.6 

Aparte vermelding verdient nog het feit dat op de conferentie tezamen 
met het verdrag een resolutie werd vastgesteld die o.m. inhield sub 5, 
dat een grotere eenvormigheid van de nationale wetgevingen op het stuk 
van arbitrage wenselijk was en de uitwerking suggereerde van model
arbitrage-wetten.7 

Het verdrag is het resultaat van een conferentie van gevolmachtigden in 
het hoofdkwartier van de V.N. in New York van 20 mei tot 10 juni 1958 
die voortsproot uit een initiatief van de Internationale Kamer van Koop
handel die een rapport en een voorontwerp terzake had voorgelegd aan 
de Economische en Sociale Raad van de V.N. 
De aandacht verdient dat ook onder dit verdrag art. II, 3 aan de over-
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heidsrechter het laatste woord toekomt in de vraag of er een geldige arbi
trale overeenkomst is tot stand gekomen] Sanders zegt het kernachtig: 
„When arbitrators answer the question in the affirmative, the Court can 
still say no" . 8 

1 Goedgekeurd bij de Rijkswet van 14 oktober 1963 S. 4.7. 
2 Vgl. J Kosters-C. W. Dubbink, Algemeen Deel van het Nederlands Internationaal 

Privaatrecht2 (verder geciteerd als- Kosters-Dubbink) p. 435 daartegenover P. San
ders N.T.I.R. 1959 p. 47 e.V., die er bovendien de nadruk op legt dat de plaats van ar
bitrage een te toevallige factor is om er belangrijke gevolgen aan te verbinden, vooral 
omdat dit strijdig is met de geest die aan het verdrag ten grondslag ligt. 

3 Vgl. P. Sanders in Arbitrage International Commercial (verder geciteerd als A.I.C.) 
II p. 296. 

4 Vgl. Sanders, о с nt. 3 p. 317. 
5 Vgl. Kosters-Dubbink p. 840. 
6 Vgl. Sanders о с nt. 3 p. 294. Voor nadere informatie omtrent het verdrag van 

New York verwijs ik de lezer naar het reeds enkele malen vermelde en geciteerde 
artikel van Sanders in A.I.C. pp 292-328 dat voorafgegaan wordt door de tekst van 
het verdrag en dezelfde geeft in het derde deel van dat werk pp. 258-261 een over
zicht van de stand der ratificaties en adhesies alsmede een uitgebreide bibliografìe 
het verdrag betreffende. 

7 Vgl. АЛ С II p. 290 en het aan deze resolutie gewijde artikel van M. Domke ibidem 
8 Vgl o.e. nt 3 p. 307. 

Arbitrageverdrag Genève 1961 

23 Het Verdrag van New York was zover als mogelijk beperkt gehouden 
tot de problemen van erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse 
arbitrale uitspraken. Op 10 april 1961 kwam weer een conferentie van 
regeringsvertegenwoordigers bijeen, ditmaal in Genève, die werd besloten 
op 21 april door de ondertekening van een Europees verdrag betreffende 
internationale handelsarbitrage door 17 landen. Nederland was op deze 
conferentie vertegenwoordigd, maar besloot met Luxemburg, Zweden en 
Zwitserland om de opinie van de handelswereld in te winnen alvorens te 
tekenen. Het verdrag werd van kracht op 7 januari 1964 tussen de 
U.S.S.R., Ukraine, Roemenië, Jougo-slavië en Hongarije en ratificatie 
volgde op 1 november 1964 van Tjechoslowakije, Witrusland, Oostenrijk, 
Bulgarije, Polen en de D.D.R. terwijl ratificatie door Spanje en Frankrijk 
voorbereid wordt.1 

Dit verdrag behelst regels voor de arbitrale procedure met name de orga
nisatie van de arbitrage, wanneer partijen hieromtrent bewust of onbe
wust geen voorzieningen hebben getroffen.2 

Drie punten uit het verdrag verdienen onze bijzondere aandacht. In de 
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eerste plaats wordt onder „convention d'arbitrage", „arbitration agree
ment" verstaan een arbitrage clausule in een contract (of een compromis) 
ondertekend door partijen of vervat in de wisseling van brieven, telegram
men of telex-mededelingen in het geval dat staten geen schriftelijke vorm 
voor de arbitrage-afspraak vereisen in de daar toegelaten vorm. (Art. I, 2). 
Ik breng in herinnering, dat de Conventie van New York geschrift vereist. 
In de tweede plaats vinden wij in art. IV, 3 uitgedrukt: „La règle fonda
mentale est le respect de la volonté des parties".3 De regels van het 
verdrag komen slechts in het spel, wanneer partijen een regeling nage
laten hebben. En in de derde plaats in overeenstemming met de gevestigde 
Nederlandse rechtspraak, met het verdrag van Genève van 1927 en met 
dat van New York komt ook onder dit verdrag de beslissing of er een 
geldige arbitrale overeenkomst is tot stand gekomen toe aan de overheids-
rechter. Art. V. 
Artikel VI, 2 geeft de overheidsrechter, in tegenstelling tot het verdrag 
van New York, zelfs nauwkeurige instructies hoe hij ter zake te werk 
moet gaan: De bekwaamheid van partijen moet hij naar hun persoonlijke 
wet beoordelen en andere kwesties 
(a) naar de wet waaraan partijen hun arbitrage-overeenkomst hebben 

onderworpen, en 
(b) wanneer partijen zich terzake niet hebben uitgesproken naar de wet 

van het land waar de arbitrage moet plaatsvinden, 
(c) wanneer geen rechtskeuze heeft plaatsgevonden en op het moment 

dat tussenkomst van het gerecht is verzocht evenmin vaststaat in 
welk land arbitrage zal plaatsvinden, naar de wet toepasselijk volgens 
de conflictregels van het geadiëerde gerecht.4 

1 Vgl. J. Pointet, La convention de Genève sur l'arbitrage commercial international, 
A.I.C. Ш, pp. 262 e.V. 

2 De tekst van het verdrag met de acte final en een annex is o.m. te vinden in A.I.C. 
Ill pp. 302-321. 

3 Vgl. Pointet o.c.nt. 1 p. 272. 
4 Hier moet ik de verdere originele aspecten, met name de voorzieningen m.b.t. het 

Special Committee dat door dit verdrag in het leven is geroepen en de rol van de 
Kamers van Koophandel, laten rusten. 

Arbitragereglement БСЕ 1963 

24 Reeds in 1954 begon een groep van experts van de ECE met een 
„restatement" van de verschillende arbitrage-praktijken in de internatio-
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naie handel. Het resultaat hiervan werd verwerkt in een „Reglement 
d'arbitrage de la Commission Economique pour l'Europe de l'organisa
tion des Nations Unies".1 Het is een samenstel van regels waarnaar 
partijen in hun arbitrage-clausule kunnen verwijzen en dat bovendien via 
een, met vele moeilijkheden tot stand gekomen, ingenieuze techniek 
soulaas biedt wanneer partijen arbitrage-blank zijn overeengekomen, 
zonder ook maar te reppen vanwaar en op welke wijze arbitrage plaats 
zal vinden, waarop wij in deze context echter niet kunnen ingaan. 
Twee punten van dit reglement zijn voor ons van belang. 
Allereerst: „Conformément à la tendance générale du Règlement à la 
déchéance de la jurisdiction, il n'est guère surprenant d'y constater l'ab
sence de dispositions permettant ou exigeant que les arbitres soumettent 
des questions de droit à un tribunal judiciaire".2 

Maar belangrijker is artikel 38 van de regels, dat bepaalt dat het geschil 
berecht zal worden volgens het recht dat partijen hebben gekozen. Is er 
geen sprake van een dergelijke keuze dan passen de arbiters het recht toe 
„désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée en 
l'espèce". In beide gevallen moeten zij echter rekening houden met de 
bepalingen van het contract en de handelsgebruiken. Deze bepaling moet 
echter gelezen worden in samenhang met artikel 39 dat bepaalt, dat de 
arbiters zullen handelen als „amiables compositeurs" wanneer partijen 
dat wensen en wanneer de wet die de arbitrage regeert dat toestaat. Met 
Benjamin p. 350 ben ik van mening, dat deze bepalingen van groot belang 
zijn voor de ontwikkeling van internationale handelsarbitrage, omdat zij 
de mogelijkheid erkennen van een arbitrale uitspraak gebaseerd op de 
termen van het contract en de handelsgebruiken waarbij elk nationaal 
rechtsstelsel geécarteerd is.3 

De gebruikte formulering is echter zeer voorzichtig gesteld in zoverre dat 
zij niet specifiek inhoudt dat partijen de arbiters kunnen instrueren om 
bepalingen van nationaal recht terzijde te laten, hoewel zij dit effect kan 
hebben wanneer het Europese verdrag van 1961 toepasselijk is. Vgl. 
Benjamin I.e. Ik herinner er echter aan dat, hoewel het voorgaande inte
ressante perspectieven biedt, het nog altijd de overheidsrechter is die naar 
nationaal recht, welk dat dan ook mag zijn, desgevraagd zal moeten 
beslissen of er sprake is van een geldige arbitrale overeenkomst. Deze vraag 
komt echter eerst aan de orde wanneer een exequatur wordt gevraagd. 

1 Het is opgenomen in A.I.C. Ш pp. 360-369. 
2 Vgl. P. Benjamin, Nouveau règlement d'arbitrage pour le commerce international 

A.I.C. Ш p. 344. 
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3 Vgl. Benjamin A.I.C. III p. 350. Reeds in 1932 heeft René David hiervoor al een 
pleidooi gevoerd. Vgl. Rapport sur l'arbitrage conventionnel en droit privé, UNI-
DROIT 1932 p. 106. 

Comecon-arbitrage 

25 De Comecon-condities bepalen, dat alle geschillen die voortspruiten 
uit of verband houden met internationale handelscontracten onder
worpen worden aan arbitrage en de jurisdictie van de „gewone ge
rechten" wordt uitgesloten. Opgemerkt moet echter worden, dat alle 
landen met plan-economie een permanent arbitrage-tribunaal voor de 
buitenlandse handel kennen, dat in veel opzichten op een gewoon gerecht 
lijkt. Het tribunaal van de gedaagde komt jurisdictie toe, tenzij de partijen 
zijn overeengekomen dat de kwestie aan arbitrage zal worden onderwor
pen in een ander Comecon-land.1 De grenzen van de rechtsmacht der 
tribunalen en de procesgang zijn bepaald in de decreten en resoluties, 
waarbij de tribunalen in de diverse landen werden ingesteld. Zij vertonen 
een sterke onderlinge gelijkenis hoewel zij niet in uniforme bewoordingen 
zijn vervat.2 De tribunalen zijn verbonden aan de centrale kamers van 
koophandel in deze landen. Zoals ik reeds eerder heb uiteengezet, zijn op 
de contracten tussen landen met plan-economie de Comecon-condities 
toepasselijk. Deze vormen dus de richtlijnen voor de arbitrage. Aan de 
hand van de Comecon-condities moet dus worden vastgesteld of er een 
contract tot stand is gekomen. 

1 Vgl. H. Berman, Unification of contract clauses in trade between member-countries 
of the Council for Mutual Economic Aid, The International and Comparative Law 
Quarterly, Volume 7, 1958 p. 664, 689. 

2 Vgl. D. Ramzaitsev, The law applied by arbitration tribunals I, The sources of the 
law of international trade 1964 pp. 138-153, pp. 138, 139. 

Amerikaans recht, meerstaatse arbitrage 

26 In 1965 kenden reeds 19 staten van de V.S. een moderne wetgeving 
die uitdrukkelijk arbitrage erkende en de tenuitvoerlegging van arbitrale 
vonnissen mogelijk maakte. Overigens is het in alle staten gevestigde 
praktijk om handelsgeschillen door middel van arbitrage te beslechten.1 

Ook op dit gebied is de National Conference of Commissioners on Uni
form State Laws actief geweest. Door de commissioners is namelijk een 
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beweging naar een Uniform Arbitration Act in gang gezet doordat de 
National Conference op 20 augustus 1955 een Act Relating to Arbitra
tion and to Make Uniform the Law with Reference Thereto aannam, die 
door het House of Delegates van de American Bar Association op 26 
augustus van hetzelfde jaar werd goedgekeurd. Hij was, licht geamen
deerd, in 1965 in 8 staten van kracht. 

Wanneer het gaat om handel tussen personen uit verschillende staten b.v. 
tussen iemand uit Massachuchetts en iemand uit Delaware, of tussen 
iemand uit Massachuchetts en iemand uit Nederland, is echter in eerste 
instantie federaal recht van belang en wel de Federal Arbitration Act, 
laatstelijk herzien in 1954. Ook deze wet erkent arbitrage-clausules en de 
mogelijkheid van bekrachtiging daarvan door federale gerechten. Voor 
jurisdictie van het federale gerecht moet aan twee vereisten voldaan zijn: 
Er moet sprake zijn van diversity of citizenship en het geschil in kwestie 
moet lopen over een bedrag groter dan tienduizend dollars. In vele sec
toren van de handel verloopt de arbitrage volgens de Commercial 
Arbitration Rules die zijn opgesteld door de American Arbitration As
sociation van 1926. Deze speelt een centrale rol op het gebied van arbitrage.2 

In grote trekken is arbitrage toegestaan voor dezelfde zaken als in Europa 
en is het effect van een geldige arbitrage-overeenkomst hetzelfde. De 
arbitrage-afspraak moet in schriftelijke vorm zijn gegoten maar behoeft 
niet ondertekend te zijn. Ook hier kan de clausule bestaan in een zin in 
standaardvoorwaarden.3 De regeling van de procedure wordt aan de 
arbiters overgelaten, die, uiteraard, zich aan de desbetreffende bepalingen 
in de arbitrage-clausule moeten houden. 

Hoewel het begrip amiable compositeurs in de Amerikaanse praktijk geen 
ingang heeft gevonden, is het resultaat van de werkzaamheid van arbiters 
niet ongelijk aan hetgeen wordt bereikt door goede mannen naar billijk
heid oordelend. Wanneer de arbitrage-clausule zwijgt omtrent de regels 
die zij moeten toepassen op het hun voorgelegde geval - het is hoogst zel
den dat partijen hebben bepaald dat hun zaak moet worden beslist naar 
de regels van de wet -, zijn zij vrij in de bepaling daarvan, hoewel zij zich 
natuurlijk moeten houden aan de regeling die partijen in hun overeen
komst omtrent derzelver rechten en verplichtingen hebben getroffen. De 
autoriteit op arbitrage-gebied Domke zegt dan ook: „There are no specific 
rules pursuant to which the arbitrators have to determine the issue. They 
are final judges as to the facts and the law to be applied. It may fairly be 
stated that generally they decide on equity principles and injustice, based 
on the specific merits of the case presented to them.4 
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Wanneer echter de geldigheid van de arbitrage-clausule in het geding is, 
mag de partij die de ongeldigheid inroept in sommige staten de arbitrage 
doen opschorten en het bestaan van een rechtsgeldige overeenkomst door 
de gewone rechterlijke macht laten beoordelen. Doet deze partij dat niet, 
en schikt zij zich in de arbitrage, zelfs wanneer zij zich alle rechten voor
behoudt, dan kan dit verwerking van het recht zich later op dit verweer 
te beroepen opleveren.5 

1 Vgl. H. F. Lusk, Business Law, Principles and Cases'1 1963 p. 59. 
2 Vgl. A.I.C. I p. 196 e.V., II p. 172 e.v. 
3 M. Domke geeft in A.I.C. I p. 200 een voorbeeld van formulering. 
4 Vgl. Domke, o.e. nt. 3 p. 205. 
5 Vgl. Domke, o.e. I.e. nt. 4. De vraag rijst echter op welke wijze deze partij kan 

verhinderen dat de arbitrage voortgang vindt. 

Eenvormige arbitragewet Straatsburg 1964 

27 Na het voorafgaande behoeft het geen betoog, dat de rechtszekerheid 
in internationale handelsrelaties sterk bevorderd zou worden wanneer in 
alle landen de arbitrage op identieke wijze geregeld zou zijn, waardoor er 
geen conflicten van nationale rechtsstelsels zouden optreden, die thans 
opgelost moeten worden met behulp van het internationaal privaatrecht. 
Om dit te bereiken is echter een uniforme wetgeving nodig. Deze kan be
staan in model-wetten, maar effectiever is uiteraard een „self-executing" 
verdrag of dat één en dezelfde wet door de verschillende staten op grond 
van een verdrag ingevoerd wordt in de nationale wetgevingen. Het ver
drag immers verhindert een staat om al te lichtvaardig en eigenmachtig 
over te gaan tot wijziging van de regeling. 

In de V.S. zijn beduidende vorderingen in deze richting gemaakt. Ook 
zal de lezer uit het voorafgaande hebben geconcludeerd, dat de arbitrage-
practijken in de onderscheidene landen in feite geen grote onderlinge 
verschillen vertonen. Deze conclusie is juist maar volledig gelijk zijn ze 
niet. Men kan inderdaad van mening verschillen of de afwijkingen 
essentieel zijn. Maar in de internationale handel kunnen op het eerste 
gezicht onbelangrijke verschillen uitgroeien tot belangrijke conflicten in 
de dubbele betekenis van het woord. Dit verklaart de door Sanders 
geslaakte verzuchting: „Passant en revue l'abondance et diversité de la 
matière, on est tenté de soupirer: s'il y avait une législation uniforme sur 
l'arbitrage!"1 
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De resolutie die het verdrag van New York betreffende de erkenning en 
tenuitvoerlegging vergezelde, is evenmin in no. 22 reeds vermeld. Onder 
punt 5 van deze resolutie werd als oordeel van de Conferentie opgenomen: 
„Elle considère qu'en uniformisant davantage les lois nationales relatives 
a l'arbitrage on ferait de l'arbitrage un mode de règlement plus efficace 
des litiges de droit privé." Kort samengevat: met erkenning en tenuit
voerlegging alléén zijn wij er nog niet! 
Een comité van arbitrage-experts heeft zich onder auspiciën van de Raad 
van Europa over dit probleem gebogen. De instelling van dit Comité was 
het resultaat van een aanbeveling door de Raad van Ministers gericht tot 
de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Aanvankelijk 
uitgaande van een ontwerp van UNIDROIT,2 dat slechts bestemd was 
voor internationale arbitrage, heeft het comité uiteindelijk een ontwerp 
opgesteld voor een arbitrage-wet die in de plaats zou moeten komen van 
de nationale wetgevingen betreffende de arbitrage. Op deze wijze wilde 
het verhinderen dat in elk land twee arbitrage-wetten zouden gelden: één 
voor internationale arbitrage en één voor zuiver nationale arbitrage. De 
ambitie ging dus aanmerkelijk verder.3 Ik wijd aan dit ontwerp, met name 
omdat het nog slechts een ontwerp is, slechts enkele opmerkingen. 
Allereerst geeft het verdrag de mogelijkheid dat de staten de reserve 
kunnen maken, dat de wet slechts voor de handel zal gelden. 
Art. 2 van de uniforme wet houdt in, dat de arbitrage-overeenkomst 
vervat moet zijn in een door partijen getekend geschrift waaruit blijkt 
dat zij tot arbitrage hebben besloten. 

In plaats van dit geschrift zijn ook voldoende „autres documents qui 
engagent les parties et manifestent leur volonté de recourir a l'arbitrage". 
Jenard4 legt dit aldus uit dat hieronder vallen briefwisseling, telegrammen 
en telexmededelingen. Deze documenten hoeven niet noodzakelijk uit te 
gaan van partijen: „il suffit qu'ils l'engagent". De eenvormige wet beslist 
niet of dit vereiste van geschrift een bewijsvoorschrift is of een geldig-
heidsvereiste voor de arbitrage-overeenkomst. De beslissing daarvan 
wordt kennelijk aan de nationale wetgevers - „gouvernements", zegt 
Jenard - overgelaten en spreken ook deze zich er niet over uit, aan de 
interpretatie van de rechter. 

Voorts geeft artikel 4 de grondslag aan de exceptie van arbitrage. 
Artikel 15 geeft partijen het recht de procedure te regelen en de plaats van 
arbitrage te bepalen. De autonomie van partijen wordt slechts in zoverre 
beperkt dat wanneer het scheidsgerecht eenmaal samengesteld is, de par
tijen daarna niets meer over de procedure te zeggen hebben. De arbiters 

66 



moeten natuurlijk wel de door partijen gewenste procedure volgen, wan
neer die reeds in de arbitrage-clausule door hen was uitgestippeld. 
Belangrijk voor ons is dat ook onder deze wet het uiteindelijke oordeel 
over de vraag óf er een geldige arbitrage-overeenkomst is tot stand gekomen, 
toekomt aan de overheidsrechter. Vgl. art. 18. Diens oordeel kan echter 
slechts worden ingeroepen bij de aantasting van het arbitrale vonnis, dus 
nadat de arbiters zich hebben uitgesproken over de grondslag van hun 
competentie. Vgl. art. 18. Aan dit laatste dient te worden toegevoegd dat 
de wet er voor waakt dat de arbitrale uitspraak niet onredelijk lang uit
gesteld kan worden. Vgl. art. 19. 
Of de uniforme wet er uiteindelijk zal komen, is de vraag. Zij is doortrok
ken van een liberale geest, maar niettemin zou het enkele feit dat zij een 
aantal dwingende bepalingen bevat wel eens een struikelblok kunnen 
vormen, ongeacht de inhoud daarvan. Zoals in het hiernavolgende zal 
blijken, zou het niet de eerste keer zijn dat een invoering van een eenvor
mige wet om deze reden op moeilijkheden stuit. Dit bezwaar wordt echter 
gedeeltelijk ondervangen doordat op ruimhartige wijze reserves zijn toe
gestaan. Vgl. annex II. In annex III zijn voorzieningen getroffen, dat 
conflicten van wetten, uit de weg geruimd door aanvaarding van de een
vormige wet, niet vervangen zullen worden door conflicten van verdragen 
in dezelfde materie.5 

Uiteraard mogen arbiters te werk gaan als „amiables compositeurs", 
wanneer partijen dit zijn overeengekomen. Zijn de partijen niet in deze 
zin overeengekomen dan moet dit geschieden „volgens de regelen des 
rechts". Vgl. art. 21. 

1 In de Inleiding tot A.I.C. I p. 10. 
2 Vgl. voor de geschiedenis van dit instituut no. 30. 
3 Vgl. P. Jenard, Projet de convention européenne portant loi uniforme en matière 

d'arbitrage, A.I.C. Ш p. 370 e.V. 
4 Jenard, o.e. nt. 2 p. 374. 
5 Ondertekening van het verdrag door Nederland, waardoor de uniforme wet in plaats 

van de art. 620-657 zou komen, zal misschien verhinderd worden door het feit dat 
de eenvormige wet in artikel 6 voorziet in de mogelijkheid van partij-arbitrage. Naar 
aanleiding hiervan werd in het gezaghebbend handboek Hugenholtz-Heemskerk 
reeds uitgeroepen: „Liever geen arbitrage dan deze persiflage van rechtspraak". 
p. 268. Soortgelijk protest wordt gehoord van W. Nolen in A.R. 1966 pp. 129 e.v. 
De tekst van het verdrag ca. is te vinden in A.I.C. Ш pp. 400 e.V. en in A.R. 1966 
pp. 85 e.v. Vgl. verder H.N.J.V. 1968. 
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4 Het probleem: de totstandkoming van 
de grensoverschrijdende overeenkomst 

Rechtskeuze en rechtsgevolgen 

28 In hoeverre kunnen partijen bij een internationale koopovereenkomst 
ontsnappen aan de toepasselijkheid van het overheidsrecht der nationale 
staten. Wat de privaatrechtelijke aspecten van de overeenkomst betreft 
moet het antwoord worden gezocht in de regels van het internationaal 
privaatrecht. 
De partij-autonomie wint hand over hand veld. Het is thans zo dat zij 
algemeen, zij het soms beperkt, in beginsel wordt erkend. Dat wil zeggen 
dat partijen zelf kunnen bepalen, welk recht van toepassing is op de 
rechtsgevolgen van hun overeenkomst. Dat kunnen de regels van een 
bepaald nationaal rechtsstelsel zijn maar m.i. evengoed regels door par
tijen zelf opgesteld. De Nederlandse fcoop-regels zijn niet van openbare 
orde. 

Wordt aan de rechtskeuze onbeperkt gevolg gegeven? In Nederland niet. 
De grens is getrokken in de overweging van de Hoge Raad in het Alnati-
arrest: „Dat met betrekking tot overeenkomsten als waarvan hier sprake 
is weliswaar kan voorkomen dat voor een vreemde staat bij de inacht
neming van bepaalde van die staat afkomstige voorschriften ook buiten 
zijn territoir zo grote belangen zijn betrokken dat ook de Nederlandse 
rechter daarmede behoort rekening te houden en daarom aan de toepas
sing van die voorschriften voorrang moet geven boven het door pp. bij 
de desbetreffende overeenkomst gekozen van een andere staat afkomstig 
recht , . . . " . Vgl. H.R. 13 mei 1966, N.J. 1967 no. 3. 
Met betrekking tot de rechtsgevolgen van internationale overeenkomsten 
zijn wij volgens de Winter N.J.B. 1966 p. 939 aangeland bij een „afge
rond" stelsel. Het beginsel is algehele vrijheid van rechtskeuze, de begren
zing wordt gevormd door de „dwingende regels van eigen recht of van het 
recht van andere bij de overeenkomst betrokken staten, wanneer aan deze 
regels een zodanig gewicht toekomt dat zij niet door rechtskeuze opzij mogen 
worden gezet." Het door mij gecursiveerde gedeelte van de vorige zin is 
essentieel voor haar juistheid. 
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Nog niet helemaal duidelijk is de aard van de begrenzing. De Winter 
geeft als voorbeelden: voorschriften betreffende arbeidersbescherming, 
huurbescherming, anti-trustwetgeving, deviezenbepalingen etc. Regels 
betreffende de rechtsgevolgen van koopovereenkomsten worden door 
hem, m.i. terecht, niet genoemd. 
Zijn het de lois d'application immediate van Franceskakis? Een studie 
hierover is dringend noodzakelijk. De aanzet daartoe is gegeven in de 
dissertatie van Deelen en diens intreerede.1 

Van een afgerond stelsel met betrekking tot de totstandkoming van inter
nationale overeenkomsten is m.i. echter geen sprake. 

1 Rechtskeuze in het Nederlands internationaal contractenrecht, diss. 1965 ; De blinddoek 
van von Savigny, oratie 1966. 

Rechtskeuze en totstandkoming 

29 Het probleem. 
Op zekere dag ontvangt een wijnhandelaar in Londen een offerte betref
fende een aantrekkelijke partij champagne uit Frankrijk. De wijnhande
laar deelt de Franse aanbieder per brief mee dat hij op de offerte ingaat. 
Aanvankelijk hoort hij niets uit Frankrijk, en denkt dientengevolge dat 
de overeenkomst is tot stand gekomen. Enkele weken later echter ont
vangt de Engelse handelaar een brief van de aanbieder, waarin deze mee
deelt dat hij zijn aanbod vervallen acht, omdat de aanvaarding te laat 
verzonden en aangekomen was en er bovendien een voorwaarde aan was 
toegevoegd. 

Naar welk nationaal recht moet worden vastgesteld of er al dan niet een 
overeenkomst was tot stand gekomen? Geen regels van internationaal 
privaatrecht zijn moeilijker vast te stellen dan die betreffende de totstand
koming van overeenkomsten. In vele landen wordt de vraag beantwoord 
met behulp van de theorie van de „putative proper law", in andere landen 
is de „lex loci actus" beslissend. Van een tevoren gemaakte rechtskeuze 
door partijen - met name wanneer voordien geen zakelijke relatie be
stond - kan doorgaans nog geen sprake zijn, wanneer deze problemen 
rijzen.1 

Laten we aannemen dat de offerte een verwijzing naar Engels recht 
bevatte. Worden wij daardoor geholpen? Neen. Men kan betogen dat 
deze verwijzing deel uitmaakt van het betwiste contract, is dit contract 
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niet tot stand gekomen dan is er ook geen rechtskeuze tot stand gekomen. 
Vindt men daarentegen dat de rechtskeuze een eigen leven heeft onafhan
kelijk van de hoofd-overeenkomst, dan blijft het probleem naar welk 
recht de totstandkoming van deze rechtskeuze moet worden beoordeeld. 
Daarin wordt geen verschil gebracht doordat men in afwijking van de 
opvatting van de meerderheid in de literatuur spreekt van „a concordant 
conception" of „coinciding views" of the parties. Naar welk recht moet 
beoordeeld worden óf deze is tot stand gekomen. Men voelt niet voor een 
„Aufspaltung" van de totstandkoming en de gevolgen van een overeen
komst. Men „ . . . onderwerpt de vraag van de toestemming aan het aan
gewezen recht zelf, en zet zich daarmee over het reële bezwaar der cirkel
redenering kloekweg heen".2 

De aan Freiherr von Münchhausen ontleende oplossing van artikel 2 
lid 3 van de Haagse koopconventie van 19553: „Les conditions, relatives 
au consentement des parties quant à la loi déclarée applicable, sont 
déterminée par cette loi", biedt geen soelaas. Met name niet in gevallen 
als Meijers op de zevende zitting van de Haagse i.p.r.-Conferentie presen
teerde: Een Engelsman wil met een Nederlander een contract sluiten. 
Het aanbod bevat een verwijzing naar Engels recht. De Nederlander 
accepteert schriftelijk, maar herroept zijn acceptatie door een telegram 
dat voor de brief in Engeland aankomt. Ingevolge de Engelse mailbox-
rule is het contract met de verwijzing tot stand gekomen. Naar Neder
lands recht niet. 

Kollewijn zei ter Juristen-vergadering in 1947 dienaangaande: „Men kan 
zonder bezwaar ten aanzien van elk der partijen zijn eigen personele recht 
toepassen" en „Is de rechtskeuze door beide partijen, elk naar zijn eigen 
recht, juist uitgebracht dan mogen wij tevreden zijn", p. 110. Ook daar
mee komen wij in dit geval geen stap verder. 
Deelen acht in navolging van Kollewijn de kwestie niet van groot prak
tisch belang.4 Maar ook al vat men personeel recht op in de zin van het 
recht van de maatschappelijke woonplaats van partijen dan toch wordt 
bij de beoordeling van zonder twijfel internationale prae-contractuele 
verhoudingen een blinddoek voorgeknoopt, zij het dan om deze bij de 
beoordeling van internationale contractuele verhoudingen weer af te 
werpen.5 

Wat geldt voor de rechtskeuze-clausule geldt ook voor de arbitrage
clausule. Naar welk recht moet de totstandkoming van de arbitrage-
overeenkomst beoordeeld worden? Deze vraag blijft bestaan, ook wan
neer men vindt dat de arbitrage-clausule een zelfstandig karakter heeft. 
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Een ideale oplossing zou zijn, dat men zou verwezenlijken een eenvormige 
wetgeving betreffende de totstandkoming van overeenkomsten. Interna
tionaal zou dan vaststaan, wanneer een overeenkomst tot stand is geko
men en daardoor of er sprake is van een geldige rechtskeuze of er sprake 
is van een geldige arbitrage-clausule. Juist waar partijen voor de bindende 
vaststelling hiervan steeds in laatste instantie op een overheidsrechter zijn 
aangewezen en deze moet rechtspreken naar overheidsrecht, moet hier de 
vorm van internationale eenvormige wetgeving worden gekozen. 

1 Dit voorbeeld en deze verzuchting zijn ontleend aan Lagergren, J.B.L. 1966 p. 22. 
2 J. E. J. Th. Deelen, Rechtskeuze in het Nederlands internationaal contractenrecht, 

diss. 1965 p. 270. 
3 Dit Haagse Verdrag nopens de op internationale koop van roerende lichamelijke 

zaken toepasselijke wet van 15 juni 1966 (Trb. 1955, no. 83, laatstelijk Trb. 1965, 
202 - aankondiging in werking treden) is door Nederland wel getekend maar niet 
bekrachtigd op grond van bezwaren geuit door het bedrijfsleven, die de Nederlandse 
regering doorslaggevend achtte. Vgl. M.v.T. bij de ontwerpen tot goedkeuring en 
uitvoering van de verdragen van 1964 Zitting 1968-1969 - 9817 (R 666) p. 15. 

4 o.e. nt. 2 p. 271. 
5 Vgl. dezelfde in zijn inaugurele oratie 1966: „De blinddoek van von Savigny". 
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5 Naar eenheid in de totstandkoming 

Het internationale instituut voor de eenmaking van het privaatrecht 

30 De eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende licha
melijke zaken en de eenvormige wet inzake de totstandkoming van derge
lijke overeenkomsten zijn grotendeels de vrucht van het werk van het 
Internationale Instituut voor de Eenmaking van het Privaatrecht te Rome, 
UNiDROiT genaamd. 
Het Instituut tot Eenmaking van het Privaatrecht, gesticht in 1926 en werk
zaam sinds 1928, dankt zijn ontstaan aan een overeenkomst die in 1924 
werd gesloten tussen de Italiaanse regering en de Volkenbond.1 De Itali
aanse regering had het initiatief tot deze overeenkomst genomen door 
aan te bieden jaarlijks een bijdrage in de kosten van een dergelijk instituut 
te fourneren. Zij was hiertoe op haar beurt gestimuleerd door Vittorio 
Scialoia, hoogleraar in het Romeins Recht aan de Universiteit van Rome. 
Aan het Instituut was als taak toegedacht: „étudier les moyens d'harmo
niser et de coordonner le droit privé entre les Etats ou entre les groupes 
d'Etats et préparer graduellement l'adoption par les divers Etats d'une 
législation de droit privé uniforme".2 

Omdat de Italiaanse regering in 1937 besloot haar relatie met de Volken
bond te verbreken, kon het Instituut niet meer onder de auspiciën van 
deze beiden blijven werken. De Raad van Bestuur (waarvan o.a. de 
Nederlandse hoogleraar Kosters deel uitmaakte) ontwierp toen een nieuw 
„charter" voor het Instituut tot hetwelk de regeringen - met name ook 
niet-leden van de Volkenbond - à titre individuel toetraden. Zo zouden 
sinds 21 april 1940 de werkzaamheden van het Instituut op deze nieuwe 
basis voortgang hebben kunnen vinden, ware het niet dat het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog dat verhinderde. 
Sinds zijn ontstaan heeft UNIDROIT een betrekkelijk groot aantal ont
werpen voor eenvormige wetten in het licht gegeven. Verscheidene van 
deze wetten zijn doordat de deelnemende staten deze bij verdrag hebben 
bekrachtigd, thans in werking.3 
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Op het ogenblik zijn ongeveer veertig landen lid van het Instituut, waar
onder Nederland. 

1 Vgl. Massimo Pilotti, Γ Unificai ¡on du droit 1948 pp. 14 e.v. 
2 Pilotti o.e. I.e. 
3 Vgl. de opmerking van J. G. Sauveplaime in R. M. Themis 1961 p. 255 nt. 1 en 

A. Bagge in Annuaire UN1DROIT 1958 p. 48. Vgl. ook de jaarlijkse overzichten in 
dit jaarboek. 

Avant-Projet d'une loi internationale sur la vente, Annexe I FORMATION 
DES CONTRATS, 1934 

31 Het eerste en belangrijkste project dat door UNIDROIT na de 
oprichting werd ter hand genomen was het ontwerpen van een eenvormige 
wet betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. 
Naar Tune meedeelt is dit te danken aan een suggestie van Colin, die 
later werd overgenomen door Rabel. Deze wet zou ook regels moeten 
bevatten voor de totstandkoming van dergelijke internationale koopover
eenkomsten.1 

In een inleidende beschouwing deed Rabel enkele voorstellen ter afbake
ning van de materie die een regeling zou moeten vinden in de te ontwerpen 
E.W. Uit praktisch oogpunt leken hem de volgende onderwerpen het 
meest van belang: 
1. Ie transfert de propriété, 
2. le transfert des risques, 
3. les vices, 
4. la forme et Ia formation des contrats, (cuis. J.), 
5. la demeure du débiteur et ses conséquences, 
6. le calcul des dommages-intérêts, 
7. l'erreur.2 

De geest die Rabel daarbij bezielde bracht hij zelf onder woorden: „ . . . il 
ne faut pas oublier le but suprême de nos efforts. Il est idéaliste. Nous 
cherchons une voie à ouvrir au droit mondial des obligations tout entier".3 

Het toenmalige „Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und interna
tionales Privatrecht" te Berlijn, waarvan Rabel directeur was, legde 
daarna aan UNIDROIT een omvangrijk „Rapport sur le droit comparé 
en matière de vente" voor.4 Het is dit rapport dat de grondslag vormt 
voor het later door Rabel en zijn medewerkers uitgegeven standaardwerk 
„Das Recht des Warenkaufs", dat tot op heden het enige wereldomvat
tende rechtsvergelijkend overzicht op het gebied van de handelskoop 
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vormt.5 Het tweede deel van bovengenoemd rapport was gewijd aan 
„Formation et forme du contrat de vente". 
Op 29 april 1930 besloot de raad van bestuur van UNIDROIT een comité 
te benoemen, waarin de verschillende rechtssystemen vertegenwoordigd 
zouden zijn en dat tot taak kreeg het formuleren van een voorontwerp 
van een internationale eenvormige wet betreffende het kooprecht.6 

1 Vgl. Actes 1964 p. 359. De Actes et Documents van de diplomatieke conferentie van 
2-25 april 1964 te Den Haag worden in het vervolg geciteerd als Actes 1964 resp. 
Doc. 1964. 

2 Vgl. S.d.N.-U.D.P. 1929 ETUDES: IV- Vente- Doc. 1, p. 9, Archief UNIDROIT. 
Dit document is ook afgedrukt in R.Z. 1957 pp. 117 e.v. 

3 o.e. p. 13. Alle in het hiernavolgende genoemde ETUDES bevinden zich in het 
in nt. 2 genoemde Archief te Rome. 

4 ETUDES: IV - Vente Doc. 2, ETUDES Vente Doc. 2, Rédaction nouvelle et 
augmentée. 

5 Das Recht des Warenkaufs, eine rechtsvergleichende Darstellung von Ernst Rabel 
unter Mitwirkung der früheren und jetzigen wissenschaftlichen Mitarbeiter des In
stituts, 1. Band, Berlin und Leipzig 1936. Vgl. aanhef van het voorwoord. 

6 Vgl. Rapport sur l'avant-projet d'une loi internationale sur la vente, ETUDES IV: 
Vente, Doc. 77 p. 1. De permanente leden van dit comité waren Hurst (Engeland) 
president, Bagge (Zweden), Capitani (Frankrijk), Fehr (Zweden), Gutteridge (Enge
land,) Hamel (Frankrijk), Rabel (Duitsland), Ficker (adjunct-secretaris-generaal 
UNIDROIT). Incidenteel werd aan de besprekingen deelgenomen door Eckstein, 
Hesse, Heymann, Neuner, Rheinstein, Titze, Wahl, Wolff (Duitsland), Ussing (Dene
marken), Llewellyn (V.S.), D'Ayguerande, Percerou, Troulher, Wahl (Frankrijk), 
Chorley (Engeland), Rundstein (Polen), Scialoja, De Francisa, David, Baldoni, 
Cerulli-Irelh, Matteucci (UNIDROIT). 

Splitsing van het ontwerp 1934 

32 Het in het vorige nummer genoemde Comité van UNIDROIT is in 
de jaren 1930-1934 elf maal bijeen geweest. Bij de pogingen om bepa
lingen aangaande de totstandkoming der internationale koopovereen
komst op te stellen werd het telkens weer geconfronteerd met de diep
gaande verschillen tussen de rechtssystemen waar het de totstandkoming 
van overeenkomsten tussen afwezigen betreft.1 

De omschrijving van het moment van de totstandkoming van het contract 
vormde het cruciale punt. Overeenstemming op dit punt leek onbereik
baar. Daarom nam Rabel zijn toevlucht tot een compromis en legde aan 
het comité een voor-ontwerp voor, dat alleen regels bevatte voor de 
totstandkoming van overeenkomsten tussen afwezigen.2 

Ook hierin werd echter geen verzoening van de systemen der Romaanse, 
Anglo-Amenkaanse en Duitse rechtsstelsels bereikt, die alle leden van 
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het comité kon bevredigen. Vanwege deze moeilijkheid stelde Bagge voor 
om de gehele afdeling die handelde over de totstandkoming van overeen
komsten uit het ontwerp te verwijderen. Dit gedeelte hoorde eerder thuis 
in een wetgeving betreffende het verbintenissenrecht in het algemeen dan 
in een wet speciaal voor de koop geldend, was zijn mening. Volgens hem 
was het comité bij de redactie van de onderhavige bepalingen gestoten op 
vele theoretische kwesties, waarover onder juristen alles behalve een 
communis opinio bestond, terwijl in de praktijk op dit gebied nauwelijks 
van moeilijkheden sprake was. Het ontwerp kon zeer wel aangenomen 
worden zonder dat daarin totstandkoming en vorm waren geregeld. Hij 
merkte op onder de titel Sur Γ économie du projet: „Si l'on peut arriver à 
une unification de cette matière, c'est, toutefois, naturellement en soi 
utile. Mais il ne faut pas oublier qu'il mette en danger la chose la plus 
importante - l'unification de la vente même".3 Het is daarom dat hij 
voorstelde om van de regels betreffende totstandkoming en vorm een 
Annexe te maken en het als zodanig gelijk met het hoofd-ontwerp, dat 
dan alleen de rechtsgevolgen betrof, aan experts voor te leggen. 
Hiermee was Rabel het volstrekt oneens. Het is indrukwekkend hoe hij, 
de geestelijke vader van het ontwerp, zijn mede-comitéleden de les leest. 
Hij zegt met grote nadruk, dat het helemaal niet de bedoeling was geweest 
nu reeds een wetsontwerp uit te werken, maar dat men slechts een heel 
eenvoudig en zo duidelijk mogelijk overzicht diende samen te stellen van 
de zaken waarover het comité het eens kon worden én van de kwesties 
die het slechts zou kunnen oplossen na inlichtingen te hebben ingewonnen 
bij experts op het gebied van de internationale handel. Spijtig laat hij 
erop volgen: „Mais tout au contraire nous étions hors d'état de résister 
a la tentation - hélas! nous sommes des juristes - de polir sans cesse les 
mots et les phrases."4 Het voorstel van Bagge, zo bekent Rabel, heeft 
hem „fortement affecté". En hij gaat verder: „Cette partie est à mon avis 
la meilleure de tout le projet et précisément parce qu'elle est simple et 
rédigée sans détours . . . c'est cette partie qui réaliserait le progrès le plus 
sensible et le plus nécessaire et elle concerne une des rares matières qui ne 
peuvent être réglées par les clauses-types du commerce, mais uniquement 
par une loi. Dans une telle matière l'unification est d'une utilité immédiate 
et incontestable tandis que la plupart de nos propositions seront déclarées 
inutiles, certainement non par moi, mais par un grand nombre d'intéressés.5 

Het mocht niet baten. Op de zitting van het comité in Den Haag (18-26 
juni 1934), waar Rabel niet aanwezig was - waarover Hurst zijn „vifs 
regrets" uitdrukte, waarmee het comité „unanimement" instemde - werd 
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besloten het omstreden gedeelte naar een Annexe over te hevelen. Het 
ontwerp-koopwet zou aan de Volkenbond voor worden gelegd met de 
aanbeveling, dat deze het ontwerp aan experts zou voorleggen en: „Cette 
Annexe pourrait, le cas échéant, être soumise à des experts différents".6 

1 Vgl. S.D.N.-U.D.P .1935 ETUDES XVI Contrats entre absents - Doc. 1, pp. 1 en 2. 
2 Vgl. ETUDES IV: Vente - Doc. 28, Annexe IB, Conclusion ducontrat entre absents; 

Annexe II В Exposé des Motifs. Met „absents . . . afwezigen" werd duidelijk ge
doeld op het feit dat het contract tot stand moest komen door middel van grens
overschrijdende correspondentie. 

3 In ETUDES IV - Vente - Doc. 63. 
4 Vgl. ETUDES IV - Vente - Doc. 69 p. 2. 
5 o.e. nt. 4 p. 3. 
6 Vgl. ETUDES IV: Vente - Doc. 73 p. 2. Zie ook Actes de la Conférence convoquée 

par le gouvernement Royal des Pays Bas, La Haye 1-10 novembre 1951 p. 22. De 
tekst van het Annexe is opgenomen in dit werk als bijlage 4. 

Avant-projet d'une loi uniforme sur la formation des contrats internationaux 
par correspondance. 1937 

33 Om de aanneming van de eenvormige koopwet niet in gevaar te 
brengen had het „Comité pour la vente" de regels betreffende de tot
standkoming van de overeenkomst daaruit verwijderd. De verschillen 
tussen de nationale wetgevingen op dit stuk leken te groot. 
Wij zeiden reeds, dat het voornamelijk de problemen waren die de tot
standkoming van overeenkomsten tussen „afwezigen" meebrengt, waar
over in het Comité geen overeenstemming te bereiken was geweest. Met 
betrekking tot de totstandkoming van overeenkomsten inter praesentes 
was nauwelijks van verschil van opvatting gebleken. Alle wetgevingen 
gaan op dit punt uit van rationele en praktische beginselen, de aanvaar
ding, bij voorbeeld, moet onmiddellijk op het aanbod volgen om een 
overeenkomst tot stand te brengen; in de korte tijd die dan verloopt tussen 
aanbod en aanvaarding verwachtte men weinig moeilijkheden.1 

Wanneer partijen zich niet van aangezicht tot aangezicht tegenover elkaar 
bevinden, maar in verschillende plaatsen - en een correspondentiemiddel 
moet worden ingeschakeld, waardoor strijd kan ontstaan over de te 
huldigen theorie: uitingstheorie, verzendingstheorie, vernemingstheorie 
of ontvangsttheorie - en er na het aanbod noodzakelijk enige tijd moet 
verlopen voordat dit met een aanvaarding eventueel tot een overeenkomst 
verenigd wordt, doemt de vraag op welke regels van toepassing zijn gedu
rende deze tijd.2 In ons Nederlands recht kennen we wel artikel 1382 B.W. 
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bepalend dat hetgeen dubbelzinnig is, uitgelegd moet worden naar hetgeen 
gebruikelijk is in het land of de plaats waar de overeenkomst is aangegaan, 
maar dit artikel helpt ons niet waar het gaat om prae-contractuele verhou
dingen. Hoe moet worden vastgesteld óf een overeenkomst tot stand is 
gekomen? Wat is rechtens wanneer een overeenkomst niet tot stand is 
gekomen. Deze vragen worden nóg gecompliceerder in het internationale 
contractenrecht. 
Enerzijds lijken de tegenstellingen tussen de rechtsstelsels op dit gebied 
om unificatie te vragen, anderzijds waren het juist deze tegenstellingen die 
het Koopcomité hadden verhinderd om te komen tot een ondubbelzinnige 
bepaling van moment en plaats van totstandkoming van de overeenkomst. 
De Raad van Bestuur van UNIDROIT betreurde dit. Hij achtte bepaling 
van tijd en plaats van totstandkoming van groot belang met name: 

A) pour déterminer les règles juridiques qui doivent être appliquées au 
contrat soit relativement a l'espace soit relativement au temps; 

B) pour réglementer la compétence des organes juridictionnels; 
C) pour déterminer le prix dans les contrats qui adoptent en vertu de 

l'usage ou de la volonté des parties le prix courant au jour du contrat; 
D) pour décider quand a lieu le transfert de la propriété et celui des 

risques dans les législations qui font remonter ces effets au moment 
de la formation du contrat; 

E) pour interpréter les mots employés par les contractants qui doivent être 
rapportés à leur signification dans le lieu où le contrat a été stipulé.3 

Daarom besloot de Raad van Bestuur, dat de regels betreffende de tot
standkoming van overeenkomsten tussen afwezigen opnieuw dienden te 
worden bestudeerd. Op grond van dit besluit verscheen in 1935 een door 
het secretariaat van UNIDROIT vervaardigd vergelijkend overzicht van 
de verschillende rechtsstelsels gegroepeerd naar de volgende onderwerpen: 
A) conditions et révocabilité de l'offre; 
B) forme, délais et révocabilité de l'acceptation; 
C) effets de la survenance du décès ou de l'incapacité sur la validité de 

l'offre ou de l'acceptation; 
D) moment et lieu de la conclusion du contrat; 
E) contrats conclus par téléphone; 
Met dit overzicht als uitgangspunt begon een Comité d'étude pour la 
formation des contrats entre absents met zijn werk. De raad van bestuur 
besloot, dat het comité het annexe van ontwerp E.W.-koop van 1934 zou 
gaan uitwerken tot een ontwerp betreffende de totstandkoming van over
eenkomsten in het algemeen.4 
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In dit comité is het meeste werk verricht door Meijers. Alle voor-ontwer
pen die het comité tot basis van discussie hebben gediend, waren van zijn 
hand. Meijers was ook degene die het comité noodzaakte om bij het werk 
een logische volgorde in acht te nemen. Het secretariaat van UNIDROIT 

had namelijk bij het begin der werkzaamheden een questionnaire aan de 
leden toegestuurd, waarin eerst een antwoord werd gevraagd op de vraag 
wanneer het contract tot stand komt en daarna op de vraag aan welke 
voorwaarden het aanbod en de aanvaarding (of de herroeping daarvan) 
moeten voldoen om uitwerking te hebben en wat de invloed is van het 
intreden van dood of handelingsonbekwaamheid op aanbod en aanvaar
ding. Juist de tegengestelde volgorde diende gevolgd te worden, zo be
toogt Meijers in een brief aan het secretariaat van UNIDROIT d.d. 
12 april 1935.5 

Of het mogelijk is om te komen tot een eensluidende oplossing of com
promis met betrekking tot het moment van totstandkoming hangt immers 
juist af van het antwoord op de vragen: 
1. Tot welk moment kan het aanbod aangenomen worden? 
2. Onder welke voorwaarden kan het aanbod herroepen worden door de 

aanbieder? 
3. Onder welke voorwaarden kan de aanvaarding herroepen worden? 
4. Wie draagt het risico wanneer de aanvaarding niet of te laat ter be

stemder plaatse aankomt? 
5. Wat is de invloed van het overlijden of het intreden van onbekwaam

heid op de geldigheid van het aanbod of de aanvaarding? 
Meijers had blijk gegeven van een vooruitziende blik. De antwoorden op 
deze vragen waren allesbehalve eensluidend. Het resultaat werd dan ook 
een compromis. Alle opvattingen werden zo veel mogelijk in het ontwerp 
verwerkt en dientengevolge kon men daarvan niet zeggen: „ . . . Qu'elle 
est simple et rédigée sans détours . . . " , hetgeen Rabel met recht gezegd 
had van het ontwerp (annexe) van 1934. Artikel 8 bevatte regels voor de 
plaats en het moment van totstandkoming van het contract. Al naar 
gelang de situatie dat vereiste, werd de overeenkomst geacht te zijn tot 
stand gekomen op het moment dat de aanvaarding de aanbieder bereikte 
of te zijner kennis was gebracht, het moment dat de aanvaarding door 
de aanbieder werd ontvangen of op het moment dat de aanvaarding was 
verzonden. In feite was het ontwerp van 1936 een mislukking. In 1958 
werd door UNIDROIT dienaangaande opgemerkt: „A cause des diver
gences juridiques qui existent dans les conceptions nationales quant à la 
formation des contrats, une réglementation satisfaisante visant toutes 
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espèces de contrat s'est montré très difficile à réaliser. Il n'y avait pas 
beaucoup de chances de pouvoir arriver à une Convention internationale 
générale sur la base de ce projet".6 

1 Vgl. S.D.N.-U.D.P. - ETUDE XVI Contrats entre absents - Doc. 1, Etude prélimi
naire, De la formation des contrats entre absents p. 1. 

2 Vgl. Asser-Rutten III II pp. 97 e.V., Hoffmann-Van Opstall. p. 303 e.v. 
3 Vgl. S.D.N.-U.D.P.-ETUDEXVI Contrats entre absents - Doc. 1 Etude prélimi

naire, De la formation des contrats entre absents p. 2. 
4 Het comité bestond uit: d'Amelio (Italie) voorzitter, Asquini (Italië), Bagge (Zwe

den), Biamonti (Internationale Kamer van Koophandel), Capitani (Frankrijk), 
Graham Harrison, Hamel (Frankrijk), Hurst (Permanent Hof van Internationale 
Justitie), Manzanilla (Peru), Meijers (Nederland), von Ströbele (Oostenrijk), 
Righetti, Farner, Baldoni, Cerulli Irelli (secretariaat UNIDROIT). 

5 S.D.N.-U.D.P. 1935 - Etudes XVI Contrats entre absents - Doc. 2. 
6 Doc. 1964 p. 424. Het ontwerp is afgedrukt als bijlage 5. 

Projet de loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale 
des objets mobiliers corporels 1959. (Romeins ontwerp) 

34 Wat was er intussen gebeurd met het voorontwerp voor een eenvor
mige koopwet van 1934, waarvan het gedeelte betreffende de totstand
koming was losgemaakt? 
Welnu, zoals gezegd, men had besloten dit voorontwerp aan de Volken
bond voor te leggen. De Raad van de Volkenbond besloot het vooront-
werp aan de diverse regeringen toe te zenden. Uit de ontvangen opmer
kingen bleek, dat het merendeel van de regeringen niet alleen de eenma
king van het kooprecht gunstig gezind was maar ook het ontwerp zelf. 
Alleen Engeland, India, Polen en Joegoslavië verklaarden, dat in hun 
landen geen behoefte aan unificatie werd gevoeld. Nederland vond het 
ontwerp niet acceptabel, maar maakte een groot aantal nuttige detail
opmerkingen.1 

Aan de hand van de opmerkingen die de regeringen, tweeëntwintig in 
getal, aan de Volkenbond hadden doen toekomen, werd het voorontwerp 
door een klein comité uitgewerkt tot een ontwerp waarvan de tekst in 
1939 door de Raad van Bestuur van UNIDROIT werd goedgekeurd.2 

Daarna brak de tweede wereldoorlog uit. Na de oorlog verzocht UNI-
DROIT de Nederlandse regering om het in 1939 vastgestelde ontwerp 
opnieuw voor te leggen aan de lid-staten. De Nederlandse regering had 
reeds het initiatief genomen tot de bijeenroeping van de zevende zitting 
van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, op welke 

79 



zitting de wetsconflicten verband houdend met de internationale koop 
onderwerp van bespreking zouden zijn. Zij zond daarom het ontwerp 
behalve aan de leden van UNIDROIT ook toe aan de deelnemende staten 
van de Haagse Conferentie, vergezeld van een uitnodiging voor een con
ferentie te houden onmiddellijk aansluitend aan die betreffende het i.p.r.3 

En nu komt de totstandkoming der overeenkomsten weer in het beeld. 
De conferentie over de uniforme wet werd gehouden in Den Haag van 
1 tot 10 november 1951. Deze conferentie belastte een speciale commissie 
met de revisie van het ontwerp-Koop aan de hand van de door de confe
rentie aangenomen resoluties. Bovendien werd in de Acte Final der confe
rentie de wens uitgesproken, dat onderzocht zou worden of het in het 
belang van de verdere werkzaamheden geen aanbeveling verdiende, dat 
de regels betreffende de totstandkoming van overeenkomsten - of enkel 
die betreffende correspondentie-overeenkomsten - tot voorwerp van 
studie zouden worden gemaakt.4 

Het speciale comité heeft zich echter niet met de totstandkoming van 
overeenkomsten bezig gehouden. 
Het ontwerp voor een E.W.-koop, dat werd behandeld op de conferentie 
van 1951, verwees echter veelvuldig naar het moment van totstandkoming 
van de koopovereenkomst - t.w. in de artikelen 8, 15, 24, 25, 47, 50, 62, 
67, 69, 82, 84, 85,94,98,99 en 111 - terwijl dat moment niet was omschre
ven. Als men wilde vermijden, dat dit moment aan de hand van onderling 
verschillende nationale wetten bepaald zou worden, diende deze leemte 
gevuld te worden om de eenmaking niet te laten stranden. 
Het ontwerp betreffende de totstandkoming van correspondentie-over
eenkomsten van 1936 was hiervoor niet geschikt; het werd als mislukt 
beschouwd. De Raad van Bestuur van UNIDROIT vormde daarom in 
1956 een nieuw comité dat de studie van deze materie moest hervatten.5 

In april 1958 kon dit comité het resultaat van zijn werk overleggen, een 
ontwerp voor een eenvormige wet betreffende de totstandkoming der 
overeenkomsten die geregeerd zouden worden door de E.W.-Koop. In aan
merking genomen de moeilijkheden ondervonden met een brede opzet, 
was deze beperking raadzaam gebleken. Anderzijds was de opzet ruimer 
dan die van 1936. Het ontwerp 1958 bestreek nl. in tegenstelling tot dat 
van 1936 ook de mondelinge contracten. 

Ook dit ontwerp bevatte een artikel (12) gewijd aan het moment van 
totstandkoming der overeenkomst.6 Dit ontwerp genaamd „projet de loi 
uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets 
mobiliers corporels" werd aan de Nederlandse regering voorgelegd met 
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het verzoek het aan de verschillende regeringen toe te zenden en deze te 
vragen hun opmerkingen kenbaar te maken. Dit ontwerp tezamen met 
de opmerkingen werd besproken tijdens de conferentie van 1964.7 

1 Vgl. M. Piloni, Г Unification du droit 1948 p. 24 
2 Het kleine comité bestond uit de heren A. Bagge, Η. С. Gutteridge, J. Hamel en 

E. Rabel. Vgl. Actes 1951 p. 22. 
3 Vgl. Actes 1951 p. 24. 
4 Vgl. Actes 1951 p. 277. 
5 Leden daarvan waren: Ascarelli, de Castro y Bravo, Gutzwillcr, Hamel, Riese 

Wortley. Vgl. A. Bagge, UNIDROIT, Annuaire 1959 p. 52. 
6 Vgl. Doc. 1964 p. 424. 
7 Het is afgedrukt als bijlage 6. 

Loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des 
objets mobiliers corporels 1964. 

35 Bij de presentatie van de in 1958 gereedgekomen tekst had het comité 
opgemerkt, dat het wenselijk was de mening van de handelswereld over 
het ontwerp te peilen. Het adviseerde daarom met dit ontwerp dezelfde 
procedure te volgen als met het ontwerp E.W.-koop.1 De Nederlandse 
regering volgde dit advies en zond het ontwerp aan de diverse regeringen 
met het verzoek het ook door het commerciële milieu in hun land te 
laten beoordelen. Van 15 landen en van de Internationale Kamer van 
Koophandel kwamen bij UNIDROIT opmerkingen binnen. Deze opmer
kingen zijn opgenomen in Doe. 1964 p. 435 e.V. Gebundeld werden ze 
als Doe. F/Prep/2 aan de deelnemers van de dadelijk te noemen conferen
tie van 1964 ter hand gesteld. In samenwerking met Professor André 
Tunc werd door het secretariaat van UNIDROIT een nota opgesteld, 
waarin op deze opmerkingen werd gereageerd. De nota is opgenomen in 
Doe. 1964 p. 473 e.v. 
Toen het zover was, besloot de Nederlandse regering een diplomatieke 
conferentie bijeen te roepen, die plaats zou vinden van 2 tot 25 april 1964 
en die gewijd zou zijn aan de eenmaking van het kooprecht in zijn geheel, 
d.w.z. van de regels betreffende de rechtsgevolgen als van de totstandko
ming van internationale koopovereenkomsten. 
Conform het reglement van orde van de conferentie werd een „commis
sion sur le projet de loi uniforme en matière de la formation des contrats 
de vente internationale" benoemd.2 Op de conferentie waren 28 landen 
met delegaties vertegenwoordigd en 4 met waarnemers. Verder waren 
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vertegenwoordigd: De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat

recht, De Raad van Europa, de E.E.G., de O.E.S O., UNIDROIT en de 

Internationale Kamer van Koophandel. Alle delegaties waren lid van de 

commissie-totstandkoming, die door de secretaris-generaal van UNI-

DROIT, Matteucci, gepresideerd werd. Onderwerp van bespreking door 

deze commissie en de werkgroepen waarin zij zichzelf verdeelde, waren 

het ontwerp van 1958 en de voor en tijdens de conferentie door de rege

ringen en de I.K.K. overgelegde amendementen en opmerkingen. Op 

grondslag van de resultaten van dertien zittingen van deze commissie en 

enkele op het laatste moment binnengekomen voorstellen tot verbetering 

werd door de redactiecommissie een tekst opgesteld, die aan de confe

rentie in de laatste plenaire zitting werd voorgelegd.3 

De behandeling van de E W.-totstandkoming nam tezamen met de plech

tige sluiting van de conferentie in totaal vijftig minuten in beslag. Daar

mee was de E.W.-totstandkoming, waaraan wij in Deel 2 enkele opmer

kingen zullen wijden, een feit.4 

1 Vgl Doc 1964 p 424 
2 Vgl. Art 29 hd 1 sub b, Actes 1964 ρ XXV 
3 De verslagen van de zittingen zijn opgenomen m Actes 1964 ρ 197 e ν , de opmer

kingen en amendementen in Doc 1964 ρ 489 e ν , de tekst van de redactiecommissie 
in Doc 1964 p 511 e ν , de amendementen daarop m Doc 1964 p 517 e ν 

4 Vgl Actes 1964 ρ 304 e.v De Nederlandse tekst van de E W heb ik opgenomen als 
bijlage 1, de Franse en Engelse tekst als bijlage 3 
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Deel 2 

De eenvormige wet inzake de totstandkoming van 
internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende lichamelijke zaken 



De „Actes et Documents" van de diplomatieke conferentie 

Voor de interpretatie van de E W. beschikken wij over een groot aantal 
stukken*. De belangrijkste zijn de Actes et Documents van de Conferentie 
van 1964. Op deze stukken is van toepassing hetgeen Van Oven reeds zei 
van de Actes van de Conferentie van 1951. Het verslag van de vergade
ringen geeft vaak een zeer levendig beeld van de discussies, maar de be
doeling van de sprekers komt niet altijd duidelijk over. Van Oven kwam 
het voor, dat blijkens het verslag een spreker zich akkoord verklaarde 
met de mening van een vorige spreker „zonder dat het duidelijk werd, 
waarin die eensgezindheid bestond".1 Soms verbaast men zich inderdaad 
over opmerkingen, die volstrekt met in de contekst passen. Zoals Van 
Oven echter terecht zei, zijn de Actes weliswaar aangewezen om als inter
pretatiemateriaal te dienen maar moet men bedenken dat ze met „authen
tiek" zijn. Gelukkig heeft een aantal deelnemers aan de conferentie nadien 
artikelen gewijd aan het op de conferentie bereikte resultaat. Vergelijkt 
men de daarin ontvouwde denkbeelden met het verslag van de discussie 
dan wordt dit veel begrijpelijker. Ook ten aanzien van de terminologie 
van de wet treft de opmerking van Van Oven doel, dat de ontwerpers 
hebben geprobeerd „kool en geit" te sparen. Men denke aan tegenstel
lingen tussen het Angelsaksich en continentaal Europees recht e.d. „Om 
deze reden hebben de ontwerpers gepoogd klippen als deze te omzeilen, 
door zo min mogelijk juridische termen te gebruiken waaraan voor elke 
jurist associaties vast zitten, en zoveel mogelijk de taal te spreken van het 
internationale met-juridische verkeer".2 De bedoeling is zo weinig moge
lijk ruimte te laten om de toepassing in de sfeer van een nationale recht
spraak te trekken. 

Niet duidelijk blijkt met name of met in de wet genoemde kwesties inder
daad buiten het geldingsbereik van de wet blijven en aan de nationale 
rechters ter beslissing worden overgelaten. Naar aanleiding hiervan zegt 
zelfs E. von Caemmerer, die aan de conferentie heeft deelgenomen, 
„Die gefassten Beschlüsse sind nicht sehr klar und in ihre Tragweite nicht 
ganz zweifelsfrei".3 

* Tijdschriftartikelen gewijd aan de E W worden in dit Deel alleen met de naam van 
de schrijver(s) aangehaald De titel van het artikel wordt niet vermeld De naam 
van het tijdschrift is afgekort 

1 Vgl J С v a n O v e n . N J B 1952 ρ 694 
2 Vgl Van Oven 1 с ρ 695 
3 RZ 1965 p 119 nt 73 
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1 Toepassingsgebied 
Artikel 1 

Bepaling toepassingsgebied 

1 Het toepassingsgebied van deze wet verschilt sterk van dat van andere 
resultaten van pogingen tot eenmaking zoals bijvoorbeeld op het gebied 
van het wissel- en cheque-recht. 
De eenvormige wetten betreffende het wissel- en cheque-recht zijn zowel 
van toepassing op wissels en cheques, die worden gebruikt in de binnen
landse als in de buitenlandse handel. De ontwerpers der E.W. dachten 
echter, dat alleen eenmaking van regels voor internationale koopovereen
komsten van praktisch belang was. Zij achtten het niet raadzaam om de 
ondertekenaars van de verdragen terwille van dit doel te noodzaken de 
regels betreffende hun binnenlandse handel af te schaffen of te wijzigen. 
Daar kwam nog bij, dacht men, dat in tegenstelling tot bovengenoemde 
handelspapieren, waarvan op het moment dat ze geschapen worden niet 
vaststaat waar ze terecht zullen komen, iedere bij een koopovereenkomst 
geïnteresseerde partij op het moment van sluiting van het contract kan 
weten of het betrekking heeft op binnenlandse of internationale handel.1 

In deze omstandigheden was de definitie van het begrip „internationale 
koop" van fundamenteel belang. „La sphère d'application matérielle 
(matières traitées par le Projet)" van de E.W.-koop was reeds tijdens de 
conferentie van 1951 goedgekeurd, met dien verstande dat men het wense
lijk achtte dat rekening werd gehouden met de resultaten van de zesde en 
zevende zitting van de Haagse Conferentie voor internationaal Privaat
recht. 

Dezelfde conferentie wenste echter een nadere bestudering van een aantal 
punten betreffende „la sphère d'application internationale ('territoriale')" 
en wel met name: a) het probleem van het onderscheidende criterium voor 
de internationaliteit van de koop (subjectief of objectief criterium?; alter
natief karakter van deze criteria?); b) de omschrijving van uitgesloten 
koopovereenkomsten vanwege hun puur intern karakter; en verder o.a. 
de verhouding tot de regels van i.p.r.2 Art. 1 van de E.W.-totstandkoming 
van Annexe I dat o.m. het internationale toepassingsgebied regelt, doet 
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dit op dezelfde wijze als de desbetreffende bepalingen van de E.W.-koop. 
Wordt deze laatste wet ook ingevoerd dan wordt artikel 1 van de E.W.-
totstandkoming aanmerkelijk eenvoudiger van redactie. Het bestaat dan 
uit een eenvoudige verwijzing naar het toepassingsgebied van de E.W.-
koop.3 

1 Vgl. Doc. 1964 p. 27. 
2 Vgl. Actes 1951 p. 276. Vgl. ook W. van der Feltz WPNR 4625 p. 467 Ie en 2e kolom. 
3 Nu beide eenvormige wetten door de Nederlandse regering zijn overgenomen, 

verwijst artikel 1 van de E.W.-totstandkoming naar de bepalingen van de E.W.-koop 
die het toepassingsgebied betreffen. Dat zijn de artikelen 1, 2, 5 lid 1, 6 en 7 van de 
E.W.-koop. Over het toepassingsgebied van de E.W.-koop is reeds veel geschreven 
en gesproken. In een, niet in de bijlage bij de Memorie van Toelichting overgeno
men, noot bij het commentaar van Tunc is een uitgebreide literatuurverwijzing op
genomen. Men zie daarvoor Actes 1964 p. 360 en voorts de literatuurlijst behorende 
bij het preadvies voor de Vereeniging „Handelsrecht" van de hand van C. D. van 
Boeschoten, Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht 1966 pp. 77, 78. 
Deze, en de later verschenen, literatuur, over de verhouding van eenvormig recht 
en internationaal privaatrecht met name, biedt voldoende stof voor een afzonderlijk 
proefschrift. Het zal dan ook duidelijk zijn dat hetgeen volgt niet meer kan zijn dan 
de weergave van de desbetreffende bepalingen vergezeld van enkele opmerkingen. 
De bepalingen betreffende het toepassingsgebied van de E.W.-koop zijn opgenomen 
als bijlage 2. 

Criteria voor toepassing 

2 Het is van groot belang om in een eenvormige wet met grote zorg de 
criteria van het toepassingsgebied vast te stellen. Wanneer een E.W. be
stemd is te gelden voor internationale transacties, dient nauwkeurig vast
gesteld te worden, welke transacties een internationaal karakter dragen 
in de zin van de wet. De ontwerpers wensten de onderhavige E.W. echter 
niet van toepassing te verklaren op iedere koopovereenkomst met een 
internationaal element. Tune geeft als voorbeelden van een onredelijke 
uitbreiding van het toepassingsgebied: de E.W. toepasselijk verklaren op 
een overeenkomst tussen twee ondernemingen die werkzaam zijn in het
zelfde land wanneer de goederen geïmporteerd of geëxporteerd moeten 
worden; of: de E.W. van toepassing verklaren, omdat een van de partijen 
buitenlander is, op een koopovereenkomst betreffende goederen die in 
hetzelfde land zullen blijven.1 

Omdat men enerzijds slechts eenmaking van het recht betreffende inter
nationale gevallen beoogde, moest men deze scheiden van de niet-inter-
nationale gevallen; en anderzijds moest in de formulering van de wet tot 
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uiting komen, dat men niet alle internationale gevallen wilde regelen. Het 
resultaat moest dus wel een gecompliceerde bepaling worden.2 

Artikel 1 van de E.W.-totstandkoming van Annexe I, dat door de om
schrijving van de internationale koop het toepassingsgebied regelt, is 
overgenomen uit het ontwerp E.W.-koop van 1956, met slechts enkele 
redactionele wijzigingen.3 

Koopovereenkomsten die niet voldoen aan alle vereisten vervat in de 
definitie van art. 1, vallen niet onder de E.W., maar onder het, naar i.p.r.-
regels te bepalen, toepasselijke nationale recht, zelfs wanneer ze in andere 
opzichten een internationaal karakter hebben.4 

Het is dus mogelijk dat een overeenkomst naar i.p.r.-criteria zoals plaats 
van sluiting, van uitvoering van de overeenkomst, woonplaats of natio
naliteit van partijen of andere ter zake dienende feiten een internationale 
overeenkomst is, maar niet onder de E.W. valt. Vgl. art. 17 lid 2 Eenvor
mige Benelux-wet. De E.W. beperkt namelijk haar toepassingsgebied door 
cumulatieve aanwezigheid te vereisen van een subjectieve factor en een 
objectieve factor. De subjectieve factor heeft betrekking op de contrac
terende partijen zelf, de objectieve op de goederen die het voorwerp van 
de transactie vormen of op de omstandigheden ten tijde van de sluiting 
van de overeenkomst. 

Een internationale transactie in de zin van het i.p.r., d.w.z. een overeen
komst die „niet uitsluitend . . . binnen de Nederlandse rechtssfeer"5 valt, 
behoeft dus niet ipso facto binnen het geldingsbereik van de E.W. te 
vallen. 

1 Vgl. Actes 1964 p. 316. 
2 Vgl. С. D. van Boeschoten, Eenvormig kooprecht en Internationaal Privaatrecht 1966 

p. 13. 
3 Vgl. O. Riese RZ. 1965 p. 13. 
4 Vgl. О. Riese RZ. 1957 p. 25. 
5 Vgl. J. G. Sauveplanne, Elementair Internationaal Privaatrecht3 1967 p. 43. 

Subjectief criterium 

3 Voor de toepasselijkheid van de E.W. is vereist dat sprake is van twee 
partijen die gevestigd zijn op het grondgebied van verschillende staten. 
Aan dit vereiste wordt in de volgende leden van artikel 1 een element toe
gevoegd dat ofwel de bewegingen van de verkochte zaak, ofwel de wijze 
waarop het contract gesloten wordt betreft. Elementen van de laatste 
soort, zo is door Kahn betoogd, hebben geen grote betekenis.1 Inderdaad 
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kan hem worden toegegeven dat bijvoorbeeld de plaats waar een contract 
wordt gesloten vaak toevallig is in een wereld waar handelslieden veel 
reizen en dat het partijen mogelijk is op eenvoudige wijze deze elementen 
en daarmee „internationaliteit te fabriceren". 
Hoe het ook zij, opgemerkt dient te worden dat het systeem van de E.W. 
niet overeenkomt met de door Kahn gehuldigde opvatting dat een koop
contract steeds internationaal is, wanneer de verkoper en de koper han
delsvestigingen hebben op het gebied van verschillende staten. Voor de 
toepasselijkheid van de E.W. wordt naast dit subjectieve criterium een 
objectief criterium vereist. Is dat aanwezig, dan is er sprake van een inter
nationale koopovereenkomst in de zin van de E.W. 
Lemaire wijst er op dat de regeling kennelijk opgebouwd is voor overeen
komsten van „ondernemingen".2 Deze mening wordt niet alleen gesteund 
door de in de Franse resp. Engelse tekst voorkomende termen „établisse
ment" resp. „place of business", die hij noemt. De ontwerpers in dejaren 
dertig hadden daarop reeds het oog gericht en ook uit de latere wordings
geschiedenis blijkt, dat in eerste instantie is gedacht aan de bedrijfsmatige 
koop, zonder evenwel toepassing op internationale koopovereenkomsten 
van particulieren onjuist te achten. De opvatting van Lemaire lijkt der
halve juist. 

In lid 2 van artikel 1 wordt bepaald dat de gewone verblijfplaats in aan
merking wordt genomen wanneer een partij geen vestiging heeft. Lid 3 
laat daarop volgen dat de nationaliteit van partijen niet van betekenis is. 
Dat de nationaliteit van partijen buiten beschouwing wordt gelaten, acht 
Tune in overeenstemming met modern handelsgebruik.3 Daarvoor pleit 
z.i. dat nationaliteit ingeval van vennootschappen sprake is, aanleiding 
kan geven tot onzekerheden. Hij acht de plaats van vestiging van partijen 
een betere factor. Niet duidelijk is van welk nationaliteitsbegrip sprake 
is. In eerste instantie is het de vraag of het correct is om bij vennootschap
pen van nationaliteit te spreken.4 Spreekt men van nationaliteit - in de 
zin van het op de vennootschap toepasselijke statuut - dan is inderdaad 
juist dat voor de bepaling daarvan verschillende methoden in zwang zijn: 
het incorporatie- en siège réel-stelsel, zoals bekend. 
M.i. had Tune, in navolging van J. C. van Oven, beter duidelijk kunnen 
maken, waarom het ging door te zeggen dat de ontwerpers hebben ge
poogd kool en geit te sparen en de klippen der juridische meningsver
schillen te omzeilen „door zo min mogelijk juridische termen te gebruiken 
waaraan voor elke jurist associaties vast zitten, en zoveel mogelijk de taal 
te spreken van het internationale niet-juridische verkeer". Daarmee is 
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dan echter ook aangegeven, dat deze pogingen slechts gedeeltelijk zijn 
gelukt. „Plaats van vestiging" en „gewone verblijfplaats" zijn namelijk 
evenzeer beladen - en vaak dubbelzinnige -juridische termen.5 

Het strekt daarom tot troost, dat de wet verbiedt het internationaal pri
vaatrecht in aanmerking te nemen. Van vaste regels van i.p.r. op dit stuk 
kan men nauwelijks spreken en het zal Kahn deugd doen, dat door het 
vermijden van nationaliteit als aanknopingspunt ook het internationale 
nationaliteitsrecht, dat vaak niet tot het i.p.r. gerekend wordt, buiten 
beschouwing blijft. 

1 P. Kahn, La Vente Commerciale Internationale, 1961 p. 5. 
2 Vgl. W. L. G. Lemaire, N.J.B. 1969 p. 513 nt. 5. 
3 Vgl. Actes 1964 p. 361. 
4 Vgl. E. С. Henriquez, Het Vennootschapsstatuut, diss. 1961 en mijn bespreking 

daarvan in R. M. Themis 1967 pp. 106 e.v. 
5 Vgl. F. A. Mann, Der „gewöhnliche Aufenthalt" im ¡PR, over de betekenis van de 

uitdrukkingen „établissement" en „résidence habituelle", Juristenzeitung 1956 pp. 
466 e.v. besproken door H. Nagel en H. Stoll resp. in RZ. 1957 pp. 183 e.v. resp. 
pp. 187 e.v. 

Objectief criterium 

4 Welke elementen zijn naast het aan de partijen gebonden, door mij 
subjectief genoemd, criterium bepalend voor de toepasselijkheid van de 
E.W.-totstandkomi ng? 

Deze, „objectieve", criteria zijn genoemd in artikel 1 lid la, b en с en 
kunnen, aan de hand van artikel 1 van annexe I, als volgt worden weer
gegeven: 

De wet is van toepassing - mits aan de in de vorige nummers genoemde 
bepaling is voldaan -: 
- wanneer het aanbod of de aanvaarding met zich meebrengt, dat de 
zaak vervoerd wordt of zal worden van het grondgebied van een Staat 
naar dat van een andere Staat 
of wel: 
- wanneer de handelingen die het aanbod en de aanvaarding vormen, 
worden verricht op het grondgebied van verschillende Staten 

of wel: 
- wanneer de aflevering van de zaak moet geschieden op het grondgebied 
van een andere Staat dan die waar de handelingen die het aanbod en de 
aanvaarding vormen worden verricht. 
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Hiermee moet in verband worden gebracht de bepaling van artikel 1 lid 4 
van de E.W.-koop, die, aan de hand van artikel 1 lid 4 van annexe I, als 
volgt kan worden weergegeven: 
- aanbod en aanvaarding worden slechts dan geacht te zijn geschied op 
het grondgebied van dezelfde Staat, indien de brieven, telegrammen of 
andere schriftelijke mededelingen, waarin zij zijn vervat, op het grond
gebied van die Staat worden verzonden en ontvangen. 
Tegenover de in het voorafgaande vermelde voorkeur van Kahn - die ter 
conferentie bij de bepaling van het toepassingsgebied van de E.W.-koop 
door de Oostenrijker Loewe eveneens werd geuit - om slechts een subjec
tief criterium beslissend te laten zijn voor de toepasselijkheid moet een 
- bij dezelfde gelegenheid geuit - voorstel van de Turkse gedelegeerde 
Sevig gesteld worden om slechts een objectief criterium beslissend te laten 
zijn. De internationaliteit diende volgens hem bepaald te worden door het 
enkele feit dat de zaak van het ene land naar een ander vervoerd wordt. 
Tegen het subjectieve en de andere objectieve criteria voerde hij aan, dat 
het onbegrijpelijk was dat de koop van een zaak die zich in Japan bevindt 
en daar ook geleverd moet worden, als internationaal beschouwd moest 
worden wanneer de koper in België en de verkoper in Frankrijk gevestigd 
was, terwijl de koop niet internationaal zou zijn wanneer, bij voor het 
overige gelijke omstandigheden, beide partijen in Frankrijk gevestigd 
zouden zijn. Dit argument leek plausibel, maar de huiver om op het laat
ste moment ter conferentie het tot dusver bereikte prijs te geven weerhield 
zelfs de Duitse delegatie van ondersteuning ervan.1 

1 Vgl. O. Riese, RZ. 1965 p. 13. Riese had reeds eerder van zijn twijfels blijk gegeven. 
Vgl. RZ. 1957 p. 28. 

Verwante rechtsstelsels 

5 Ingeval Staten gelijke of sterk op elkaar gelijkende wetgeving hebben 
of zullen krijgen, bestaat er geen behoefte, om wanneer dit recht van 
toepassing is, de eenvormige wetten op koopovereenkomsten toepas
selijk te verklaren. 
Dit is het geval in de Scandinavische staten en een groot deel van de lan
den van het Britse Gemenebest. 
Artikel 1 lid 5 van de E.W. maakt duidelijk, dat dit ook de opvatting van 
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de conferentie was. Staten zullen niet als verschillende staten worden 
beschouwd met betrekking tot de vestigingsplaats of gewone verblijfplaats 
van partijen, die beslissend zijn voor de toepasselijkheid van de E.W., 
wanneer ze de verklaring hebben afgelegd die voorzien wordt in artikel II 
lid 1 van de verdragen. 
Deze Staten kunnen verklaren, dat zij elkaar niet beschouwen als ver
schillende staten voorzover betreft het vereiste van vestiging of gewone 
verblijfplaats voorzien in artikel 1 van de Eenvormige Wetten omdat ze 
op (de totstandkoming van) koopovereenkomsten, die, wanneer een der
gelijke verklaring niet zou zijn gemaakt, beheerst zou(den) worden door 
de E.W., gelijke of gelijksoortige rechtsregels toepassen. 
Omdat de subjectieve voorwaarde voor het internationale karakter van 
de overeenkomst reeds vervuld is, wanneer de partijen gevestigd zijn, of 
hun gewone verblijfplaats hebben op het gebied van verschillende Staten, 
ongeacht of deze laatste partij zijn bij het Verdrag, bepaalt lid 2 van 
artikel II van de verdragen, dat iedere verdragsstaat ook kan ver
klaren dat hij een of meer ni'ei-verdragsstaten niet beschouwt als ver
schillend voor zover het betreft het vereiste van de E.W., vermeld in het 
vorige lid, omdat deze Staten op de totstandkoming van koopovereen
komsten, die bij gebreke van een dergelijke verklaring geregeerd zou wor
den door de E.W., dezelfde of nauw verwante rechtsregels toepassen. 

E.W. en i.p.r. 

6 De regels van het internationaal privaatrecht zijn voor de toepassing 
van de E.W. uitgesloten, tenzij zij zelf anders bepaalt, zegt artikel 2 van 
de E.W.-koop corresponderend met artikel 1 lid 9 van annexe I. 
De E.W. bepaalt zelf zijn toepassingsgebied. Met regels van i.p.r. mag, 
in beginsel, geen rekening worden gehouden. Constateert de rechter, dat 
het aan hem voorgelegde geval valt binnen het door de wet omschreven 
toepassingsgebied dan moet hij de E.W. toepassen.1 De Winter en van 
Boeschoten concluderen hieruit, dat de E.W. een nieuwe regel van i.p.r. 
bevat, die inhoudt dat steeds de lex fori toepasselijk is.2 Zij achten dit 
onaanvaardbaar. Maar hier wreekt zich toch wel, dat zij m.i. te weinig 
de verdere inhoud van de Eenvormige Wetten in hun beschouwingen heb
ben betrokken. 
Met name met betrekking tot de E.W.-totstandkoming dient over de al 
dan niet aanvaardbaarheid van zijn geldingsbereik geoordeeld te worden 
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met inachtneming van artikel 2 lid 1. Dit artikel houdt namelijk in, dat 
de daaropvolgende artikelen slechts van toepassing zijn voorzover geen 
andere regels voortvloeien uit de voorafgaande onderhandelingen, het 
aanbod, het antwoord, de tussen partijen gebruikelijk geworden handel
wijzen, of de gewoonte. 

Nemen we nu aan dat de E.W. een regel als geformuleerd door van Boe-
schoten bevat. Wat is dan het resultaat9 Erkenning van de voorrang van 
partywil en handelsgebruik door de lex fon Is dit onaanvaardbaar9 De 
ontwikkelingen in het internationale handelsrecht lijken dat tegen te 
spreken 

Maar wij kunnen, en moeten m.i., verder gaan. En wel m die zm dat in 
artikel 2 lid 1 sprake is van een „andere bepaling" zoals bedoeld in artikel 
1 lid 9. M a w. werd bijvoorbeeld gedurende de onderhandelingen ver
wezen naar Deens recht dan is het mogelijk deze verwijzing de betekenis 
toe te kennen, dat de totstandkoming van de overeenkomst geregeerd 
wordt door Deens recht.3 

De ι ρ r.-regel zou dan luiden: rechtskeuze door partyen - voortvloeiend 
uit een „apparent intention of the parties" bijvoorbeeld - wordt geëer
biedigd, bij afwezigheid van rechtskeuze, toepassing van de E.W, die 
partij wil en handelsgebruik eerbiedigt. Een m ι. zeer aanvaardbare regel * 
Over blijft dus de toepasselijkheid van de E.W., wanneer er geen sprake 
is van expliciete of impliciete rechtskeuze. Dit zou slechts onaanvaard
baar zijn als toepassing van subsidiaire ι p.r.-regels wel tot een aanvaard
baar resultaat zou voeren. En dit is op zijn minst twijfelachtig.5 Die twijfel 
wordt niet weggeruimd door van Boeschoten, waar hij zijn bezwaren 
formuleert tegen de regel van artikel 2 lid 1 van de E.W.-totstandkoming 
op p. 66 e.V. van zijn praeadvies „No adequate rules of conflict of laws 
have been devised to cope with the situation where a contract exists m 
the opinion of one legal system and not in that of another," zegt Aubry 
en ík stem daar van harte mee in 6 Hetzelfde geldt voor de problematiek 
rond de totstandkoming der rechtskeuze.7 De E.W. voorziet in deze leem
te. 

1 Dit is derhalve voor partijen voorspelbaar Men onderschatte het belang daarvan 
niet' Men mag dit een „fast rule" noemen, terwijl men nauwelijks kan zeggen dat de 
materiele inhoud van de wet (vide infra) bestaat uit „hard rules". 

2 L I de Winter, N J В 1964 p 835 С D van Boeschoten, Eenvormig kooprecht en 
internationaal privaatrecht, Praeadvies voor de Verceniging Handelsrecht 1966 ρ 9 

3 In dezelfde zin E л on Caemmerer, Measures for unifying the rules on choice of law, 
Unification of the Law Governing international sales of goods 1966 ρ 321 
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4 In het algemeen is mijn bezwaar tegen redenering als die van de Winter en van Boe-
schoten, dat zij de problematiek benaderen als rechters (of zo men wil ι ρ r.-junsten) 
die over de toepasselijkheid van een bepaald rechtsstelsel moeten oordelen. Daaren
tegen moet m ι voorop staan dat het in eerste instantie partijen zijn, die moeten kun
nen weten welke regels gelden Het is m ι. een illusie dat van partijen gevraagd kan 
worden om daartoe vooraf een onderzoek in te stellen langs de gecompliceerde 
wegen van het i.p r. Vgl. ook vorige en volgende noten. 

5 Juist het bedrijfsleven heeft hiertegen bezwaren en achtte de subsidiaire regeling 
vervat in het i.p.r.-verdrag van 1955 onaanvaardbaar Vgl. nt. 3 bij Deel I no 29. 

6 M. Aubrey, The Formation of International Contracts, with Reference to the Uniform 
Law on Formation, I.C L.Q 1965 ρ 1012 

7 Vgl. W. Lorenz, Konsensprobleme bei international-schuldrechtlichen Distanzvertra
gen, Archiv fur die civilistische Praxis 1960 Heft 3/4 pp. 216, 217. „Wo nun die Ver
weisung als Klausel im Rahmen des (Haupt)-Vertrags erscheint, bleibt freilich nichts 
anderes übrig, als ihr Zustandekommen ebenfalls nach dem aus Offerte und Annah
me bestehenden Vertragsmechanismus zu beurteilen, „met belangrijke literatuur die 
deze opvatting steunt, op ρ 216 en op ρ 217. „Soweit in der Wissenschaft von der 
Vertragsnatur der Verweisung ausgegangen wird, ist streitig, nach welchem Recht 
ihr Zustandekommen zu beurteilen ist". Over artikel 2 lid 3 van het ι ρ г -koop
verdrag zie Deel I no. 29 en Lorenz o.e. pp. 217, 218. 

Koop van roerende lichamelijke zaken 

7 In de artikelen 5, 6 en 7 van de E.W.-koop - corresponderend met de 
leden 6, 7 en 8 van artikel 1 van annexe Г, wordt een verdere afbakening 
van het toepassingsgebied van de mateneelrechtelijke bepalingen gegeven. 
De wet is van toepassing op de totstandkoming van koopovereenkomsten. 
Wat moet onder koopovereenkomst worden verstaan? De ontwerpers 
hebben zich over de inhoud van dat begrip niet het hoofd gebroken. De 
E.W. geeft geen uitputtende definitie van deze bijna algemeen in dezelfde 
betekenis aanvaarde term. Kahn zegt, dat in de wetgeving van alle landen 
dit begrip ongeveer beantwoordt aan de omschrijving die de Code civil 
daarvan geeft in artikel 1582.1 Deze opmerking kan ook gelden voor ons 
artikel 1493 B.W., dat praktisch een letterlijke vertaling van het Code 
civil-artikel vormt: een overeenkomst waarbij de een zich verbindt om 
een zaak te leveren, en de ander om daarvoor de bedongen prijs te betalen. 
Evenals ons B.W. omschrijft de E.W.-koop de koopovereenkomst met 
behulp van de verbintenissen der contractanten.2 Ook een nadere bepa
ling van het begrip roerende lichamelijke zaken is achterwege gebleven. 
De roerende lichamelijke zaken zouden een elementaire categorie ge
noemd kunnen worden. Het merendeel der rechtsstelsels kent een derge
lijke onderscheiding. De term objets mobiliers corporels komt ook voor 
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in het conflictenverdrag van 1955, dank zij Kosters.3 Men kan het woord 
zonder grote bezwaren een autonome betekenis toekennen en het inter
preteren tegen de achtergrond van de in de handel levende opvattingen. 
Dit geldt voor de onderscheiding roerend-onroerend a fortiori bij de 
E.W.-totstandkoming waar - nu de wet slechts de betrekkingen tussen 
aanbieder en aangezochte regelt - geen directe belangen van derden in 
het spel zijn. Zakenrechtelijke vragen zijn niet aan de orde in dit stadium. 
Roerende lichamelijke zaken vormen het voorwerp van het grootste deel 
der internationale transacties. Met een adequate eenvormige regeling van 
deze transacties dachten de ontwerpers de internationale handel een be
langrijke dienst te bewijzen. Een ander rechtspolitiek argument werd 
gevonden in het feit dat voor de categorie roerende lichamelijke zaken 
weinig bepalingen van openbare orde voorkomen in de nationale wet
gevingen, zodat de staten weinig van hun legislatieve soevereiniteit zou
den prijs hoeven te geven.4 Daarvoor is ook gezorgd door die koopover
eenkomsten van roerende lichamelijke zaken, waarvoor wel bepalingen 
van openbare orde in de nationale wetgevingen voorkomen uit te zonde
ren van de werkingssfeer van de Wet in artikel 5 van de E.W.-koop - cor
responderend met artikel 1 lid 6 van de E.W.-totstandkoming van annexe 
I. Dwingende bepalingen ter bescherming van de koper op afbetaling 
worden gerespecteerd ingevolge artikel 5 lid 2 van de E.W.-koop.5 

In de E.W. wordt geen onderscheid gemaakt tussen koop van individueel 
en naar de soort bepaalbare zaken.6 

1 Vgl. R. tr. d. D. Comm. 1964 pp. 692, 693. 
2 Vgl. de artikelen 18 en 56 van de E.W.-koop. 
3 Vgl. J. C. Schultsz, Eigendomsverkrijging bij koop van roerende goederen in het 

West-europees internationaal privaatrecht, diss. 1955 p. 8. 
4 Vgl. Kahn o.e. nt. 1 p. 694. 
5 Men vergelijke over toepasselijkheid en niet-toepasselijkheid van het conflicten-

verdrag van 1955 de beschouwingen van Schultsz in het in nt. 3 genoemde werk 
pp. 4-13. Deze beschouwingen worden voorafgegaan door de waarschuwing dat 
oriëntering op de dagelijkse praktijk van de internationale handel kan betekenen, dat 
men niet uitgaat van de wetenschappelijk meest wenselijke praemisse. Zoals in het 
voorafgaande bleek ben ik, ook afgezien van de problematiek roerend-onroerend, 
niet overtuigd dat bij het vraagstuk van de totstandkoming gesproken kan worden 
van door de i.p.r.-wetenschap ontwikkelde wenselijke praemissen. De in het conflicten
verdrag opgenomen bepaling betreffende de totstandkoming kan daarop in het geheel 
geen aanspraak maken. 

6 Vgl. J. С van Oven, N.J.B. 1952 p. 696. 
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Koop op documenten 

8 De E.W. beheerst niet de totstandkoming van koopovereenkomsten: 
- van waarde-papieren en betaalmiddelen; 
- van zeeschepen, binnenvaartschepen en luchtvaartuigen, die in een 
openbaar register zijn of moeten worden ingeschreven; 
- van elektrische energie; 
- op rechterlijk gezag of ingevolge beslag. 
In het onderhavige artikel 5 lid 1 - corresponderend met artikel 1 lid 6 
van de E.W.-totstandkoming van annexe I - komt tot uiting, dat het om 
koop van „waren" gaat, om bepaalde of naar de soort bepaalde zaken die 
normaliter het voorwerp van handelstransacties vormen. 
Een aantal „zaken" met een speciaal karakter worden daarom uitgeslo
ten. Onder a) worden uitgesloten in de Franse tekst: valeurs mobilières, 
effets de commerce (et monnaies), in de Engelse tekst: stocks, shares, 
investment securities, negotiable instruments (or money). 
De ontwerpers meenden, dat deze zaken slechts in uitzonderlijke gevallen 
met lichamelijke zaken te identificeren waren, namelijk: „lorsqu'elles 
revêtent la forme de titres au porteur ou devises dont la propriété s'iden
tifie avec la détention matérielle", („when they invest the bearer with the 
indicia of title or are symbols, the ownership of which it is identified with 
physical possession").1 

Riese vat deze papieren samen in de omschrijving „waardepapieren"2 en 
hetzelfde gebeurt in de Nederlandse tekst. 
Koop op cognossement kan men uitleggen als koop van de in het cognos
sement aangegeven waren. Of deze koop dan valt onder de algemene 
uitsluiting van waardepapieren, hangt af van de wijze waarop men de 
zakenrechtelij ke papieren beschouwt, met name de mate waarin men ab
straheert van de goederen.3 Waar de koop van toonderaandelen, die naar 
de opvatting van de ontwerpers kennelijk als lichamelijke zaken worden 
beschouwd, reeds buiten de werking van de wet valt, lijkt op het eerste ge
zicht gelijke conclusie voor de cognossementskoop voor de hand te liggen. 
In artikel 1 lid 2 van het conflictenverdrag is de koop op documenten 
uitdrukkelijk ingesloten. Een omvangrijk deel van de internationale koop
transacties wordt dan ook gevormd door de cognossementskoop.4 

Een gescheiden behandeling lijkt mij, vanwege de bijzondere aard van de 
cognossementskoop, wél op zijn plaats in wetgeving betreffende de over
dracht van goederen. Maar daar zijn wij, althans wat unificatie betreft, 
nog niet aan toe. 
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De E.W.-totstandkoming kan zonder bezwaren worden toegepast bij de 
sluiting van koopovereenkomsten op documenten. 
De verschillende typen koop op documenten hebben in de E.W.-koop 
echter nauwelijks behandeling gevonden. De twee daaraan gewijde arti
kelen (50 en 51) zeggen niet veel meer dan dat de documenten, wanneer 
de verkoper verplicht is deze te verschaffen, afgegeven moeten worden op 
de juiste tijd en plaats. 
Over f.o.b. en c.i.f.-verplichtingen wordt niets gezegd. Dit in tegenstelling 
tot het Romeinse ontwerp-koopwet van 1951. Zij werden weggelaten uit 
de versies van 1956 en 1964. Omdat ze waren „inadequate to regulate a 
subject matter as complex as great maritime sales".5 

Dit leidde tot de verzuchting van Berman dat de E.W.-koop: „ . . . is too 
simple to be helpful, for the typical international sale of goods is the 
documentary sale, . . .".6 

1 Vgl. Doc. 1964 p. 29. 
2 Vgl. RZ. 1957 p. 35 nt. 43. 
3 Vgl. J. C. Schultsz, Eigendomsverkrijging bij koop van roerende goederen in het West

europees internationaal privaatrecht, diss. 1955 p. 6. 
4 Vgl. J. Offerhaus WPNR 4248 p. 287. 
5 Vgl. Harold J. Berman, The Uniform Law on International Sale of Goods: a construc

tive critique. Law and Contemporary Problems Volume 30 1965 p. 358 nt. 11. 
6 Vgl. Berman o.e. nt. 5 p. 358. 

Koop van zee- en luchtschepen, elektriciteit 

9 De totstandkoming van koopovereenkomsten betreffende zeeschepen, 
binnenschepen en luchtvaartuigen valt niet onder de werkingssfeer van de 
wet. De genoemde transportmiddelen zijn uitgesloten, omdat deze in alle 
landen aan inschrijving zijn onderworpen, hetgeen hen, voorzover het de 
overdracht betreft, - registergoederen zijnde - op onroerende goederen 
doet gelijken en daardoor het rechtskarakter van roerende zaken in de 
gebruikelijke zin van dat woord ontneemt. 
Oorspronkelijk waren deze verkeersmiddelen wanneer zij ingeschreven 
waren uitgesloten. Ten aanzien van deze beperking uitte Riese in 1957 
bedenkingen. 
De bedoeling was geweest symmetrie met artikel 1 lid 2 van verdrag van 
Den Haag van 15 juni 1955 nopens de op de internationale koop van 
roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet te bereiken.1 
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Met instemming vermeldt Riese het bezwaar van van der Feltz tegen deze 
laatste bepaling, die het de eigenaar mogelijk maakte naar believen een 
schip of vliegtuig achteraf te laten inschrijven waardoor op de koopover
eenkomst, die voor de inschrijving beheerst werd door het eenvormig 
kooprecht, plotseling een ander recht toepasselijk wordt.2 Riese's sugges
tie om ter conferentie aandacht hieraan te schenken werd opgevolgd en 
in de huidige tekst is het bezwaar ondervangen. De bekende geschillen 
omtrent de vraag of elektriciteit al dan niet een roerend goed is kunnen 
achterwege blijven, omdat desbetreffende koopovereenkomsten worden 
uitgesloten. Het karakter van de E.W.-koop leent zich volgens de ontwer
pers niet voor toepassing hierop en bovendien worden dergelijke overeen
komsten gesloten bij gedetailleerde contracten die „self-sufficient" zijn.3 

1 Vgl. O. Riese RZ 1957 p. 35. 
2 Vgl. o.e. nt. 1 p. 35 nt. 44. 
3 Vgl. A. Tunc Actes 1964 p. 369. 

Executíekoop, koop op afbetaling 

10 De verkoop op rechterlijk gezag of ingevolge beslag is niet aan de 
E.W. onderworpen. Ten aanzien van een gelijksoortige uitsluiting in het 
conflicten-verdrag heeft Schultsz zich reeds afgevraagd of er verschil be
staat tussen deze in artikel 5 lid 1 onder d in de E.W.-koop genoemde cate
gorieën.1 

Ze zijn wederom opgenomen vanwege de gevoelde behoefte aan symme
trie met het Haags i.p.r.-verdrag.2 

In ieder geval omvat de uitsluiting de op instigatie van beslagleggers 
en faillissementscuratoren plaats vindende executoriale verkopen. Het 
is duidelijk, dat een eenvormige regeling van deze speciale gevallen 
niet wel mogelijk leek. Zij blijven derhalve onderworpen aan de nati
onale wetgevingen op dit stuk. 
De diverse vormen van koop op afbetaling zijn niet uitgesloten. De con
ferentie leek een dergelijke uitsluiting niet te verwezenlijken. Met name 
het grote aantal koopovereenkomsten met een crediet-element en de 
moeilijkheid om de koop op afbetaling precies te omschrijven waren 
hiervoor de redenen. 
In de E.W.-koop artikel 5 lid 2 is echter wel een bepaling opgenomen, dat 
dwingende bepalingen der nationale rechtsstelsels die de koper bij een 
dergelijke transactie beschermen, onverlet blijven. 
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1 Vgl. Eigendomsverkrijging bij koop van roerende goederen ín het West-europees inter
nationaal privaatrecht, diss. 1955 p. 7. 

2 Vgl. O. Riese RZ 1957 p. 35 

Koop of bewerking? 

11 Ingevolge artikel 6 van de E.W.-koop - corresponderend met artikel 
1 lid 7 van de E.W.-totstandkoming van annexe Τ - worden met koop

overeenkomsten in de zin van de E.W. gelijkgesteld overeenkomsten tot 

levering van te vervaardigen of voort te brengen roerende lichamelijke 

zaken, tenzij de partij die de zaak bestelt, een wezenlijk deel van de voor 

de vervaardiging of voortbrenging benodigde grondstoffen moet ver

schaffen. Uit deze bepaling blijkt, dat de wet van toepassing is op de 

totstandkoming van contracten voor levering van goederen die nog gefa

briceerd of geproduceerd moeten worden, wanneer de verkoper ook de 

grondstoffen moet verschaffen, die noodzakelijk zijn voor vervaardiging 

of voortbrenging. 

Deze oplossing is gekozen om problemen bij de juridische analyse van 

bepaalde contracten te ontgaan. De traditionele kwalificatie in de cate

gorie koop of aanneming van werk is voor de toepassing van de wet niet 

van belang. Worden wezenlijke bestanddelen - zoals bij assemblage -

door de opdrachtgever geleverd, dan is er geen sprake van koop in de 

zin van de E.W.1 

Men kan zich met Kahn afvragen of deze uitsluiting niet de weg opent 

voor twistgedingen met de omschrijving van „wezenlijk deel" als inzet.2 

Het leek echter, gezien de oneindige diversiteit die mogelijk is, onwenselijk 

een omschrijving daarvan in een wet op te nemen. 

Uit de toelichting op het Romeins ontwerp E.W.-koop 1956 blijkt, dat 

het de bedoeling was dat ook scheepsbouwcontracten onder de werkings

sfeer van de wet vallen.3 Het maakt daarbij geen verschil dat het gaat om 

bouw naar de wensen - en aanwijzingen - van de koper. 

Concluderend: de wet is in beginsel van toepassing. Op degene die de 

toepasselijkheid bestrijdt, rust de last om te bewijzen dat aan de vereisten 

voor de niet-toepasselijkheid is voldaan. Dat de koper een enkel niet 

wezenlijk bestanddeel moet verschaffen, is daarvoor niet voldoende.* 

1 Vgl. A. Tunc Actes 1964 p. 369. 
2 Vgl. R.tr.D.C. 1964 p. 693. 
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3 Vgl. О. Riese RZ 1957 p. 35. 
4 Vgl. О. Riese RZ 1965 p. 18. 

Particuliere én commerciële koop 

12 In artikel 7 van de E.W.-koop - corresponderend met artikel 1 lid 8 
van de E.W.-totstandkoming - wordt bepaald, dat de E. W. van toepassing 
is ongeacht of partijen kooplieden zijn en ongeacht of de overeenkomsten 
van burgerrechtelijke dan wel van handelsrechtelijke aard zijn. 
Met dit artikel is een wens van Rabel vervuld. In de eerste plaats lopen, 
daar waar nog het onderscheid tussen civiele en handelskoop bestaat, de 
grenzen daartussen allesbehalve gelijk, zodat unificatie op dit stuk illusoir 
schijnt. De belangrijkste overweging vond Rabel echter dat, hoewel het 
merendeel der internationale koopcontracten tussen bedrijfsmatig handel 
drijvende personen wordt gesloten, het geen te drastische ingreep zou 
zijn om voor de handel passende rechtsregels ook op privé-personen toe 
te passen, die bij gelegenheid naar een vreemd land verkopen of uit het 
buitenland kopen zonder zich daarbij van handels-tussenpersonen te 
bedienen. Hij achtte het handelsrecht reeds lang geen standsrecht 
meer.1 

Hij signaleerde in rechtsstelsels van vele landen, zij het niet in gelijke mate 
de tendens der commercialisering van het burgerlijke recht en achtte de 
ontwikkeling naar integratie van handelsrecht en burgerlijk recht tot een 
modern verkeersrecht duidelijk waarneembaar. Deze integratie illustreert 
hij aan de hand van een aantal voorbeelden. Hij noemt het overnemen van 
in het Duitse BGB van de regeling van de totstandkoming van overeen
komsten uit het Handelsgesetzbuch. Verder golden toen reeds de bepa
lingen van het Italiaanse handelswetboek betreffende de totstandkoming 
van overeenkomsten naar communis opinio voor het gehele burgerlijke 
recht en tenslotte, zo betoogde hij, geldt het Zwitserse Obligationenrecht 
ook voor het handelsrecht. 

In de Algemene Inleiding tot de Toelichting bij het Ontwerp voor een 
Nieuw Burgerlijk Wetboek signaleert Meijers voor Nederland een gelijk
soortige ontwikkeling en wijst er bovendien op dat in de Amerikaanse 
codificatie van het burgerlijk recht voor handelslieden, de Uniform Com
mercial Code, vele algemene regels van het contractenrecht zijn weer te 
vinden т .п . sec. 2-201 Form, formation and readjustment of contract.2 

Dat deed hem kiezen voor het stelsel, „dat men het vroegere handelsrecht 
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geheel in het Burgerlijk Wetboek doet opgaan, omdat eigen, van het 
algemene burgerlijk recht afwijkende, regels ontbreken".3 

De opvattingen van Rabel worden door Tune onderschreven maar uiter
aard, zo zegt hij, is de wet in feite toegesneden op de handelskoop.* 

1 Vgl. Das Recht des Warenkaufs 1936 pp. 32 e.V. 
2 Vgl. genoemde Toelichting pp. 9 en 7. 
3 Vgl. o.e. nt. 2 p. 10. 
4 Vgl. Actes 1964 p. 369. 

Geen omschrijving „totstandkoming" 

13 De E.W.-totstandkoming is van toepassing op hetgeen gebeurt in de 
periode tussen de eerste stap tot het sluiten van een contract en het mo
ment dat de overeenkomst ofwel tot stand komt ofwel „definitief af
springt".1 Aan de hand van de regels van de E.W. moet door partijen en 
rechter bepaald worden of er een overeenkomst tot stand gekomen is. 
Het begrip totstandkoming wordt in de wet niet omschreven. De eenvor
mige koopwet bevat daarentegen wel een artikel dat een min of meer 
duidelijke begrenzing inhoudt van de in die wet geregelde materie. Zij 
bepaalt in artikel 8, dat de wet uitsluitend de verbintenissen regelt, die de 
koopovereenkomst doet ontstaan tussen koper en verkoper. Daaraan 
wordt toegevoegd dat, behoudens voorzover uitdrukkelijk anders is 
bepaald, de wet inzonderheid geen betrekking heeft op de totstandkoming 
van de overeenkomst, haar rechtsgevolgen voor de eigendom van de 
verkochte zaak, haar geldigheid of die van de daarin vervatte bedingen, 
noch ook op de bindende kracht van gewoonten. 

Tijdens de conferentie zijn wel pogingen gedaan om een dergelijk artikel 
voor de E.W.-totstandkoming te formuleren. Daartoe werden drie voor
stellen ingediend. 
Zweden stelde voor als artikel 3: „La présente loi règle exclusivement les 
relations entre l'auteur de l'offre et le destinataire de l'offre. Elle ne con
cerne ni la validité de l'offre ou de l'acceptation ou de certaines disposi
tions incluses dans celles-ci ni celle des usages invoqués".2 Tegen het 
voorstel van Zweden werden verschillende bezwaren ingebracht. Enerzijds 
werd de eerste zin overbodig geacht, omdat het duidelijk leek dat de wet 
slechts betrekkingen tussen de aanbieder en de aangezochte regelde. 
Anderzijds vond men de beperking t.a.v. de geldigheid te ver gaan. Om 
de laatste reden werd door België voorgesteld van de laatste zin een artikel 
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3 bis te maken luidend: „La présente loi ne préjuge pas de la conformité 
des négociations à l'ordre public international ni de l'absence de vice du 
consentement".3 Een derde voorstel kwam van de Verenigde Staten: „A 
moins de remplacement par des dispositions spéciales de la présente loi, 
des règles de droit complémentaires sont applicables dans les cas d'agence, 
de capacité, d'erreur, de dol, de contrainte, de faillite et autres causes de 
validation ou d'invalidation".4 Deze drie voorstellen werden bestudeerd 
door een werkgroep, die zich uitsprak tegen de opneming van bepalingen 
van deze soort, omdat het toepassingsgebied van de wet volkomen duide
lijk was en dergelijke bepalingen het gevaar van lacunes en misverstanden 
niet denkbeeldig maken.5 

De stemming viel daarna uit ten gunste van de suggestie van de werk
groep.6 

1 Vgl. H. Drion, Praecontractuele verhoudingen naar Nederlands recht, Praeadvies 
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland 1967 
p. 43. De wet regelt dus een aspect van de praecontractuele verhoudingen. Drion stelt 
in zijn prae-advies de nog verder gaande vraag naar wat recht is in wat ik zou willen 
noemen, quasi-praecontractuele verhoudingen, contacten tussen personen met de 
bedoeling om tot een overeenkomst te komen, welke contacten niet gevolgd worden 
door een contract. 

2 Vgl. Doc. 1964 p. 504 Conf/F/Amend/7. 
3 Vgl. Doc. 1964 p. 491 Conf/F/Amend/25. 
4 Vgl. Doc. 1964 p. 506 Conf/F/Amen/27. 
5 Vgl. Doc. 1964 p. 506 Conf/F/Amend/48. 
6 Vgl. Actes 1964 p. 233. 

„Totstandkoming" in de zin van de wet 

14 Von Caemmerer zei tijdens de conferentie reeds dat het toepassings
gebied van de E.W.-totstandkoming ook zonder een speciaal daaraan 
gewijd artikel volkomen duidelijk was.1 Naar zijn mening moet de in de 
wet geregelde materie duidelijk uit de bepalingen van die wet zelf blijken. 
Men heeft getracht dit te bereiken en von Caemmerer vat het resultaat als 
volgt samen: „Das Gesetz behandelt . . . nur die äusseren Probleme des 
Konsenzes, nämlich das Wirksamwerden der einzelnen Vertragserklä
rungen und das Zustandekommen des Vertrages. Die Fragen des inneren 
Konsenzes, also die Probleme der Willensmängel, sind ebensowenig be
handelt wie Fragen der Geschäftsfähigkeit, der Vertretungsmacht oder 
der inhaltlichen Gültigheit. Die Wirkungen des Vertrages beurteilen sich 
nach dem einheitlichen Kaufgesetz (vgl dessen Art. 8) oder, wenn ein 
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Staat nur das Gesetz über den Vertragsschluss einführt, nach dem inter-
nationalprivatrechtlich massgebende Landesrecht. Auch Nebenver
pflichtungen, die sich aus den Vertragsverhandlungen ergeben können, 
und die Probleme der culpa in contrahendo fallen nicht in den Sachbe
reich des Gesetzes".2 Uit dit (te) lange citaat moge blijken, dat wij in de 
E.W. in feite regels moeten zoeken, die betrekking hebben op de uitwen
dige aspecten van de wijze van tot stand komen van de toestemming, en 
daarmee van de overeenkomst, van partijen, „the mechanics of consenting 
to a contract".3 

Deze materie is in het Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek 
voornamelijk geregeld in de artikelen 6.5.2.1-9. Onder vigueur van ons 
huidige B.W. moeten wij deze regels echter zoeken in de jurisprudentie 
aangaande artikel 1356. Het is thans duidelijk, dat dan echter in 
beginsel buiten beschouwing kunnen blijven de problemen verband hou
dende met de vereisten van artikel 1356 sub 2, 3 en 4 en een gedeelte van 
de problematiek die verband houdt met het vereiste van art. 1356 sub l.4 

1 Vgl. Actes 1964 p. 202. 
2 Vgl. E. von Caemmerer, R Z. 1965 p. 110. 
3 Vgl. Formation of Contracts I 1968 Schlesinger ed. Introduction p. 71. 
4 De mogelijkheden voor een eventuele eenmaking van de regels die met deze materie 

verband houden worden onderzocht. Het Max-Planck-Institut fur Ausländisches 
und Internationales Privatrecht m Hamburg zet de traditie van het vroegere Kaiser-
Wilhelm-Institut voort. (Vgl Deel I no. 31). In 1963 verscheen: Voraussetzungen der 
materiellen Gültigkeit von Kaufvertragen, Em rechtsvergleichender Bericht erstattet 
im Auftrage des UNIDROIT. V.P.R. 1963 - Studien XVI/B Gültigkeit von Kauf
vertragen - Dok. 1. Dit rapport van het Max-Planck-Institut werd te Straatsburg 
in het Frans vertaald en verscheen in 1964 als U.D.P. 1963 - Etudes XVI/B Validité 
contrats de vente - Doc. 1 met als titel Les conditions de validité au fond des contrats 
de vente. 
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2 Voorrang van partijwil en 
handelsgebruik 
Artikelen 2 en 13 

Aanvullend karakter van de wet 

15 In het eerste lid van artikel 2 van de E.W.-totstandkoming wordt 
bepaald, dat de op artikel 2 volgende artikelen van toepassing zijn voor 
zover niet andere regels voortvloeien uit de voorafgaande onderhande
lingen, het aanbod, het antwoord, de handelwijzen die tussen partijen 
gebruikelijk zijn geworden of uit de gewoonte. 
De inhoud van dit artikel kan worden samengevat in de woorden: partij-
wil en handelsgebruik hebben voorrang boven de bepalingen van de wet. 
De wet is derhalve slechts van kracht bij ontbreken van partijdispositie 
of tekortschieten daarvan en hij eerbiedigt de gelding van gewoonten en 
gebruiken. Wat „recht" is in een bepaald geval, hangt dus af van de wil 
van partijen, daarna van de door de wet relevant geachte gebruiken, eerst 
daarna van de materiële bepalingen van de E.W. Deze algemene erkenning 
van de contractsvrijheid en het aanvullend karakter van de wet stamt eerst 
van de Haagse conferentie van 1964. Het Romeinse ontwerp bevatte niet 
een dergelijke algemene verwijzing. Met deze bepaling is in de eerste 
plaats tijdens de conferentie schoon schip gemaakt met de beperkingen 
van de contractsvrijheid die het Romeinse ontwerp - vaak ongewild -
nog bevatte.1 

Omdat de bescherming van de contractsvrijheid op hoge prijs werd gesteld 
door de geïnteresseerde kringen van de wereldhandelsgemeenschap, is 
het niet verwonderlijk dat met name de Internationale Kamer van Koop
handel zich tijdens de conferentie als de kampioen van de contractsvrij
heid opwierp.2 

Men moet, zoals reeds eerder betoogd, deze bepaling zowel vanuit het 
gezichtspunt van het i.p.r. als van het materiële contractenrecht bezien. 
Het eerste wil zeggen dat krachtens partijwil of op grond van door de 
rechter als objectief vaststaand erkend, handelsgebruik een nationaal 
rechtsstelsel van toepassing kan zijn op de totstandkoming van de koop
overeenkomst. Is dit niet het geval, dan is, ongeacht andersluidende i.p.r.-
regels, ingevolge art. 1 lid 9 van de E.W.-totstandkoming (art. 2 van het 
Nederlandse Ontwerp E.W.-koop), de E.W. van toepassing. 
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Maar bovendien, en dit kreeg tijdens de conferentie zwaarder accent, past 
dit artikel de E.W. aan het materiële recht van de meeste Westelijke-en in 
mindere mate Oostelijke - staten aan. 
Het principieel niet dwingende karakter van de regeling van de tot
standkoming van het contract in deze rechtsstelsels vormt een erkenning 
van het feit dat partijen bewegingsvrijheid nodig hebben. Deze er
kenning vindt men terug in het stelsel van materieel recht dat de E.W. 
inhoudt.3 

Zoals Fokkema al heeft beschreven, is het niet gelukt om een onderscheid 
te maken, en dit op bevredigende wijze te formuleren, tussen deze inter
nationale en materiële contractsvrijheid. Dat behoeft niet betreurd te 
worden. Erkenning van de contractsvrijheid is een goed ding. Erkenning 
van rechtskeuze door partijen dient hun zekerheid van recht. En het is 
waarlijk niet zo, dat de i.p.r.-regels betreffende de totstandkoming van 
overeenkomsten, die zouden moeten gelden wanneer er geen sprake is van 
rechtskeuze, op deze gelding aanspraak zouden kunnen maken „aus der 
sachliche Überlegenheit über der einheitlichen Sachnormen".4 

1 Vgl. D. C. Fokkema, Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht, Praeadvies 
Vereeniging „Handelsrecht" 1966 pp. 127, 128. Vgl. E. A. Famsworth, U.Pa.L.R. 
1962 p. 305. 

2 Vgl. G. Lagergren, J.B.L. 1966 p. 23. 
3 Vgl. Fokkema o.e. nt. 1. I.e. 
4 Vgl. K. Zweigert-U. Drobnig, RZ. 1965 p. 150. 

Contractsvrijheid 

16 Met name de Internationale Kamer van Koophandel, „toujours 
désireux de respecter la volonté des contractants", had reeds voor de 
conferentie gepleit voor het opnemen van een artikel betreffende de partij-
autonomie in de trant van het artikel dat de redacteuren van de E.W.-
koop in hun ontwerp hadden opgenomen. ' 
Italië had eveneens voor de conferentie opgemerkt, dat de E.W. geen 
afbreuk zou mogen doen aan de gelding van de algemene koopcondities 
van de E.CE. e.d. voor de handel in bepaalde produkten.2 Zweden, ten
slotte, had opmerkingen in gelijke zin gemaakt.3 

Op deze opmerkingen werd van de zijde van UNIDROIT als volgt geant
woord: „Il est cependant permis de penser que cette proposition ne devrait 
pas être retenue et qu'il serait difficile de apporter au Projet une souplesse 
encore plus grande. (Het ontwerp verwees wel incidenteel naar de partij-
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wil, bijvoorbeeld in artikel 4 lid 2, de betekenis daarvan werd echter in 
in het vierde lid van hetzelfde artikel weer gedeeltelijk teniet gedaan. J.) 
En effet, le Projet a trait à des manifestations unilatérales de volonté ou 
des actions unilatérales destinées, les unes et les autres, à préparer un 
accord. Tant que cet accord n'est pas réalisé, il semble impossible de 
parler véritablement d'autonomie des parties ou même du caractère 
supplétif des règles édictées par le Projet".4 

Dit lijkt mij de dogmatiek ten top gedreven. De gedachte die aan deze 
redenering ten grondslag ligt, schijnt te zijn: zolang er geen sprake is van 
een contract, kan er niet van cort/ractavrijheid gesproken worden. Taal
kundig is dit misschien juist, maar het begrip contractsvrijheid heeft juist 
ook betrekking op het aangaan van overeenkomsten. Het beginsel, indien 
geaccepteerd, moet dan ook gelden voor de daartoe verrichte (rechts-)-
handelingen. 

De mening van het instituut schijnt terug te gaan op de ook door anderen 
gehuldigde opvatting, dat de bepalingen in de nationale rechtstelsels be
treffende de totstandkoming van dwingende aard zouden zijn, en dit ook 
noodzakelijk moeten zijn. Wahl achtte echter reeds in 1929 deze opvatting 
„zum mindesten in den Einzelheiten der Nachprüfung bedürftig". En dat 
gold met name voor de materie die ons bezig houdt. Hij constateerde, dat 
in de meeste rechtsordeningen uit de desbetreffende wetten zelf bleek, dat 
de voorschriften met betrekking tot het totstandkomen van contracten 
tussen afwezigen, voorzover het ging om de „Zugang der Vertragserklär
ungen", het karakter van regelend recht hadden. In het aanbod zelf kan 
bepaald worden of het bindende kracht heeft of niet, de aanbieder kan 
in het aanbod bepalen dat hem geen verklaring van aanvaarding behoeft 
te bereiken, of bijzondere voorwaarden stellen voor de effectiviteit van de 
verklaring van aanvaarding.5 

Rabel kon dan ook, onder verwijzing naar het artikel van Wahl, in Das 
Recht des Warenkaufs schrijven: „Die Vorschriften über das Zustande
kommen der Verträge sind nach den Landesrechten 'zwingend' nur in 
dem Sinne, dass ohne die Erfüllung der Erfordernisse der Vertrag nicht 
geschlossen ist".6 

Een voortreffelijke analyse van een groot aantal wetsteksten, die steun 
geeft aan deze mening, vindt men in een uitgave van het Romeins Instituut 
zelf. Zij werd samengesteld ter voorbereiding van het ontwerp voor de 
internationale correspondentie-overeenkomsten van 1937.7 Daartoe kan 
men ook raadplegen het onlangs verschenen verslag van het Cornell-
studieproject betreffende de totstandkoming van overeenkomsten.8 
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1 Vgl. Doc. 1964 p. 439. 
2 Vgl. Doc. 1964 p. 450. 
3 Vgl. Doc. 1964 p. 464. 
4 Vgl. Doc. 1964 p. 474. 
5 Vgl. E. Wahl, Das Zustandekommen von Schuldverträgen und ihre Anfechtung wegen 

Willensmangels, Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Ш 
1929 p. 805. 

6 Vgl. p. 56 van genoemd werk. 
7 Vgl. S.D.N.-U.D.P. (archief Unidroit) 1935 (en niet 1933 zoals P. Kahn in, La vente 

commerciale internationale 1961, op p. 47 nt. 1 abusievelijk aanneemt) Etude XVI, 
Doc. 1. herzien en aangevuld in U.D.P. 1958 - Etudes XVI Doc. 8 bis (hetgeen 
Kahn in 1961 kennelijk nog niet bekend was). 

8 Vgl. Formation of Contracts. Schlesinger ed. 2 delen London-New York 1968. 

Contracteerrrijheid 

17 Waar contractsvrijheid bestaat hebben partijen de vrijheid te beslis
sen of zij een bepaalde rechtsbetrekking tussen hen al dan niet in het leven 
willen roepen en voorts zijn ze vrij elke vorm aan totstandkoming en 
inhoud te geven.1 

Kamphuisen zegt het heel eenvoudig. Hij verstaat onder contractsvrijheid: 
„de bevoegdheid overeenkomsten te sluiten, wanneer men wil, met wie 
men wil, en met welke inhoud men wil".2 De vrijheid van partijen om al 
dan niet tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan, is een uit
vloeisel van de betrokkenheid van de contractsvrijheid op de totstand
koming van het contract.3 Het is om het even of men bezwaren heeft tegen 
het gebruik van het woord contractsvrijheid, daar waar nog geen sprake 
is van een contract. Het is echter m.i. niet te beargumenteren, dat de vrij
heid aan partijen toegekend in de contractuele sfeer hen in de prae-
contractuele sfeer niet zou toekomen. 

M.i. ligt dit ook besloten in de kernachtige uitspraak van Pitlo: „De 
vrijheid te contracteren houdt niet in de eerste plaats in, dat men nooit 
gedwongen is te contracteren, maar dat men vrij is hoe men wil contrac
teren", (curs. J .) 4 

Dwingende regels betreffende de totstandkoming van overeenkomsten 
beperken m.i. deze vrijheid, en dus de contractsvrijheid. Hierbij moet ik 
wel opmerken, dat dergelijke voorschriften het aan de westerse rechts
stelsels ten grondslag liggende beginsel van het consensualisme, een later 
ontwikkeld en in dat van de contractsvrijheid opgegaan beginsel, raken.5 

Kortweg komt het hier op neer, dat als regel voorop staat, dat de enkele 
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wilsovereenstemming voldoende is voor het doen ontstaan van een bin
dende overeenkomst.6 

De wilsovereenstemming kan men een dwingend vereiste achten. Ten 
aanzien van de wijze van totstandkoming kan men n.l. zeggen, dat het 
dwingend vereist is, dat de toestemming van partijen daaruit kan worden 
geconcludeerd. Waar de wet partijen vrij laat in de wijze waarop ze een 
overeenkomst totstand willen brengen, is dit het enige vereiste dat aan de 
organisatie van die totstandkoming wordt gesteld. Ieder vereiste méér 
dat aan de wijze van totstandkoming wordt gesteld, vormt een beperking 
van het beginsel dat pacta nuda verbindend zijn. Met betrekking tot de 
wijze van totstandkoming wordt door de E.W. de contractsvrijheid 
niet aangetast. Dit zet de deur niet open voor ongewenste contracten. De 
wet regelt immers slechts de uitwendige aspecten van de wilsovereen
stemming en niet de - overigens volmaakt andersoortige - problemen van 
de „inwendige wilsovereenstemming" (innere Konsens). Nu zij slechts een 
regeling geeft voor de feitelijke gang van zaken, blijven de ontwikkelde 
leerstukken van wilsgebreken, handelingsbekwaamheid, vertegenwoordi-
gingsmacht, oorzaak en culpa in contrahendo van dienste om ongewenste 
contracten te voorkomen. Bij de opstelling van de wet heeft men de feite
lijke gang van zaken in normale omstandigheden voor ogen gehad en noch 
de positieve contractsvrijheid „de vrijheid om zijn vrijheid te beperken", 
noch de negatieve contractsvrijheid „de vrijheid om van banden vrij te 
blijven",7 beperkt door dwingend voor te schrijven hoe partijen feitelijk 
te werk zouden moeten gaan bij het sluiten van een overeenkomst. Het 
staat aan partijen vrij zich te laten leiden door de regeling van de wet en 
de rechter mag deze slechts toepassen wanneer hij constateert dat geen 
andere regeling voortvloeit uit partijwil of gebruik. 
De grondgedachte van het artikel is: „dass jede der Parteien Herrin ihrer 
Erklärung ist, ihre Tragweite bestimmen und die Grenzen festlegen kann, 
in denen sie sich binden will".8 

1 Vgl. F. Wendel, Der Grundsatz der Vertragsfreiheit im heutigen Recht, diss. 
1929 pp. 8 e.v. 

2 Vgl. P. W. Kamphuisen, Contractsvrijheid, Praeadvies uitgebracht aan de Ver
eniging tot het bevorderen van het beoefenen der Wetenschap onder de Katholieken 
in Nederland, Annalen van het Thijmgenootschap Jrg. XLV, afl. 1, 1957. Verzamelde 
Geschriften p. 118. 

3 Vgl. J. H. Beekhuis, Contract en contractvrijheid, rede Groningen 1953 p. 5. 
Asser-Rutten III II 1968 pp. 23 e.v. 

4 A. Pitlo, Evolutie in het privaatrecht, 1969 p. 43. 
5 Asser-Rutten3 o.ent. 3 pp. 24, 25. 
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6 Dit is ook de mening van Hoffmann-Van Opstall ρ 415, waar overigens de term 
consensualisme op aesthetische gronden wordt verworpen 

7 Vgl Hoffmann-van Opstall ρ 417 
8 Vgl E von Caemmerer, RZ 1965 ρ 113 

Comecon-condities; U.C.C. ; ECE-condities; O.N.B.W. 

18 De bepalingen in de Comecon-condities betreffende de totstandko

ming van de overeenkomst zijn m.ι. zonder twijfel van dwingende aard. 

Aanwijzingen dat partijen van de Comecon-regelmg af mogen wijken 

lijken slechts betrekking te hebben op de rechtsgevolgen van het contract.1 

Vanwege het bijzondere karakter van de staatsinrichting van de betrokken 

landen, die m de wetgeving wordt weerspiegeld, geldt hier m.i. dat ingeval 

van twijfel, waarvan hier echter nauwelijks sprake is, of een regeling van 

dwingende of regelende aard is men zonder aarzeling het eerste mag con

cluderen. 

De U.C.C, proclameert zijn regelend karakter in het eerste artikel. 

Section 1-102 (3) bepaalt, dat van de regels van de UCC mag worden af

geweken bij overeenkomst, behalve wanneer in de wet zelf het tegendeel 

is bepaald.2 

De ECE-condities zijn uiteraard slechts van toepassing, wanneer de aan

bieder in zijn aanbod een beroep daarop doet. Zij worden hier echter 

niettemin even genoemd, omdat ze alle een bepaling bevatten dat ze 

toepasselijk zijn, „save as varied by express agreement accepted in writing 

by both parties".3 

Uit verschillende artikelen m het O.N.B.W. die betrekking hebben op 

dezelfde materie als de E.W.-totstandkoming blijkt expliciet dat ze het 

karakter hebben van regelend recht.4 

1 Vgl Deel Ino. 15 
2 Een van de bedoelingen van de UCC is „to permit the continued expansion of 

commercial practices through custom, usage and agreement of the parties" Section 
1-102 (2)(b) Voor een regel van dwingend karakter zie Deel 2 no 37 

3 Deze clausule vindt men steeds terug in het eerste artikel van elk der ECE-condities 
Deze bepaling is uiteraard, gezien het karakter van de condities, niet met overeen
komstige wettelijke bepalingen te vergelijken ZIJ wordt echter gereleveerd om aan te 
tonen dat men ook in deze op de praktijk afgestelde regelingen nog ruimte wilde 
laten voor aanpassing aan concrete transacties 

4 De art 6 5 2 2, 6 5 2 3 lid 1, 6 5 2 4 lid 1,6 5 2 5, 6 5 2 6 Voor de overige bepalingen 
van deze afdeling die betrekking hebben op dezelfde materie als de E.W.-totstand-
koming ligt gelijke conclusie voor de hand 
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Regels in bet aanbod 

19 In eerste instantie kan de aanbieder voorstellen op welke manier een 
eventueel contract tot stand zal komen. Hiermee is met name de harte-
kreet van Farnsworth verhoord, die na kennisneming van het Romeinse 
ontwerp uitriep het „unsettling" te vinden, dat het ontwerp niet de moge
lijkheid bood dat „the offeror may vary the rules of formation by incor
porating different rules into his offer". Hij achtte het onbegrijpelijk, omdat 
de geschiktste regels voor totstandkoming van contracten - evenals voor 
koopovereenkomsten in het algemeen - „may differ from one trade or 
industry to another". Een eenvormige wet die op dit stuk dwingende 
regels zou bevatten, achtte hij inadequaat en niet acceptabel.1 

De aanbieder heeft derhalve het recht in zijn aanbod de voorwaarden te 
bepalen, waaronder het is gedaan. Dit beginsel is wel terug te vinden in 
het Romeinse ontwerp maar in sommige artikelen werd deze mogelijkheid 
- vaak ongewild door de ontwerpers - weer beperkt. 
In de huidige formulering staat het buiten twijfel dat: 
a de aanbieder kan beslissen over de herroepelijkheid van het aanbod; 
b de aanbieder kan bepalen dat hij bericht van ontvangst niet nodig acht; 
с de aanbieder zich een bevestiging van de aanvaarding kan voorbehou

den; 
d de aanbieder termijnen, vormen of andere vereisten voor de effectivi

teit van de aanvaarding kan vaststellen.2 

De door de wet gegarandeerde contractsvrijheid is echter vrijheid voor 
beide partijen. De in artikel 2 gebezigde formulering heeft ten doel om 
duidelijk te maken dat „trading parties are going to be bound merely on 
their own conditions, but not to allow one of the parties to impose his 
intentions or conditions upon an unwilling opponent".3 Dit wordt duide
lijk gemaakt door lid 2, dat zegt dat een bepaling van de aanbieder 
dat het niet reageren van de aangezochte als aanvaarding zal gelden geen 
effect heeft. Dit op Nederlands initiatief aan artikel 2 toegevoegd lid sluit 
uiteraard niet uit, dat in bepaalde gevallen op grond van handelsgebruik 
of vroegere transacties van partijen het zwijgen van de aangezochte als 
acceptatie aangemerkt kan worden.4 Wij komen hierover nog te spreken. 

1 Vgl. E. A. Farnsworth, U.Pa.L.Rev. 1962 p. 310. 
2 Vgl. E. von Caemmerer RZ 1965 p. 113. 
3 Vgl. Gunnar Lagergren, J.B.L. 1966 pp. 23, 24. 
4 Vgl. von Caemmerer o.e. nt. 2 p. 113 noot 50a, Lagergren o.e. nt. 3 I.e. Het tweede 

lid van artikel 2 kan niet door partijen op zij worden gezet, zegt de Nederlandse 
M.v.T. p. 16 2e kolom. (curs. J.) Het is duidelijk dat dit te ruim gesteld is. 
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Regels in het antwoord 

20 De „andere" regels voor de totstandkoming kunnen ook voortvloeien 
uit het antwoord, zegt artikel 2. Het antwoord van de aangezochte kan 
dus derogeren aan de bepalingen van de wet. Het valt op dat in dit artikel 
gesproken wordt van het „antwoord" van de aangezochte en niet van de 
„aanvaarding". Niettemin gingen de ontwerpers van de wet uit van de 
schematische, in de feitelijke gang van zaken vaak moeilijk als zodanig te 
herkennen, procedure dat aanbod en aanvaarding tezamen een overeen
komst opleveren. 

De reden voor het gebruik van de term „antwoord" wordt duidelijk, 
wanneer wij nagaan welke de betekenis van de reactie van de aangezochte 
is binnen dit schema. 
Het is mogelijk dat de wilsverklaring van degeen die het initiatief neemt, 
of liever het contact opent tussen partijen, volgens de regels van de wet als 
aanbod gekwalificeerd kan worden. Deze kwalificatie mag plaats vinden, 
wanneer de auteur van de verklaring zich zelf niet over de betekenis daar
van heeft uitgelaten. Het antwoord mag als aanvaarding gekwalificeerd 
worden volgens de regels van de wet, wanneer de aangezochte zich niet 
over de betekenis van zijn verklaring heeft uitgelaten. Aan de regels van 
de wet komt dan overwegende betekenis toe. 

Zoals hiervoren al even is aangeduid, kan echter ook de aanbieder, door 
af te wijken van de bepalingen van de wet. zijn aanbod een centrale plaats 
geven. De wijze van totstandkoming kan daarin voorgesteld worden. 
Daardoor kan hij, wanneer de inhoud van het antwoord zich daartegen 
niet verzet, de reactie van de aangezochte tot aanvaarding stempelen. 
Aan deze reactie komt als regeling van de wijze van totstandkoming, wan
neer zij conform het aanbod is, niet meer zelfstandige waarde toe dan als 
referte aan de in het aanbod ontworpen procedure. Dit is duidelijk wan
neer het antwoord bestaat uit een enkel woord als bijvoorbeeld „accoord". 
Naar de woorden van artikel 2 lid 1 vloeien de „andere regels" voor de 
totstandkoming dan zowel uit het aanbod als uit het antwoord voort, 
maar het is duidelijk dat de regeling voortvloeit uit het aanbod en niet uit 
een dergelijke „clean acceptance" zelf. Aan de „regels" in het aanbod 
komt dan overwegende betekenis toe. 

M.i. komt aan de bepaling deze betekenis toe, dat de aangezochte zich 
een kwalificatie van zijn reactie aan de hand van de regels van de wet noch 
aan de hand van de regels van het aanbod behoeft te laten welgevallen en 
dit kan voorkomen door in zijn antwoord zelfde betekenis daarvan aan 

110 



te geven. Het beginsel dat elk der partijen meester is over zijn eigen wils
verklaring, brengt dit mee. Dit zelfde beginsel brengt uiteraard echter ook 
mee, dat een antwoord dat afwijkt van het aanbod, geen overeenkomst 
tot stand kan brengen, ook al noemde de aangezochte dit antwoord een 
aanvaarding. 

Regels in de onderhandeling 

21 De E.W. proclameert de juridische relevantie van de onderhandeling. 
Dit is realistischer dan ons B.W., waarin niet wordt gesproken over het
geen aan het sluiten van het contract voorafgaat. „De rechtspraak, de 
rechtsleer en de juridische praktijk tonen . . . aan dat de toestemming die 
van de contracterende partijen wordt vereist niet a.h.w. door spontane 
generatie ontstaat. . ,"1 

In de gedachtengang van de ontwerpers van de E.W. dient de voorgeschie
denis van een beweerd contract te worden onderzocht op aanknopings
punten voor de door de partijen beoogde gang van zaken. Is uit de onder
handelingen een regeling voor de totstandkoming op te maken, dan pre
valeert deze regeling boven die van de E.W. Dit laatste is belangrijk van
wege de eraan ten grondslag liggende opvatting omtrent de eigen waarde 
van de onderhandeling als basis van rechten en verplichtingen. 
De onderhandeling wordt hierdoor meer dan interpretatiemateriaal bij de 
beantwoording van de vraag naar de inhoud van de overeenkomst. Door 
dit artikel van de E.W. wordt haar betekenis erkend voor de bepaling óf 
er een overeenkomst is tot stand gekomen. Het effect van latere wilsver
klaringen kan bepaald worden door daaraan voorafgegane onderhande
lingen.2 

Ons B.W. en de Code civil negeerden de, door de Duitsers faktisch 
Verhältnis genoemde, onderhandeling. Dit weerspiegelt de opvattingen 
der rechtsgeleerden ten tijde van de totstandkoming van de Code civil. 
Roubier zegt van hen: „Certes ils ne se dissimulaient pas la longeur 
possible des pourparlers, ils n'ignoraient pas qu'un contrat ne se conclut 
pas toujours par demande et réponse, qu'entre l'acceptation intégrale et 
le refus sans espoir il y a place pour tout une gamme d'intermédiaires", 
maar de periode van onderhandeling beschouwden zij toch „comme juri
diquement négligeable" en hij verwijst daarbij naar een hele reeks van 
„anciens jurisconsultes".3 

Zoals reeds eerder is gezegd, gaat de wet uit van het beginsel dat elk der 
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partijen meester is over zijn eigen wilsverklaringen. Dit heeft in principe 
ten gevolge, dat de betekenis van de verklaring van een partij uitsluitend 
nader bepaald kan worden door hetgeen dezelfde partij in het vooraf
gaande stadium der onderhandeling zelf gezegd of gedaan heeft. 

1 Vgl. G. Schrans, Preadvies over Praecontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, 
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, 
1967 ρ 6. 

2 Vgl. Η. Drion, Preadvies over precontractuele verhoudingen naar Nederlands recht, 
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, 
1967 p. 43. 

3 Vgl. P. Roubier, Essai sur la responsabilité précontractuelle, 1911. Vgl. ook P. 
Kahn, La vente commerciale internationale, 1961 p. 46, die een onjuiste 
titel van het werk van Roubier vermeldt. Op de geciteerde beschouwingswijze 
is m.i. terug te voeren de problematiek betreffende de precontractuele verhou
dingen, een terrein thans door de Nederlandse rechtspraak en litteratuur wat haar 
eigen juridisch regime betreft begrensd door vrij vage markeringen van „onrecht
matige daad" en „goede trouw". Vgl. L. Hardenberg^ brillante artikel De Onder
handeling, in WPNR 4969/4971, die geen „speciale" rechtsverhouding aanneemt op 
grond van een omvangrijke argumentatie. 

Tussen partijen bestaande gebruiken 

22 Dat de wet het belang van de tussen partijen bestaande gebruiken 
erkent en voorrang verleent boven de algemene gebruiken en de wet is te 
danken aan Soia Mentschikoff. 
Deze Amerikaanse afgevaardigde stelde ter conferentie de „prior course 
of dealing" aanvankelijk voor als een gegeven voor de interpretatie van 
het aanbod.1 De suggestie werd overgenomen door een werkgroep, die de 
term ook plaatste in artikel 2.2 Ook in s. 1-205 van de U.C.C, vindt men, 
dat aan de tussen partijen in hun voorafgaande zakelijke betrekkingen 
gevormde gebruiken een normatieve betekenis boven de wet en de 
algemene gebruiken is toegekend. Volgens s. 1-205 subs. 3 van de U.C.C. 
kan „a course of dealing between parties" de termen van een over
eenkomst een bijzondere betekenis geven en deze aanvullen of kwa
lificeren. Onder course of dealing wordt verstaan een opeenvolging van 
gedragingen der partijen voorafgaand aan een bepaalde transactie 
waarvan gevoeglijk kan worden aangenomen dat zij een gemeenschap
pelijke basisopvatting schept voor de uitleg van hun uitdrukkingen en 
overige gedragingen. 
Een reeks soortgelijke gedragingen van partijen voorafgaande aan de 
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fransactie, zo was de gedachtengang, kan zowel van belang zijn wanneer er 
uitdrukkelijk naar wordt verwezen als op grond van „tacit recognition". 
Te denken valt hierbij aan tussen twee partijen bestendig gebruikelijke 
bedingen. Zo kan bijvoorbeeld een „course of dealing" uitsluitsel ver
schaffen omtrent de betekenis die moet worden gehecht aan het niet-
protesteren tegen een na het afsluiten van een contract gezonden medede
ling betreffende een arbitrage-clausule. Al is omtrent deze clausule niets 
uitdrukkelijk overeengekomen, dan kan zij toch op grond van een gebruik 
van kracht zijn. Is dit niet het geval dan kan de clausule niettemin gelden 
op grond van de tussenpartijen bestaande gewoonte. Van een gebruikelijk 
beding tussen partijen kan echter geen sprake zijn, wanneer het de eerste 
transactie tussen partijen betreft.3 

1 Vgl. Actes 1964 p. 221; Doc. 1964 p. 491. 
2 Vgl. Doc. 1964 pp. 491, 490. 
3 Vgl. Scheidsgerecht Comité van Graanhandelaren Rotterdam 7 sept. 1950 A.R. 360. 

Strijd over de opneming der normatieve gewoonte 

23 Onder „gewoonte" wordt in de E.W.-totstandkoming verstaan „de 
handelwijzen"1 die redelijke personen van gelijke hoedanigheid in de
zelfde omstandigheden als van toepassing op de totstandkoming van hun 
overeenkomst plegen te beschouwen. Dit bepaalt artikel 13. 
In het Romeinse ontwerp werd slechts op twee plaatsen t.w. artikel 4 lid 2 
en artikel 7 lid 3 verwezen naar de handelsgewoonte. Thans wordt in 
artikel 2 de voorrang van de handelsgewoonte boven de regels van de wet 
geproclameerd. 

In tegenstelling tot het Romeinse ontwerp voor de E.W.-totstandkoming 
bevatte het ontwerp E.W.-koop wel een algemene verwijzing in artikel 14. 
Daarin was in de eerste plaats bepaald, dat partijen gebonden waren door 
gewoonten waaraan ze stilzwijgend of uitdrukkelijk hadden gerefereerd. 
In het tweede lid van dit artikel was bepaald, dat partijen ook gebonden 
waren aan die gewoonten die personen in gelijke situatie in het algemeen 
van toepassing beschouwen op hun contract. Deze gewoonten hadden 
voorrang boven de wet, tenzij de bedoeling van het tegendeel uitdrukke
lijk, of duidelijk uit de contractsbepalingen voortvloeiend, in het contract 
was uitgedrukt. 
Het eerste lid leverde weinig problemen op. Of er sprake is van een stil-
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zwijgende referte is een feitelijke, desnoods door de rechter te beslissen, 
vraag.2 

In het tweede lid ging het echter over binding aan gewoonten waaraan 
partijen niet hebben gerefereerd, en die zij misschien niet eens kennen. 
Dit was volgens de gedelegeerden van Bulgarije en Hongarije in strijd met 
het streven naar eenvormigheid. Zij stelden schrapping voor. Overeen
komstig hun wens verdween dit lid van het artikel aanvankelijk uit de 
E.W.-koop.3 

Deze ontwikkeling was regelrecht in strijd met de zich in het comité-
totstandkoming manifesterende behoefte aan de opneming van een alge
mene verwijzing naar, vaststelling van voorrang van, en definitie van de 
handelsgewoonte in de E.W.-totstandkoming.4 

Het eerste voorstel tot omschrijving kwam van de Amerikaanse delegatie. 
Met name de vertegenwoordiger van de Internationale Kamer van Koop
handel was ingenomen met dit voorstel, omdat het modern en praktisch 
was, dit in tegenstelling tot hetgeen was bepaald in het Romeinse ontwerp. 
Daarmee complimenteerde hij regelrecht de ontwerpers van de Ameri
kaanse U.C.C., waaraan het Amerikaanse voorstel praktisch letterlijk was 
ontleend.5 

Ook in deze commissie was het Hongarije dat, samen met Oostenrijk, 
bezwaren had tegen de voorrang van gebruiken boven de regels van de 
E.W., maar de commissie was niettemin van mening, dat juist in de 
Eenvormige Wet-totstandkoming een bepaling betreffende normatieve 
gebruiken op zijn plaats zou zijn. Daartoe werd aan een werkgroep opge
dragen om een bevredigende tekst uit te werken op basis van het Ameri
kaanse en een gelijksoortig Zweeds amendement.6 

Aan deze beslissing ging een opmerking van de gedelegeerde van de Inter
nationale Kamer van Koophandel vooraf, die vanwege haar belangrijk
heid letterlijke citering verdient. Hij merkte op: „qu'il ne peut s'agir ici 
que d'usages internationaux, même si les usages locaux gardent une cer
taine compétence . . . " . Als voorbeeld haalde hij de Incoterms aan.7 

Het resultaat van het werk van de werkgroep werd gunstig ontvangen en aan 
de plenaire zitting van de conferentie werd de volgende tekst voorgelegd: 
„'Usage' means any practice or method of dealing having such regularity 
of observance as to justify an expectation by both parties that it will be 
observed with respect to the international transaction in question. 
When commercial terms and expressions have been used they are to be 
interpreted in accordance with the meaning habitually given to them in 
connection with such a transaction."8 
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Het, door mij gecursiveerde, woord „international" leek opgenomen te 
zijn om aan te geven, dat het hier om internationale gebruiken ging en de 
nationale gebruiken en interpretatie van termen en uitdrukkingen te 
ecarteren. Het was weer de I.K.K. die wees op de overeenstemming over 
de betekenis van f.o.b. en c.i.f., die niet alleen bestond in de westelijke 
wereld maar ook tussen Oost en West.9 

Ter plenaire vergadering werd in artikel 9 lid 2 van de E.W.-koop weer 
de voorrang van de normatieve gebruiken boven de bepalingen van de 
wet opgenomen.10 

Daarop werd in een volgende zitting van dezelfde vergadering besloten 
de tekst van artikel 13 E.W.-totstandkoming aan die van artikel 9 lid 2 
aan te passen. Waarom daarbij, ondanks de waarschuwing van een Isra
elisch gedelegeerde, het woord „international" onder tafel is geraakt is 
niet duidelijk. Er zijn echter geen aanwijzingen dat daarmee een materiële 
verandering van de portee der bepaling is beoogd.11 

1 Een betere vertaling van de Franse en Engelse tekst was denkbaar. 
2 Vgl. O. Riese, RZ 1957 p. 37. 
3 Vgl. Actes 1964 p. 49. 
4 Vgl. Doc. 1964 pp. 506, 507. Actes 1964 pp. 227 e.V., 239 e.v. 
5 Vgl. Actes 1964 p. 227, 228. Doc. 1964 p. 506; U.C.C, s. 1- 205(2) eerste zin. 
6 Vgl. Doc. 1964 p. 505. 
7 Vgl. Actes 1964 p. 239. 
8 Vgl. Doc. 1964 pp. 507 en 513. 
9 Vgl. I.e. nt. 7. 

10 Vgl. Actes 1964 p. 278. 
11 Vgl. Actes 1964 p. 308. 

Betekenis „gewoonte" 

24 De gewoonte, in artikel 13 lid 1 omschreven als de handelwijzen die 
redelijke personen van gelijke hoedanigheid in dezelfde omstandigheden 
als van toepassing op de totstandkoming van hun overeenkomst plegen 
te beschouwen, zet ingevolge artikel 2 E.W. het regelende recht van de 
E.W. opzij. De handelwijzen die de wet voorschrijft, zijn niet van belang 
wanneer de contracteergewoonten anders zijn. Wanneer bovendien in de 
handel gebruikelijke termen, bedingen of formulieren worden gebezigd, 
dan moeten deze worden uitgelegd naar de betekenis die in de betrokken 
handelskringen daaraan gewoonlijk wordt toegekend, ingevolge artikel 
13 lid 2. 
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De gewoonte kan derhalve een objectieve norm zijn of een interpretatieve 
functie hebben. 
Om nader te bepalen welke betekenis het gebezigde begrip gewoonte 
heeft mogen wij, volgens de M.v.T., p. 16, ook te rade gaan bij artikel 9 
van de E.W.-koop. Daarover is reeds in het vorige no. iets gezegd. 
Kahn zegt, dat door dit artikel een grote en reële plaats wordt ingeruimd 
aan de lex mercatona.1 Het theoretisch belang van de bepaling is z.i. 
gelegen in de erkenning door een conferentie van staten van het bestaan 
van een uit handelsheden bestaande gemeenschap, zoals hij die zelf in 
zijn dissertatie heeft beschreven, die weliswaar niet volslagen, maar niet
temin voldoende, homogeen is om op autonome wijze voor zich zelf een 
bestand van juridische regels te scheppen. Zijns inziens heeft het eerste 
lid van artikel 9 E.W.-koop betrekking op de door een professionele 
organisatie, zoals de London Corn Trade Association, in het leven ge
roepen gewoonte, zodat de gewoonte-regel vaak een geschreven tekst 
kan zijn (het gaat hier om gewoonten waaraan partijen zich uitdrukkelijk 
of stilzwijgend hebben onderworpen).2 

Ten aanzien van het tweede lid van artikel 9 E.W.-koop (min of meer 
een combinatie van artt. 2 en 13 lid 1 van de E.W.-totstandkoming) merkt 
hij op dat het verwijst naar een standaard „celui qui constituent des 
savoir-faire habituels, généralement suivis par le bon commerçant moyen 
symétrique du bon père de famille du droit civil". 
De aandacht verdient, dat voor de toepasselijkheid van de gewoonte het 
weten en willen van partijen, wanneer niet uitgesproken, niet van belang is.3 

1 Vgl P. Kahn, Rev tr. D. C. 1964 p. 700 en zijn proefschrift, La Vente commerciale 
internationale, 1961 passim. 

2 Artikel 9 van de E W.-koop luidt: 
(1) De partijen zijn gebonden aan de gewoonten waaraan zij zich uitdrukkelijk of 
stilzwijgend hebben onderworpen en aan de handelwijzen die tussen hen gebruikelijk 
zijn geworden. 
(2) Zij zijn eveneens gebonden door gewoonten die redelijke personen van gelijke 
hoedanigheid in dezelfde omstandigheden als van toepassing op hun overeenkomst 
plegen te beschouwen In geval van strijd met deze wet gaan deze gewoonten vóór, 
tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. 
(3) Worden in de handel gebruikelijke termen, bedingen of formulieren gebezigd, 
dan dienen deze te worden uitgelegd naar de betekenis die in de betrokken handels
kringen daaraan gewoonlijk wordt toegekend. 

3 Vgl H. Dolle, Bedeutung und Funktion der „Brauche" im Einheitsgesetz über den 
internationalen Kauf beweglicher Sachen, lus privatum gentium (Festschrift fur 
Max Rhemstein) 1969,Graveson-Cohn-Graveson, The Uniform Laws on International 
Sales Act 1967, 1968 p. 54. 
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Welke gewoonte? 

25 Of en welke bepaalde handelwijzen redelijke personen van gelijke 
hoedanigheden in dezelfde omstandigheden van toepassing op de tot
standkoming van hun overeenkomst plegen te beschouwen is een, zono
dig, door de rechter te beslissen vraag van feitelijke aard. 
Hebben artikel 9 lid 2 E.W.-koop en artikelen 2 en 13 E.W.-totstand-
koming nu ook betrekking op het lokale gebruik? 
De problemen rond de redactie van het uiteindelijke artikel 9 van de 
E.W.-koop vonden voornamelijk hun grondslag in het feit, dat in de 
versie van het Romeinse ontwerp E.W.-koop niet voor iedereen duidelijk 
was of (slechts) internationale gebruiken bedoeld waren. Als dat zo was, 
dan was men bevreesd dat het toepassingsgebied van het artikel nogal 
beperkt was aangezien de meerderheid der gebruiken van nationale, of 
zelfs slechts plaatselijke, aard waren. En tenslotte was men bevreesd voor 
onredelijke gebruiken.1 

Ten aanzien van het eerste kan worden opgemerkt dat internationale 
gebruiken bestaan en van steeds groter belang worden. Men denke aan 
de reeds vermelde „tatsächliche Rechtsgeltung" der Incoterms bijvoor
beeld.2 

Maar ook de lokale gebruiken zijn van belang: „es ist gewiss kein Gegen
argument, dass man auf der Internationalität der normierten Kaufver
träge auf die Internationalität der für sie massgebenden Brauche schlies-
sen möchte. Denn es ist mehr dialektisch-verführerischen Charakters 
als sachlich überzeugend. Der Handelsverkehr lebt viel mehr in örtlichen 
Usancen als in weltweit anerkannten Verhaltensweisen."3 

Het is misschien niet meer als woorden-spel, maar toch zou ik willen 
opmerken dat juist de plaatselijke gebruiken, men denke aan de customs 
of the port, internationaal erkend en bekend zijn. De plaatselijke gebrui
ken in de handel zijn juist gekenmerkt door „Internationaliteit". De 
handel is immers voor het merendeel internationaal en de plaatselijke 
gebruiken zijn mede in het kader van deze internationale handel gevestigd. 
De opmerking dat dan niet duidelijk is, welke gebruiken door de wet 
worden bedoeld, die ter plaatse van de aanbieder, van de aangezochte, van 
de plaats waar het goed zich bevindt, of van de plaats waar geleverd moet 
worden, treft inderdaad doel. Maar dat hierin het gevaar schuilt van ver
storing van de eenvormigheid der regeling, omdat het gebruik boven de 
wet gaat,4 is m.i. niet juist. 
In de eerste plaats is het belang van een bepaling, zoals vervat in artikel 9 

117 



E.W.-koop, gelegen in het feit dat daarmee een eenvormige bepaling is 
gegeven die de voorrang van de gewoonte proclameert. Voorts geeft het 
artikel een redelijke omschrijving, welk soort gewoonten van belang zijn. 
Wanneer bepaald wordt dat voor partijen die gewoonten gelden, die 
redelijke personen van gelijke hoedanigheid in analoge situaties in de 
regel toepasselijk achten, dan is daardoor ook de vraag naar de lokale 
fixering van het gebruik beantwoord of, beter gezegd, een juistere vraag
stelling gegeven. „Denn 'vernünftige Personen' in analoger Situation 
werden nur dann einen Brauch für ihren Vertrag akzeptieren, wenn er 
in dem Bereich 'gilt', in dem sie kontrahieren." Of dat het geval is, moet 
in ieder concreet geval vastgesteld worden, de criteria kunnen variëren, 
maar steeds is de wil van „redelijke" partijen maatgevend.5 

Een eenvormige regel voor het gelden van een gebruik in alle mogelijke 
concrete gevallen op te nemen in een wet, zou onjuist zijn, gezien de 
enorme variatie in tijd, plaats en karakter, die de onderhavige transacties 
kenmerkt. Wij moeten bedenken, dat de wet een regelend karakter is 
gegeven, juist om in eerste instantie de partijautonomie recht te doen 
wedervaren en voorts daar waar de handel zichzelf een acceptabel rechts-
regiem heeft verschaft, die niet te verstoren door strakke, noodzakelijk 
abstracte, wetsregels. De regels van de wet zijn slechts bedoeld als richt
lijnen in twijfelgevallen. Het feit dat de gewoonten „parteibezogen" zijn, 
ligt in de lijn van de juiste opvatting dat „The 'reasonable man' in the 
context of a commercial contract, may well be 'the reasonable business
man', rather than the ordinary man in the street".6 Moet een rechter 
testen of een gewoonte verbindend geacht moet worden in een concreet 
geval dan zijn derhalve de standaarden ontwikkeld in de desbetreffende 
tak van handel van belang. 

Daarbij moet steeds in aanmerking worden genomen, dat de E.W. zelf 
geen uitsluitsel geeft over de juridische gelding van een gebruik. Uitein
delijk is beslissend welk rechtskarakter aan het gebruik wordt toegekend 
door de rechter. De binding aan een gebruik betekent derhalve niets 
anders dan dat het, al naar gelang het rechtskarakter in een concreet 
geval, zijn interpretatieve of normatieve functie vervult en daarmee aan 
de gedragingen van partijen een bepaalde betekenis of een bepaald richt
snoer geeft.7 

1 Vg]. Actes 1964 pp. 34 e.V., 49 (schrapping van lid 2 van het oorspronkelijke art. 
14), 278 (heropneming van lid 2 op Duits verzoek). 

2 Vgl. Deel 1 no. 13. 
3 Vgl. H. Dölle, Bedeutung und Funktion der „Brauche" im Einheitsgezetz über den 
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internationalen Kauf beweglicher Sachen, Festschrift für Max Rheinstein 1969, lus 
privatum gentium p. 450. 

4 Vgl. Actes 1964 pp. 34, 35, W. van der Feltz W.P.N.R. 4266 p. 477. 
5 Vgl. Dölle, o.e. nt. 3 p. 451. 
6 Vgl. Fridman, Sale of Goods, 1965 p. 29. 
7 Vgl. Dölle o.e. nt. 3 p. 453, bij wiens betoog ik de opmerking wil maken dat de 

rechter zich daarbij - misschien wel bij voorkeur - niet behoeft te laten leiden door 
de betekenis die aan de handelwijzen van „the reasonable businessman" wordt toe
gekend door een langs de wegen van het i.p.r. toepasselijk verklaard nationaal rechts
systeem. 
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3 Vorm 
Artikel 3 

Vormvrijheid 

26 Artikel 3 bepaalt dat voor aanbod en aanvaarding geen vormvereiste 
geldt en dat ze door getuigen kunnen worden bewezen.1 

De bepaling dat de totstandkoming van internationale koopovereenkom
sten niet aan dwingende vormvoorschriften is onderworpen achtte men 
noodzakelijk in verband met bepalingen in andere rechtsstelsels van tegen
gestelde strekking.2 Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de bepaling 
betreffende de vormloosheid - met name in de commissie-koop - aan 
zware aanvallen heeft blootgestaan.3 Het artikel heeft materieel-rechte
lijke en procesrechtelijke betekenis. Om dit laatste duidelijk te maken is 
de tweede zin aan artikel 3 toegevoegd.4 

De aanvallen op de vormloosheidsbepaling in de E.W.-koop kwamen 
uiteraard met name van die landen waar voor het bestaan van een koop
contract geschrift vereist is.4 De Oostbloklanden met name waren be
vreesd, dat hun handelsondernemingen, gewend aan schriftelijke koop
contracten, gebonden zouden worden voordat er van een document 
sprake was.5 Voor deze vrees is geen grond, betoogde Tune tijdens de 
conferentie en in zijn, als Nederlandse M.v.T. overgenomen, commentaar. 
Artikel 4 lid 1 van de E.W.-totstandkoming bepaalt immers, dat de mede
deling die een persoon richt tot een of meer andere personen met de 
sluiting van een koopovereenkomst als oogmerk slechts een aanbod 
vormt, wanneer zij voldoende nauwkeurig is omschreven om de totstand
koming van de overeenkomst door aanvaarding mogelijk te maken en 
aanduidt dat de aanbieder zich wil verbinden. Deze bepaling geeft z.i. een 
contractspartij gelegenheid om tijdens de onderhandelingen te verklaren, 
dat slechts na de opstelling van een geschrift naar haar opvatting een 
contract tot stand zal zijn gekomen. Een clausule met deze inhoud zou 
opgenomen kunnen worden op haar briefpapier.6 Overigens ligt deze 
uitleg geheel in de lijn van de grondslag van de E.W., dat het aangaan 
van een overeenkomst een vrijwillige beslissing van partijen is. Wanneer 
zij duidelijk laten blijken, dat zij geen bindende overeenkomst wensen 
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aan te gaan totdat zij bijvoorbeeld een formeel geschreven document 
hebben getekend, wordt eerbiediging van deze vrijheid geïmpliceerd door 
de grondslag waarop de E.W. is gebouwd, zodat dit nauwelijks versterkt 
hoeft te worden door een expliciete bepaling in de E W.7 

Behalve tegen mateneelrechtelijke vormvereisten richt de bepaling van 
artikel 3 zich zowel tegen beperkingen van de mogelijkheid van bewijs 
door getuigen als tegen vereisten van geschrift voor de ontvankelijkheid 
van vorderingen. Op specificering in deze zin werd door de Nederlandse 
delegatie ter conferentie aangedrongen. Het desbetreffende formulenngs-
voorstel luidde: „Aucune forme n'est requise ni pour l'offre ni pour 
l'acceptation. Elles peuvent être prouvées notamment par témoins. Aucun 
écrit n'est requis pour la validité du contrat ni pour justifier une action 
en justice".8 

Waar de commissie echter een zo algemeen mogelijke vormvrijheid 
nastreefde, waagde ze zich niet aan specificatie. Zij achtte het gevaar niet 
denkbeeldig dat eventuele leemten in een gespecificeerd artikel aanleiding 
zouden kunnen geven tot a contrano-redeneringen ten aanzien van niet 
genoemde materieel- of procesrechtelijke voorschriften m nationale wet
gevingen, die weliswaar in feite het effect hebben van vormvoorschriften, 
maar niet precies aan de omschrijving m een dergelijk artikel zouden 
voldoen.9 

1 De Franse en Engelse tekst van dit artikel zijn verschillend geformuleerd Dit vloeit 
voort uit de opvatting van de conferentie dat niet gelijkheid in woorden, maar gelijk
heid in betekenis nagestreefd moest worden Vgl O Riese, RZ 1965 ρ 28 nt 63 

2 Vgl Riese RZ 1957 ρ 41 
3 Vgl Actes 1964 pp 38 voor het tegenwoordige artikel 15 van de E W -koop, waar

over Riese о с nt 1 ρ 27 
4 Vgl. E von Caemmerer RZ 1965 ρ 114 
5 Vgl Actes 1964 pp 39, 40, 370 
6 Vgl Μ ν Τ ρ 25 
7 Vgl J Honnold, Unification of the law governing international sales of goods 1966 

Ρ π 
8 Vgl Doc 1964 ρ 503 
9 Vgl. E von Caemmerer o c nt 4 ρ 115 

Comecon-condities; U.C.C.; ECE-condities; O.N.B.W. 

27 De tweede alinea van § 1 der Comecon-condities van 1958 is in 1968 
met gewijzigd. Zij luidt als volgt: 
The order and the offer as well as confirmation of the order or acceptance 
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shall be valid on condition that they are in written form. Written form 
shall be understood to include telegrams and communications by teletype. 
Offers, additions to and changes in the contract shall be accomplished by 
the same procedure, (curs. J.).1 

Aan het vereiste betreffende de schriftvorm is voldaan - inter praesentes -
door ondertekening van het contract of - inter absentes - door uitwisse
ling van brieven, telegrammen of telexmededelingen. Het vereiste heeft 
een dwingend karakter, en de schriftvorm moet beschouwd worden als 
een „substantive requirement of contract".2 

Section 2-201(1) van de UCC luidt als volgt: 
Except as otherwise provided in this section a contract for the sale of 
goods for the price of $ 500 or more is not enforceable by way of action 
or defense unless there is some writing sufficient to indicate that a contract 
for sale has been made between the parties and signed by the party against 
whom enforcement is sought or by his authorized agent or broker. 
Het artikel draagt als opschrift „Formal requirements; Statute of Frauds". 
De tekst heeft betrekking op geschrift als voorwaarde voor de ontvanke
lijkheid van vorderingen hetgeen in de praktijk uiteraard dezelfde bete
kenis heeft als een vormvoorschrift. In het i.p.r. wordt het ook als zodanig 
gekwalificeerd.3 

In de ECE-condities verschillen de vormvoorschriften al naar gelang de 
aard van de contracten en de soort der goederen. 
Supply of Plant and Machinery for Export Nos. 188 en 574 (artikelen 1 
en 2) en Supply and Erection of Plant and Machinery Nos. 188A en 
574A vereisen zelf een schriftelijk contract voor de toepasselijkheid der 
condities - zij gaan er van uit - „save as varied by express agreement 
accepted in writing by both parties". 

Export and Import of Sawn Softwood No 410 (artikel 2) en International 
Sale of Citrus Fruit No. 312 (artikel 2) beschouwen in geval van een 
bindend aanbod het contract als gesloten bij ontvangst van de aanvaar
ding per aangetekende brief, of door middel van telegram, telefoon of 
telex, onmiddellijk door een aangetekende brief bevestigd. 
Export and Import of Solid Fuels (Augustus 1958) (artikel B4) (Slip 
Note) schrijft voor dat aanvaarding of bevestiging per brief, telegram, 
telex, telefoon of gewoon mondeling kan geschieden. 
Waar uit al deze condities blijkt dat partijen vrij zijn in de wijze waarop 
zij een contract sluiten mits hun uiteindelijke overeenstemming blijkt, 
mag men bovengenoemde bepalingen als bewijs-voorschriften kwalifi
ceren. 
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Artikel 3.2.4.1. O.N.B.W. bepaalt: „Tenzij de wet anders bepaalt, kan 

een verklaring in iedere vorm geschieden, en kan zij in een of meer 
gedragingen besloten liggen." 

1 De hier en elders geciteerde vertaling van de Comecon-condities is ontleend aan 
Berman, I.C.L.Q. 1958 pp. 665 e.v. en het Bulgaarse Staatsblad. Vgl. Deel I no. 15 
nt. 3 en bijlage 7. 

2 Vgl. A. Goldstajn, The formation of the contract. Unification of the law governing 
international sales of goods 1964 p. 42. 

3 Vgl. E. von Caemmerer RZ 1965 p. 115 noot 57 (slot) en de aldaar in noot 58 
vermelde litteratuur. 
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4 Aanbod 
Artikelen 4 lid 1 en 5 lid 1 

Aanbod, openbaar aanbod 

28 Een mededeling die een persoon richt tot een of meer bepaalde per
sonen met het doel een koopovereenkomst te sluiten, vormt slechts dan 
een aanbod, wanneer zij voldoende bepaald is om mogelijk te maken dat 
door aanvaarding ervan de overeenkomst tot stand komt, en eruit blijkt 
de wil van de aanbieder om zich te binden. 
Uit de tekst van het onderhavige artikel 4 lid 1 zou men a contrario 
kunnen afleiden, dat een mededeling die niet gericht is „tot een of meer 
bepaalde personen" geen aanbod vormt. In deze gedachtengang zou het 
openbaar aanbod, advertenties en andere aanbiedingen aan het publiek, 
in het algemeen geen aanbod zijn in de zin van de wet.1 De Zweedse 
afgevaardigde naar de conferentie, Hellner, huldigde ook na de conferen
tie deze mening.2 

De Duitse afgevaardigde, von Caemmerer, schrijft echter, dat op de con
ferentie het besluit was gevallen dat de wet geen expliciete bepaling be
treffende het openbaar aanbod, en met name het „aanbodkarakter" 
daarvan, moest inhouden en dat de beoordeling daarvan aan de rechter 
zou worden overgelaten.3 

De mening van von Caemmerer wordt m.i. gesteund door de verslagen 
van de conferentie.4 Twijfel zou kunnen rijzen, omdat in de plenaire 
zitting een amendement dat expliciet bepaalde dat de wet het openbaar 
aanbod niet bestreek, werd verworpen.5 Toch lijkt de a contrario-redene-
ring van Hellner mij niet juist. Men mag uit het niet-vermelden van het 
openbaar aanbod geen stellingname van de conferentie betreffende het 
„aanbodkarakter" afleiden. Men komt dan in strijd met de bedoeling der 
conferentie die in de meeste gevallen met de niet-vermelding van een 
kwestie juist beoogde a contrario-redeneringen te vermijden. 
„Das Gesetz ist dem Römischen Entwurf gegenüber verkürzt und verein
facht worden. Nicht selten sind Änderungs- oder Ergänzungsanträge 
nicht deshalb abgelehnt worden, weil man die mit ihnen verfolgte Ge
danken missbilligte, sondern weil sie zu sehr ins Detail gingen. Man 

124 



fürchtete, dass der Richter sonst bei anderen, nicht so ins einzelne gehen
den Vorschriften zum Gegenschluss gedrängt würde, anstatt das Gesetz 
frei nach den mit seinen Normen verfolgten Zwecken auszulegen und 
gegebenenfalls zu ergänzen."6 

In dit licht gezien mag men uit de verwerping - en ook uit het gebrek aan 
overeenstemming in de speciale commissie daaraan voorafgaande - van 
het zoeven genoemde amendement ter plenaire zitting m.i. slechts afleiden, 
dat men de beoordeling van het karakter van het, in de internationale 
handelspraktijk niet zo belangrijke, openbaar aanbod uiteindelijk aan de 
rechter wilde overlaten. Unificatie van rechtsregiem van het openbaar 
aanbod werd derhalve met dit artikel niet beoogd. 

1 Vgl. F. Schmidt, The International Contract Law in the Context of Some of Its Sources, 
A.J.C. L. 1965 p. 6. 

2 J. Hellner, PM, Den uniforma lagen urn slutande av avtal om internationella kop av 
lösa saker, Dec. 18, 1964. 

3 Vgl. RZ 1965 p. 118, 119. 
4 Vgl. Actes 1964 pp. 202, 203, 204, 205, 221, 233, 234. 
5 Vgl. Actes 1964 p. 305. 
6 Vgl. von Caemmerer, o.e. nt. 3 p. 107. 

Verplichtingswil, vrijblijvend aanbod 

29 In artikel 4 van de E.W. wordt het aanbod gedefinieerd en afgegrensd 
van de uitnodiging tot het doen van een aanbod (invitatio ad offeren
dum).1 Dit onderscheid bestaat in het merendeel der bekende rechtsstel
sels.2 Het onderscheid is van belang omdat een voorstel dat een aanbod 
genoemd mag worden, indien geaccepteerd, onmiddellijk een contract 
kan opleveren, hetgeen niet het geval is met een voorstel dat niet meer 
inhoudt dan een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 
Ingevolge de in artikel 2 uitgedrukte voorrang van de partijwil kan degeen 
die een voorstel doet met zoveel woorden bepalen of dit beschouwd moet 
worden als een aanbod of slechts als een invitatio ad offerendum. 
Hoe moet echter een voorstel beoordeeld worden, wanneer hij dit niet 
uitdrukkelijk heeft gedaan? 

Artikel 4 lid 1 bepaalt o.m. dat er geen sprake is van een aanbod, ook al 
is overigens de inhoud van het voorstel voldoende bepaald of bepaalbaar, 
wanneer de wil van de aanbieder om zich te binden er niet uit blijkt. De 
verplichtingswil van de aanbieder moet aantoonbaar zijn om een mede
deling tot aanbod te stempelen. 
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In de opvatting van de ontwerpers heeft dit niets met het vraagstuk van 
de herroepelijkheid te maken. Ook een mededeling die herroepelijk is, 
vormt, zolang zij niet is herroepen, wanneer de verplichtingswil van de 
aanbieder blijkt, een aanbod in de zin van de wet, hetgeen wil zeggen dat 
de auteur ervan een aanvaarding tegen zich moet laten gelden. Het gaat 
derhalve om de wil om bij aanvaarding door de tegenpartij gebonden te 
zijn. Met gebondenheid wordt in deze samenhang dus geduid op hetgeen 
de Duitsers „Geltung", „Wirksamkeit", of „Annahmefähigkeit" noe
men.3 De term aanbod betekent dan: aanbod, geschikt om geaccepteerd 
te worden en dan een overeenkomst op te leveren, in tegenstelling tot een 
vrijblijvend aanbod dat in verband met een corresponderende aanvaar
ding niet een overeenkomst oplevert. Het is duidelijk dat een herroepelijk 
aanbod, mits voor herroeping aanvaard, wel een overeenkomst op
levert.4 

De verplichtingswil moet uit het aanbod zelf blijken. Op de innerlijke, 
niet waarneembare, wil van de aanbieder kan geen acht geslagen worden.' 
Op dit punt was het Romeinse ontwerp nog niet helemaal duidelijk, het
geen kritiek ontmoette.6 De algemene opvatting ter conferentie was dat 
aan de bedoeling van de aanbieder geen exclusieve waarde mocht worden 
gehecht, maar dat een objectief criterium gehanteerd moest worden: wat 
mag de ontvanger uit de mededeling opmaken? Mag hij haar opvatten 
als een aanbod, dan geldt zij als zodanig tegenover haar auteur, ook al 
was er bij deze bijvoorbeeld sprake van reservatio mentalis.7 Artikel 4 
lid 2 geeft aan wat men in aanmerking kan nemen om het karakter van 
de mededeling te bepalen. 

1 Vgl. E. von Caemmerer, RZ 1965 p. 116. 
2 Vgl. Formalion of contracts I 1968 p. 77. 
3 Vgl. von Caemmerer o.e. nt. 1. 
4 Vgl. M. N. S. Troelstra, Het vrijblijvend aanbod, diss. 1924 p. 44. 
5 „I am here merely concerned with the outward manifestations of an offer, that is, 

with such an intent of the offeror of which a court of justice can take notice, but not 
with ideas or proposals which exist solely in the offerors mind." Vgl. G. Κ. Α. 
Lagergren, The formation of the contract. Unification of the law governing inter
national sales of goods, 1966 p. 56. 

6 Vgl. Doc. 1964 pp. 435, 444. 
7 Vgl. Doc. 1964 p. 445, Actes 1964 p. 206. 
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Bepaalbaarheid 

30 Wij hebben reeds geconstateerd, dat een voorstel geen aanbod ge
noemd mag worden, wanneer daaruit niet blijkt van de wil van degeen 
die het voorstel doet om bij aanvaarding van de aangezochte gebonden 
te zijn. 
Het kan echter ook mogelijk zijn, dat de verplichtingswil van de aanbieder 
weliswaar duidelijk blijkt, zijn voorstel echter niettemin geen aanbod ge
noemd kan worden, omdat de inhoud niet voldoende bepaald is. 
Dit probleem kan op twee manieren opgelost worden. Wanneer in het 
voorstel bijv. geen prijs genoemd wordt, kan daarin niettemin bepaald 
zijn op welke manier een prijs vastgesteld kan worden d.m.v. een verwij
zing naar prijsbepaling door een derde, marktprijs of iets dergelijks. De 
E.W. verzet zich daartegen m.i. niet, in aanmerking genomen artikel 2. 
Het probleem wordt echter moeilijker, wanneer ook een dergelijke ver
wijzing in het voorstel ontbreekt. Aan de hand van de wet moet dan wor
den nagegaan of de inhoud van het voorstel voldoende bepaal(d)(baar) is. 
Het aanbod moet zo bepaald zijn, dat door een verklaring van aanvaar
ding een overeenkomst tot stand kan komen. Wanneer is aan deze voor
waarde voldaan? 

In de toelichting op het ontwerp van 1958 werd gezegd, dat een „simple 
acceptance from the offeree" voldoende moest kunnen zijn.1 

Hieruit meen ik te kunnen afleiden, dat men bedoelde dat in het aanbod 
een complete overeenkomst moet worden voorgesteld.2 De inhoud van 
het aanbod zal dan moeten bestaan uit de inhoud van de te sluiten over
eenkomst. Voor de vraag of het aanbod al dan niet volledig is worden 
dan echter bepalend de vereisten die aan de bepaal(d)(baar)heid van de 
inhoud van een koopovereenkomst worden gesteld.3 

Een essentiale van de koopovereenkomst wordt gevormd door overeen
stemming over zaak en prijs. Moet het aanbod een prijs inhouden? In de 
opvatting van de ontwerpers van de E.W. niet. 

Ondubbelzinnig blijkt dit, wanneer de Eenvormige Koopwet van toe
passing is. Artikel 57 van deze wet bepaalt, dat wanneer een contract is 
gesloten (!) zonder dat de prijs is vastgesteld of een voorziening is getrof
fen voor de bepaling van de prijs de koper gehouden is de prijs te betalen, 
die de verkoper ten tijde van de sluiting van de overeenkomst placht te 
berekenen. Het kritische punt in dit artikel, dat overigens niet onberispe
lijk is geformuleerd, is de mogelijkheid tot vaststelling van de door de 
verkoper gewoonlijk in rekening gebrachte prijs. Bestaat deze mogelijk-
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heid niet, dan is m.i., vanwege gebrek aan overeenstemming over de prijs, 
geen contract tot stand gekomen. Het doet niet ter zake of de prijs op 
andere wijze bepaalbaar is. Ontbreken aanknopingspunten in het hem 
voorgelegde geval zelf- zijn die dus ook niet uit de voorgeschiedenis af 
te leiden - dan mag de rechter alleen de in de wet genoemde maatstaf 
hanteren. 
Ontbreekt deze maatstaf, dan kan hij geen soelaas bieden.4 Deze beper
king is te danken aan Franse interventie. Artikel 67 van het ontwerp 
E.W.-koop bepaalde namelijk, dat wanneer geen regelmatig door de ver
koper berekende prijs aanwijsbaar is, de koper een redelijke prijs moest 
betalen, die zo mogelijk berekend zou worden aan de hand van de markt
prijs op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 
De bepaling van de prijs werd op deze wijze in dit geval aan de rechter 
overgelaten. Echter: „Les commerçants français ne veulent pas que le 
prix soit fixé par un juge, si honorable soit-il, car c'est une méthode trop 
incertaine, surtout dans le commerce international", betoogde Tunc ter 
Conferentie.5 Op welke marktprijs wordt gedoeld, zo vroeg hij zich af, 
op die in het land van de verkoper, van de koper, of van de rechter? Hij 
vatte „Ie premier et, sans doute, le dernier amendement présenté par la 
délégation française" als volgt samen: bestaat er geen door de verkoper 
gewoonlijk berekende prijs, maar zijn partijen overeengekomen zich te 
refereren aan een koers, of aan het oordeel van een derde, dan is er sprake 
van een geldig contract; bestaat er een door de verkoper regelmatig bere
kende prijs, ook dan is er een contract tot stand gekomen; maar is er 
bijvoorbeeld noch een prijslijst, noch een vastgestelde prijs, noch een 
regelmatig door de verkoper in rekening gebrachte prijs voorhanden, dan 
kan er geen contract ontstaan. Of andere verkopers van dezelfde of soort
gelijke waren wel de nodige gegevens voor een prijsbepaling door de 
rechter zouden kunnen verschaffen, doet dus in de huidige versie van 
artikel 57 E.W.-koop niet ter zake.6 

M.i. werpen op deze wijze de bepalingen van de E.W.-koop een schaduw 
vooruit op de totstandkoming van het contract, waardoor de evenwichtig
heid van de E.W.-totstandkoming kan worden verstoord. 
De E.W.-totstandkoming gebruikt namelijk nergens de termen „koper" 
en „verkoper". M.i. is dit juist. Bovendien is, zoals reeds enkele malen is 
gereleveerd, in de wordingsgeschiedenis van de E.W.-totstandkoming de 
tendens te constateren, dat men aanbieder en aangezochte volledige zeg
genschap over de reikwijdte en het effect van hun eigen verklaringen 
wenste toe te kennen. Dit evenwicht wordt verstoord, wanneer de E.W.-
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koop, en met name artikel 57 daarvan, toegepast moet worden. De waar
de van de wilsverklaringen van een beweerde koper kan dan afhanke
lijk zijn van het al of niet bestaan van een door de beweerde verkoper 
regelmatig berekende verkoopprijs 
Het gevolg van het bestaan daarvan is immers, dat de gedragingen van 
de verkoper in het verleden bepalen of een aanbod compleet is en, of een 
overeenkomst ontstaat door aanvaarding daarvan. 
Dit lijkt mij voor de aanbieder-aspirantkoper of aangezochte-aspirant-
koper weinig aantrekkelijk Het voornaamste bezwaar is wel, dat een 
eventuele koper bij het uitbrengen van een offerte of antwoord daarop 
slechts weet óf deze handeling een, misschien-nog-niet gewenste, overeen
komst zal opleveren, wanneer hij op de hoogte is van de gewoonte van 
de eventuele verkoper. In dat geval is hij' m staat de reikwijdte van zijn 
wilsverklaring te overzien. Het lijkt mij toe, dat dit over het hoofd is 
gezien bij de schepping van de mogelijkheid tot aaneenkoppelmg van de 
beide wetten. Men krijgt de indruk, dat de ontwerpers niet hebben voor
zien dat daardoor, terwijl zij steeds hebben getracht de belangen van 
aanbieder en aangezochte gelijk te behandelen, de verkoper, aanbieder of 
aangezochte, een strategische positie is toegekend, die hem vrijwaart 
voor de totstandkoming van een contract op andere dan de voor hem 
gebruikelijke condities. Ondanks de evenwichtigheid m de E.W.-totstand-
koming ontstaat hierdoor een zekere „Verkauferfreundlichkeit", hetgeen 
uitgelegd zou kunnen worden als een bevoordeling van de traditioneel 
exporterende landen. Een dergelijke kritiek wordt wel eens gehoord ten 
aanzien van de ECE-condities betreffende industne-produkten.7 

1 Vgl. Doc. 1964 p. 426 
2 In dezelfde zin G Κ Α. Lagergren, Formation of contract, in Unification of the law 

governing international sales of goods 1966 ρ 57 
3 Hierbij maakt het verschil of de E W -koop al dan met van toepassing is In het, 

voor ons niet relevante, geval dat alleen de E W -totstandkoming wordt ingevoerd 
luidt artikel 4 lid 2 „Cette communication s'interprète et se complète par 1) les 
négociations préliminaires, 2) les habitudes qui se sont établies entre les parties, 
3) les usages et 4) toute règle applicable en matière de contrat de vente (nummering 
en cursivering van mij) In het vervolg van de tekst wordt er van uitgegaan dat de 
eerste drie bronnen ontbreken en slechts overblijft bron 4 die in het Nederlandse 
wetsontwerp luidt de bepalingen van de Eenvormige wet inzake de internationale koop 
van roerende lichamelijke zaken, aangezien men ook deze wet in Nederland wil in
voeren 

4 Vgl O Riese RZ 1965 pp 67 e ν 
5 Vgl Actes 1964 pp 104 
6 Vgl Actes 1964 pp 101 e ν 
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7 Vgl W Lorenz, Formularpraxis und Rechtsvereinheithchung im internationalen Kauf
recht, Zeitschrift fur das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht, Heft 2 1963 pp 
152, 153 

Comecon-condities; U.C.C.; ECE-condities; O.N.B.W. 

31 In de Comecon-condities is niet bepaald hoe gedetailleerd de inhoud 
van een mededeling moet zijn om een aanbod genoemd te kunnen worden. 
Voor de ECE-condities geldt hetzelfde.1 

Section 2-204(3) van de U.C.C, bepaalt: „Even though one or more terms 
are left open a contract for sale does not fail for mdefiniteness if the 
parties have intended to make a contract and there is a reasonable certain 
basis for giving an appropriate remedy." Het commentaar hierop maakt 
de bepaling volkomen duidelijk: „ . . . commercial standards on the point 
of 'mdefiniteness' are intended to be applied, this Act making provision 
elsewhere for missing terms needed for performance, open price, remedies 
and the like". In het commentaar op de bepaling die een geschrift vereist 
(het in het voorafgaande geciteerde Statute of Frauds) wordt duidelijk 
gemaakt dat daarin de vermelding van een prijs niet behoeft voor te 
komen: „if the price is not stated in the memorandum it can normally 
be supplied without danger of fraud".2 Komt het naderhand tot menings
verschillen dan is het eiser toegestaan een redelijke prijs te vorderen, 
bijvoorbeeld op basis van een prijslijst, catalogus of marktprijzen in de 
omgeving 

Artikel 6.5 2 10 O.N.B W. bepaalt: „De verbintenissen die partijen op 
zich nemen moeten bepaalbaar zijn". Blijkens de Toelichting wordt voor 
de bepaalbaarheid beslissend geacht of de vaststelling naar tevoren vast
staande criteria kan geschieden. 

1 Export and import of Sawn Softwood bevat de clausule (Artikel 4 1) „Prices shall 
be fixed in the contract with due regard to the agreed terms of sale" Artikel 4 1 van 
Export and Import of Hardwood Logs and Sawn Hardwood from the Temperate 
Zone zegt het zelfde Beide condities zijn voorzien van een memo luidend „The at-
tention of the parties is drawn to the fact that on concluding their contract they must 
agree on the following matters Prices etc 

2 De aandacht worde hier gevestigd op Section 2-305 Open Price Term (1) The par
ties if they so intend can conclude a contract for sale even though the price is not set
tled In such a case the price is a reasonable price at the time for delivery if 
(a) nothing is said as to price, or 
(b) the price is left to be agreed by the parties and they fail to agree, or 
(c) the price is to be fixed in terms of some agreed market or other standard as set or 
recorded by a third person or agency and is not so set or recorded 
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Effect van het aanbod, intrekking 

32 Artikel 5 lid 1 van de E.W. bepaalt, dat het aanbod de aanbieder pas 
dan bindt, wanneer het de geadresseerde heeft bereikt; het vervalt, indien 
de intrekking ervan de geadresseerde vóór of gelijktijdig met het aanbod 
bereikt. De eerste zinsnede van dit artikel zegt niets meer dan dat een als 
aanbod te karakteriseren mededeling slechts effect heeft nadat zij de 
geadresseerde heeft bereikt. De binding waarover wordt gesproken heeft 
niets met onherroepelijkheid te maken. De betekenis is slechts dat de 
aan een herroepelijk of onherroepelijk aanbod verbonden rechtsgevolgen 
intreden op het moment dat het de aangezochte bereikt. 
Een onherroepelijk én een herroepelijk aanbod hebben effect als aanbod 
na aankomst bij de aangezochte. Na aankomst is dus ook het herroepelijk 
aanbod geschikt om gecombineerd met een passende acceptatie een over
eenkomst op te leveren. Deze mogelijkheid blijft bestaan totdat het wordt 
herroepen. Wordt een herroepelijk aanbod dus voor herroeping geaccep
teerd dan levert het even zo goed als de combinatie onherroepelijk aan
bod-acceptatie een overeenkomst op. Wanneer er sprake is van een her
roepelijk aanbod en onder welke voorwaarden herroepen kan worden, 
daarover zegt deze bepaling niets. 

Het onderhavige lid van artikel 5 handelt slechts over de intrekking van 
de wilsverklaring van de aanbieder. Het kardinale moment is het tijdstip 
waarop deze de aangezochte bereikt. Tot op dat moment bestaat voor de 
aanbieder de mogelijkheid om zijn (onherroepelijke zowel als herroepe
lijke) aanbod in te trekken. Maakt hij van deze mogelijkheid gebruik, dan 
is het alsof nooit een aanbod heeft bestaan. In aanmerking moet men hier
bij nemen, dat de wet in hoofdzaak gebouwd is op de ontvangsttheorie. 
Een uitzondering op dit in artikel 12 neergelegd beginsel - : „in deze wet 
wordt verstaan onder 'bereiken': afgegeven worden aan het adres van 
degene tot wie de mededeling is gericht" - , vindt men echter in artikel 5 
lid 4 waarover later meer. 

Aangetekend dient dus te worden dat de rechtsgevolgen van een herroe
pelijk en een onherroepelijk aanbod verschillend zijn, maar dat ze gemeen 
hebben dat ze eerst in werking treden doordat „das Angebot mit Zugang 
bei dem Adressaten wirksam wird".1 

1 Vgl. E. von Caemmerer RZ 1965 p. 119. 
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Comecon-condities; U.C.C.; ECE-condities; O.N.B.W. 

33 De eerste alinea van § 1 der Comecon-condities is in 1968 aanzienlijk 
uitgebreid. Uit onderdeel 3 van deze alinea blijkt thans, dat ook volgens 
de Comecon-condities de wilsverklaring van degeen die het initiatief 
neemt tot een overeenkomst, mag worden ingetrokken, mits de intrekking 
de geadresseerde bereikt voor of tegelijkertijd met het aanbod. 
In de U.C.C, is geen bepaling aangaande mogelijkheid van intrekking 
van wilsverklaringen te vinden. De veronderstelling is echter gewettigd 
dat hetzelfde geldt als in de E.W. is bepaald.1 Overigens zij er de aan
dacht op gevestigd dat de vraag naar de mogelijkheid van intrekking van 
een herroepelijk aanbod van weinig praktische betekenis is, aangezien 
dit altijd herroepen mag worden tot het moment waarop de aanvaar
ding effect sorteert.2 

De ECE-condities regelen deze kwestie niet.3 

Ook in het O.N.B.W. vinden we geen bepaling betreffende de intrekking 
van wilsverklaringen.4 De ontwerpers achten, blijkens de Toelichting op 
afdeling 6.5.2., echter „niet twijfelachtig, dat een wilsverklaring die tot een 
andere persoon is gericht, kan worden herroepen, mits de herroeping die 
persoon eerder bereikt dan de wilsverklaring zelf of tegelijk met die wils
verklaring".5 

1 Vgl. E. Farnsworth, U.Pa.L.R. 1962 p. 316. 
2 Het probleem speelt dus in het bijzonder m.b.t. het aanbod, dat na aankomst bij de 

aangezochte onherroepelijk zou zijn. Tot voor kort was, vanwege het consideration-
vereiste, in de common-law rechtssystematiek geen plaats voor een onherroepelijk 
aanbod. Er is dan ook nog geen sprake van „authority". Schlesinger stelt de vraag 
of de regel dat na verzending van een onherroepelijke letter of credit intrekking in 
geen geval mogelijk is, een aanvaarde regel van algemeen contractenrecht mag heten. 
Vgl. Formation of Contracts I 1968 p. 715. 

3 Aan het slot van alle ECE-condities vinden we naast een arbitrageclausule een be
paling betreffende het recht dat toepasselijk is op het contract wanneer dat niet door 
partijen is aangewezen. Zoals reeds eerder is betoogd, komen we daarmee niet verder 
bij de beantwoording van de vraag of een contract is tot stand gekomen. 

4 Vgl. M.v.T. Inleidende opmerking no. 5 p. 742. Vgl. H. Drion, Het totstandkomen 
van overeenkomsten: afd. 6.5.2 van het ontwerp B.W., W.P.N.R. nr. 4828 p. 416. 

5 De algemene regel betreffende het effect van wilsverklaringen vinden we in artikel 
3.2.4. lid 2.: Een tot een andere persoon gerichte wilsverklaring moet om gevolg te 
hebben die andere persoon hebben bereikt. In bepaalde uitzonderingsgevallen zou, 
in de zin van dit artikel, een aanbod ook gevolg hebben, wanneer het de aangezochte 
niet bereikt. Dit wordt duidelijk gemaakt door het vervolg van artikel 3.2.4. lid 2. 
M.i. is echter deze laatste zin te algemeen gesteld en mist de daarin vervatte regeling 
praktische betekenis in het geval dat een aanbod verloren gaat. Het is mij niet duide
lijk, welk voordeel hieraan voor de aanbieder verbonden kan zijn. Voor de wilsver
klaring van de aangezochte is het uiteraard anders. 
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In theorie opent dit artikel zelfs de mogelijkheid, dat de aanbieder schadeplichtig 
wordt, wegens herroeping van een onherroepelijk aanbod, jegens een „aangezochte" 
die nooit een aanbod heeft ontvangen. Men komt dan echter helemaal in strijd met 
de bedoeling van de tweede zin van artikel 3.2.4. lid 2, die de geadresseerde het nadeel 
wíl doen dragen, zodat dit resultaat wel vermeden zal kunnen worden. M.i. gaat de 
bekritiseerde formulering er ten onrechte van uit, dat bij alle wilsverklaringen voor
deel voor de verzender is verbonden aan de aankomst, en voordeel voor de geadres
seerde aan niet-aankomst. Zo het al gelukkig is om hier van voor- en nadeel te spreken, 
hetgeen ik betwijfel, dan is het niettemin zaak om bij de redactie van dergelijke be
palingen in aanmerking te nemen dat dit van geval tot geval verschillend kan liggen. 
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5 Herroepelijkheid en onherroepelijk
heid van het aanbod 
Artikel 5 leden 2, 3 en 4 

Herroepelijk aanbod 

34 Ingevolge artikel 5 lid 2 van de E.W. kan het aanbod, nadat het de 
geadresseerde heeft bereikt, nog worden herroepen, tenzij de herroeping 
niet te goeder trouw of in strijd met goede handelsgebruiken geschiedt, 
dan wel het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt of aangeeft 
dat het bindend of onherroepelijk is. 
Met herroepelijkheid wordt, zoals uit het artikel blijkt, bedoeld de moge
lijkheid om het aanbod in te trekken nadat het bij de aangezochte is 
aangekomen. Wanneer deze mogelijkheid niet bestaat, wordt ook wel van 
een zgn. bindend aanbod gesproken. Met binding is dan echter iets 
anders bedoeld dan in het eerste lid van dit artikel, zoals uit het vooraf
gaande gebleken moge zijn. In de onderhavige bepaling gaat het derhalve 
om de vraag of een mededeling, die door haar aankomst effect heeft en 
als aanbod gekwalificeerd wordt, herroepen mag worden. 
Wat is de betekenis van een „vrijblijvend aanbod"? Hierover werd tijdens 
de conferentie geen eenstemmigheid bereikt. Komt de clausule „vrij
blijvend" in het aanbod voor dan is het aan de rechter om te bepalen of 
het gaat om: 

(1) een invitatio ad offerendum, dus geen aanbod in de zin van de wet;1 

(2) een offerte met voorbehoud van herroeping, een herroepelijk aanbod 
derhalve; 
(3) een vrijblijvend-clausule, die bestanddeel van het contract moet wor
den, en dientengevolge slechts een contract onder ontbindende voor
waarde kan opleveren.2 

Men stond op de conferentie bij de redactie van de onderhavige bepaling 
voor het door Bagge in eenvoudige bewoordingen geschetste probleem: 
moet het aanbod in principe - dus in geval van twijfel - onherroepelijk 
genoemd worden en moet de aanbieder de mogelijkheid hebben om te 
stipuleren dat het herroepelijk is, óf moet, omgekeerd, het aanbod in 
principe herroepelijk zijn met de mogelijkheid voor de aanbieder om het 
tegendeel te bepalen.3 Bovendien was er dan nog de vraag óf, en zo ja, 
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welke, andere gronden dan een expliciete bepaling van de zijde van de 
aanbieder uitzonderingen op de nog te formuleren regel rechtvaardigden. 
De ontwerpen van 1934 en 1937 hadden als regel herroepelijkheid voorop
gesteld, resp. in de artikelen 2 en 3, artikel 3. Het ontwerp van 1958, dat 
tijdens de conferentie ter tafel lag, gaf in artikel 4 lid 2 onherroepelijkheid 
als algemene regel. Steeds was echter voorzien in de mogelijkheid, dat 
het tegendeel van de algemene regels der ontwerpen kon voortvloeien uit 
buiten de wet gelegen bronnen. 

1 Dit wenste o.a. de Internationale Kamer van Koophandel bepaald te zien. Vgl. 
Doc. 1964 p. 440. 

2 Vgl. Actes 1964 pp. 200, 203, 204; E. von Caemmerer RZ 1965 p. 118. 
3 Vgl. Actes 1964 p. 207. 

Compromisformulering 

35 De formulering van een bepaling betreffende de (on)herroepelijkheid 
van het aanbod heeft moeilijkheden opgeleverd vanaf het prille begin van 
de ontstaansgeschiedenis van de Eenvormige Wet. 
Rabel had reeds in „das Recht des Warenkaufs" de verschillende rechts
stelsels geanalyseerd en geconstateerd, dat er op dit punt drie hoofdsyste
men waren te onderscheiden: 
(1) „die Offerte entbehrt der verpflichtenden Kraft; 
(2) die befristete Offerte hat Verpflichtungswirkung; 
(3) jede Offerte verpflichtet".1 

Voorts merkte hij op dat waar „Verpflichtung" bestond, de sanctie daarop 
niet steeds gelijk was. Voor informatie omtrent een groot aantal rechts
stelsels in detail wordt hier naar het werk van Rabel verwezen. Voorzover 
zijn gegevens zijn verouderd, kan men te rade gaan bij schrijvers die in 
het jongste verleden rechtsvergelijkende beschouwingen hebben gewijd 
aan de totstandkoming van overeenkomsten.2 Daardoor is verklaarbaar 
dat de redactie van het onderhavige artikel heel wat voeten in de aarde 
had. 
Toen duidelijk werd dat voor geen der vele amendementen een meerder
heid zou zijn te krijgen, werd aan een comité onder leiding van de Ameri
kaanse gedelegeerde Mentschikoff opgedragen een compromis-oplossing 
voor te bereiden. Nog afgezien van de juridische klippen die het comité 
zou moeten omzeilen (denk aan het probleem der „consideration"), was 
dit een zware opgave vanwege de vaak diametraal verschillende opvat-
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tingen over de praktische wenselijkheden die de diverse gedelegeerden 
huldigden. De Britten gingen er van uit, dat in feite het geval van een 
zakenman die zijn aanbod nooit zou willen herroepen, niet zou voorko
men, terwijl de Hongaarse gedelegeerde benadrukte dat de aangezochte 
een zekere bedenktijd moet hebben en dat hij verplicht zou zijn in haast 
te accepteren wanneer het risico van herroeping bestaat.3 

Toch bleek het mogelijk een het merendeel der gedelegeerden bevredi
gende compromis-formulering te vinden.4 

1 Vgl. Das Recht des Warenkaufs 1936 p. 86. 
2 Vgl. vooral het in belangrijke mate op Rabel's werk steunende artikel van F. Schmidt, 

The International contract law in the context of some of its sources, A.J.C. 
L.Winter 1965 pp. 9 e. v. op p. 10: „A brief resumé of the national variations seems 
justified here, although these are facts often described in legal comparative writing". 
Aan zijn beschouwingen heb ik niets wezenlijks toe te voegen. O.m. bij de bespre
king van de regeling neergelegd in ons Ontwerp voor een Nieuw B.W. zullen enkele 
punten uit zijn, ook aan de voorgeschiedenis der nationale rechtssystemen gewijd, 
betoog aan de orde komen. 

3 Vgl. Actes 1964 pp. 207, 208. 
4 Vgl. Doc. 1964 p. 493 Conf/F/Amend/40. 

Onherroepelijk aanbod 

36 In artikel 5 van de E.W., zo zegt de toelichting bij het Nederlandse 
wetsontwerp zeer kort, is neergelegd dat hèt aanbod in beginsel kan wor
den herroepen, mits is voldaan aan de eisen van de goede trouw en niet 
wordt gehandeld in strijd met de goede gebruiken. 
Nauwkeuriger geformuleerd bepaalt de wet, dat herroeping niet mogelijk 
is (a) wanneer dit in strijd is met de goede trouw; (b) wanneer dit in strijd 
is met goede handelsgebruiken;1 (c) wanneer het aanbod een termijn voor 
aanvaarding bevat; (d) wanneer het aanbod op andere wijze aangeeft dat 
het bindend of onherroepelijk is. Bij (d) moet dan nog aangetekend wor
den, dat lid 3 van artikel 5 bepaalt, dat deze aanduiding door een uit
drukkelijke verklaring kan zijn geschied, maar ook (stilzwijgend) kan 
voortvloeien uit de omstandigheden, de voorafgaande onderhandelingen, 
de tussen partijen gebruikelijk geworden handelwijzen of uit de gewoonte. 

1 Over dit naast elkaar noemen van goede trouw en goede handelsgebruiken zit de vol
gende paragraaf. 
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Comecon-condities; U.C.C.; ECE-condities; O.N.B.W. 

37 De Comecon-condities van 1958 bevatten geen expliciete bepaling 
betreffende de al dan niet herroepelijkheid van het aanbod. Paragraaf 1 van 
die condities bepaalt dat het contract tot stand komt, wanneer degeen die 
een order heeft gegeven de bevestiging daarvan ontvangt, of de aanbieder 
de aanvaarding zonder reserves ontvangt. De opmerking van Berman dat 
een dergelijke bepaling alleen zin heeft als uitgegaan wordt van de onher
roepelijkheid van het aanbod lijkt mij juist. Deze bepaling impliceert in
derdaad dat het aanbod - dat schriftelijk moet zijn - in het algemeen 
dertig dagen bindend is, tenzij daarin een andere periode uitdrukkelijk 
werd genoemd.1 Paragraaf 74 van de condities 1958 verwees voor „rela
tions of parties to the delivery of goods" in zoverre ze niet of niet volledig 
door de Comecon-condities zijn geregeld naar het materiële recht van het 
land van de verkoper. Zouden we er nu van uitgaan dat deze kwestie - de 
al dan niet herroepelijkheid van het aanbod - inderdaad in de Comecon-
condities niet (volledig) zou zijn geregeld en die verwijzing volgen dan 
vinden we ook in de rechtsstelsels der verkopers een in principe onher-
roepelijk aanbod. 

Het is echter de vraag of we die verwijzing ook toepasselijk moeten achten 
op de relatie aanbieder-aangezochte. Overigens is in deze -praecontractuele 
toepasselijke Oost-Europese verhouding vaak niet duidelijk wie koper, wie 
verkoper zal zijn. Van „delivery" is in dit stadium nog geen sprake. 
De Comecon-condities 1968 zijn duidelijker. Daarin wordt bepaald, dat 
een aanbod geacht wordt bindend te zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk iets 
anders is gesteld. 

In het algemeen is naar Amerikaans recht een aanbod herroepelijk.2 Om 
tegemoet te komen aan de behoeften van het handelsverkeer werd in de 
tweede versie van de U.C.C, de mogelijkheid geïntroduceerd om, onder 
bepaalde voorwaarden, een aanbod bindend te maken. Herroepelijkheid 
blijft echter het uitgangspunt. 
Section 2-205 bepaalt dat het schriftelijke en ondertekende aanbod van 
een handelaar om goederen te kopen of te verkopen, waarin bepaald is 
„that it will be held open", niet herroepelijk is, ook al is er van considera
tion geen sprake. Het aanbod is dan onherroepelijk gedurende redelijke 
tijd. De aanbieder zelf kan een termijn stellen, die echter niet langer mag 
zijn dan drie maanden. 
Hoe strikt deze bepaling moet worden geïnterpreteerd blijkt uit het com
mentaar op dit artikel, waarin gesteld wordt: authentication by a writing 
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is the essence of this section, (curs. J.).3 Uit het commentaar op Section 
2-205 van de U.C.C, blijkt bovendien dat de aangezochte, wanneer niet 
is voldaan aan het in die bepaling gestelde vormvereiste, geen beroep 
mag doen op onherroepelijkheid van het aanbod op grond van goede 
trouw of handelsgebruik.4 

In sommige ECE-condities vinden we de bepaling: „Any offer not de
scribed as a firm offer shall not be deemed to be a binding offer."5 Andere 
condities laten zich hier met over uit.6 

Artikel 6.5.2.2. O.N.B.W. bepaalt, dat een aanbod herroepelijk is tenzij 
uit overeenkomst, gewoonte of het aanbod zelf iets anders voortvloeit. 
H. Dnon juicht deze keuze voor herroepelijkheid toe en sluit zich aan bij 
de in de Toelichting geuite opvatting dat de herroepelijkheid „door de 
handelspraktijk als redelijk wordt aanvaard en steun vindt in de juris
prudentie, die ondanks de verdeeldheid van de literatuur sinds vele jaren 
in die zin is gevestigd".7 

Onder de uitzonderingen ten gunste van onherroepelijkheid in het 
O.N.B.W. komt de goede trouw niet voor.8 Wel zegt de Toelichting dat 
onherroepelijkheid uit het aanbod volgt „in alle gevallen waarin degene 
tot wie het aanbod gericht was, dit zo mocht opvatten".9 Daaruit zou 
men kunnen concluderen dat de goede trouw, onder een andere naam, 
dan toch als redelijkheid en billijkheid in concreto een rol zou kunnen 
spelen. 

1 Vgl. H. J. Berman, A.J.C.L. 1958 p. 661; Shinichiro Michida, Possible avenues to 
preparations of standard contracts for international trade on a global level. Unification 
of the law governing international sales of goods 1964 p. 267 n.a.v. paragraaf 1 van 
de Comecon-condities 1958. Dit stemt overeen met Russisch recht. De gedelegeerden 
van Rusland en de andere Comecon-landen, die mee hebben gewerkt aan de ECE-
condities voor natuur- en landbouwprodukten gingen echter akkoord met de daarin 
vervatte regeling. Zie nt. 5. 

2 Vgl. Formation of Contracts I 1968 pp. 747, 748 
3 Daaraan gaat vooraf·', . . . despite settled courses of dealing or usages of the trade 

whereby firm offers are made by oral communication and relied upon without 
more evidence, such offers remain revocable under this Article .. ." (curs. J.) Dat wil 
echter niet zeggen dat steeds een formele ondertekening noodzakelijk is. Vgl Section 
1-201 (39):,,'Signed'includes any symbol executed or adopted byaparty with present 
intention to authenticate a writing " Dit wordt nog verduidelijkt door het commen
taar op deze bepaling, „the inclusion of the authentication in the definition of'signed' 
is to make clear that as the term is used in this Act a complete signature is not neces
sary. Authentication may be printed, stamped or written; it may be on any part of 
the document and in appropriate cases may be found in a billhead or letterhead No 
catalog of possible authentications can be complete ." Hieruit blijkt dat in feite 
de aanwezigheid van een passend geschrift als dwingend vereiste voor de onherroe
pelijkheid geldt 
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4 Vgl. Section 1-203, Obligation of Good Faith: „Every contract or duty within this 
Act imposes an obligation of good faith in its performance or enforcement"; Sec
tion 1-205 handelt over Course of Dealing en Usage of Trade. 

5 Export and Import of Sawn Softwood No. 410 (art. 2.3.); International Sale of 
Citrus Fruit No. 312 (art. 2.2.), Export and Import of Solid Fuels (1958)(art. 3 
Slip Note), Export and Import of Hardwood Logs and Sawn Hardwood from the 
temperate Zone No. 420 (art. 2.3.) 

6 Supply of Plant and Machinery for Export No. 188 en 574; Supply and Erection 
of Plant and Machinery for Import and Export No. 188A en 574A, Import and 
Export of Durable Consumer Goods and of other Engineering Stock Articles No. 730. 

7 Vgl. Toelichting p. 743 en de aldaar vermelde literatuur en jurisprudentie, H. Drion 
Het totstandkomen van overeenkomsten· afd 6 5 2. van het ontwerp В W, W.P.N.R. 
4828/9 p. 416. Met Drion acht ik het gelukkig dat het O N.B.W. een wettelijke grond
slag geeft voor onherroepelijkheid op grond van een bepaling in het aanbod zelf, 
met name vanwege vermijding van dogmatische controverses daaromtrent. Overigens 
geeft deze bepaling temeer aanleiding voor het herhalen van de door Drion gestelde 
vraag of het aanbod in het Ontwerp nu als rechtshandeling geldt of niet. 

8 Opmerkelijk is in dit verband dat in de E W. „good faith" (in de Nederlandse tekst: 
goede trouw) en „fair dealing" (in de Nederlandse tekst nogal dubbelzinnig ver
taald: goede handelsgebruiken) naast elkaar zijn genoemd als grondslag voor de 
onherroepelijkheid van het aanbod. In Section 2-203(1 )(b) van de U.C.C, vmden 
we „fair dealing" als onderdeel van de definitie van „good faith": „In this article 
unless the text otherwise requires . . . (b) 'Good faith' in the case of a merchant 
means honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of 
fair dealing m the trade." Μ ι. bestaat er geen bezwaar tegen om de m de Nederland
se vertaling gekozen term goede handelsgebruiken, waar hij voorkomt naast de term 
gewoonte ι h a. in de E. W., eveneens te interpreteren als een standaard, te hanteren 
in concreto zoals dat bijvoorbeeld ook gebruikt met de m onze wetgeving bekende 
„goede huisvader". 

9 Ongeoorloofdheid van herroeping op grond van de volgens de Hoge Raad in het 
praecontractuele stadium passende goede trouw wordt mogelijk geacht door L. D. 
Pels Rijcken in zijn Leids diescollege 1958 (ongepubliceerd), waarvan ik zo gelukkig 
was kennis te mogen nemen. Vgl. hiertegenover L. Hardenberg, De Onderhandeling, 
W.P.N R. nrs 4969/4971. 

Wanneer heeft herroeping effect? 

39 Het vierde lid van artikel 5 bepaalt, dat de herroeping van het aanbod 
slechts effect heeft, wanneer deze herroeping de geadresseerde bereikt 
vóórdat deze zijn aanvaarding verzendt. Ingevolge artikel 6 lid 2 kan de 
aanvaarding ook bestaan in de verzending van de zaak of de koopprijs of 
in elke andere handeling, die op grond van het aanbod, de tussen partijen 
gebruikelijk geworden handelwijzen of de gewoonte kan worden be
schouwd gelijk te staan met een verklaring van aanvaarding door de 
aangezochte. 

In dit laatste geval moet de herroeping van het aanbod de aangezochte 
bereiken, voordat deze een dergelijke handeling verricht. 
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De aandacht wordt er op gevestigd, dat hier met het oog op de herroeping 
van het aanbod rechtsgevolgen worden verbonden aan de verzending van 
de aanvaarding. Op het algemene beginsel dat voor de wilsverklaring het 
ontvangst-pnncipe geldt (vgl. artikel 12 lid 1), wordt hier een uitzon
dering gemaakt. Dat is bewust gedaan. Men bedenke, dat door het begin
sel van herroepelijkheid van het aanbod een „Schwebezustand"1 ont
staat. „Man muss sich vergegenwärtigen dass bei Uberseegeschäften ein 
Brief oft wochenlang reist; es ist für den Antragsgegner unerträglich, 
dass er womöglich Wochen nach Aufgabe des Annahmeschreibens vom 
Antragsteller ein Telegramm erhält, in dem dieser die Offerte zurückzieht.2 

Deze overweging voert Rabel er toe zich af te vragen of dit niet juist de 
reden is, dat de common law door middel van de „mailbox"-theorie het 
contract tot stand laat komen op het moment van de bezorging van de 
aanvaarding ter post. Deze laatste consequentie wordt in de E.W. echter 
niet getrokken. De verzendings-theorie wordt in zoverre gevolgd, dat na 
de verzending van de aanvaarding herroeping van het aanbod niet meer 
mogelijk is. Maar overigens geldt ingevolge artikel 6 lid 2 het algemene 
beginsel, dat de aanvaarding eerst haar effect heeft bij ontvangst door de 
aanbieder. De verklaring van aanvaarding heeft dus twee verschillende 
effecten. Door haar verzending wordt het aanbod onherroepelijk. Door 
haar ontvangst wordt de weg geopend voor de totstandkoming van het 
contract. 

Het risico voor verlies of vertraging van de verklaring van aanvaarding 
blijft dus bij de aangezochte berusten.3 

Men bedenke echter, dat de wet regelend recht bevat. De aanbieder heeft 
uiteraard de vrijheid om zich herroeping van het aanbod voor te behou
den, zolang hem geen aanvaarding heeft bereikt.4 

1 Vgl. E. von Caemmercr RZ 1965 p. 122. 
2 Vgl. E. Rabel, Das Recht des Warenkaufs, p. 88. 
3 Vgl. G. Lagergren, J. В. L. 1966 p. 24. 
4 Vgl. Von Caemmerer o.e. nt. 1. I.e. Lagergren o.e. nt. 3, p. 25. 

Coroecon-condìtìes; U.C.C.; ECE-condities; O.N.B.W. 

40 De vraag, hoelang de aanbieder de mogelijkheid heeft om zijn aan
bod te herroepen, komt niet aan de orde bij de Comecon-condities, 
omdat deze uitgaan van een onherroepelijk aanbod. 
In het Anglo-Amerikaanse rechtsgebied wordt de onzekerheid die voor 
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de aangezochte uit de herroepelijkheid van het aanbod voortvloeit, ver
zacht omdat de aanvaarding haar effect sorteert op het moment van 
haar verzending (mailbox-rule). Omdat het contract tot stand komt 
op het moment van de verzending van de aanvaarding, mag na dat mo
ment het aanbod niet meer herroepen worden. ' 
Er zijn slechts vier ECE-condities die aandacht besteden aan al dan niet-
herroepelijkheid van het aanbod. 
Export and import of sawn softwood No. 410 en Export and import of 
hardwood logs from the temperate zone bevatten dezelfde bepaling, die 
inhoudt dat, wanneer sprake is van een herroepelijk aanbod, het contract 
wordt geacht tot stand te komen op het moment dat de koper de aanvaar
ding van de verkoper ontvangt door middel van, of bevestigd door, een 
aangetekend geschrift. (2.4) Hieruit valt af te leiden dat de koper-aan
bieder tot op evengenoemd tijdstip zijn aanbod mag intrekken. Merk
waardigerwijs - of misschien juist niet - bevatten deze condities geen 
bepaling voor het geval het herroepelijk aanbod van de verkoper uitgaat.2 

Export and import of solid fuels (augustus 1958) bepaalt in de eerste plaats 
dat, ingeval een der partijen stelt dat er slechts een geldig contract zal zijn 
nadat een enkel geschrift zal zijn opgemaakt, dat partijen eerst gebonden 
zullen zijn wanneer hun beider handtekening op een dergelijk document 
prijkt. Men mag wellicht de veronderstelling wagen, dat in dat geval een 
aanbod tot op dat moment mag worden herroepen. (B 1.) In alle andere 
gevallen komt, wanneer er sprake is van een herroepelijk aanbod, het 
contract tot stand op het moment dat bevestiging van de aanvaar
ding wordt ontvangen. (2.(b)).3 Daaruit mag worden afgeleid, dat tot op 
dat moment het aanbod mag worden herroepen. International sale of 
citrus fruit (april 1958) bepaalt, dat het contract geacht wordt te zijn tot 
stand gekomen wanneer de aangezochte een bevestiging van de aanbieder 
ontvangt. (2.3) Tot op dit moment van ontvangst mag derhalve het aan
bod worden herroepen. 

Het O.N.B.W. art. 6.5.2.2. lid 1. bepaalt dat het aanbod mag worden her
roepen totdat een mededeling houdende aanvaarding is verzonden. De 
aandacht zij er op gevestigd, dat ook in het systeem van het O.N.B.W. het 
ontvangst-principe voor de totstandkoming van de overeenkomst blijft 
gelden ingevolge artikel 3.2.4.2. evenals in de E.W. Ook hier vinden we 
dus tweeërlei effect van de aanvaarding. Door haar verzending wordt het 
aanbod onherroepelijk, door haar aankomst komt de overeenkomst tot 
stand. 
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1 Vgl. Ε. Α. Farnsworth, U.Pa.L.R. 1962 p. 315; W. Lorenz, AcP 159 Heft 3/4 1960 
p. 234. 

2 Deze condities maken bij lezing evenals de condities betreffende industrieprodukten 
de indruk nogal gunstig voor de industrie-landen te zijn, die hier immers meestal 
als koper zullen optreden. Deze indruk wordt gesteund door het feit dat in de hier 
besproken hout-condities herroeping voor de aanbieder-koper tot op een zo laat 
mogelijk moment schijnt te zijn toegelaten, terwijl aan de positie van de verkoper 
in het onderhavige geval geen aandacht is besteed. De eerlijkheid gebiedt echter te 
vermelden dat van echte bevoordeling van industrie-landen slechts ondubbelzinnig 
sprake is in de industrieprodukten-condities. Een zuiver evenwicht in de behartiging 
van de belangen van beide partijen bij een internationale transactie in het praecon-
tractuele stadium lijkt in het algemeen beter te verwezenlijken wanneer in desbetref
fende regelingen gesproken wordt van aanbieder en aangezochte, een rol die nu eens 
traditionele exporteurs, dan weer (vaak noodgedwongen) traditionele importeurs 
te beurt kan vallen. De ECE-condities die onder het hoofd totstandkoming van het 
contract de termen koper en verkoper vermijden blijken dan ook veel evenwichtiger 
te zijn, dan de zojuist bekritiseerde. 

3 Slip Note. 
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5 Dood en intreden handelings
onbekwaamheid der partijen 
Artikel 11 

Het aanbod blijft in stand 

41 Artikel 11 vormt een grondig geamendeerde versie van de tekst die 
oorspronkelijk voorkwam in artikel 4 paragraaf 3 van het Romeinse 
ontwerp. Daarin was bepaald, dat het aanbod herroepen zou mogen 
worden ingeval de dood of het intreden van onbekwaamheid van de 
aanbieder met zich bracht, dat de activiteit waarmee het aanbod in ver
band stond een einde nam. De dood of onbekwaamheid van de aange
zochte zou ten gevolge hebben dat het aanbod verviel. Ter conferentie 
werden de diverse standpunten ten aanzien van dit probleem door de 
voorzitter van het comité samengevat.1 Hij deelde mee, dat Zweden van 
opvatting was dat een verschillende oplossing moest worden gekozen al 
naar gelang de gebeurtenissen in kwestie de aanbieder of de aangezochte 
betroffen.2 

Het Verenigd Koninkrijk prefereerde een gelijke oplossing - vervallen 
van het aanbod - in beide gevallen onverschillig of aanbieder of aange
zochte overleed of onbekwaam werd om te contracteren. Nederland, 
tenslotte, stelde ook één oplossing voor ingeval van dood of onbekwaam
heid van hetzij de aanbieder, hetzij de aangezochte, maar in tegenstelling 
tot het Engelse voorstel gaf Nederland de voorkeur aan handhaving van 
het aanbod in deze gevallen. 

Het comité bleek spoedig unaniem van mening te zijn, dat dood en onbe
kwaamheid van aanbieder en aangezochte gelijk effect zouden moeten 
hebben en uiteindelijk kwam men ook tot het besluit dat het aanbod in 
stand moest blijven tenzij het tegendeel afgeleid zou kunnen worden uit 
de bedoeling van partijen, de gewoonte of de aard van de transactie.3 

Hier zij in herinnering gebracht, dat dit artikel geen betrekking heeft op 
vragen het faillissement betreffende,4 aangezien dit geheel buiten de reik
wijdte van de wet is gehouden. De keuze voor handhaving van het aanbod 
lijkt mij juist, in aanmerking genomen dat in het overgrote merendeel der 
internationale transacties partijen ondernemingen zullen zijn, waarbij 
gebeurtenissen als in dit artikel genoemd nauwelijks ooit relevant zijn. 
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1 Vgl. Actes 1964 p. 208, 209. 
2 Dit is merkwaardig. Artikel 5 van het als amendement ingediende Zweedse voor

ontwerp maakte geen verschil. Vgl. Doc. 1964 p. 504. 
3 Vgl. Actes 1964 p. 210, 235. 
4 Vgl. I.e. nt. 3. 

Comecon-condities; U.C.C.; ECE-condities; O.N.B.W. 

42 Over het effect van dood en intreding van onbekwaamheid vinden 
wij geen regels in de Comecon-condities.1 

Ook de U.C.C, bevat geen expliciete bepaling op dit punt. Voor contrac
ten met een persoonlijk element bevat het Restatement de regel dat het 
aanbod vervalt, tenzij de aanbieder het risico van een dergelijke gebeur
tenis op zich had genomen. Onherroepelijke aanbiedingen blijven als 
regel in stand.2 Niet duidelijk is echter of dat ook het geval is met het 
door de U.C.C, geïntroduceerde onherroepelijk aanbod zonder considera
tion.3 

In het algemeen vervalt naar Amerikaans recht een herroepelijk aanbod 
bij het voorvallen van genoemde gebeurtenissen. 
In beginsel zijn deze regels van toepassing, ongeacht of het gaat om dood 
of onbekwaamheid van aanbieder hetzij aangezochte. 
De ECE-condities voorzien niet in deze eventualiteit. 
Het O.N.B.W. art. 6.5.2.5. stelt als hoofdregel voorop dat het aanbod niet 
vervalt door de dood of het verlies van handelingsbekwaamheid van een 
der partijen. De regel geldt wanneer niets anders voortvloeit uit overeen
komst, gewoonte, billijkheid, of het aanbod zelf. 

1 In de meerderheid der Oosteuropese wetgevingen is geen bepaling dienaangaande 
te vinden. Vgl., Formation of Contracts I 1968 p. 879. Ten aanzien van de dood en on
bekwaamheid van de aanbieder bepaalt de Poolse wet slechts ondubbelzinnig dat het 
aanbod in stand blijft. Vgl. Formation of Contracts pp. 907, 908. 

2 Restatement (Second) § 48 
3 Vgl. o.e. nt. 1 II p. 872. 
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6 Aanvaarding 
Artikelen 6, 8 en 10 

Verschillende wijzen van aanvaarding 

43 Artikel 6 lid 1 E.W. bepaalt, dat de aanvaarding bestaat in een ver
klaring die de aanbieder bereikt, ongeacht op welke wijze. Zoals reeds in 
het voorafgaande werd gezegd, is de betekenis van deze bepaling in de 
eerste plaats gelegen in de vaststelling dat ook voor de aanvaarding het 
ontvangstprincipe geldt. Het ontwerp bevatte een opsomming van com
municatiemiddelen via welke de verklaring ter kennis van de aanbieder 
kon komen. Deze werd ter conferentie geschrapt.1 

Het ontvangstprincipe geldt derhalve algemeen, ongeacht welk van de 
denkbare communicatiemiddelen wordt benut. Het ligt dan ook voor de 
hand dat in het geval dat een verkoper zonder antwoord te geven op de 
order de door de koper bestelde goederen afzendt, de ontvangst van deze 
goederen hetzelfde effect heeft als de ontvangst van een uitdrukkelijke 
verklaring van aanvaarding. Mutatis mutandis geldt hetzelfde ingeval 
van „spontane verzending" van de koopprijs. 

Het is duidelijk, dat in dit geval het risico voor de reis (het transport) 
van de wilsverklaring (de bestelde waren - de prijs) voor rekening van 
de acceptant is. Dit is anders, wanneer artikel 6 lid 2, waarin van het 
ontvangstprincipe wordt afgeweken, van toepassing is. 
Artikel 6 lid 2 is het uiteindelijke resultaat van een Nederlands amende
ment, waarin werd voorgesteld dat met aanvaarding gelijk zou worden 
gesteld de verzending van de goederen en de verzending van de prijs 
overeenkomstig de condities van het aanbod of een nadere handeling die 
met een verklaring van aanvaarding gelijk zou kunnen worden gesteld op 
grond van het aanbod of voorafgaande transacties tussen partijen of 
gebruiken.2 Daaraan was de bepaling toegevoegd, die thans in artikel 2 
lid 2 is vervat, dat het aanbod niet kon bepalen dat stilzwijgen van de 
aangezochte als aanvaarding zou gelden. Deze toevoeging kan hier buiten 
beschouwing blijven.3 

Tegen het Nederlandse voorstel rees verzet van de zijde van Tune. Zijns 
inziens werd door dit amendement een dubbelzinnigheid geïntroduceerd. 

145 



De Actes geven letterlijk zijn opmerking weer: „Il est clair que l'accepta
tion ne peut pas consister dans l'expédition d'une chose quelconque, ni 
dans l'envoi du prix dans des conditions quelconques, mais bien dans une 
délivrance conforme aux exigences des articles 20 et 21 du projet de loi 
sur la Vente ou dans un paiement effectif." Daarna volgde een discussie 
waarvan de portee moeilijk te vatten is.4 

Dat de verzending als beslissend moment werd geaccepteerd, was echter 
het resultaat, en voorts dat ook de verzending van goederen die niet met 
het aanbod (de order) overeenstemmen als aanvaarding gezien moet wor
den zodat de koper dan de contractuele rechten zou kunnen uitoefenen. 
Wanneer de verscheping van niet met het aanbod (de order) overeenstem
mende goederen niet als zodanig zou worden gewaardeerd, zou de ver
koper immers tegen de vorderingen van de koper als verweer kunnen 
aanvoeren, dat geen contract tot stand was gekomen.5 

De aandacht zij erop gevestigd, dat de verzending slechts dan als aan
vaarding geldt wanneer bijvoorbeeld het gaat om een aanbod „to buy 
goods for prompt shipment". Dat er sprake is van een dergelijke order 
moet blijken op grond van het aanbod zelf, de tussen partijen gebrui
kelijk geworden handelwijzen of de gewoonte. Blijkt dat zo te zijn, dan 
is het transportrisico voor de koper-aanbieder en is het de verkoper niet 
meer mogelijk zijn „aanvaarding" te herroepen. 

1 Vgl. Actes 1964 p. 213, 222. 
2 Vgl. Doc. 1964 p. 495, Actes 1964 p. 213. 
3 Vgl. Deel 2 no. 20. 
4 Vgl Actes 1964 pp 213 e ν. Volgens het ontwerp van 1958 diende de verzending te 

zijn „aux conditions de l'offre" (on the terms of the offer). (Volgens de weergave 
op p. 214 van de Actes stelde de Nederlandse gedelegeerde voor een woord uit de 
Engelse tekst van zijn amendement te schrappen dat daarin, volgens de weergave in 
de Documents, in het geheel met voorkwam.) De Zweedse gedelegeerde was, al
thans volgens de Actes, de draad volkomen kwijt. Nadat de Nederlandse gedele
geerde had gezegd dat er een groot verschil was tussen de uitdrukkingen „conditions 
de l'offre" (terms of the offer) en „chose conforme au contrat" (goods which con
form to the contract) wilde Zweden de eerste uitdrukking in de tekst gehandhaafd 
zien omdat het afhing van de op de koop toepasselijke regels of de goederen conform 
het contract zijn. Nu de koopwet het mogelijk maakte voor de koper om de goederen 
te weigeren, zou het vreemd zijn om in de E W.-totstandkoming te bepalen, dat het 
contract is tot stand gekomen zelfs wanneer de goederen met in overeenstemming zijn 
met het aanbod. Hierbij zag hij over het hoofd dat het in dit bijzondere geval ging 
om twee zaken. Prestatie en aanvaarding van de aangezochte vallen samen. De E.W.-
koop gaat uit van weigering van goederen die niet conform een reeds gesloten over
eenkomst zijn. Het is derhalve zaak om de in de verzending gelegen wilsverklaring 
en de prestatie uiteen te houden. Dezelfde handeling kan dan als wilsverklaring gel-
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dig, als prestatie ontoereikend zijn. Vgl. het hieruit voortvloeiende voordeel voor de 
aanbieder m het vervolg van de tekst en de volgende noot. 

5 Hoewel met uit de Actes is op te maken of volledige overeenstemming was bereikt, 
mag men dit concluderen op grond van het feit dat het kennelijk niet ging om 
„livraison de marchandises sans défaut" maar om „expédition dans Pintension de 
conformer au contrat", zoals de aanbieder zich dat voorstelde. Vgl Actes 1964 p. 221. 
De bedoelde verzendingen moesten „sich als Ausdruck eines dem Vertragsangebot 
entsprechenden Erfullungswillen darstellen". Vgl. E. von Caemmerer RZ 1965 p. 124. 
Mag de aanbieder deze handelingen als zodanig waarderen dan mag hij bij zijn actie 
op grond van de non-conformiteit zich baseren op een tot stand gekomen contract. 
Vgl. F. Schmidt, A. J. С L. 1965 p. 19 en de vorige noot. 

Intrekking van aanvaarding 

44 In artikel 10 van de E.W. is bepaald, dat de aanvaarding onherroe
pelijk is. Voorts zegt het artikel dat de aanvaarding niet onherroepelijk 
is, „wanneer de herroeping de aanbieder bereikt voor of gelijktijdig met 
de aanvaarding". Al is het zo dat de lamentabele redactie van het artikel 
zelf roept om correctie, mijn hoofdbezwaar tegen de formulering ligt 
toch in het feit dat hier twee ongelijksoortige zaken in één adem als regel 
en uitzondering worden gepresenteerd. 

De zinsnede na het woord behalve heeft namelijk geen betrekking op 
herroepelijkheid van de aanvaarding maar handelt - evenals artikel 5 lid 1 
ten aanzien van het aanbod - over de mogelijkheid om deze wilsverkla
ring in te trekken. Artikel 5 lid 1 spreekt dan ook over intrekking, en ik 
zie niet in waarom dit in het onderhavige artikel ten aanzien van de aan
vaarding niet is gebeurd.1 

Het is derhalve zo dat beide wilsverklaringen, aanbod en aanvaarding, of 
zij herroepelijk zijn of niet, ingetrokken kunnen worden, mits dit ge
schiedt vóór of op het moment dat de betreffende wilsverklaringen bij de 
geadresseerden arriveren. 
In tegenstelling tot het aanbod is de aanvaarding, wanneer uit de in 
artikel 2 vermelde bronnen met het tegendeel blijkt, in beginsel na aan
komst bij de aanbieder onherroepelijk. 

1 Het artikel is praktisch zonder discussie overgenomen uit het Romeinse ontwerp. 
Slechts werd toegevoegd dat ook een intrekking die gelijktijdig met de aanvaarding 
de aanbieder bereikt, effect heeft. Vgl. Doc. 1964 p. 467; Actes 1964 p. 223. 
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Comecon-condities; U.C.C; E CE-condities; O.N.B.W. 

45 Of een aanvaarding ingetrokken mag worden door middel van een 
bericht dat eerder dan of gelijk met een bericht van aanvaarding de aan
bieder bereikt, blijkt niet uit de Comecon-condities. 
In het Anglo-Amerikaanse recht is een dergelijke intrekking niet mogelijk. 
Het contract komt immers tot stand door de verzending van de aanvaar
ding.1 

In de ECE-condities vinden we op deze vraag geen antwoord. 
In de regeling van het O.N.B.W. schijnt de mogelijkheid van intrekking 
geïmpliceerd te zijn.2 

1 In de moderne literatuur wordt steeds vaker de vraag gesteld of het juist is de mail-
box-rule uit te breiden tot moderne communicatiemedia. In deze lijn ligt de be
slissing in Entores Ltd. v. Miles Far East Corporation, dat het contract tot stand komt 
wanneer het bericht van de aanvaarding door de telex van de aanbieder ontvangen 
wordt. Vgl. (1955) 2A11 E.R. 493. Men is geneigd dit uit te breiden tot telefonische 
communicatie. Vgl. G. Lagergren, Formation of Contract, Unification of the law 
governing international sales of goods 1966 p. 64. 

2 Vgl. Toelichting op titel 3.2.4. p. 742 sub 5. 

Termijn voor aanvaarding 

46 In artikel 8 van de E.W. wordt aangegeven binnen welke termijn een 
aanbod geaccepteerd moet worden. Het is mogelijk dat de aanbieder een 
termijn heeft gesteld en daarbij aanvang en einde van deze termijn nauw
keurig heeft gespecificeerd. Het is ook mogelijk, dat hij een termijn zonder 
meer heeft gesteld. Voorts is het mogelijk, dat de aanbieder zich in het 
geheel niet over een termijn van aanvaarding (of „gelding" van zijn aan
bod) heeft uitgelaten. Voor al deze gevallen geeft het artikel een nadere 
precisering van begin en einde van de in elk van deze gevallen geldende 
termijn. 
In aanmerking genomen het aanvullende karakter van de wet zijn in het 
eerste geval de door de aanbieder uitdrukkelijk vastgestelde regels be
slissend. 
In het tweede geval - wanneer de aanbieder een termijn heeft gesteld zon
der nadere specificatie - is lid 2 van artikel 8 van belang voor de bepaling 
van de aanvang der termijn. 
De in een brief vermelde termijn wordt namelijk ingevolge dit lid van het 
artikel geacht in te gaan op de datering van de brief. Is de termijn gesteld in 
een telegram, dan zijn dag en uur van aanbieding ter verzending beslissend. 
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Heeft de aanbieder zich niet uitgelaten over de duur van de termijn, dan 
moet binnen een „redelijke" termijn worden geaccepteerd. Voor de 
nadere bepaling daarvan worden (aspirant-)acceptant en rechter verwezen 
naar de omstandigheden van de transactie, de snelheid van de door de 
aanbieder gebezigde communicatiemiddelen en de gewoonte.1 Daarbij 
moet m.i. gerekend worden vanaf het moment van de ontvangst van het 
aanbod. 
Is er sprake van een mondeling aanbod dan moet onmiddellijk geaccep
teerd worden, tenzij uit de omstandigheden voortvloeit dat de aange
zochte een bedenktijd heeft. Uiteraard voorzover de aanbieder niet anders 
gestipuleerd heeft, zoals hierboven reeds werd opgemerkt. 
Het in de wet aanvaarde ontvangstprincipe brengt mee, dat in beginsel 
de verklaring van aanvaarding de aanbieder bereikt moet hebben voordat 
de termijn is verlopen, tenzij de aanbieder heeft duidelijk gemaakt dat hij 
met verzending binnen de termijn genoegen neemt. Zoals reeds is vermeld 
wordt in artikel 6 lid 2 afgeweken van het ontvangstprincipe. Logischer
wijs is dan ook in artikel 8 lid 3 bepaald, dat in de gevallen dat volgens 
artikel 6 lid 2 verzending van zaak of prijs of een andere handeling gelijk 
staat met acceptatie, deze handeling binnen de termijn moet worden ver
richt. 

1 Het gaat hier uiteraard in eerste instantie om de gebruiken waaraan in het aanbod is 
gerefereerd. Daarna komen de ingevolge artikel 13 lid 1 van belang zijnde normatieve 
gebruiken in aanmerking. Vgl. E. von Caemmerer RZ 1965 p. 128. 

Comecon-condities; U.C.C. ; ECE-condities; O.N.B.W. 

47 Wanneer in het aanbod geen andere termijn is genoemd, moet een 
aanbod, ingevolge de Comecon-condities, worden aanvaard binnen dertig 
dagen na de verzending van het aanbod. De aanvaarding moet binnen 
de daarvoor geldende termijn ontvangen zijn.1 

Is in het aanbod een termijn voor aanvaarding genoemd, dan moet in 
het Anglo-Amerikaanse recht de aanvaarding binnen die termijn zijn 
verzonden. Of de aanvaarding na afloop van de termijn bij de aanbieder 
aankomt doet, mits van tijdige verzending sprake was, niet ter zake. 
Wanneer in het aanbod geen termijn is genoemd, dan moet verzending 
plaatsvinden binnen een redelijke termijn.2 

De ECE-condities zelf vermelden geen termijn voor aanvaarding. De 
reeds vermelde verschillen tussen de condities voor industrieprodukten 
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en die voor landbouw- en natuurprodukten zijn van belang, wanneer er 
wel een termijn is gesteld. In eerstgenoemde condities moet verzending 
binnen de termijn geschieden, in laatstgenoemde is het de ontvangst die 
telt.3 

Artikel 6.5.2.4. houdt in, dat de aanvaarding van een mondeling aanbod 
onmiddellijk moet geschieden, en die van een schriftelijk aanbod binnen 
redelijke tijd. Voor de hand ligt dat bedoeld is dat de aanvaarding binnen 
die redelijke tijd ontvangen moet zijn, ingevolge artikel 3.2.4.2. 

1 Condities 1968 Hoofdstuk I, § 1 sub IB. 
2 Restatement (Second) § 40(1) E. Farnsworth merkt op dat het uiteraard mogelijk is 

dat de aanbieder ontvangst binnen de termijn als voorwaarde stelt. Vgl. U.Pa. L. R. 
1962 p. 317 nt. 55. 

3 Uitgezonderd Erection and Plant of Machinery abroad No. 188 D en 574D wordt in 
de eerstgenoemde condities, (als bescherming van de verkoper (!)) in het geval de ver
koper aanbieder is, nog als vereiste gesteld dat, wil het contract bindend zijn, hem 
de aanvaarding binnen een week na afloop van de termijn moet bereiken (2.2.) 
Vgl. nr. 53 infra. 
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7 Aanvaarding met vertraging 
of wijzigingen 
Artikelen 9 en 7 

Vertraagde aanvaarding 

48 Uit de opzet van de wet en het ontvangstprincipe vloeit voort, dat 
een instemmende wilsverklaring die de aanbieder bereikt na afloop van 
de geldingsduur van het aanbod, geen effect heeft als aanvaarding. De 
hardheid en onzekerheid, die hieruit in bepaalde gevallen kunnen voort
vloeien, wordt enigszins gematigd door lid 2 van artikel 9 van de 
E.W. Bereikt de wilsverklaring van de aangezochte de aanbieder te laat 
maar blijkt uit de brief of het document waarin zij is vervat, dat ze in 
zodanige omstandigheden is verzonden dat ze de aanbieder bij normale 
overbrenging tijdig zou hebben bereikt dan geldt zij als tijdig. Dit is 
redelijk omdat de aangezochte van een dergelijke vertraging geen verwijt 
kan worden gemaakt, zeker niet wanneer de aangezochte gebruik maakt 
van het communicatiemiddel dat ook door de aanbieder was gebezigd. 
Het risico van de keuze van het communicatiemiddel komt dan ook 
gedeeltelijk voor rekening van de aanbieder. Gedeeltelijk, inderdaad, 
want de aanbieder kan het van toepassing worden van deze regeling ver
hinderen door op korte termijn, mondeling of door verzending van een 
mededeling, de „aanvaardende" partij te verwittigen dat hij zijn aanbod 
als vervallen beschouwt. 

Hij wordt derhalve weliswaar niet zonder meer gebonden door de aan
vaarding, maar moet in actie komen om te vermijden, dat hij in een con
tractuele relatie wordt verwikkeld met de aangezochte die geen reden had 
om aan te nemen dat zijn aanvaarding tardief was. 
Afgezien van dit speciale geval ging de discussie ter conferentie in hoofd
zaak over de vraag of de aanbieder in het algemeen een vertraagde aan
vaarding als geldig zou mogen beschouwen, of dat een dergelijke „aan
vaarding" als een tegenaanbod zou moeten gelden. 
Normaliter zal een te laat arriverende reactie van de aangezochte ook te 
laat verzonden zijn. De regel van artikel 9 lid 2 is dan niet van toepassing. 
De overeenkomst komt niet tot stand . . . tenzij de aanbieder dat wenst. 
Lid 1 van dit artikel bepaalt namelijk dat de aanbieder de verklaring van 
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de aangezochte toch als tijdig kan beschouwen, mits hij de aanvaardende 
partij daarvan op korte termijn, mondeling of door verzending van een 
mededeling, verwittigt. Dit moet gezien worden als een verlenging van de 
geldigheidsduur van zijn aanbod. 
De vertraagde aanvaarding is dus geen tegenaanbod, dat door de originele 
aanbieder geaccepteerd kan worden. Tegen een dergelijke regeling werden 
ter conferentie overwegende bezwaren geuit. 
In de eerste plaats treedt, wanneer men een vertraagde aanvaarding als 
tegenaanbod beschouwt, een rolwisseling van partijen op. Volgens het 
schema begint dan alles van voren af aan opnieuw.1 Het tegenaanbod is, 
evenals het oorspronkelijk aanbod, een redelijke tijd geldig, maar kan 
ook herroepen worden evenals het aanbod in het algemeen. Bovendien 
is het de vraag of door een bepaling in de wet in die zin dat een vertraagde 
aanvaarding automatisch een tegenaanbod wordt, niet afbreuk wordt 
gedaan aan het beginsel van de heerschappij van de aangezochte over zijn 
wilsverklaring. Deze aanvaarding zou dan toch in elk geval moeten vol
doen aan alle vereisten aan een aanbod gesteld.2 

Daartegenover staat, dat wel nauwelijks denkbaar is dat geldigverklaring 
van de aanvaarding door de aanbieder (m.a.w. verlenging van zijn aan
bod), in strijd zou kunnen zijn met de wensen van de aangezochte. 
Daarbij moet nog worden aangetekend dat, in tegenstelling met de door 
de ontwerpers verworpen opzet, de aanbieder in de huidige formulering 
van de wet nauwelijks bedenktijd (lees: tijd voor speculatie) heeft. Zijn 
bericht moet op korte termijn volgen.3 

Artikel 9 lid 1 heeft betrekking op alle wijzen van aanvaarding, artikel 9 
lid 2 spreekt echter alleen over aanvaarding per brief of ander document. 
Op deze plaats blijft de vraag nog open, wanneer een vertraagde aanvaar
ding effect heeft - of zo men wil: wanneer het contract tot stand komt-, op 
het tijdstip dat zij bij de aanbieder arriveert of,... op het tijdstip dat deze 
laatste zijn protest had moeten verzenden (zoals vereist door lid 2), casu 
quo zijn bericht van instemming met de vertraagde aanvaarding verzendt. 

1 Met name wilde men „l'échange continuel de notes et de contrenotes" vermijden. 
Vgl. Actes 1964 p. 218. 

2 Vgl. Actes l.c.nt. 1. 
3 De term „korte termijn" heeft hier dezelfde betekenis als in de E.W. inzake de koop 

en is derhalve" een in de gegeven omstandigheden zo kort mogelijke termijn, te 
rekenen van het tijdstip waarop de handeling redelijkerwijs kan worden verricht". 
Vgl. M.v.T. p. 17. 
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Comecon-condities; U.C.C.; ECE-condities; O.N.B.W. 

49 Ook op dit punt zijn de Comecon-condities in 1968 belangrijk uit
gebreid en verduidelijkt. In de eerste plaats is een bepaling opgenomen 
dat een aanvaarding die de aanbieder na de in het aanbod bepaalde 
termijn, of - wanneer geen termijn was gesteld - na dertig dagen 
bereikt, geldt als een nieuw aanbod. Blijkt echter uit de vertraagde aan
vaarding dat ze binnen genoemde termijnen was verzonden dan geldt 
dezelfde regel als vervat in de E.W. artikel 9 lid 2. De aanbieder moet 
onmiddellijk in actie komen om de totstandkoming van een contract te 
verhinderen.1 

De U.C.C, bevat geen vergelijkbare bepaling. 
Het Restatement gaat er van uit, dat een vertraagd arriverende aanvaarding 
op zijn minst een nieuwaanbodis, dat op de gebruikelijke manieren kan wor
den aanvaard. Er treedt op die manier echter rolwisseling van partijen op. 
Voor het geval dat een vertraagde aanvaarding tijdig werd verzonden, 
geeft het Amerikaanse recht geen duidelijke regel. Het meest spreekt 
echter voor de opvatting dat in dit geval de goede trouw vereist dat de 
aanbieder moet protesteren wanneer hij zich terug wil trekken.2 Doet hij 
dit niet dan komt het contract tot stand. 
Ook in de ECE-contracten vinden wij geen bepalingen gewijd aan het 
effect van een vertraagde aanvaarding. Enkel trekt de aandacht dat in 
sommige condities-betreffende industrieproducten een tijdig verzonden 
aanvaarding nog effect heeft mits zij aankomt binnen een week na afloop 
van een eventueel gestelde termijn.3 

Het O.N.B.W. art. 6.5.2.8. lid 1 geeft als algemene regel dat een vertraag
de aanvaarding geen effect heeft. Twijfel daarover wenste men uit te 
sluiten, door in het artikel uitdrukkelijk te bepalen dat een vertraagde 
aanvaarding geldt als een nieuw aanbod. 
In artikel 6.5.2.8. lid 2 wordt een aanvaarding die tijdig is verzonden 
maar vertraagd gearriveerd, gelijkgesteld met een tijdige aanvaarding, 
tenzij de aanbieder onverwijld van de vertraging mededeling doet aan de 
acceptant. Wat het effect is van een dergelijke verklaring, is duideüjk. 
De algemene regel van lid 1 is daar van toepassing. 
Lid 1 is de algemene regel, in lid 2 is de bijzondere regel gegeven voor het 
geval het voor de aanbieder duidelijk kenbaar is, dat de vertraagde aanvaar
ding tijdig is verzonden. Volgens de tekst van het artikel is alleen in het 
laatste geval een mededeling van de aanbieder nodig om de totstandko
ming van een overeenkomst te verhinderen. 
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Zo eenvoudig is de constructie blijkens de Toelichting echter niet. In de 
Toelichting op het tweede lid wordt gezegd, dat in andere, dan daar 
bedoelde, gevallen ook sprake kan zijn van een mededelingsplicht voor 
de aanbieder op grond van het maatschappelijk gebruik, de in de kring 
der betrokken heersende „moraal" en de omstandigheden.4 (Curs. J.) 
De algemene regel is kennelijk niet zo algemeen bedoeld als de tekst van 
6.5.2.8. lid 2 doet verwachten. Dat komt er op neer dat, afgezien van het 
bijzondere geval van lid 2, ook in het algemeen in een groot aantal situa
ties de aanbieder zal moeten protesteren, wil hij verhinderen dat ondanks 
een vertraagde aanvaarding een overeenkomst tot stand komt. 
Deze, zijns inziens te gemakkelijke en ongerechtvaardigde, abdicatie van 
de wetgever wordt door H. Drion bekritiseerd.5 Bovendien lijkt hem beter 
om bij vertraging in de aanvaarding een mededelingsplicht van de aan
bieder als algemene regel voorop te stellen, wanneer hij de totstandkoming 
van de overeenkomst wil verhinderen. 

De mededeling acht hij niet nodig, wanneer uit aanbod of gewoonte 
voortvloeit dat zij overbodig is of de aanvaardende partij zonder meer 
had moeten begrijpen dat door haar aanvaarding de beoogde overeen
komst niet tot stand zou komen. 
De algemene regel, de mededelingsplicht, geldt in zijn voorstel echter met 
name, wanneer de vertraagde aanvaarding tijdig was verzonden. 

1 Deze regel is ook te vinden in het Russisch, Bulgaars, Hongaars en Joegoslavisch 
recht. Vgl. Formation of Contracts 1968 II pp. 1556 e.V. 

2 Restatement (Second) § 73 o.e. nt. 1 pp. 1553 e.V. 
3 Vgl. no. 47 nt. 3. 
4 Vgl. Toelichting p. 748. 
5 Vgl. W.P.N.R. nr. 4828 p. 417, met name het voorstel van een nieuwe formulering 

van artikel 6.5.2.4. lid 1 gecombineerd met artikel 6.5.2.8 lid 2. 

Aanvaarding met wijzigingen 

50 In de traditionele - schematische - visie, dat een contract tot stand 
komt door aanbod en aanvaarding van het aanbod, kunnen problemen 
rijzen wanneer de aanvaarding niet volledig overeenstemt met het aanbod. 
In artikel 7 van de E.W. vinden we bepalingen die daarop betrekking 
hebben. 
Strikt schematisch bezien ligt de conclusie voor de hand dat in dit geval 
geen contract is tot stand gekomen. Het is de vraag echter of het wenselijk 
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is partijen onder alle omstandigheden toe te staan te profiteren van dit 
uitvloeisel van de dogmatiek. 
Het resultaat daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een partij, die 
beide partijen oorspronkelijk contractueel gebonden achtten toen er geen 
wolkje aan de lucht was, na het uitziften van gebruikte standaard
formulieren, aan zijn oorspronkelijk veronderstelde verbintenis zou kun
nen ontsnappen wanneer wijziging van omstandigheden zijn prestatie 
moeilijker maakt, duurder maakt, of in het algemeen minder aantrekke
lijk. Het klassieke voorbeeld daarvan kennen we: „the battle of the 
forms". De aanbieder doet zijn aanbod op een gedrukt formulier en de 
aangezochte manifesteert zijn instemming door een eigen formulier terug 
te zenden. Bevatten beide formulieren, in geringe mate, verschillende 
termen, dan staat het elk der partijen vrij later te beweren dat vanwege 
deze afwijking geen sprake was van een aanvaarding maar van - bijvoor
beeld - een tegenaanbod.1 

Artikel 7 lid 1 van de E.W. stelt inderdaad een algemene regel overeen
komstig de schematische voorstellingswijze voorop, door te bepalen dat 
een aanvaarding die aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen be
vat, geldt als een weigering en een tegenaanbod vormt. Daarmee wordt 
uitgesproken, dat voor de totstandkoming van een overeenkomst een 
ongeclausuleerde aanvaarding nodig is. 
In artikel 7 lid 2 wordt, met het oog op de eisen van de praktijk, de regel 
van lid 1 echter verfijnd in dier voege dat onderscheid gemaakt moet 
worden al naar gelang de aanvaarding al dan niet wezenlijk afwijkt van 
het aanbod. Wanneer een antwoord op een aanbod dat strekt tot aanvaar
ding aanvullingen of afwijkingen die de voorwaarden van het aanbod niet 
wezenlijk aantasten bevat, dan geldt, ingevolge artikel 7 lid 2, dit ant
woord toch als aanvaarding, tenzij de aanbieder op korte termijn bezwaar 
maakt tegen de verschillen; doet hij dit niet dan wordt de inhoud van de 
overeenkomst bepaald door de voorwaarden van het aanbod zoals gewij
zigd bij de aanvaarding.2 

Buiten beschouwing kunnen m.i. in dit verband blijven de door Schle
singer genoemde gevallen, waarin het antwoord overeenstemt met het 
aanbod, hoewel bij oppervlakkige beschouwing discrepanties lijken te 
bestaan.3 

Schlesinger geeft als voorbeelden: (a) er zijn verschillen in de bewoor
dingen maar niet in de betekenis van aanbod en aanvaarding; (b) de 
aanvaarding noemt voorwaarden uitdrukkelijk die niet uitdrukkelijk in 
het aanbod zijn genoemd maar daarin feitelijk besloten liggen (door feite-
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lijke uitleg vaststelbaar); (c) de aanvaarding noemt voorwaarden uit
drukkelijk, die het aanbod niet met zoveel woorden vermeldde, maar 
daarin door het rechtssysteem worden geïmpliceerd (de aanvullende be
palingen van de E.W. bijv.). 
Het gaat hier over wijzigingen die het uiteindelijke contract doen afwijken 
van het voorstel van de aanbieder op ondergeschikte punten. De aanbie
der blijft echter meester over zijn eigen wilsverklaring en kan door in 
actie te komen - bezwaren te uiten - de totstandkoming van een dergelijk 
gewijzigd contract verhinderen.4 

Een wezenlijk afwijkende aanvaarding doet geen contract tot stand ko
men. Daarop is immers de hoofdregel van artikel 7 lid 1 toepasselijk. 
Een moeilijke zaak lijkt mij echter, dat de aanbieder de wezenlijkheid der 
afwijkingen moet beoordelen en daar zijn gedrag naar richten. Verschil 
van mening daarover is mogelijk. Een voorzichtige aanbieder zal dan ook 
wijs doen reeds bij geringe twijfel te protesteren om niet in contractuele 
relaties verwikkeld te raken, die hij niet wenst. 

1 Vgl. E. A. Farnsworth, U.Pa. L. R. 1962 p. 322. 
2 Hier doorbreken terecht de eisen der praktijk het schema. Vgl. E. Rabel, Das Recht 

des Warenkaufs 1936 p. 101. „Da die Geschäftsleute und Juriste einig sein, dass der 
Vertrag zustandegekommen ist, also nicht etwa Dissens in ganzen vorliegt, macht 
die Frage grosse Schwierigkeiten, welche Geschäftsbedingungen gelten sollen". 
Partijen zelf zullen het daar zelden over eens worden. Wanneer derhalve twijfel 
blijft bestaan kan dit artikel zijn diensten bewijzen. 

3 Vgl. R. B. Schlesinger Formation of contracts I p. 125. 
4 Hij moet dan bezwaar maken „op korte termijn". Deze term is in de E. W.-totstand

koming niet gedefinieerd, maar heeft dezelfde betekenis als in de E. W.-koop. Vgl. 
E. von Caemmerer, RZ 1965 p. 136. Het betreft hier derhalve „een in de gegeven om
standigheden zo kort mogelijke termijn, te rekenen van het tijdstip waarop de han
deling redelijkerwijs kan worden verricht". Vgl. M.v. T. p. 17. 

Comecon-condities; U.C.C.; ECE-condities; O.N.B.W. 

51 Uit de Comecon-condities 1968 blijkt thans duidelijk dat een aan
vaarding die een voorbehoud bevat geldt als een nieuw aanbod. 
De U.C.C. Section 2-207 bevat een bepaling die het oog heeft op twee 
typische situaties blijkens het commentaar. 
Enerzijds betreft de bepaling de situatie dat wilsovereenstemming is 
bereikt na mondelinge onderhandelingen en/of informele corresponden
tie, die wordt gevolgd door een formele bevestiging of memorandum van 
de zijde van een der partijen waarin de voorwaarden zijn vervat waarover 
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overeenstemming is bereikt alsmede voorwaarden waarover geen discus
sie is geweest. Anderzijds gaat het om het geval dat een telegram of brief 
die zijn bedoeld als afsluiting of bevestiging van een overeenkomst, onder
geschikte voorstellen bevat. 
Subsection 1 bepaalt dat een duidelijke en passende uiting van aanvaar
ding of geschreven bevestiging die binnen redelijke tijd is verzonden het 
effect heeft van een aanvaarding, ook al bevatten zij aanvullende voor
waarden, of voorwaarden die verschillen van hetgeen deel uitmaakte van 
het aanbod of de wilsovereenstemming, tenzij de aanvaarding uitdrukke
lijk afhankelijk is gesteld van instemming met de aanvullende of ver
schillende voorwaarden. 
Subsection 2 laat daarop volgen dat de aanvullende voorwaarden geïnter
preteerd moeten worden als voorstellen ter aanvulling van het contract. 
Zijn partijen kooplieden dan worden deze voorwaarden onderdeel van 
het contract, tenzij in het aanbod duidelijk was bepaald dat het slechts 
aanvaard kon worden zoals het was, de voorwaarden het contract wezen
lijk wijzigen of bezwaren tegen de wijzigingen reeds kenbaar zijn gemaakt 
of worden gemaakt binnen redelijk termijn nadat de aanbieder kennisge
ving ervan heeft ontvangen.2 

De ECE-condities bevatten geen bepaling gewijd aan dit probleem, maar 
de verwachting is gewettigd dat ze het in belangrijke mate voorkomen.3 

In artikel 6.5.2.8. van het O.N.B.W. vinden wij kort en bondig de regel, 
dat een aanvaarding die niet volkomen bij het aanbod aansluit als een 
nieuw aanbod geldt. Men kan zich afvragen of het woord „volkomen" 
hier wel op zijn plaats is. 

1 Het merendeel der Oost-Europese rechtsstelsels beschouwt een gekwalificeerde aan
vaarding als een nieuw aanbod. Vgl. Formation of Contracts 1968 II p. 1013. 

2 Letterlijk luidt subsection 2 van dit artikel dat als opschrift draagt „Additional 
terms in Acceptance or Confirmation": Between merchants such terms become part 
of the contract unless: 
(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer; 
(b) they materially alter it; or 
(c) notification of objection to them has already been given or is given within a 
reasonable time after notice of them is recieved." 
Te vermijden dat de „battle of the forms" ten gevolge heeft dat, vaak op grond van 
onbeduidende verschillen, elk van beide partijen beweert dat er van een contract geen 
sprake is, vormt het hoofddoel van de opneming van deze regel die in strijd is met 
het Restatement (Second) § 60. De oplossing wordt min of meer revolutionair 
genoemd in Formation of Contracts 1968 II p. 962. 

3 Vgl. E. A. Farnsworth, U. Pa. L. R. 1962 p. 322. 
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8 Ontvangstprincipe en moment van 
totstandkoming 
Artikel 12 lid 1 

Ontvangstprincipe 

52 In artikel 12 lid 1 wordt met zoveel woorden duidelijk gemaakt, dat 
de wet uitgaat van het ontvangstprincipe. Dat verklaringen de geadres
seerde moeten bereiken, betekent dat zij moeten worden afgegeven aan 
het adres van degene tot wie de mededeling is gericht. De mededelingen 
behoeven niet door de geadresseerde zelf in ontvangst te worden geno
men; afgifte aan zijn adres is voldoende. 

Aangeknoopt wordt dus bij een uiterlijk waarneembaar feit. Dit is -
hoewel niet altijd - gemakkelijker bewijsbaar dan het feit dat de ge
adresseerde werkelijk heeft kennis genomen van de mededeling. Boven
dien is de verklaring na de ontvangst buiten de invloedssfeer van de ver
zender geraakt en terecht merkt de Nederlandse Memorie van Toelichting 
dan ook op dat omstandigheden die na dit tijdstip veroorzaken dat de 
mededeling niet onmiddellijk ter kennis komt van degene voor wie zij is 
bestemd, voor diens risico komen. Deze regel heeft daarbij het voordeel, 
dat chicaneuze gedragingen van de aanbieder, zoals o.m. het ongelezen 
laten van de aanvaarding wanneer deze hem door veranderde omstan
digheden niet meer welgevallig is, geen effect sorteren. 
Het ontvangstprincipe geldt waar het woord „bereiken" wordt gebruikt. 
Wij hebben reeds gezien, dat ingevolge artikel 6 lid 2 het verzendings-
principe geldt, wanneer de aanvaarding bestaat in een der andere, aldaar 
met een verklaring gelijkgestelde, handelingen. 

Er is nog een uitzondering over de reikwijdte waarvan verschil van 
mening mogelijk is. Zoals wij hebben gezien, bepaalt artikel 5 lid 4 dat 
herroeping van het aanbod slechts gevolg heeft, wanneer zij de aange
zochte bereikt voordat deze zijn aanvaarding heeft verzonden. Betekent 
dit nu dat voor de aanvaarding het verzendingsprincipe geldt, wanneer 
sprake is van een herroepelijk aanbod? Dat zou inhouden dat de aange
zochte bevrijd zou zijn van het risico dat zijn verklaring verloren gaat en, 
zuiver schematisch geredeneerd, dat de overeenkomst niettemin tot stand 
gekomen zou zijn, hoewel de aanbieder geen acceptatie heeft ontvangen. 
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Deze consequentie wordt door Schmidt getrokken. Hij schrijft: „Thus, 
the offeror is bound from the time of the despatch of the acceptance. To 
apply the 'Zugangsprinzip' would mean that an additional condition had 
to be fulfilled, namely that the letter of acceptance will reach the address 
of the offeror within the time prescribed in Article 8".1 Zoals ik reeds bij 
artikel 5 heb opgemerkt, moet echter verschil worden gemaakt tussen 
tweeërlei effect van de aanvaarding ingeval van een herroepelijk aanbod. 
Door de verzending van de aanvaarding wordt de aanbieder herroeping 
van het aanbod onmogelijk gemaakt. Maar niet meer dan dat. Voor de 
totstandkoming van de overeenkomst is nodig, dat de aanvaarding de 
aanbieder binnen de vereiste termijn bereikt. De aangezochte draagt het 
risico voor verloren gaan of vertraging van zijn wilsverklaring. Heeft de 
aangezochte zijn aanvaarding verzonden, en daardoor voor de aanbieder 
herroeping onmogelijk gemaakt, dan komt toch geen overeenkomst tot 
stand, wanneer de aanvaarding de aanbieder niet bereikt binnen de daar
voor gestelde termijn. Ingevolge artikel 8 lid 1 heeft deze verklaring in 
beginsel geen effect als aanvaarding.2 Dan is na afloop van deze termijn 
uiteraard ook geen sprake van enige binding van de aanbieder. 

1 Vgl. F. Schmidt, A.J.C.L. 1965 p. 22. 
2 afgezien uiteraard van de bijzondere gevallen voorzien in artikel 9. 

Comecon-condities; U.C.C.; ECE-condities; O.N.B.W. 

53 De Comecon-condities gaan uit van de ontvangsttheorie. Zoals reeds 
vermeld komt het contract tot stand op het moment dat degene die een 
order heeft gegeven de bevestiging daarvan ontvangt, of degeen die een 
aanbod heeft gedaan bericht van aanvaarding ontvangt, ingevolge § 1. 
In de U.C.C, zijn geen aanwijzingen te vinden, dat de in het Anglo-
amerikaanse rechtsgebied geldende mailbox-rule zou zijn verlaten. Der
halve is voldoende dat de aanvaarding is verzonden om een contract te 
doen ontstaan.1 

De ECE-condities zijn niet eenstemmig. Met name valt op dat in de 
condities betreffende industrieprodukten de verzendingstheorie wordt 
gehuldigd en in de condities betreffende landbouw- en natuurproducten 
de ontvangsttheorie. 
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Supply of plant and machinery for export No. 188: 
Verkoper-aangezochte: 
contract wordt geacht tot stand te komen door verzending van aanvaar
ding door de verkoper binnen een eventueel door de koper gestelde 
termijn. (2.1.) 
Verkoper-aanbieder : 
contract wordt geacht tot stand te komen door de verzending van aan
vaarding door de koper binnen een eventueel door de verkoper gestelde 
termijn, maar er is geen sprake van een bindend contract wanneer dit 
bericht de verkoper niet bereikt binnen een week na afloop van de ter
mijn. (2.2.) 

Supply and erection of plant and machinery for import and export No. 
188a: 
Verkoper-aangezochte: zie boven (2.1.) 
Verkoper-aanbieder: zie boven (2.2.) 

Erection of plant and machinery abroad No. 188 D: 
ÌVie verkoper of koper is speelt geen rol: 
contract wordt geacht tot stand te komen wanneer een partij na een 
bindend aanbod van de ander te hebben ontvangen binnen een eventueel 
door de aanbieder gestelde termijn een aanvaarding verzendt. (2.1.) 

Export and import of sawn softwood No. 410: 
Verkoper-aanbieder: 
contract wordt geacht tot stand te komen, wanneer er sprake is van een 
onherroepelijk aanbod dat een termijn bevat, op het moment dat de 
verkoper een aanvaarding d.m.v. aangetekend geschrift (of daardoor 
bevestigd) ontvangt. (2.1.) 
contract wordt geacht tot stand te komen, wanneer er sprake is van een 
onherroepelijk aanbod zonder termijn, op het moment dat de verkoper 
een aanvaarding d.m.v. of bevestigd door aangetekend geschrift van de 
koper ontvangt binnen redelijke termijn die de veertien dagen niet over
schrijdt. (2.2.) 
Koper-aanbieder: 
contract wordt geacht tot stand te komen, wanneer sprake is van een her
roepelijk aanbod, op het moment dat de koper de aanvaarding van de 
verkoper ontvangt d.m.v. of bevestigd door aangetekend geschrift. (2.4.) 
Niet wordt gehandeld over het geval dat er sprake is van een onherroepe
lijk aanbod door de koper. 
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Niet wordt gehandeld over het geval dat er sprake is van een herroepelijk 
aanbod van de verkoper. 

Supply of plant and machinery for export No. 574: 
Verkoper-aangezochte: zie No. 188 (2.1.) 
Verkoper-aanbieder: zie No. 188 (2.2.) 

Supply of plant and machinery for import and export No. 574 A : 
Verkoper-aangezochte: zie No. 188 (2.1.) 
Verkoper-aanbieder: zie No. 188 (2.2.) 

Erection of plant and machinery abroad No. 574 D: 
zie No. 188 D. 

Import and export of durable consumer goods and of other engineering 
stock articles No. 730 
zie No. 188 

International sale of citrus fruit (april 1958): 
Wie verkoper of koper is speelt geen rol. 
Wanneer sprake is van een onherroepelijk aanbod, wordt het contract 
geacht tot stand te komen wanneer de aanbieder de aanvaarding van de 
andere partij ontvangt, binnen de door de aanbieder gestelde termijn of 
wanneer geen termijn is vastgesteld, binnen een redelijk termijn, die 
partijen in hun individuele contracten mogen vaststellen. (2.1.) 
Wanneer er sprake is van een herroepelijk aanbod wordt het contract 
geacht te zijn tot stand gekomen wanneer de aangezochte een bevestiging 
van de aanbieder ontvangt. (2.3.) 

Export and import of hardwood logs and sawn hardwood from the tem
perate zone No. 420: 
Zie No. 410 

Export and import of solid fuels (august 1958): 
Wie verkoper of koper is speelt geen rol. 
Wanneer een der partijen een enkel geschrift opgemaakt wil zien treedt 
binding eerst op wanneer hun beider handtekeningen op dat document 
zijn geplaatst. (B.l.) 
In andere gevallen: 
Wanneer sprake is van een onherroepelijk aanbod komt het contract tot 
stand bij ontvangst van de aanvaarding, mits deze ontvangst plaats vindt 
binnen de gestelde termijn of, wanneer geen termijn is gesteld, binnen 
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veertien dagen na het aanbod. De aanvaardende partij mag van de andere 
partij bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding verlangen. (B.2.(a) 
Wanneer sprake is van een herroepelijk aanbod, komt het contract tot 
stand bij de ontvangst van de bevestiging. (B.2.(b)) 

Ingevolge artikel 3.2.4. lid 2 van het O.N.B.W. geldt ook voor de aan
vaarding het ontvangstprincipe. 

1 Vgl. E. A. Farnsworth, U.Pa.L.R. 1962 p. 317; M. Aubrey I.C.L.Q. 1965 p. 1013; 
W. Lorenz AcP 1960 p. 227. 

Moment van totstandkoming 

54 Zoals wij hebben gezien, is sinds 1936 gewerkt aan een eenvormige 
wet betreffende de totstandkoming van contracten, mede, omdat men 
wilde komen tot een uniforme bepaling van het moment van totstand
koming van een internationaal contract. Het belang daarvan achtte men 
met name groot, omdat de E.W.-koop-ontwerpen op verschillende plaat
sen verwezen naar het moment van totstandkoming. 
Op het eerste gezicht is het dan ook verwonderlijk, dat de E.W.-totstand-
koming geen bepaling bevat die dat moment aanwijst. Artikel 12 van het 
Romeinse ontwerp bepaalde, dat het contract tot stand kwam op het 
moment dat de verklaring van aanvaarding de aanbieder bereikte.1 

Ook de huidige versie van de E.W.-koop verwijst meerdere malen naar 
het moment van totstandkoming van het contract.2 De huidige versie van 
de E.W.-totstandkoming wijdt daaraan echter geen bepaling. Twee argu
menten waren vooral doorslaggevend voor het besluit tot schrapping van 
artikel 12 van het Romeinse ontwerp: Artikel 12 vormde slechts een her
haling van hetgeen reeds uit de voorafgaande artikelen voortvloeide en 
voorts was de in artikel 12 vervatte definitie niet in overeenstemming met 
het werk van het koop-comité.3 

Het is duidelijk dat het tweede argument belangrijk is. En bij kennisne
ming van de artikelen in de E.W.-koop, die referen aan het tijdstip van 
totstandkoming, blijkt inderdaad dat niet steeds het tijdstip van ontvangst 
van de aanvaarding bedoeld kan zijn. Deze artikelen vertonen, in de 
woorden van Schmidt, „such a weakness in legislative technique that a 
solution along the lines suggested in article 12 would seem almost beyond 
reach".4 
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a. Het tijdstip van totstandkoming kan ingevolge artikel 1 E.W.-koop 
van belang zijn voor de al dan niet toepasselijkheid van die wet, aangezien 
het bepalend kan zijn voor de intemationaliteit van de transactie; 

b. Ingevolge artikel 22 van dezelfde wet kan het bepalend zijn voor de 
levertijd; 
с Ingevolge artikel 23 voor de plaats van levering; 
d. Ingevolge artikel 57 voor de bepaling van de koopprijs;5 

e. Ingevolge artikel 36 is bekendheid van de koper met gebreken van de 
zaak op het moment van sluiting van de overeenkomst van belang; 

f. Ingevolge artikel 99 is bekendheid van de verkoper met het verloren 
gaan of de waardevermindering van de zaak op het moment van de slui
ting van de overeenkomst van belang; 
g. Ingevolge artikel 38 is bekendheid van de verkoper met de mogelijk
heid van doorzending zonder overlading op het moment van de sluiting 
van de overeenkomst van belang. 
h. Ingevolge artikel 46 is bij de berekening van een aan de koper toege
stane verlaging van de prijs de waarde van de zaak op het moment van 
sluiting van de overeenkomst van belang; 

i. Ingevolge artikel 10 is voor de beoordeling of een tekortkoming we
zenlijk is in de zin van de E.W.-koop van belang, wat de tekortschietende 
partij wist of had moeten weten op het moment van sluiting van de over
eenkomst; 
j . Ingevolge artikel 74 is voor de beoordeling of bepaalde omstandig
heden een tekortschietende partij van aansprakelijkheid bevrijden van 
belang, welke omstandigheden zij naar bedoeling van partijen bij de 
sluiting van de overeenkomst gehouden was in aanmerking te nemen, 
te boven te komen of te vermijden; 
k. Wanneer ondanks een tekortkoming de overeenkomst niet ontbonden 
wordt, dan wordt ingevolge artikel 82 de tekortschietende partij niet tot 
een hogere vergoeding gehouden dan voor het verlies dat de tekortschie
tende partij bij de sluiting van de overeenkomst als mogelijk gevolg van 
haar tekortkoming had voorzien of had moeten voorzien; 
1. Bij ontbinding op grond van een tekortkoming kan ingevolge artikel 
86 de schadevergoeding worden gesteld op het bedrag van het werkelijk 
geleden verlies, waaronder dan wordt begrepen de gederfde winst die de 
tekortschietende partij op het moment van sluiting van de overeenkomst 
als mogelijk gevolg van haar tekortkoming heeft voorzien of had moeten 
voorzien. 
Dit alleen al maakt duidelijk, dat deze bepalingen onaanvaardbaar 
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zouden worden wanneer in al deze gevallen slechts dat ene moment, de 
ontvangst van de aanvaarding door de aanbieder, in aanmerking zou 
mogen worden genomen.6 Daarbij komt, zoals de Amerikaanse gedele
geerde uiteenzette, dat de bovengenoemde artikelen van de Eenvormige 
Koopwet „concernent plus une question 'd'engagement' que celle de la 
'conclusion du contrat'". 

Deze juiste opmerking werd voorafgegaan door een beschrijving van de 
wijze waarop in de regel commerciële contracten worden gesloten.7 Om 
deze reden had zij reeds eerder betoogd, dat de tekst van de wet duidelijk 
moest maken, dat tot het bestaan van een contract geconcludeerd zou 
mogen worden, zodra men dit uit de gedragingen van partijen kon aflei
den, ook al was het niet mogelijk „to pin-point" het precíese moment van 
totstandkoming.8 

Zou men nu artikel 12 handhaven in de oorspronkelijke vorm dan zou de 
rechter bij de toepassing van de bovengenoemde artikel van de E.W.-koop 
niet meer uit het doel van elk van deze bepalingen mogen afleiden in 
welke zin het daargenoemde moment verstaan moest worden. Wilde men 
dit niet dan zou artikel 12 uitgebreid moeten worden met een aantal ver
schillende definities. 
Aangegeven zou dan moeten worden, welk moment men voor de toe
passing van elk artikel van de E.W.-koop waar het moment van totstand
koming genoemd was, in aanmerking zou moeten nemen. Een aldus 
uitgedijd artikel zou dan echter nog niet voldoende zijn omdat dit mo
ment ook afgestemd zou moeten zijn op de regeling van de rechtsgevolgen 
van koopovereenkomsten in nationale rechtsstelsels - in gevallen dat de 
E.W.-koop niet van toepassing zou zijn. 

Zou men dit niet doen en bovendien de toepassing van de bovengenoemde 
artikelen van de E.W.-koop niet problematisch willen laten worden, dan 
zou men de reikwijdte van deze definitie-bepaling moeten beperken tot 
de E.W.-totstandkoming alleen. Maar daarin was zij overbodig, omdat 
ze in wezen niet anders dan een herhaling vormde van hetgeen reeds in 
de voorafgaande artikelen was bepaald.9 

Dat een oplossing langs de lijnen, gesuggereerd door artikel 12 van het 
Romeinse ontwerp wellicht buiten bereik lag vanwege de door de ont-
werpers gebezigde werkwijze, wordt door Schmidt geïllustreerd aan de 
hand van artikel 36 van de E.W.-koop, dat ook door von Caemmerer 
reeds was aangevoerd.10 

Hij zet de redenering van von Caemmerer voort, komt tot dezelfde con
clusie maar breidt de argumentatie nog iets verder uit. 
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Von Caemmerer had betoogd, dat uit het doel van artikel 36 voortvloeit, 
dat het tijdstip waarop de koper zichzelf definitief bindt, beslissend zal 
moeten zijn voor de kwestie of hij al dan niet wist dat de goederen niet 
in overeenstemming waren met het contract. Artikel 12 hielp ons echter 
niet om dat moment te ontdekken en dat doet geen enkele regel die ver
wijst naar het tijdstip van totstandkoming van het contract. De zwakheid 
van de gebezigde techniek bestaat namelijk volgens Schmidt, en ik 
heb dat reeds eerder opgemerkt, in het feit dat artikel 36 van de eenvor
mige koopwet en artikel 12 van het Romeinse ontwerp „exist" - ik heb 
daarvoor geen ander woord - op verschillende niveaus van abstractie. 
De koopwet handelt over koper en verkoper, het Romeinse ontwerp, en 
ook de huidige E.W.-totstandkoming, handelt over aanbieder en aange
zochte. Schmidt vat deze juiste constatering dan samen als volgt: 
„In a Law on Contracts the drafters have offer and acceptance as their 
instruments and with these terms are able to delimit a moment, such as 
the moment when the offeror or the offeree became bound or the moment 
when both of them are bound. But the time when the buyer becomes 
bound cannot be described in terms which have reference to another 
legal qualification, namely a person's capacity as offeror or offeree. This 
is simply because the buyer may be seen as the offeror or the offeree 
depending on from whom the offer originated, i.e. the buyer or the seller". 
Men moet in aanmerking nemen dat van de 13 artikelen in de eenvormige 
koopwet die de term „het sluiten van de overeenkomst" (meestal: lors de 
la conclusion du contrat - the time of conclusion of the contract) bevatten 
er 7 verwijzen naar de koper of de verkoper. Dezelfde kritiek als ten 
aanzien van artikel 36 geuit, geldt derhalve voor de artikelen 22, 23, 38, 
46, 57 en 99 van de eenvormige koopwet. 

Het bovenstaande wettigt de conclusie, dat wij in de eenvormige koopwet 
niet te maken kunnen hebben met slechts één moment, t.w. de ontvangst 
van de aanvaarding. Misschien is ook de voorzichtige conclusie gewettigd, 
dat men dacht aan de periode tussenbet moment van de verzending van de 
aanvaarding en het moment dat beide partijen tenslotte gebonden zijn.11 

Dat de E.W.-totstandkoming geen exact moment van totstandkoming 
aangeeft, is in de eerste plaats daarom niet zo belangrijk, omdat een 
rechter slechts zelden de precíese dag behoeft te weten en bovendien kan, 
wanneer deze wetenschap wel noodzakelijk is, het doel van deze artike
len der E.W.-koop in aanmerking genomen worden om het relevante 
moment te bepalen. Het is mogelijk dat verschillende rechters tot ver
schillende conclusies kunnen komen en dat daardoor de uniformiteit in 

165 



gevaar komt. Daaraan hoeft men niet zwaar te tillen en ik verenig me dan 
ook gaarne met de slotopmerking van von Schmidt: „ . . . a lack of uni
formity within such a narrow area as the time of the despatch of the offer 
to the time of the communication of the acceptance will most likely not 
do much harm". 1 2 

1 Verder bevatte het artikel nog een fictie. Wanneer de aanvaarding niet was binnen
gekomen binnen de gestelde termijn, maar op grond van artikel 8 van het Romeins 
ontwerp (thans artikel 9) geacht moest worden niettemin tijdig te zijn gearriveerd, 
dan werd het contract geacht te zijn totstandgekomen op het moment dat die 
termijn was afgelopen. Kritiek hierop, mede i.v.m. hetgeen in het vervolg wordt be
toogd in Doe. 1964 pp. 437, 443, 445, 452, 454, 459, 468. Men vergelijke ook de 
amendementen op pp. 501-502. 

2 Vgl. artt. 1, 10, 22, 23, 36, 38, 46, 57, 73, 74, 82, 86, 99. 
3 Vgl. Actes 1964 p. 225, E. von Caemmerer RZ1965 pp. 136 e.v. F. Schmidt A. J. С L. 

1965 pp. 28 e.v. 
4 Schmidt o.e. nt. 3 pp. 30, 31. 
5 De bezwaren tegen dit artikel dat het evenwicht van de E.W.-totstandkoming kan 

verstoren heb ik uiteengezet in Deel II no. 30. 
6 vgl. von Caemmerer o.e. nt. 3 p. 137. 
7 vgl. Actes 1964 p. 230. 
8 vgl. Actes 1964 p. 225. 
9 vgl. von Caemmerer o.e. nt. 3 p. 138, Schmidt o.e. nt. 3 p. 30. 

10 vgl. von Caemmerer o.e. nt. 3 p. 137. 
11 Dit schijnt de mening te zijn van Hellner. vgl. Schmidt o.e. nt. 3 p. 31. Schmidt 

geeft als voorbeeld dat het ingeval het contract is gesloten in januari betreffende 
goederen die in juli geleverd moeten worden, voldoende is te weten dat partijen hun 
belofte hebben uitgewisseld tussen 10 januari, toen het aanbod werd verzonden, en 
15 januari, toen de aanvaarding de aanbieder bereikte. 

12 Vgl. o.e. nt. 4. p. 32. 

Comecon-condities; U.C.C.; ECE-condities; O.N.B.W. 

55 In de Comecon-condities wordt het contract geacht tot stand gekomen 
te zijn op het moment dat de aanvaarding, of bevestiging van de order, 
ontvangen wordt. 
In de U.C.C, wordt bewust géén moment van totstandkoming bepaald. 
Onder het hoofd „Totstandkoming in het algemeen" bepaalt Section 
2-204.(2) „An agreement sufficient to constitute a contract for sale may 
be found even though the moment of its making is undetermined". 
Blijkens het commentaar is hier gedacht aan de situatie dat de gewisselde 
correspondentie geen aanwijzing geeft op welk moment exact de trans
actie werd gesloten, maar uit de gedragingen van partijen geconcludeerd 
mag worden dat zij een bindende verplichting zijn aangegaan.1 
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Ook wanneer wij de eenzijdige bevoordeling van de verkopers van indu-
strieprodukten in enkele condities verwaarlozen, blijkt uit de ECE-condi-
ties, dat in verschillende takken van handel verschillende regels wenselijk 
lijken. 
De condities-betreffende de industrieprodukten bepalen, dat de overeen
komst wordt geacht tot stand te komen op het moment van de verzending 
der aanvaarding.2 Bij de condities betreffende natuur- en landbouwpro-
dukten gaat het om het moment van ontvangst van de aanvaarding.3 

Het O.N.B.W. zegt niet met zoveel woorden op welk moment de overeen
komst tot stand komt. Leest men de artikelen 6.5.2.7. en 6.5.2.8 lid 2 dan 
mag men daaruit concluderen, dat de ontwerpers zonder twijfel het oog 
hebben gehad op het moment van de ontvangst van de aanvaarding. 
Inderdaad blijkt uit de Toelichting op eerstgenoemd artikel dat „in het 
door het ontwerp als normaal beschouwde geval beslissend is het ogen
blik, waarop de aanvaarding de aanbieder bereikt".4 

1 Deze bepaling vormt een logische voortzetting van subsection 2 van hetzelfde artikel 
die luidt: „A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to 
show agreement, including conduct by both parties which recognizes the existence 
of such a contract." 

2 Verzendingstheorie: Supply of plant and machinery for export No. 188; Supply and 
erection of plant and machinery for import and export No. 188 a; Supply of plant 
and machinery for export No. 574; Supply of plant and machinery for import and 
export No. 574a; Import and Export of durable consumer goods and of other en
gineering stock articles No. 730.; Erection of plant and machinery abroad No. 188D; 
Erection of plant and machinery abroad No. 574D. 

3 Ontvangstheorie: Export and import of sawn softwood No. 410; International sale 
of citrus fruit (april 1958); Export and import of hardwood logs and sawn hardwood 
from the temperate zone No. 420; Export and import of solid fuels (august 1958). 

4 Vgl. pp. 747, 748. 
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Introduction et resumé* 

„Faisons taire pour un moment le scepticisme qui 
ne nous quitte jamais, nous les juristes, et qui 
murmure à notre oreille à l'égard de cet opti
misme . . . " 1 

Le point de départ de notre étude est dans les nombreuses critiques qui 
ont été exprimées dans la littérature juridique à la suite de la Conférence 
diplomatique sur l'unification du droit de la vente internationale, tenue 
à La Haye du 2 au 25 avril 1964. L'essentiel de ces critiques se manifestait 
par une opposition au principe d'une loi uniforme sur la vente. Et les 
objections étaient formulées moins sur le contenu de la loi uniforme que 
sur con champ d'application. 

Or j'ai pu constater que cette loi uniforme issue de la Conférence n'a pas 
agité les milieux commerçants comme elle a agité le monde juridique. 
Dans l'étude qui va suivre je tenterai d'expliquer ce désintéressement des 
commerçants à cet égard. 
Les lois uniformes ont un caractère supplétif. Ce qui veut dire que le 
commerçant international continuera à faire ses affaires comme précé
demment. P. Scholten a dit: . . . une réglementation venant de l'extérieur 
n'a pas de raison d'être si une société a déjà organisé elle-même l'ordre 
qui la régit . . ..2 On évitera donc de se prononcer sur l'opportunité de 
normes législatives avant d'avoir recherché si et jusqu'à quel point le 
monde du commerce international n'a pas déjà ou ne peut pas peut-être 
créer lui-même l'ordre auquel il se soumet. 
Toute la question est là. Il s'agit de savoir, en particulier dans le droit du 
contrat, qui va décider en dernière instance, avec un pouvoir de contrainte, 
et si chacun va être lié à la réglementation que prescrit le commerce 
international. 
Cela étant les contours de notre étude sont donnés. 
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Dans Ia 1ère partie je m'attache d'abord aux facteurs qui ont perturbé 
l'unité originelle du droit commercial international, puis aux manifesta
tions évidentes d'une unification, comme si se formait un droit commercial 
autonome et nouveau. 
Le chapitre 1er de cette 1ère partie est consacré à un „tour d'horizon" et 
il aboutit à la mise en question du droit international proivé en matière 
de commerce international. Le motif en est que le monde commercial 
ne saurait être intéressé par un droit interne d'origine étatique. Mais le 
motif en est aussi que le besoin d'éviter des conflits, y compris les conflits 
de lois, est si impérieux que la doctrine du droit international privé tradi
tionnel a dû céder le pas aux exigences de la pratique du commerce inter
national. 

Le chapitre 2 met en lumière certains facteurs qui tendent directement à 
la suppression des différences qui existent quant aux conséquences juri
diques des contrats de vente transnationaux. Le chapitre 3 traite de tels 
facteurs quand il peuvent aboutir à ce résultat par une procédure adéquate 
de liquidation des litiges, et en particulier il traite de l'arbitrage. On doit 
se demander ainsi s'il convient de retenir le développement de l'arbitrage, 
lequel se dépréoccupe du droit étatique et fait obstacle à l'intervention 
du juge d'Etat. Mais on notera que pour obtenir l'exécution forcée d'une 
sentence arbitrale - laquelle il est vrai sera rarement nécessaire - l'appel 
au juge d'Etat devient inévitable. Et celui-ci ne refusera pas son ministère, 
pourvu qu'on lui présente une convention d'arbitrage valable entre les 
parties en cause. Quand et à quelles conditions une convention d'arbi
trage est-elle valablement conclue, c'est ce qu'on examine au chapitre 4, 
en relevant que les réponses diffèrent suivant les pays. Quant au choix de 
la loi applicable, avec les divers liens de rattachement, il y a là encore 
un problème que les voies du droit international privé n'ont pas permis 
de résoudre de façon satisfaisante. 

Dans un chapitre 5 on passera en revue ce qui est nécessaire pour favo
riser l'unité du droit commercial et son adaptation aux exigences du 
commerce international. Et c'est ici qu'on examinera la genèse de la loi 
uniforme sur la. formation des contrats de vente internationale d'objets 
mobiliers corporels, de 1964, qui a été présentée le 23 septembre 1968 
à la Deuxième Chambre des Etats Généraux, les Etats du Surinam et les 
Etats des Antilles néerlandaises. Ma conclusion sera qu'on a eu tort de 
consacrer moins d'attention à cette loi qu'on en a consacré au seul champ 
d'application de la loi uniforme sur la vente internationale des objets 
mobiliers corporels. A plus forte raison l'on a eu tort de ne pas prêter 
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la même attention au contenu de la foi uniforme sur la formation de la 
vente qu'on en a prêté à la loi uniforme sur la vente. 
Ces considérations justifient ma Heme partie, qui a une valeur informa
tive. On y trouvera le texte néerlandais de la loi uniforme sur la formation 
de la vente, avec les textes français et anglais ainsi que les avant-projets. 
Ce qui a paru nécessaire, car le commentaire gouvernemental adressé 
aux Etats Généraus était extrêmement sommaire. Disposant d'une place 
restreinte, je me suis efforcé de donner néanmoins le plus d'informations 
qu'il m'a été possible. On ne trouvera pas dans cette Ilème partie de prise 
de position. C'est dans la 1ère Partie que j'ai exprimé mon opinion favo
rable à l'égard d'une loi uniforme pour la formation des contrats de vente 
internationaux. La loi qui nous occupe est en tout cas un premier pas. 
Attendra-t-elle son but, il n'appartient pas à cette étude de le dire. 
Soucieux de permettre au lecteur de se faire une opinion sur certaines 
solutions de la loi uniforme sur la formation de la vente, nous avons 
ajouté, quand cela paraissait utile, les dispositions correspondantes des 
Conditions-Comecon, de l'Uniform Commercial Code, des Conditions-
CEE et du projet néerlandais pour un nouveau Code civil. Notre choix 
est dicté par le fait que les Conditions-Comecon et l'Uniform Commercial 
Code représentent respectivement le droit de l'Est et de l'Ouest, et que 
d'autre part les Conditions-CEE expriment le résultat du travail le plus 
avancé, émanant du monde commercial international, avec participation 
des commerçants de l'Est et de l'Ouest. Il est inutile enfin de justifier les 
références au projet néerlandais pour un nouveau Code civil; on consta
tera facilement que la loi uniforme sur la formation de la vente, comme le 
relève Fokkema 1 n'est pas loin de correspondre assez exactement à ce 
project néerlandais. De même que j'ai dû restreindre mes remarques rela
tives à la loi uniforme sur la formation de la vente, je me suis aussi vu 
contraint à me borner généralement à la simple reproduction des textes 
de comparaison.3 

* Ce résumé a été traduit grace a l'aimable collaboration de M. André Panchaud, 
ancien président du Tribunal Fédéral Suisse. 

1 J. C. van Oven, De internationale koop van roerende zaken, Nederlands Juristenblad 
1952 p. 713. 

2 Algemeen Deel2 1954 p. 140. 
3 D. С. Fokkema, Eenvormig Kooprecht en internationaal privaatrecht, preadvies Ver-

eeniging „Handelsrecht" 1966 p. 131. 
Cette étude était à peu prés terminée lorsque parut: Formation of contracts, a 
Study on the Common Core of Legal Systems, éd. Rudolf B. Schlesinger, Oceana 
Publications 1968 vol. I-II, 1727 pages. Cet ouvrage est le résultat d'une recherche 
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organisée par l'éditeur sous les auspices de „The General Principles of Law Project 
of the Cornell Law School", Ithaca, New York, à laquelle ont pris part des spécia
listes de nombreux pays. 
Dans son compte-rendu de ce „magnum opus", M. I. Kisch tient pour défendable 
la thèse de Schlesinger selon laquelle il y a, quant à la réglementation de la formation 
des contrats dans les divers pays un fonds commun, un „common core". Il regrette 
qu'il n'ait été fait, dans ce volumineux ouvrage de droit comparé, aucune place quel
conque à la Hollande, qui pourtant pouvait présenter quelque chose d'au moins 
aussi valable que par exemple la Suisse, dont le droit au contraire, a été pris en 
considération, Kisch, Boekaankondiging, Nederlands Juristenblad, 1969 pp. 128 et 
s. (130, 131). 
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Introduction and Summary* 

„Le/ us for a moment silence the scepticism which 
never leaves us lawyers and which even whispers 
to us when confronted with this optimism . . ,"1 

The immediate reason for this study was the great number of critical 
publications which followed the diplomatic conference on the unification 
of law governing the international sale of goods, held from 2-25 April 
1964 in The Hague. In these articles objections against a uniform law on 
international sale of goods (U.L.I.S.) were strongly emphasized. The 
objections were made not so much against the content of the law as 
against its field of application. 

It struck me that the result of the conference caused far less agitation in 
the commercial world than apparently it did in the world of jurists. 
The following considerations perhaps supply an explanation for this re
markable lack of interest. The uniform laws have no obligatory character 
and, consequently, the international traders will be able to „trade on" 
in the manner they have been accustomed to up to the present day. 
P. Scholten wrote „. . . regulation from without lacks a raison d'etre if 
social life has already put itself in order . . . " 2 Implied in this is the duty 
not to pass judgement on the desirability of governmental laws and regu
lations before investigating to what extent, in this particular case, the 
international world of commerce has achieved an order of itself - or will 
be able to do this. 

This last addition is important. It poses the question - particularly in the 
law of contracts - who ultimately determines, with binding and enforcing 
power, whether an individual is in fact bound by the regulations of inter
national commerce itself. 
The above paragraphs outline the design of this study. 
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In Part I, attention is first paid to the factors which have caused the de
rangement of the original unity in international commercial law and 
subsequently to a new development towards unity - suggesting a re-
emergence of an autonomous law of international trade - which I con
sider to be clearly discernable. 
After exploring the terrain, Chapter 1 of Part I concludes by casting 
doubts on the value of private international law in the field of inter
national trade. This doubt is motivated by the observation that the com
mercial world can hardly be interested in national governmental sales 
laws on the one hand and on the other, that the movement towards 
avoidance of conflicts - also of conflicts of laws - has apparently been 
so strong that the traditional dogmatics of private international law has 
had to yield to the exigencies of the international trade. 
In Chapter 2 we dwell upon the character of a number of factors which 
directly lead to the fading away of differences in the legal consequences 
of sales contracts that pass over national borders. Factors which can 
achieve a similar effect through adequate settling of commercial disputes 
- arbitration - are dealt with in Chapter 3. 

In this connection the question is put as to whether there are limits to 
this development which seems only to move away from national govern
mental laws and judges. The conclusion that for the enforced execution -
which is in general seldom necessary - of arbitral awards, the intervention 
of a national governmental judge is still necessary, raises the query as to 
when he will render his services. It appears that he will almost always do 
this if there is a valid arbitration agreement. 

In Chapter 4 it is pointed out that the question as to whether and when a 
contract has been concluded is answered differently in different legal 
systems. 
Because the choice of an applicable law is also made by „the mechanics 
of consenting to a contract" (if there is to be a juridical bond), a problem 
appears to remain that cannot be satisfactorily solved along the lines of 
private international law. 
In Chapter 5 the obviously necessary complement of the movement to
wards unity and adaptation of the law to the needs of international com
merce is presented. Special attention is given to the prehistory of the 
Uniform law on the formation of contracts for the international sale of 
goods (U.L.-formation) which was presented to the Second Chamber of 
the Netherlands States General, the States of Surinam and the States of 
the Netherlands Antilles on 23 September 1968. On the grounds of the 

173 



preceding it will be clear that in my opinion it was a mistake that this law 
received so much less attention than the sphere of application of the 
U.L.I.S. only. 
A fortiori, I regard as valid the objection that specifically the content of 
the U.L.-formation has hardly received notice. 
For this reason, the considerations summarized above have been supple
mented by Part II which is mainly informative. Moreover, an appendix 
gives the text of the U.L.-formation, accompanied by the French and the 
English texts, as also the initial drafts. This course of action was the more 
justified seeing the draft of the bill presented in the Netherlands, in con
trast to the draft of U.L.I.S, was accompanied by an extremely brief 
explanation. 

The scope of a study of this kind must, however, have certain limits. For 
this reason I have restricted muself to giving as much information in as 
little space as possible. Elaboration of standpoints does not occur in 
Part II. It will be clear from Part I that, in general, I am in favour of a 
uniform legal regulation of the formation of international sales contracts. 
The 1964 law is in any case a step in this direction. Whether it will lead 
to the desired result is a subject for a separate study. 
In order to form a more or less accountable opinion on the manner in 
which certain solutions were sought in the U.L., I have presented, where 
it seemed desirable, the comparable clauses of the Comecon conditions, 
the Uniform Commercial Code, the E.C.E. conditions and the Netherlands 
Draft for a New Civil Code. These were chosen because the Comecon 
conditions and the Uniform Commercial Code are representative of the 
trade laws of East European and Western countries respectively and 
because the E.C.E. conditions represent the most advanced results of 
work done on this matter by the international trading world itself; while 
in the last mentioned conditions, business men from both Western and 
East European countries took part in the preparatory stages. 
It hardly needs justification that attention was furthermore given to the 
corresponding clauses in the Draft for a new Civil Code. I do not doubt 
but that the reader will arrive at the conclusion that the U.L.-formation -
as Fokkema expresses it - links up very handsomely with precisely the 
nascent Dutch law.3 

Given the fact that various reasons have forced me to restrict my con
siderations to the actual U.L., it speaks for itself that, as far as the com
parative material is concerned, I have in general confined myself purely 
to its reproduction. 
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* The translation of this summary was made possible by the kind assistance of Mrs. 
Jennifer Anne Thomassen-Baker. 

1 J. C. van Oven, De internationale koop van roerende zaken, Nederlands Juristenblad 
1952 p. 713. 

2 Algemeen Deel p. 140. 
3 cf., D. C. Fokkema, Eenvormig Kooprecht en internationaal privaatrecht, preadvies 

Vereeniging „Handelsrecht" 1966 p. 131. 
When this study had almost reached completion, a publication appeared, viz: 
Formation of Contracts, A Study on the Common Core of Legal Systems, ed. Rudolf 
B. Schlesinger, Oceanana Publications 1968, Volume I-II containing 1727 pages, a 
study which is the product of research organized by the editor under the auspices of 
„The General Principles of Law Project of the Cornell Law School" (Ithaca, New 
York), in which experts from many countries took part. I. Kisch remarked in his 
review of this magnus opus that Schlesinger^ thesis that the regulation of the forma
tion of a contract shows a „common core" from one country to another, is a very 
tenable one; he consequently remarks that it is rather a pity that in this comprehen
sive work on comparative law not the smallest space is allotted to The Netherlands. 
This is a pity, especially because we can let our voice be heard and we do have some
thing to offer which is no less characteristic and is of no less value than, for example 
Switzerland (whose legal system is considered). Cf. I. Kisch, Boekaankondiging 
Nederlands Juristenblad 1969 pp. 128 et seq., (130, 131). 
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Bijlage 1 

Wetsontwerp E.W.-totstandkoming 23 september 1968 

Zitting 1968-1969-9817 (R 666) 

Uitvoering van het op 1 juli 1964 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag 
houdende een eenvormige wet inzake de totstandkoming van internatio
nale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken. 
(Trb. 1964, 118 en 1968 no. 14) 

Artikel 1. 

Deze wet is van toepassing op de totstandkoming van koopovereenkom
sten die, indien tot stand gekomen, door de Eenvormige wet inzake de 
internationale koop van roerende lichamelijke zaken zouden worden 
beheerst. 

Artikel 2. 

1. De bepalingen van de hierna volgende artikelen zijn van toepassing 
voor zover niet andere regels voortvloeien uit de voorafgaande onder
handelingen, het aanbod, het antwoord, de handelwijzen die tussen de 
partijen gebruikelijk zijn geworden, of uit de gewoonte. 
2. Elke bepaling in het aanbod volgens welke stilzwijgen gelijk staat met 
aanvaarding, is nietig. 

Artikel 3. 

Voor aanbod en aanvaarding geldt geen vormvereiste; zo kunnen zij door 
getuigen worden bewezen. 

Artikel 4. 

1. Een mededeling die een persoon richt tot een of meer bepaalde perso
nen met het doel een koopovereenkomst te sluiten, vormt slechts dan een 
aanbod, wanneer zij voldoende bepaald is om mogelijk te maken dat 
door aanvaarding ervan de overeenkomst tot stand komt, en eruit blijkt 
van de wil van de aanbieder om zich te binden. 
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2. Deze mededeling wordt uitgelegd aan de hand van en aangevuld door 
de voorafgaande onderhandelingen, de tussen partijen gebruikelijk ge
worden handelwijzen, de gewoonte en de bepalingen van de Eenvormige 
wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. 

Artikel 5. 

1. Het aanbod bindt de aanbieder pas dan, wanneer het de geadresseerde 
heeft bereikt; het vervalt, indien de intrekking ervan de geadresseerde 
vóór of gelijktijdig met het aanbod bereikt. 
2. Het aanbod kan, nadat het de geadresseerde heeft bereikt, nog worden 
herroepen, tenzij de herroeping niet te goeder trouw of in strijd met 
goede handelsgebruiken geschiedt, dan wel het aanbod een termijn voor 
aanvaarding inhoudt of aangeeft dat het bindend of onherroepelijk is. 
3. Dat het aanbod bindend of onherroepelijk is, kan volgen uit een uit
drukkelijke verklaring, of uit de omstandigheden, de voorafgaande onder
handelingen, de tussen partijen gebruikelijk geworden handelwijzen of 
uit de gewoonte. 
4. Herroeping van een aanbod heeft slechts gevolg, wanneer zij de gea
dresseerde bereikt vóórdat deze zijn aanvaarding verzendt of een hande
ling verricht die daarmee ingevolge artikel 6, tweede lid, gelijk staat. 

Artikel 6. 

1. De aanvaarding bestaat in een verklaring die de aanbieder bereikt, 
ongeacht op welke wijze. 
2. De aanvaarding kan ook bestaan in de verzending van de zaak of de 
koopprijs of in elke andere handeling, die op grond van het aanbod, de 
tussen partijen gebruikelijk geworden handelwijzen of de gewoonte kan 
worden beschouwd gelijk te staan met de in het voorgaande lid bedoelde 
verklaring. 

Artikel 7. 

1. Een aanvaarding die aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen 
bevat, geldt als een weigering en vormt een tegen-aanbod. 
2. Bevat een antwoord op een aanbod dat strekt tot aanvaarding aan
vullingen of afwijkingen die de voorwaarden van het aanbod niet wezen
lijk aantasten, dan geldt dit toch als aanvaarding, tenzij de aanbieder op 
korte termijn bezwaar maakt tegen de verschillen; doet hij dit niet, dan 
wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de voorwaarden van 
het aanbod zoals gewijzigd bij de aanvaarding. 
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Artikel 8. 

1. De verklaring van aanvaarding heeft slechts gevolg, wanneer zij de 
aanbieder bereikt binnen de termijn die hij heeft bepaald of, bij gebreke 
daarvan, binnen een redelijke termijn, in aanmerking genomen de om
standigheden van de transactie, de snelheid van de door de aanbieder 
gebezigde communicatiemiddelen en de gewoonte. Bij een mondeling 
aanbod moet de aanvaarding onmiddellijk geschieden, tenzij uit de om
standigheden volgt dat de geadresseerde een bedenktijd toekomt. 
2. Indien de termijn voor aanvaarding door de aanbieder is bepaald in 
een brief of telegram, wordt de termijn bij een brief vermoed in te gaan 
op de dag waarop hij is gedateerd, en bij een telegram op dag en uur 
waarop het voor verzending werd aangeboden. 
3. Indien de aanvaarding bestaat in een handeling zoals bedoeld in 
artikel 6, tweede lid, heeft zij slechts gevolg, wanneer die handeling binnen 
de in het eerste lid van het onderhavige artikel omschreven termijn wordt 
verricht. 

Artikel 9. 

1. Indien de aanvaarding te laat komt, kan de aanbieder haar toch als 
tijdig beschouwen, mits hij de aanvaardende partij daarvan op korte 
termijn, mondeling of door verzending van een mededeling, verwittigt. 
2. Een aanvaarding die de aanbieder te laat bereikt, geldt niettemin als 
tijdig, wanneer uit de brief of uit het document dat de aanvaarding bevat, 
blijkt dat zij onder zodanige omstandigheden is verzonden, dat zij bij 
normale overbrenging de aanbieder tijdig zou hebben bereikt; het voor
gaande geldt niet indien de aanbieder op korte termijn, mondeling of 
door verzending van een mededeling, de aanvaardende partij verwittigt 
dat hij zijn aanbod als vervallen beschouwt. 

Artikel 10. 

Een aanvaarding is onherroepelijk, behalve wanneer de herroeping de 
aanbieder bereikt voor of gelijktijdig met de aanvaarding. 

Artikel 11. 

De totstandkoming van de overeenkomst wordt niet beïnvloed door de 
omstandigheid dat een der partijen vóór de aanvaarding overlijdt of on
bekwaam wordt, tenzij het tegendeel voortvloeit uit de bedoeling van 
partijen, de gewoonte of de aard van de transactie. 

179 



Artikel 12. 

1. In deze wet wordt verstaan onder „bereiken": afgegeven worden aan 
het adres van degene tot wie de mededeling is gericht. 
2. De in deze wet bedoelde mededelingen moeten worden gedaan met de 
in de gegeven omstandigheden gebruikelijke communicatiemiddelen. 

Artikel 13. 

1. Onder „gewoonte" wordt in deze wet verstaan de handelwijzen die 
redelijke personen van gelijke hoedanigheid in dezelfde omstandigheden 
als van toepassing op de totstandkoming van hun overeenkomst plegen 
te beschouwen. 
2. Worden in de handel gebruikelijke termen, bedingen of formulieren 
gebezigd, dan dienen deze te worden uitgelegd naar de betekenis, die in 
de betrokken handelskringen daaraan gewoonlijk wordt toegekend. 
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Bijlage 2 

Wetsontwerp E.W.-koop (toepassingsgebied) 23 september 1968 

Zitting 1968-1969-9817 (R 666) 

Uitvoering van het op 1 juli 1964 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag 
houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende 
lichamelijke zaken (Trb. 1964, 117 en 1968 no. 13) 

Artikel 1. 

1. Deze wet is van toepassing op koopovereenkomsten betreffende roe
rende lichamelijke zaken, aangegaan tussen partijen die hun vestiging 
hebben op het grondgebied van verschillende Staten, in elk van de navol
gende gevallen: 
a. wanneer de overeenkomst met zich meebrengt, dat de zaak ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst of daarna vervoerd wordt van het 
grondgebied van een Staat naar dat van een andere Staat; 
b. wanneer de handelingen die het aanbod en de aanvaarding vormen, 
zijn verricht op het grondgebied van verschillende Staten; 
c. wanneer de aflevering van de zaak moet geschieden op het grondgebied 
van een andere Staat dan die waar de handelingen die het aanbod en de 
aanvaarding vormen zijn verricht. 
2. Heeft een partij geen vestiging, dan is haar gewone verblijfplaats be
slissend. 
3. De toepassing van deze wet is niet afhankelijk van de nationaliteit van 
partijen. 
4. Is de overeenkomst door middel van correspondentie tot stand geko
men, dan worden aanbod en aanvaarding slechts dan geacht te zijn ge
schied op het grondgebied van dezelfde Staat, indien de brieven, tele
grammen of andere schriftelijke mededelingen, waarin zij zijn vervat, op 
het grondgebied van die Staat worden verzonden en ontvangen. 
5. Voor de beantwoording van de vraag of partijen hun vestiging of 
gewone verblijfplaats hebben in „verschillende Staten", worden Staten 
niet als „verschillende Staten" beschouwd, indien ten aanzien van hen 
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een daartoe strekkende verklaring van kracht is, op geldige wijze afgelegd 
uit hoofde van artikel 2 van het Verdrag van 1 juli 1964 houdende een 
eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke 
zaken. 

Artikel 2. 

De regels van het internationale privaatrecht zijn voor de toepassing van 
deze wet uitgesloten, tenzij zij zelf anders bepaalt. 

Artikel 3. 

Partijen bij een koopovereenkomst zijn vrij om de toepassing van deze 
wet geheel often dele uit te sluiten. Deze uitsluiting kan uitdrukkelijk of 
stilzwijgend geschieden. 

Artikel 4. 

Deze wet is ook van toepassing wanneer zij door partijen is gekozen als 
de wet die de overeenkomst beheerst, ongeacht of zij hun vestiging of 
gewone verblijfplaats op het gebied van verschillende Staten hebben en 
ongeacht of die Staten partij zijn bij het Verdrag van 1 juli 1964 houdende 
een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichame
lijke zaken; een en ander echter alleen in zoverre deze wet niet in strijd is 
met bepalingen van dwingend recht die van toepassing zouden zijn, wan
neer partijen de eenvormige wet niet hadden gekozen. 

Artikel 5. 

1. Deze wet is niet van toepassing op: 
a. de koop van waardepapieren en betaalmiddelen; 
b. de koop van zeeschepen, binnenvaartschepen en luchtvaartuigen die 
in een openbaar register zijn of moeten worden ingeschreven; 
с de koop van elektrische energie; 
d. de verkoop op rechterlijk gezag of ingevolge beslag. 
2. Deze wet laat onverlet de dwingende bepalingen van enig nationaal 
recht, welke strekken tot bescherming van de koper bij koop op afbeta
ling. 

Artikel 6. 

Met koopovereenkomsten in de zin van deze wet staan gelijk overeen
komsten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen roerende 
lichamelijke zaken, tenzij de partij die de zaak bestelt, een wezenlijk deel 
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van de voor de vervaardiging of voortbrenging benodigde grondstoffen 
moet verschaffen. 

Artikel 7. 

Deze wet geldt voor koopovereenkomsten, ongeacht of partijen kooplie
den zijn en ongeacht of de overeenkomsten van burgerrechtelijke dan wel 
van handelsrechtelijke aard zijn. 

Artikel 8. 

Deze wet regelt uitsluitend de verbintenissen die de koopovereenkomst 
doet ontstaan tussen koper en verkoper. Behoudens voorzover uitdruk
kelijk anders is bepaald, heeft deze wet inzonderheid geen betrekking op 
de totstandkoming van de overeenkomst, haar rechtsgevolgen voor de 
eigendom van de verkochte zaak, haar geldigheid of die van de daarin 
vervatte bedingen, noch ook op de bindende kracht van gewoonten. 
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Bijlage 3 
Annexe I 

Loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des 
objets mobiliers corporels, 1964 

Artide 1. 

1. La présente loi est applicable à la formation des contrats de vente 
d'objets mobiliers corporels entre des parties ayant leur établissement sur 
le territoire d'Etats différents, dans chacun des cas suivants: 
a. lorsque l'offre ou la réponse implique que la chose fait ou fera l'objet 
d'un transport du territoire d'un Etat dans le territoire d'un autre Etat; 
b. lorsque les actes constituant l'offre et l'acceptation sont accomplis sur 
le territoire d'Etats différents; 
c. lorsque la délivrance de la chose doit se réaliser sur le territoire d'un 
Etat autre celui où sont accomplis les actes constituant l'offre et l'accep
tation du contrat. 

2. Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle sera prise 
en considération. 
3. L'application de la présente loi ne dépend pas de la nationalité des 
parties. 
4. L'offre et l'acceptation ne sont considérées comme accomplies sur le 
territoire d'un même Etat que si les lettres, télégrammes ou autres docu
ments de communication qui les contiennent sont expédiés et reçus sur le 
territoire de cet Etat. 
5. Des Etats ne seront pas considérés comme „Etats différents" en ce 
qui concerne l'établissement ou la résidence habituelle des parties, si une 
déclaration à cet effet a été valablement faite en vertu de l'article 2 de la 
Convention du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la formation des 
contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels et qu'elle 
reste en vigueur. 
6. La présente loi ne régit pas la formation des contrats de vente: 
a. de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies; 
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Annex I 

Uniform law on the formation of contracts for the international sale of 
goods, 1964 

Article 1. 

1. The present Law shall apply to the formation of contracts of sale of 
goods entered into by parties whose places of business are in the terri
tories of different States, in each of the following cases: 

a. where the offer or the reply relates to goods which are in the course of 
carriage or will be carried from the territory of one State to the territory 
of another; 

b. where the acts constituting the offer and the acceptance are effected 
in the territories of different States; 

с where delivery of the goods is to be made in the territory of a State 
other than that within whose territory the acts constituting the offer and 
the acceptance are effected. 

2. Where a party does not have a place of business, reference shall be 
made to his habitual residence. 

3. The application of the present Law shall not depend on the nationality 
of the parties. 
4. Offer and acceptance shall be considered to be effected in the territory 
of the same State only if the letters, telegrams or other documentary 
communications which contain them are sent and received in the territory 
of that State. 

5. For the purpose of determining whether the parties have their places 
of business or habitual residences in „different States", any two or more 
States shall not be considered to be „different States" if a valid declara
tion to that effect made under Article 2 of the Convention dated the 1st 
day of July 1964 relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts 
for the International Sale of Goods is in force in respect of them. 

6. The present Law shall not apply to the formation of contracts of sale: 
a. of stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or 
money; 
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b. de navires, bateaux de navigation intérieure et aéronefs enregistrés ou 
à enregistrer; 
с d'électricité; 
d. par autorité de justice ou sur saisie. 
7. Sont assimilés aux ventes, au sens de la présente loi, les contrats de 
livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, à moins 
que la partie qui commande la chose n'ait à fournir une partie essentielle 
des éléments nécessaires à cette fabrication ou production. 

8. La présente loi est applicable sans égard au caractère commercial ou 
civil des parties et des contrats à conclure. 
9. Les règles du droit international privé sont exclues pour l'application 
de la présente loi, sauf dans les cas où celle-ci en dispose autrement. 

Article 2. 

1. Les dispositions des articles suivants sont applicable, sauf dans la 
mesure où d'autres règles résultent des négociations préliminaires, de 
l'offre, de la réponse, des habitudes qui se sont établies entre les parties 
ou des usages. 
2. Cependant, toute clause de l'offre stipulant que le silence vaudra 
acceptation est nulle. 

Article 3. 

Aucune forme n'est prescrite pour l'offre et l'acceptation. Elles peuvent 
être prouvées notamment par témoins. 

Article 4. 

1. La communication qu'une personne adresse à une ou plusieurs per
sonnes déterminées en vue de la conclusion d'un contrat de vente ne 
constitue une offre que si elle est suffisamment précise pour permettre la 
conclusion du contrat par son acceptation, et qu'elle indique la volonté 
de son auteur de s'engager. 
2. Cette communication s'interprète et se complète par les négociations 
préliminaires, les habitudes qui se sont établies entre les parties, les usages 
et toute règle applicable en matière de contrat de vente. 
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b. of any ship, vessel or aircraft, which is or will be subject to registration; 
c. of electricity; 
d. by authority of law or on execution or distress. 

7. Contrats for the supply of goods to be manufactured or produces shall 
be considered to be sales within the meaning of the present Law, unless 
the party who orders the goods undertakes to supply an essential and 
substantial part of the materials necessary for such manufacture or 
production. 
8. The present Law shall apply regardless of the commercial or civil 
character of the parties or of the contracts to be concluded. 
9. Rules of private international law shall be excluded for the purpose 
of the application of the present Law, subject to any provision to the 
contrary in the said Law. 

Article 2. 

1. The provisions of the following Articles shall apply except to the 
extent that it appears from the preliminary negotiations, the offer, the 
reply, the practices which the parties have established between themselves 
or usage, that other rules apply. 
2. However, a term of the offer stipulating that silence shall amount to 
acceptance is invalid. 

Article 3. 

An offer or an acceptance need not be evidenced by writing and shall not 
be subject to any other requirement as to form. In particular, they may 
be proved by means of witnesses. 

Article 4. 

1. The communication which one person addresses to one or more spe
cific persons with the object of concluding a contract of sale shall not 
constitute an offer unless it is sufficiently definite to permit the conclusion 
of the contract by acceptance and indicates the intention of the offeror 
to be bound. 
2. This communication may be interpreted by reference to and supple
mented by the preliminary negotiations, any practices which the parties 
have established between themselves, usage and any applicable legal rules 
for contracts of sale. 
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Article 5. 

1. L'offre ne lie son auteur qu'après être parvenue au destinataire; elle 
est caduque si le retrait en parvient avant ou en même temps que l'offre. 

2. Après être parvenue au destinataire, elle est révocable, sauf si la révo
cation n'est pas faite de bonne foi ou conformément à la loyauté commer
ciale, ou si l'offre contenait un délai d'acceptation ou indiquait qu'elle 
était fermé ou irrévocable. 
3. L'indication que l'offre est ferme ou irrévocable peut être expresse ou 
résulter des circonstances, des négociations préliminaires, des habitudes 
qui se sont établies entre les parties ou des usages. 
4. Une révocation de l'offre n'a d'effet que si elle parvient au destinataire 
avant que celui-ci ait expédié son acceptation ou accompli un acte qui lui 
est assimilé par l'article 6, alinéa 2. 

Article 6. 

1. L'acceptation consiste en une déclaration qui parvient à l'auteur de 
l'offre par quelque moyen que ce soit. 
2. Elle peut aussi consister dans l'expédition de la chose ou du prix ou 
en tout autre acte qui peut être considéré comme l'équivalent de la décla
ration prévue à l'alinéa précédent en vertu de l'offre, des habitudes qui se 
sont établies entre les parties ou des usages. 

Article 7. 

1. Toute acceptation qui contient des additions, des limitations ou autres 
modifications, est un refus de l'offre et devient une contre-offre. 
2. Cependant, une réponse à une offre qui tend à être une acceptation, 
mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant 
pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, 
sauf si l'auteur de l'offre en relève les différences dans un bref délai; s'il 
ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifi
cations comprises dans l'acceptation. 

Article 8. 

1. La déclaration de l'acceptation ne produit d'effet que si elle parvient 
à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle 
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Article 5. 

1. The offer shall not bind the offeror until it has been communicated to 
the offeree; it shall lapse if its withdrawal is communicated to the offeree 
before or at the same time as the offer. 
2. After an offer has been communicated to the offeree it can be revoked 
unless the revocation is not made in good faith or in conformity with fair 
dealing or unless the offer states a fixed time for acceptance or otherwise 
indicates that it is firm or irrevocable. 
3. An indication that the offer is firm or irrevocable may be express or 
implied from the circumstances, the preliminary negotiations, any prac
tices which the parties have established between themselves or usage. 
4. A revocation of an offer shall only have effect if it has been communi
cated to the offeree before he has despatched his acceptance or has done 
any act treated as acceptance under paragraph 2 of Article 6. 

Article 6. 

1. Acceptance of an offer consists of a declaration communicated by any 
means whatsoever to the offeror. 
2. Acceptance may also consist of the despatch of the goods or of the 
price or of any other act which may be considered to be equivalent to the 
declaration referred to in paragraph 1 of this Article either by virtue of 
the offer or as a result of practices which the parties have established 
between themselves or usage. 

Article 7. 

1. An acceptance containing additions, limitations or other modifica
tions shall be a rejection of the offer and shall constitute a counter-offer. 
2. However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but 
which contains additional or different terms which do not materially alter 
the terms of the offer shall constitute an acceptance unless the offeror 
promptly objects to the discrepancy; if he does not so object, the terms 
of the contract shall be the terms of the offer with the modifications 
contained in the acceptance. 

Article 8. 

1. A declaration of acceptance of an offer shall have effect only if it is 
communicated to the offeror within the time he has fixed or, if no such 
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stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de 
l'affaire, de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur 
de l'offre, et des usages. En cas d'offre verbale, l'acceptation doit être 
immédiate, s'il ne résulte pas des circonstances que le destinataire ait un 
délai de réflexion. 
2. Si le délai d'acceptation est fixé par l'auteur de l'offre sdan une lettre 
ou un télégramme, ce délai est présumé avoir commencé à courir à la 
date de la lettre ou à l'heure du jour où le télégramme avait été remis 
pour expédition. 
3. Si l'acceptation consiste en un des actes prévus par l'article 6, alinéa 2, 
elle ne produit effet que si elle intervient dans les délais prévus par l'alinéa 
1 du présent article. 

Article 9. 

1. Si l'acceptation est tardive, l'auteur de l'offre peut cependant consi
dérer qu'elle a été faite à temps, à condition qu'il en informe l'acceptant 
dans un bref délai, verbalement ou par expédition d'un avis. 
2. Cependant, si l'acceptation est parvenue tardivement, elle doit être 
considérée comme parvenue à temps, s'il résulte de la lettre ou du docu
ment qui la contient, qu'elle a été expédiée dans les conditions telles que 
si la transmission en avait été régulière, elle serait parvenue à temps; il 
en est autrement si, verbalement ou par expédition d'un avis, l'auteur de 
l'offre informe dans un bref délai l'acceptant qu'il estime caduque son 
offre. 

Article 10. 

L'acceptation est irrévocable, sauf si la révocation parvient à l'auteur de 
l'offre avant ou en même temps que l'acceptation. 

Article 11. 

La formation du contrat n'est pas affectée par la mort ou l'incapacité 
de l'une des parties survenues avant l'acceptation, sauf si le contraire 
résulte de l'intention des parties, des usages ou de la nature de l'affaire. 

Article 12. 

1. Par le terme „parvenir" la présente loi entend: être délivré à l'adresse 
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time is fixed, within a reasonable time, due account being taken of the 
circumstances of the transaction, including the rapidity of the means of 
communications employed by the offeror, and usage. In the case of an 
oral offer, the acceptance shall be immediate, if the circumstances do not 
show that the offeree shall have time for reflection. 
2. If a time for acceptance is fixed by an offeror in a letter or in a telegram, 
it shall be presumed to begin to run from the day the letter was dated or 
the hour of the day the telegram was handed in for despatch. 
3. If an acceptance consists of an act referred to in paragraph 2 of Article 
6, the act shall have effect only if it is done within the period laid down in 
paragraph 1 of the present Article. 

Article 9. 

1. If the acceptance is late, the offeror may nevertheless consider it to 
have arrived in due time on condition that he promptly so informs the 
acceptor orally or by despatch of a notice. 
2. If, however, the acceptance is communicated late, it shall be considered 
to have been communicated in due time, if the letter or document which 
contains the acceptance shows that it has been sent in such circumstances 
that if its transmission had been normal it would have been communicated 
in due time; this provision shall not however apply if the offeror has 
promptly informed the acceptor orally or by despatch of a notice that he 
considers his offer as having lapsed. 

Article 10. 

An acceptance cannot be revoked except by a revocation which is com
municated to the offeror before or at the same time as the acceptance. 

Article 11. 

The formation of the contract is not affected by the death of one of the 
parties or by his becoming incapable of contracting before acceptance 
unless the contrary results from the intention of the parties, usage or the 
nature of the transaction. 

Article 12. 

1. For the purposes of the present Law, the expression „to be com-
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du destinataire de la communication. 

2. Les communications prévues par la présente loi doivent être faite spar 
les moyens usuels dans les circonstances. 

Article 13. 

1. On entend par usages les manières de faire que des personnes raison
nables de même qualité placées dans leur situation considèrent normale
ment comme applicables à la formation de leur contrat. 
2. En cas d'emploi de termes, clauses ou formulaires usités dans le com
merce, leur interprétation se fait selon le sens que les milieux commer
ciaux intéressés ont l'habitude de leur attacher. 
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municated" means to be delivered at the address of the person to whom 
the communication is directed. 
2. Communications provided for by the present Law shall be made by 
the means usual in the circumstances. 

Article 13. 

1. Usage means any practice or method of dealing, which reasonable 
persons in the same situations as the parties, usually consider to be 
applicable to the formation of their contract. 
2. Where expressions, provisions or forms of contract commonly used 
in commercial practice are employed, they shall be interpreted according 
to the meaning usually given to them in the trade concerned. 
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Bijlage 4 

Avant-projet d'une loi internationale sur la vente. 1934 
Annexe 1 - Formation des contrats. 

Section 1 - L'offre 

Article 1. 

Les sollicitations adressées à des personnes indéterminées (annonces de 
journaux, réclames, affiches, etc.) ne sont pas considérées comme des 
offres soumises aux dispositions des articles suivants. 

Article 2. 

Si un délai a été fixé pour l'acceptation, l'offre lie l'offrant jusqu'à l'expi
ration de ce délai. Cependant la révocation de l'offre est valable si elle 
parvient au destinataire avant l'offre ou en même temps que l'offre. 
Le délai fixé est celui dans lequel l'offrant doit recevoir l'acceptation de 
son offre, et non celui dans lequel cette acceptation doit être expédiée à 
son adresse. 

Article 3. 

Si aucun délai n'a été fixé pour l'acceptation l'offre peut toujours être 
révoquée, à condition que la révocation parvienne au destinataire avant 
qu'il ait expédié son acceptation. L'offre devient caduque si le destina
taire ne l'a pas acceptée dans un délai correspondant à un temps raison
nable de réflexion. 

Article 4. 

Toute offre expédiée reste valable si son objet le permet, même quand, 
après l'expédition, l'offrant meurt ou devient incapable de contracter. 

Section 2 - L'acceptation 

Article 5. 

L'acceptation d'une offre peut toujours être révoquée tant qu'elle n'est 
pas parvenue à son destinataire. 
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Artide 6. 

L'incapacité ou la mort de l'une des parties survenant entre l'émission et 
la réception sont sans influence sur la validité du contrat. 

Article 7. 

L'acceptation tardive d'une offre est considérée comme une offre nouvelle. 
Est également considéré comme une offre nouvelle toute acceptation qui 
comporte des additions, limitations ou autre modifications apportées à 
l'offre. 

Article 8. 

Quand une acceptation expédiée en temps utile parvient tardivement à 
l'offrant par suite des circonstances anormales, celui-ci doit signaler ce 
retard à l'acceptant dès qu'il en a connaissance et au plus tard au moment 
où il reçoit l'acceptation; sinon celle-ci est considérée comme étant par
venue en temps utile. 

Article 9. 

L'acceptation doit être expresse; cependant il peut résulter des rapports 
d'affaires existant entre les parties ou de leur conduite que le silence du 
destinataire soit considéré comme une acceptation de l'offre. 

Article 10. 

Les conditions générales d'affaires adoptées par l'une des parties ne 
deviennent obligatoires pour l'autre que si celle-ci les a expressément 
acceptées, ou si non silence doit être considéré comme une acceptation 
conformément à l'article 9. 

Voor de toepassing van de hier weergegeven bepalingen van het „Annexe" 
was volgens de toelichting beslissend het in artikel 6 van het „Avant-
projef'-koopwet neergelegde criterium dat partijen gevestigd waren of, 
bij gebreke van vestiging, hun gewone verblijfplaats hadden op het gebied 
van verschillende staten. 
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Bijlage 5 

Avant-projet d'une loi uniforme sur la formation des contrats internationaux 
par correspondance 1937 

Article 1. 

La présente Convention s'applique aux contrats internationaux dont la 
conclusion s'effectue par correspondance, c'est-à-dire dont l'offre ou l'ac
ceptation est faite par lettre ou par télégramme. 

Article 2. 

1. Est considéré comme contrat international tout contrat conclu entre 
des personnes qui ont leur établissement, ou à défaut d'un établissement, 
leur résidence habituelle dans des Etats différents. 
2. Si une personne se fait réprésenter dans la conclusion de contrat, c'est 
l'établissement ou la résidence habituelle de la personne représentée qui 
sont pris en considération. 
3. Si le contrat est conclu par l'intermédiaire d'un établissement apparte
nant à une personne ayant des établissements dans des Etats différents, 
c'est le siège de l'établissement intermédiaire qui est pris en considération. 

Article 3. 

1. Si l'auteur de l'offre a fixé un délai pour l'acceptation, l'offre peut être 
révoquée, à condition que la révocation parvienne au destinataire avant 
l'offre ou en même temps que l'offre. 
2. Si l'auteur de l'offre n'a fixé aucun délai pour l'acceptation, l'offre 
peut être révoquée à condition que la révocation parvienne au destinataire 
avant qu'il ait expédié l'acceptation. 

Article 4. 

1. Si l'auteur de l'offre a fixé un délai pour l'acceptation, l'offre reste 
valable même si l'auteur de l'offre meurt ou devient incapable, toutes 
les fois que l'objet de l'offre le permet. 
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2. Si l'auteur de l'offre n'a fixé aucun délai, l'offre devient caduque si, 
avant l'expédition de l'acceptation, l'auteur de l'offre meurt ou devient 
incapable. 
3. La mort ou l'incapacité du destinataire de l'offre, survenue avant 
l'expédition de l'acceptation, fait tomber l'offre, même si celle-ci est faite 
avec délai. 
4. Les effets de la déclaration de faillite sont régis par la loi compérente 
d'après les règles de droit international privé. 

Article 5. 

L'acceptation doit être faite par une déclaration expresse. Toutefois, 
l'acceptation peut résulter de tout autre fait, si l'auteur de l'offre y a 
consenti expressément ou tacitement. En tout cas doit être respectée la 
loi compétente d'après les règles de droit international privé, si elle 
prescrit une forme spéciale pour la validité du contrat. 

Article 6. 

Si l'auteur de l'offre n'a fixé aucun délai, l'acceptation doit être faite dans 
un délai raisonnable. 

Article 7. 

1. L'acceptation ne peut pas être révoquée, à moins que la révocation ne 
parvienne à l'auteur de l'offre avant l'acceptation ou en même temps que 
l'acceptation. 
2. Si la loi qui régit le service de transmission permet le retrait des lettres 
ou des télégrammes pendant la transmission, l'acceptant, en effectuant ce 
retrait, détruit tous les effets de son acceptation. 

Article 8. 

Si l'acceptation a été faite par une déclaration expresse, le lieu et le mo
ment de la conclusion du contrat sont déterminés: 
A) Par le lieu et le moment où l'acceptation a été reçue ou est parvenue 
à la connaissance de l'offrant: 
a. si l'auteur de l'offre a stipulé que le contrat ne sera conclu q'au mo
ment où il aura reçu l'acceptation ou au moment où il en aura pris 
connaissance; 
b. si telle est la loi du lieu de la résidence habituelle de l'auteur de l'offre 
et de celle de l'acceptant. 
B) Par le lieu et le moment de la réception de l'acceptation, si l'accepta-
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tion a été faite par un moyen de transmission qui n'est pas conforme à 
l'usage ou qui, à défut d'usage, ne correspond pas à la nature de l'affaire, 
à moins que ce moyen n'ait été indiqué par l'auteur de l'offre. Le moyen 
dont l'auteur de l'offre a fait usage pour transmettre l'offre est présumé 
avoir été indiqué par lui pour la transmission de l'acceptation. 
Cependant, si, dans ce cas, l'acceptation n'est pas parvenue en temps 
utile par suite d'une circonstance imputable à l'auteur de l'offre, le lieu 
et le moment de la conclusion du contrat sont déterminés de la même 
manière que si l'acceptation était parvenue en temps utile. 
C) Par le lieu et le moment de l'expédition de l'acceptation dans tous 
les autres cas. 

2. Si l'acceptation a eu lieu conformément à l'art. 5 par un autre fait 
qu'une déclaration expresse, le lieu de la conclusion du contrat est déter
miné par le lieu où l'offre est reçue et le moment de la conclusion est celui 
où intervient le fait du destinataire de l'offre qui manifeste son accepta
tion. 

Article 9. 

Dans les cas visés à l'article 8, al. 1, lettres A et B, l'incapacité ou la mort 
d'une des parties survenue après l'expédition de l'acceptation n'empêche 
pas la formation du contrat si l'objet du contrat le permet. 
Les effets de la déclaration de faillite prononcée après l'expédition de 
l'acceptation sont régis par la loi compétente d'après les règles de droit 
international privé. 

Article 10. 

1. L'acceptation tardive d'une offre est considéré comme une offre 
nouvelle. 
2. Est également considérée comme une offre nouvelle toute acceptation 
contenant des additions, des limitations ou d'autres modifications appor
tées à l'offre. 

198 



Bijlage 6 

Projet de loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale 
des objets mobiliers corporels 1958 

Article 1. 

La présente loi remplace les lois nationales des Etats signataires dans les 
cas où elle est applicable et dans les matières qu'elle régit; si certaines 
questions concernant ces matières n'ont pas été expressément tranchées 
par la présente loi, elles seront réglées d'après les principes généraux dont 
elle s'inspire. 

Article 2. 

La présente loi est applicable à la formation de contrats qui sont régis 
par la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers cor
porels. 

Article 3. 

La communication qu'une personne adresse à une autre en vue de la 
conclusion d'un contrat ne constitue pas une offre au sens de la présente 
loi que si les éléments du contrat sont suffisamment précises pour en 
permettre la conclusion par l'acceptation et si la personne qui fait la 
communication doit être considérée comme ayant la volonté de s'engager. 

Article 4. 

L'auteur de l'offre n'est pas lié par celle-ci avant qu'elle ne soit parvenue 
au destinataire; l'offre est considérée comme non avenue si le retrait en 
parvient avant l'offre ou en même temps que l'offre. 
L'offre ne peut pas être révoqué à moins que l'auteur ne se soit réservé 
dans l'offre le droit de révocation. La volonté tacite à cet égard n'est prise 
en considération qu'à raison de la nature de l'affaire ou des usages aux
quels l'auteur de l'offre s'est référé ou que les personnes se trouvant dans 
la situation de l'auteur et le destinataire de l'offre considèrent générale
ment comme applicables. 

199 



Si la mort de l'auteur de l'offre ou son incapacité de contracter entraînent 
cessation de l'activité à laquelle l'offre était rattachée. Toffer peut être 
révoquée dans un bref délai. La mort ou l'incapacité du destinataire de 
l'offre avant l'acceptation fait tomber l'offre. 
En tout cas, une révocation de l'offre n'a d'effet que si elle parvient au 
destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation ou fait des 
actes assimilés à l'acceptation en vertu de l'article 5. 

Article 5. 

L'acceptation de l'offre consiste dans une déclaration communiquée à 
l'auteur de l'offre soit verbalement, par téléphone, par télex, ou tout autre 
moyen de liaison directe, soit par la poste, télégraphe ou tout messager 
employé par l'acceptant. 
L'acceptation peut aussi consister dans la délivrance de la chose ou le 
paiement du prix aux conditions de l'offre, ou dans tout acte qui puisse 
être considéré comme équivalent à une acceptation, soit en vertu de 
l'offre soit par suite de relations antérieurs des parties. Dans ces cas, 
l'acceptant devra, dans un bref délai, expédier à l'auteur de l'offre un 
avis l'informant de la réalisation de l'acte qui vaut acceptation; il devra 
réparer le préjudice causé par son omission. 

Article 6. 

Toute acceptation contenant des additions, des limitations et d'autres 
modifications, est considérée comme un rejet de l'offre reçue, unie à une 
offre nouvelle. Si l'auteur de l'offre fait connaître dans un bref délai au 
destinataire qu'il consent aux modifications proposées par celui-ci, la 
déclaration du destinataire vaut acceptation de l'offre reçue avec les 
modifications proposées. 

Article 7. 

Quand l'offre est faite verbalement, par téléphone, par télex ou tout autre 
moyen de liaison directe, l'acceptation ne produit d'effet que si elle est 
déclarée immédiatement ou si elle parvient à l'auteur de l'offre dans le 
délai qu'il a fixé. Quand l'offre est faite par la poste, par le télégraphe ou 
tout autre messager employé par l'auteur de l'offre, l'acceptation ne 
produit d'effet que si elle parvient à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il 
a fixé. 
Quand l'acceptation ne doit pas être immédiate et si la longueur du délai 
n'a pas été fixée, l'acceptation ne produit d'effet que si elle parvient à 
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l'auteur de l'offre dans le délai déterminé par les usages auxquels l'auteur 
de l'offre s'est référé ou que les personnes se trouvant dans la situation 
de l'auteur et du destinataire de l'offre considèrent comme généralement 
applicables, ou, à défaut de tels usages, dans un bref délai. 
Si l'acceptation consiste dans un acte autre qu'une déclaration comme il 
est prévue à l'alinéa 2 de l'article 5, cet acte ne produit d'effet que s'il 
est accompli dans les délais envisagés aux alinéas précédents. 

Article 8. 

Si l'acceptation est parvenue après expiration des délais prévues à l'article 
précédent, l'auteur de l'offre peut cependant la considérer comme par
venue en temps utile à condition que, dans un bref délai, il en informe 
l'acceptant par liaison directe ou lui en expédie avis. 
Toutefois s'il résulte des indications portées sur l'acceptation elle-même 
que celle-ci, bien que parvenue tardivement à l'auteur de l'offre, a été 
expédiée dans des conditions telles que si la transmission avait été régu
lière, elle serait parvenue dans les délais prescrits, l'acceptation est con
sidérée comme parvenue en temps utile à moins que l'auteur de l'offre 
n'ait dans un bref délai informé l'acceptant, par liaison directe ou par 
l'expédition d'un avis, qu'il considère son offre comme caduque. 

Article 9. 

L'acceptation ne peut pas être révoquée, à moins que la révocation ne 
parvienne à l'auteur de l'offre avant l'acceptation. 

Article 10. 

„Parvenir" au sens de la présente loi veut dire être délivré à l'adresse du 
destinataire de la communication. 

Article 11. 

Par le terme „bref délai", dans lequel un acte doit être accompli, la pré
sente loi entend un délai aussi court que possible, suivant les circonstan
ces, à compter du moment où l'acte peut raisonnablement être accompli. 
Les communications prescrites par la présente loi doivent être faites par 
les moyens usuels en pareils cas. Si l'auteur d'une communication fait 
usage d'un moyen de transmission rapide, un moyen également rapide 
doit être employé pour la réponse. 
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Artide 12. 

Si l'acceptation consiste dans une déclaration, le contrat est conclu par 
le fait de l'acceptation parvenant à l'auteur de l'offre dans les conditions 
prévues à la présente loi. Le moment de la conclusion du contrat est le 
moment où l'acceptation parvient à l'auteur de l'offre; cependant si 
l'acceptation n'est pas parvenue dans le temps fixé, mais doit, d'après 
l'article 8, être considérée comme parvenue en temps utile, le contrat est 
censé conclu à l'expiration du délai dans lequel l'acceptation aurait dû 
parvenir à l'auteur de l'offre. 
Si l'acceptation consiste dans un acte autre qu'une déclaration, le contrat 
est conclu par l'accomplissement de cet acte dans les conditions prescrites 
à la présente loi et au moment de cet accomplissement. 

Article 13. 

Si l'auteur de l'offre a prescrit expressément pour la validité de l'accep
tation des formes particulières ou l'accomplissement de certain actes, 
l'acceptation ne produit d'effet que si ces conditions sont remplies. 

Article 14. 

Aucune forme n'est prescrite ni pour l'offre ni pour l'acceptation. 
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Bijlage 7 

Comecon-condities 

GENERAL CONDITIONS OF DELIVERY OF GOODS BETWEEN FOREIGN-TRADE 

ORGANISATIONS OF MEMBER-COUNTRIES OF THE COUNCIL FOR MUTUAL 

ECONOMIC AID 

(General Conditions of the Council, 1958) 

Vertaling Harold J. Berman, I.C.L.Q. 1958 pp. 665, 666 (uit in Warschau gepubliceerde 
Russische tekst). 

All deliveries of goods between foreign-trade organisations of member-
countries of the Council for Mutual Economic Aid shall be made on the 
basis of the following General Conditions of Delivery. 
In those instances when the parties in concluding a contract come to the 
conclusion that because of the specific nature of the goods and/or special 
characteristics of its delivery a departure from particular provisions of the 
present General Conditions of Delivery is required, they may so agree in 
the contract. 

I. Procedure of Formation of the Contract 

§ 1 

The contract shall be deemed to have been concluded at the moment it is 
signed by both parties, but if it is concluded by parties who are at a 
distance of each other, then at the moment the party who gives the order 
receives notification of its confirmation, or at the moment the offeror 
receives notification of acceptance of the offer, without reservations, with
in the limits of the period indicated in the order or the offer; if no such 
period is specified in the order of (or? J.) the offer, then within thirty days 
from the date of its despatch. 
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The order and the offer as well as confirmation of the order or acceptance 
of the offer shall be valid on condition that they are in written form. 
Written form shall be understood to include telegrams and communica
tions by teletype. 
Offers, additions to and changes in the contract shall be accomplished by 
the same procedure. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN TUSSEN 

ORGANISATIES VAN DE LANDEN, LEDEN VAN DE RAAD VOOR WEDERZIJDSE 

ECONOMISCHE HULP. (Comecon-condities) 1968. 

Vertaling Mr. G. P. van den Berg, met bijstand van Mr. T. A. J. Vondracek, Documen-
tatiebureau voor Oost-europees recht, Leiden (uit Bulgaarse tekst. Bron: Durzhaven 
Vestnik. Ofitsialen organ na Narodnogo Subranie, Sofia, 24 dekemvri 1968 g. Broi 
100. - Staatsblad, Officieel Orgaan van de Bulgaarse Volksvergadering, nr. 100)*. 

Alle leveranties van goederen tussen organisaties van landen-leden van de 
Raad voor Wederzijdse Economische Hulp gemachtigd tot het verrichten 
van buitenlandse handelsoperaties, geschieden op basis van de hierna 
volgende Algemene Leveringsvoorwaarden 
(tweede alinea van de preambule ongewijzigd) 

Hoofdstuk I, Afsluiting van het contract 

§ 1 

1. Een overeenkomst geldt als afgesloten: 
A. Tussen aanwezigen op het moment van de ondertekening ervan door 
de contracterende partijen; 
B. Tussen afwezigen op het moment dat de aanbieder mededeling van 
acceptatie van het voorstel zonder voorbehoud ontvangt binnen de ter
mijn genoemd in het aanbod; bevat het aanbod geen termijn, dan binnen 
dertig dagen gerekend vanaf de dag van de verzending van het aanbod. 

2. Ontvangt de aanbieder mededeling van acceptatie met een voorbehoud, 
of na verloop van de in het aanbod gestelde termijn, of de termijn in de 
zin van В van punt 1. van deze paragraaf, dan wordt deze mededeling 
beschouwd als een nieuw aanbod. 

* Fouten in deze vertaling komen geheel voor mijn verantwoording. Vgl. de noten 
behorende bij Deel I no. 1 S. 
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Als echter uit de vertraagd ontvangen mededeling van acceptatie duidelijk 
is dat deze werd verzonden voor afloop van de in het aanbod gestelde 
termijn, of de termijn in de zin van В van punt 1. van deze paragraaf, dan 
wordt zij geacht te laat te zijn in het geval dat de partij die het aanbod 
heeft verzonden de andere partij inlicht over de vertraagde ontvangst 
van de mededeling. 
3. Een aanbod wordt geacht bindend te zijn als niet uitdrukkelijk iets 
anders daaruit blijkt, of intrekking ervan de koper niet heeft bereikt vóór 
of tegelijk met het aanbod zelf. 
4. Onder de term „aanbod" in de zin van deze algemene voorwaarden 
wordt ook verstaan een bestelling en onder de term „acceptatie van het 
aanbod" ook de bevestiging van de bestelling. 
(tweede en derde alinea van § 1 ongewijzigd) 

205 



Literatuur 

Dit overzicht bevat de voornaamste aangehaalde en geraadpleegde literatuur. Neder
landse handboeken, tijdschriftartikelen gewijd aan de E.W. en vergelijkingsmateriaal 
zijn in Deel 2 verkort aangehaald. 

A. Met (verkorte) titel aangehaalde werken. 

Actes 1951 - Actes de la conférence convoquée par le Gouvernement Royal des 
Pays-Bas sur un Projet de Convention relatif à une loi uniforme sur la vente 
d'objets mobiliers corporels. La Haye, ler-10 novembre 1951. Zie onderdeel В. 
van dit overzicht onder UNIDROIT. 

Actes 1964, Doc. 1964 - De „Actes et Documents" („Records and Documents") van 
de diplomatieke conferentie in 1964 zijn in 1966 uitgegeven door het Nederlandse 
Ministerie van Justitie. De Franse titel luidt: Conférence Diplomatique sur 
l'unification du droit en matière de la vente internationale, La Haye 2-25 avril 
1964, Tome I - Actes, Tome II - Documents. In beide banden zijn de Franse en 
de Engelse tekst der stukken naast elkaar opgenomen. 

A.I.C. I, II, III, - Zie onderdeel В van dit overzicht onder Sanders, P. 

Comecon-condities - Zie Bijlage 7. 

ECE-condities - Zie Deel 1 no. 14. 

Formation of Contracts - Formation of Contracts. A study on the common core of 
legal systems, conducted under the auspices of the General Principles of Law 
Project of the Cornell Law School by Pierre Bonassics, Gino Gorla, John Leyser 
Werner Lorenz, Ian R Macneil, Karl H. Neumayer, Ishwar C. Saxena, Rudolf B. 
Schlesinger, W. J. Wagner. (General editor Rudolf B. Schlesinger) 1968. 

О N В W. - Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, opgesteld door Prof. Mr. 
E. M. Meijers. Tekst Eerste Gedeelte; Toelichting Eerste Gedeelte (Boek 1-4). 
1954 
Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek van Prof. Mr. E. M. Meijers, 
voltooid door Prof. Mr. J. Dnon, Prof. Mr. G de Grooth en Mr. J. de Jong. 
Tekst Derde Gedeelte, Toelichting Derde Gedeelte (Boek 6). 1961. 

Restatement (Second) - Restatement of Contracts (Second). Tentative Draft No. 1 
(§§1-74). 1964. Tentative Draft No. 2 (§§75-132). 1965. (Reporter Robert 
Braucher) 

U.C C. - Uniform Commercial Code 1962 Official Text with Comments. 

206 



В. Overige werken 

Asser, С. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 
Algemeen Deel, bewerkt door P. Scholten, 2e druk 1954. 
Derde Deel - Verbintenissenrecht - Tweede Stuk (III II), bewerkt door L. E. H. 
Rutten, 3e druk. 1968. 

Aubrey, M. - The formation of international contracts with reference to the uniform 
law on formation I.C.L Q. 1965 pp. 1011 e v. 

Bagge, A. - Le projet de loi uniforme sur la formation des contrats de vente interna
tionale des objets mobiliers corporels. Annuaire UNIDROIT 1959 pp. 46 e.v. 
Trente ans de collaboration, in: Festschrift fur Max Gutzwiller. 1959. pp. 181 e.V. 

Bakkers, R. - Rechtsgewoonten betreffende de handelskoop. diss. Leiden 1961. 

Bargen, M. van - Zie onder Caemmerer, E. von. 

Battifol, H. - Les conflits de lois en matière de contrats. 1938. 
Conflict avoidance in European law Law and contemporary problems. 1956. 
pp. 571 e.v. 

Beekhuis, J. H. - Contract en contractsvrijheid. Rectoraatsrede. Groningen 1953. 

Benjamin, P. - Etude comparée de l'arbitrage commercial international comme insti
tution en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique A I С. II pp. 350 e.v. Zie onder 
Sanders, P. 
The E С E General conditions of sale and standard forms of contracts. J.B L. 
1961 pp 113 e.v. 
Nouveau règlement d'arbitrage pour le commerce international. A.I.C. I l l pp. 322 
e ν. Zie onder Sanders, Ρ 

Berman, Η. J. - Unification of contract clauses in trade between member-countries 
of the Council for Mutual Economic Aid. I.C.L.Q. 1958 pp. 665 e.v. 
(editor) Talks on American law. 1961. 
The uniform law of international sale of goods: a constructive critique. Law and 
contemporary problems 1965 pp. 354 e.v. 

Blackstone, W. - Commentaries on the laws of England. Dl. 1 bewerkt door J. E. 
Hovenden en Archer Ryland, 19e druk 1836. 

Boeschoten, С D van - Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht. Pre
advies Vereeniging „Handelsrecht". 1966. 

Bouwhof, A A D en J. Stroomberg - Organisatie en techniek van de handel, 
Economisch-technische verschijnselen, 8e druk 1960. 

Braucher, R. - Commercial transactions m American law, m Talks on American 
law. 1961 pp. 151 e.v. Zie onder Berman, H. J. 

Bystncky, R. - The new Czechoslovak act concerning private international law and 
the rules of procedure relating thereto Bulletin of Czechoslovak law 1963 pp. 
209 e ν 

Caemmerer, E. von, M. von Bargen en G. Spath - Internationale Rechtsprechung 
zum genfer einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht 1954. 

207 



Caemmerer, E. von - The influence of the law of international trade on the develop
ment and character of the commercial law in the civil law countries, in: The 
sources of the law of international trade. 1964. Zie onder Schmitthoff С. M. 
Die Haager Konferenz über die internationale Vereinheitlichung des Kaufrechts 
vom 2 bis 25 april 1964, Die Ergebnisse der Konferenz hinsichtlich der Vereinheit
lichung des Rechts des Abschlusses von Kaufverträgen. RZ 1965 pp. 101 e.v. 
Internationales Kaufrecht, in: Festschrift für Hans Carl Nipperdey. 1965. Bd. I 
pp. 211 e.v. 
Rechtsvereinheitlichung und internationales Privatrecht, in: Festschrift für Walter 
Hallstein. 1966. pp. 63 e.v. 
Measures for unifying the rules on choice of law, in: Unification of the law govern
ing international sales of goods. 1966. pp. 313 e.v. Zie onder Honnold, J. 

Cleveringa, R. P. - Goede mannen naar billijkheid. A.R. 372. 

Coing, H. - Die Bedeutung der Europäischen Rechtsgeschichte für die Rechtsvergleich
ung. RZ 1968 pp. 1 e.v. 

Coops, J. A. H. - Grondtrekken van het Nederlands burgerlijk procesrecht. Bewerkt 
door F. M. Westerouwen van Meeteren en C. B. Reinhold, 8e druk. 1966. 

Craandijk, H. - Het koopcontract in den overzeeschen handel, diss. Utrecht 1921. 

Deelen, J. E. J. Th. - Rechtskeuze in het Nederlands internationaal contractenrecht. 
diss. Amsterdam G.U. 1965. 
De blinddoek van von Savigny. inaugurele oratie Tilburg 1966. 

Dekkers, R. - Nieuwe beginselen van Sovjetrecht. Mededelingen van de Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 
Klasse der Letteren, Jaargang XXIII. 1961 nr. 3. 

Del Marmol, С. - Les clauses contractuelles types, facteur d'unification du droit 
commercial, in: Liber amicorum Baron L. Frédericq. 1965. DI. I pp. 309 e.v. 

Dolle, H. - Bedeutung und Funktion der „Brauche" im Einheitsgesetz über den 
internationalen Kauf beweglicher Sachen, in: Festschrift für Max Rheinstein. 
1969. Bd. I pp. 447 e.v. 

Domke, M. - (editor) International trade arbitration, A road to worldwide coopera
tion. 1958. 
Etats-Unis. A.I.С. I pp. 196 e.v. Zie onder Sanders, P. 
Mesures possibles pour développer l'efficacité de l'arbitrage commercial interna
tional. A.I.C. II pp. 328 e.v. Zie onder Sanders, P. 

Dorhout Mees, T. J. - Kort begrip van het Nederlands handelsrecht, 4e druk. 1964. 

Drion, H. - Het totstandkomen van overeenkomsten: Afd. 6.5.2. van het ontwerp 
B.W. W.P.N.R. 4828/9. 
Precontractuele verhoudingen naar Nederlands recht. Preadvies vereniging voor 
de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. 1967. 

Drobing, U. - Zie onder Zweigert, K. 

Droz, G. A. L. - Entrée en vigueur de la convention sur la loi applicable aux ventes 
à caractère international d'objets mobiliers corporels. Revue critique de droit 
international privé 1964 pp. 663 e.v. 

208 



Dubbink, С. W. - Zie onder Kosters, J. 

Dunham, A. - A history of the national conference of commissioners on uniform 
state law. Law and contemporary problems 1965 pp. 233 e.v. 

Eisemann, F. - Handelsübliche Vertragsfonnein. Recht der internationale Wirtschaft 
1954/5 pp. 114 e.v. 
Die Incoterms im internationalen Warenkaufrecht. 1967. 

Farnsworth, E. A. - Formation of international sales contracts: three attempts at 
unification. U.Pa.L.R. 1962 pp. 305 e.v. 

Feltz, F. Baron van der - Eenvormig kooprecht. W.P.N.R. 46265/7. 

Ficker, H. G. - Zur internationale Gesetzgebung, in: Festschrift für Hans Dölle. 
1963. Bd. II pp. 35 e.v. 

Fokkema, D. C. - Aanbod of offerte. Grote Winkler Prins Encyclopaedie. DI. I. 
1966. pp. 32, 33. 
Aanvaarding van een aanbod, ibidem p. 56. 
Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht. Preadvies Vereeniging 
„Handelsrecht". 1966. 

Franssen van de Putte, A. S. - Dient de wettelijke regeling omtrent arbitrage te wor
den gewijzigd? Prae-advies voor de Nederlandse Juristenvereniging. H.N.J.V. 
1968 pp. 81 e.v. 

Fridman, A. - Sale of goods. 1965. 

Germann, O. Α. - Probleme und Methoden der Rechtsfindung. 1965. 

Goldstajn, A. - The new law merchant. J.B.L. 1961 pp. 12 e.v. 
The formation of the contract, in: Unification of the law governing international 
sales of goods. 1966. pp. 41 e.v. Zie onder Honnold, J. 

Grinten, W. C. L. van der - Stijl en standing. De Naamloze Vennootschap, februari 
1965. 
noot onder H.R. 13 mei 1966, N.J. 1967, 3. A.A. XVII pp. 342 e.v. 

Grossmann-Doerth, H. - Das Recht des Uberseekaufs. D.l 1. 1930. 

Gündisch, H. J. - Zie onder Schlesinger, R. B. 

Haak, W. E. - Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht. N.J.B. 1966 
pp. 517 e.v. 

Hardenberg, L. - De onderhandeling (Enkele beschouwingen over de zgn. precon-
tractuele verhouding). W.P.N.R. 4696/4971. 

Haudek, W. - Die Bedeutung des Parteiwillens im internationalen Privatrecht. 1931. 

Hofmann, L. С. - Het Nederlandse verbintenissenrecht, bewerkt door S. N. van 
Opstall, 8e druk. 1959. 

Holdsworth, W. S. - A history of English law Dl. I, bewerkt door A. L. Goodhart, 
H. G. Hanbury en S. B. Chrimes, 7e druk. 1955 en Dl. V, 3e druk. 1945 (onge
wijzigde herdruk. 1966.). 
Some makers of English law. 1966. 

209 



Honnold, J. - The influence of the law of international trade on the development and 
character of English and American commercial law, in: The sources of the law of 
international trade 1964. pp 70 e v. Zie onder Schmitthoff, С. M. 
A comparison of national and regional unifications of the law of sales and avenues 
towards their harmonization, Colloquium of the International Association of 
Legal Science 1964. International social science journal 1965 pp 362 e.v. 
(editor) Unification of the law governing international sales of goods The com
parison and possible harmonization of national and regional unifications. 1966. 
(Verslag van een colloquium georganiseerd door de International Association of 
Legal Science en gehouden in New York 7-10 september 1964) 

Hugenholtz, W. - Hoofdlijnen van het Nederlands burgerlijk procesrecht, bewerkt 
door W H. Heemskerk, 9e druk. 1967. 

H(ijmans van den) B(ergh), L. J. - noot onder H.R. 13 mei 1966, N.J. 1967, 3. 

lonasco, T. en I Nestor - The limits of party autonomy, in: The sources of the law 
of international trade. 1964. pp 167 e.V. Zie onder Schmitthoff, C. M. 

Jansma, K. - Uitlegging van overeenkomsten, diss. Amsterdam G U. 1913 
Is het wenselijk onze burgerlijke wetgeving aan te vullen met bepalingen omtrent 
„standaardcontracten" en, zo ja, naar welke beginselen'' Prae-advies voor de 
Nederlandse Juristenvereniging H.N J.V. 1948 pp. 125 e.v. 

Janssens, L. B. A. M. - Het aanbod diss Amsterdam G.U. 1926. 

Jenard, Ρ - Projet de convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbi
trage. A.I.C. Ill pp. 370 e ν. Zie onder Sanders, Ρ 

Kahn, Ph. - La vente commerciale internationale thèse Dyon 1961. 
Les conventions de La Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente 
internationale des objets mobiliers corporels. R tr d D Comm. 1964 pp 689 e.v. 

Kalensky, P. en L Kopac - The new Czechslovak Code of International Trade 
Bulletin of Czechoslovak Law 1964 pp. 145 e.V. 

Kamphuisen, P. W. - Contractsvnjheid Praeadvies uitgebracht aan de Vereenigmg 
tot het bevorderen van het beoefenen der Wetenschap onder de Katholieken in 
Nederland. Annalen van het Thijmgenootschap Jrg XIV, afl. 1 1957. Verzamelde 
Geschriften pp. 118 e v. 

Kemper, M. - Die ALB/RGW 1968 - Ein Ausdruck kontinuierlicher Rechtsentwick
lung der sozialistischen Staatengemeinschaft Sozialistische Aussenwirtschaft. 
Heft 2-1969 Beilage „Recht in der Aussenwirtschaft" pp 6 e v. 

Kisch, I. - Rechtsvergelijking en handelsrecht Openbare les Amsterdam G.U 1935. 
aankondiging Formation of Contracts, A study on the common core of legal 
systems 1968 in N J В 1969 pp. 128 e.v. Zie onder Schlesinger. 

Knapp, V. - The function, organization and activities of foreign trade corporations 
in the European socialist countries in The sources of the law of international 
trade. 1964 pp 52 e.v. Zie onder Schmitthoff, С M. 

Kollewijn, R D. - De conventies voor eenvormig internationaal kooprecht en het 
internationaal privaatrecht. N.J B. 1965 pp. 149 e ν (Franse vertaling N.T I.R. 
1965 pp. 217 e.v) 

210 



Kopac, L. - Zie onder Kalensky, P. 

Kopelmanas, L. - International conventions and standard contracts as means of 
escaping from the application of municipal law II. in: The sources of the law of 
international trade. 1964. pp. 118 e.v. Zie onder Schmitthoff, С. M. 

Kosters, J. en С W. Dubbink - Algemeen deel van het Nederlandse internationaal 
privaatrecht, 2e druk. 1962. 

Kretschmar, D. - Zie onder Wagner, H. 

Lagergren, G. Κ. Α. - The uniform law on formation of contracts for the international 
sale of goods J.В L. 1964 pp. 22 e.v. 
The limits of party autonomy 11. in: The sources of the law of international trade. 
1964. Zie onder Schmitthoff, С. M. 
The formation of the contract, in. Unification of the law governing international 
sales of goods. 1966. Zie onder Honnold, J. 

Lemaire, W. L. G. - Volledig internationaal kooprecht of níet? N.J.B. 1969 pp. 513 
e.v. 

Limpens, J. en A. Limpens - Problème de la coordination des mouvements d'unifica
tion. Rapports Belges au Vile Congrès international de droit comparé 1966. 
pp. 41 ev.. 

Lorenz, W. - Vertragsabschluss und Parteiwille im internationalen Obligationenrecht 
Englands. 1957. 
Konsensprobleme bei international schuldrechtlichen Distanz-vertragen Ac P. 
I960 pp. 193 e.v. 
Formularpraxis und Rechtsvereinheitlichung im internationalen Kaufrecht. Zeit
schrift fur das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht 1963 pp. 146 e.v. 
Rechtsvergleichung am Gerichtshof der europaischen Gemeinschaften, in: Fest
schrift fur Hans Carl Nipperdey. Bd. II 1965 pp. 797 e.v. 

Losecaat Vermeer, P. A. J. - „Vrijblijvend" in aanbod en overeenkomst. W P.N.R 
2895/6 
bespreking diss. Janssens en Troelstra. Zie onder Janssens, L. B. A. M. en Troel-
stra, M N. S. 

Luithlen, W. - Einheitliches Kaufrecht und autonomes Handelsrecht 1956. 

Lusk, H. F. - Business law, principles and cases. 1963. 

Lyon-Caen, Ch. - de l'Influence du droit commercial sur le droit civil depuis 1804. 
in· Ie Code civil 1808-1904. 1904. 

Lyon, В. - A constitutional and legal history of medieval England. 1959. 

Maitland, F W . - Zie onder Pollock, F. 

Mann, F. A. - The interpretation of uniform statutes. Law Quarterly Review 1946 
pp. 278 e.v. 
Der „gewöhnliche Aufenthalt" im IPR Juristenzeitung 1956 pp. 466 e v. 

Martin, R. - Préface. A I С. Ι ζ j . pp 4, 5 Zie onder Sanders, P. 

211 



Matteucci, M. - Les méthodes de l'unification du droit. Annuaire UNIDROIT 1956II 
pp. 2 e.v. 

Utopia and reality m the realm of arbitration, m- International trade arbitration. 
A road to worldwide cooperation. 1958. pp. 189 3.v. Zie onder Domke M. Zie 
ook onder UNIDROIT. 

Michida, S. - Possible avenues to preparation of standard contracts for international 
trade on a global level, in: Unification of the law governing international sales of 
goods. 1966. Zie onder Honnold, J. 

Molengraaf, W. L. P. A. - Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse handels-
recht. Eerste deel, herzien door C. W. Star Busmann, en Chr. Zevenbergen, met 
medewerking van G H. С. Bodenhausen, 9e druk. 1953. 
bespreking diss. Troelstra, M. N. S. R.M. 1926 pp. 151 e.v. 

Moser, R. - Vertragsabschluss, Vertragsgultigheit und Parteiwille im internationalen 
Obligationenrecht. 1948. 

Nadelmann, Κ H. - Uniform interpretation of „uniform" law. Annuaire UNIDROIT 
1959 pp. 383 e.v. 
The uniform law in the international sale of goods: a conflict of laws imbroglio. 
Yale law journal 1965 pp. 449 e.v. 

Nestor, I. - Zie onder lonasco, T. 

Nolen, W. - Partij-arbiters als ons wettelijk systeem te aanvaarden? A R. 1966 pp. 
129 e.v. 

Nussbaum, Α. - Deutsches internationales Pnvatrecht, unter besonderer Berück
sichtigung des österreichischen und schweizerischen Rechts. 1932. 
Comparative aspects of the Anglo-American offer-and-acceptance doctrine. 
Columbia Law Review 1936 pp 920 e.v. 

Oflerhaus, J. - bespreking van H. J. Levelt. Correspondentieovereenkomsten in het 
Nederlandse IPR. diss. Amsterdam G.U. 1925. m Rechtsgeleerd Magazijn 1926 
pp. 438 e.v. 
De drie ontwerp-conventies over internationaal privaatrecht van de Haagse con
ferentie. W.P.N.R. 4248. 

Oven, J. C. van - De internationale koop van roerende zaken. N.J.B. 1952 pp. 693 
e.v.; pp. 709 e.v. 

Overbeck, A. E. von - Règles de droit privé matériel. in. De conflictu legum, Opstellen 
aangeboden aan R D. Kollewijn en J. OfTerhaus. 1962. pp. 362 e.v. 

Pabbruwe, H. J. - Gebruik en gebruikelijk beding, diss. Groningen 1961. 

Pak, M. - Die Parteiautonomie in internationale Kaufvertragen. 1964. 

Pels Rijcken, L. D. - Praecontractuele verhoudingen, diescollege Leiden 1958. (aan
gehaald naar afschrift). 

Pilotti, M. - L'activité de l'institut international pour l'unification du droit privé 
(1926-1946). L'unification du droit - Unification of law 1948 pp. 14 e.v. 

Pitlo, A. - Evolutie in het privaatrecht. 1969. 

212 



Pointet, J. - La convention de Genève sur l'arbitrage commercial international. 
A I.C. III pp. 262 e.v. Zie onder Sanders, P. 

Polderman, J. J. - Het openbaar aanbod, diss. Utrecht 1913. 

Pollock, F. en F. W. Maitland - The history of English law, 2e druk. 1898. Dl. 1. 

Raape, L. - Internationales Privatrecht, 5e druk. 1961. 

Rabel, E. - Das Recht des Warenkaufs. Bd. 1. 1936. (Sonderheft der Zeitschrift fur 
auslandisches und internationales Privatrecht). 
Privatrecht auf internationaler Ebene, in: Festgabe fur Erich Kaufmann. 1950. 
pp. 309 e.v. 
The conflict of laws I, 2e druk. 1958. 
Das Recht des Warenkaufs Bd. 2. 19Í8. 

Ramsaitzev, D. F. - F.O.B. and C.I.F. in the practice of the Sovjet foreign trade 
organizations. J.B L. 1959 pp. 315 e.v. 
The law applied by arbitration tribunals - 1 , in: The sources of the law of interna
tional trade. 1964. pp. 138 e.v. Zie onder Schmitthoff, С. M. 

Riese, О. - Der Entwurf zur internationalen Vereinheitlichung des Kaufrechts. RZ 
1957 pp. 16 e.v. 
Einheitliche Gerichtsbarkeit fur vereinheitlichtes Recht? RZ 1961 pp. 604 e.v. 
Das Sprachenproblem in der Praxis des Gerichthofs der europaischen Gemein
schaften. in. Festschrift fur Hans Dólle. Bd. 2. 1963 pp. 507 e.v 
Die Haager Konferenz über die internationale Vereinheitlichung des Kaufrechts 
vom 2. bis 25. April 1964. Verlauf der Konferenz und Ergebnisse hinsichtlich der 
materiellen Vereinheitlichung des Kaufrechts. RZ 1965 pp. 1 e.v. 

Rosenthal, M. A. - A businessman looks at arbitration, in: International trade 
arbitration. 1958. Zie onder Domke, M. 

Roubier, P. - Essai sur la responsabilité précontractuelle, thèse Lyon 1911. 

Royer, S. - Hoofdzaken der vervoerdersaansprakelijkheid in het zeerecht, diss. 
Leiden 1959. 

Rutten, L. E. H. - Zie onder Asser, С. 

Sanders, P. - (rapporteur général) Arbitrage International Commercial - Internatio
nal Commercial Arbitration. I.z.j. II. 1960. Ш. 1965. (aangehaald als: A.I.C. I; 
A.I.C. II; A.I.C. III). 
Introduction. A.I.C. I. pp. 8 e.v. 
Pays-Bas. A.I.C. I. pp. 386 e.v. 
La convention de New-York. A.I.C. II. pp. 292 e.v. 
Pays-Bas. (suppléments au tomes I et II) A.I.C. III. pp. 218 e.v. 
Dient de wettelijke regeling omtrent arbitrage gewijzigd te worden? Prae-advies 
voor de Nederlandse Juristenvereniging. H.N.J.V. 1968 pp. 3 e.v. 

Sauveplanne, J G . - Eenvormig privaatrecht, R.M. Themis 1961 pp. 225 e.v. 
I recenti sviluppi nel diritto internazionale privato delle convenzioni dell'Aja. 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 1965 pp. 1129 e.v. 
Elementair internationaal privaatrecht, 3e druk. 1967. 

Scheffer, H. E. - Eenvormig internationaal kooprecht. N.J.B. 1964 pp. 217 e.V.; 
253 e.v. 

213 



Schlesinger, R. В. en H. J. Gündisch - Allgemeine Rechtsgrundsätze als Sachnormen 
im Schiedsgerichtsverfahren, ein Beitrag zur Theorie der Entnationalisierung von 
Verträgen. RZ 1964 pp. 4 e.ν. 

Schlesinger, R. В. - (general editor) Formation of Contracts, A study on the common 
core of legal systems. 2 Delen 1968. 

Schmidt, F. - The international contract law in the context of some of its sources. 
A.J.C.L. 1965 pp. 1 e.v. 

Schmitthoff, C. M. - Conflict avoidance in practice and theory. Law and contempo
rary problems 1956 pp. 429 e.v. 
International trade law and private international law. in: Festschrift für Hans 
Dölle. Bd. II. 1963. pp. 257 e.v. 
(editor) The sources of the law of international trade.with special reference to 
East-West trade, (verslag van een colloquium georganiseerd door de International 
Association of Legal Science en gehouden te Londen 242-7 september 1962). 
Das neue Recht des Welthandels. RZ 1964 pp. 75 e.v. 
The unification of the law of international trade. J.B.L. 1968 pp. 105 e.v. 

Scholten, P. - Zie onder Asser, С. 

Schoordijk, H. С. F. - Bespreking diss. Pabbruwe, H. J. R.M. Themis 1967 pp. 660 
e.v. 

Schrans, G. - Precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht. Preadvies voor de 
vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. 
1967. 

Schultsz, J. C. - Eigendomsverkrijging bij koop van roerende goederen in het West
europees internationaal privaatrecht, diss. Amsterdam G.U. 1955. 

Späth, G. - Zie onder Caemmerer, E. von. 

Stroomberg, J. - Zie onder Bouwhof, A. A. D. 

Struycken, A. V. M. - Cour de cassation des Pays-Bas, 13 Mai 1966. Revue critique 
de droit international privé 1967 pp. 522 e.v. 

Stuart Sutherland, L. - The law merchant in England in the seventeenth and eigh
teenth centuries, in: Transactions of the Royal Historical Society 1934 pp. 149 e.V. 

Sundström, G. O. Zacharias - International sales and the conflict of laws. J.B.L. 1966 
pp. 122 e.V.; pp. 245 e.v. 

Talion, D. - The law applied by arbitration tribunals, in: The sources of the law of 
international trade. 1964. pp. 154 e.v. Zie onder Schmitthoff, С. M. 

Telders, В. M. - Ргае-contractuele verhoudingen. W.P.N.R. 3536/7; Verzamelde 
geschriften pp. 183 e.v. 

Trammer, H. - The law of foreign trade in the legal systems of the countries of 
planned economy, in: The sources of the law of international trade. 1964. Zie 
onder Schmitthoff, C M . 

Troelstra, M. N. S. - Het vrijblijvend aanbod, diss. Leiden 1925. 

214 



Tunc, Α. - Les Conventions de La Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur 
la vente internationale d'objets mobiliers corporels. Une étude de cas sur l'unifi
cation du droit Revue internationale de droit comparé 1964 pp. 547 e.v. 
The uniform laws on the international sales of goods: A reply to professor Nadel-
mann Yale law journal 1956 pp. 1409 e.v. 

UNIDROIT - Actes de la conférence convoquée par le Gouvernement des Pays-Bas 
sur un projet de Convention relatif à une loi uniforme sur la vente d'objets mobi
liers corporels La Haye ler-10 novembre 1951. 1952 
L'unification du droit-Unification of law 1948 - (sinds 1956 verschijnt deze uitga ν 
als Annuaire, vaak in meerdere delen. De verschillende delen bevatten o.m. een 
overzicht van de werkzaamheden van het instituut, samengesteld door de secreta
ris-generaal M. Mateucci, en een uitgebreide bibliografie betreffende unificatie 
van recht.) 

Valhndas, P. - Droit uniforme international et droit comparé, in: Festschrift fur 
Max Gutzwiller. 1959 pp. 189 e.v. 

Vischer, F. - Die rechtsvergleichende Tatbestande im internationalen Privatrecht. 
1953. 

Vrij, M. J. C. - Een stap vooruit in de internationale handelsarbitrage. A.R. 1931. 

Wagner, H. Die allgemeinen Lieferbedingungen des RGW 1968 - ein Dokument enger 
wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedslandern des RGW. So
zialistische Aussemurtschaft Heft 2 - 1969 pp. 8 e ν. 
en D Kretschmar Die allgemeinen Lieferbedingungen des RGW 1968 Sozialisti
sche Aussenwirtschaft Heft 2 - 1969. Beilage „Recht in der Aussenwirtschaft" 
pp 1 e.v. 

Wahl, E. - Das Zustandekommen von Schuldvertragen und ihre Anfechtung wegen 
Willensmangels RZ 1929 pp. 775 e.v. 
Einheitliche Auslegung der europaischen Staatsvertrage zur Rechtsvereinheitli
chung, in: Festschrift fur Hans Carl Nipperdey. 1965. Bd. 2. pp. 915 e.v. 

Wendel, F. - Der Grundsatz der Vertragsfreiheit im heutigen Recht, diss. Giessen 
1929. 

Winter, L. I. de - De eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende 
lichamelijke zaken en het internationale privaatrecht. N.J.B. 1964 pp. 883 e.v. 
Het Alnati-arrest. N J.B. 1966 pp. 933 e.v. 

Zeylemaker, Jb. - Handelskoop 1939. 
Is het wenselijk onze burgerlijke wetgeving aan te vullen met bepalingen omtrent 
„standaardcontracten" en, zo ja, naar welke beginselen? Prae-advies voor de 
Nederlandse Juristenvereniging. H.N.J.V. 1948 pp. 67 e ν 

Zweigert, К. - Rechtsvereinheitlichung. in: Wörterbuch des Völkerrechts. Bd. 3, 
tweede druk. 1962. pp 74 e v. 
Grundsatzfragen der europaischen Rechtsangleichung ihrer Schöpfung und 
Sicherung, in Festschrift fur Hans Dólle Bd. 2. 1963. pp. 401 e.v 
en U. Drobnig Einheitliches Kaufgesetz und internationales Privatrecht. RZ 1965 
pp. 146 e.v. 

215 



Afkortingen 

A.A. Ars Aequi 
AcP. Archiv für die civilistische Praxis 
ADHGB Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch 
A.I.C. Arbitrage Commercial International - International Commercial 

Arbitration 
A.J.C.L. American Journal of Comparative Law 
A.R. Arbitrale Rechtspraak 
art(t). artikel(en) 
Bd. Band 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
B.W. Burgerlijk Wetboek 
Comecon Raad voor Wederzijdse Economische Hulp 
diss. dissertatie 
Dl. Deel 
Doc. Documents 
E.C.E. Economische Commissie voor Europa 
ed. editor 
éd. éditeur 
H.N.J.V. Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging 
H.R. Hoge Raad 
I.C.L.Q. International and Comparative Law Quarterly 
I.К.К. Internationale Kamer van Koophandel 
i.p.r. internationaal privaatrecht 
K.B. Koninklijk Besluit 
I.e. loco citato 
M.v.T. Memorie van Toelichting 
N.J. Nederlandse Jurisprudentie 
N.J.B. Nederlands Juristenblad 
N.T.I.R. Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht 
o.e. opere citato 
O.N.B.W. Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek 
R.M. Rechtsgeleerd Magazijn 
R.M. Themis Rechtsgeleerd Magazijn Themis 
R.tr.D.C. Revue trimestrielle de Droit Commercial 
Rv. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
RZ. vóór 1961: Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-

recht; vanaf 1961: Rabeis Zeitschrift 
S. Staatsblad 
Tr. Tractatenblad 
U.C.C. Uniform Commercial Code 
UNIDROIT Institut International pour l'Unification du Droit Privé- International 

Institute for the Unification of Private Law 
U.Pa.L.R(ev). University of Pennsylvania Law Review 
W.P.N. R. Weekblad voor Privaatrecht Notarisambt en Registratie 

216 



S T E L L I N G E N 

ι 

De aanvaarding van de partij-autonomie in het internationaal privaat
recht behoort tot consequentie te hebben de aanvaarding van de mogelijk
heid van het bestaan van contracten die aan geen enkel stelsel van 
nationaal privaatrecht zijn onderworpen. 

II 

Het verdient aanbeveling een verfijning zoals artikel 6.5.2.8 lid 2 van 
het Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek aanbrengt in de regeling 
van de gevolgen van een tijdig verzonden maar vertraagd ontvangen 
aanvaarding van een aanbod, ook op te nemen voor het geval dat een 
aanvaarding „niet volkomen" bij het aanbod aansluit. 

III 

Artikel 3.2.4 lid 2 van het Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek 

leent zich niet voor toepassing op het geval dat een onherroepelijk 

aanbod de „aangezochte" niet bereikt tengevolge van omstandigheden 

die aan deze kunnen worden toegerekend. 

IV 

Het verdient aanbeveling om de redactie van afdeling 4.3.4. van het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek vóór invoering zodanig aan te vullen dat, 
duidelijker dan thans, blijkt dat de in deze afdeling geregelde „verzorgings
rechten" niet bij testament kunnen worden opzij gezet. 

ν 

Bij de toetsing van een besluit dat is genomen door bestuurders van een 
n.v. in hun kwaliteit van prioriteitsaandeelhouders van dezelfde n.v. 
dienen de vereisten die aan een bestuursbesluit gesteld moeten worden 
doorslaggevend te zijn. 



VI 

Wanneer de enige aandeelhouder van een η.ν. zijn aandelen schenkt 
aan deze n.v. wordt zij van rechtswege ontbonden. 

vil 

Wanneer de term „wederrechtelijk" voorkomt als bestanddeel van een 

delictsomschrijving dan duidt hij aan: strijd met het objectieve recht 

voorzover dat strekt tot bescherming van het rechtsgoed dat door het 

strafbare feit wordt bedreigd. 

VIII 

Het verdient aanbeveling dat de Provinciewet in dier voege gewijzigd 

wordt dat de voorzitter en de leden van het College van G.S. ook voor

zover het betreft de algemene aspecten van hun toezicht op de gemeente

besturen geen verantwoording schuldig zullen zijn aan Provinciale Staten. 

IX 

Wanneer men er van uitgaat, dat de uitsluitende competentie van de 
rechterlijke macht op het terrein der strafrechtspraak niet berust op 
artikel 169 Grondwet, eerste zin, dan dient men, bij consequente hantering 
van de grammaticale interpretatiemethode, de term „rechterlijke macht" 
gebezigd in genoemd onderdeel van het artikel te interpreteren als om
vattende „burgerlijke en administratieve rechtspraak". 

χ 

De juistheid van de opmerking in de Memorie van Toelichting bij de 

Wet beroep administratieve beschikkingen (p. 8) dat deze wet zou 

„aansluiten bij de gedachtengang van Struycken" is voor twijfel vatbaar, 

aangezien deze wet slechts beroep openstelt op rechtmatigheidsgronden. 

Struycken was juist terwille van een, verdergaande toetsing implicerende, 

„behoorlijkheids-billijkheidscontrole" voorstander van het mogeüjk 
maken van beroep op instellingen der administratie. 

Vgl. Prof. Mr. A. A. H- Struycken, Administratie of Rechter,1910. 



XI 

Nu in artikel 228 a Gemeentewet dezelfde gronden voor weigering van 
goedkeuring van Gemeentebesluiten door G.S. zijn opgenomen als 
gelden voor de zogenaamde spontane vernietiging door de Kroon kan 
de in dit artikel sub с bij amendement ingevoegde grond - het financieel 
belang der gemeente - als overbodig worden beschouwd. 

ХП 

Het verdient aanbeveling dat een wettelijke regeling geschapen wordt 
voor de wijze waarop afgestudeerden aan een instelling voor Hoger 
Economisch en Administratief Onderwijs hun studie voort kunnen zetten 
aan Universiteiten en Hogescholen op een wijze die overeenkomt met de 
waarde van het onderwijs dat zij reeds hebben genoten. 



STELLINGEN BEHORENDE BU 

H. С. J. G. JANSSEN 

TOTSTANDKOMING VAN INTERNATIONALE HANDELSKOOP 

NIJMEGEN, 23 JANUARI 1970 






