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Casus Fortes/Wijdschild 
Wijdschild B.V. (hierna: “Wijdschild”) verkoopt via een activa-/passivatransactie haar 
onderneming, een middelbare school, aan Fortes B.V. (hierna: “Fortes”). Voortvarend gaat 
Fortes haar plannen voor deze school uitvoeren. Zo gaat onder andere de bedrijfsorganisatie 
op de schop en er worden nieuwe leraren aangenomen. Daarnaast zijn de leerdoelen en 
leerrichtingen veranderd. 
 
Verkoper Wijdschild heeft tijdens de verkoop aan Fortes medegedeeld dat het aantal leerlingen 
elk jaar groeit. Na enige tijd ontdekt Fortes echter dat het aantal leerlingen al jaren dalende is. 
Dit zal Fortes jaarlijks minder omzet opleveren. Als Fortes dit van tevoren had geweten, dan 
had zij de overeenkomst niet gesloten. 
 
Wat nu? Is Fortes aan de overeenkomst gebonden? Kan Fortes hier nog iets tegen doen? 

Hoofdstuk 1 
INLEIDING 

1.1. Inleiding 
Iedereen kent de situatie dat een overeenkomst wordt gesloten, maar achteraf blijkt dat een partij of 
zelfs beide partijen daarbij zijn uitgegaan van onjuiste voorstelling van zaken. Soms is het zelfs zo erg 
dat een partij de overeenkomst niet (in deze vorm) had gesloten, indien er een juist beeld was 
geweest. Misschien kan dit probleem het beste uitgelegd worden aan de hand van de volgende 
casus, die ook verder in deze scriptie zal terugkeren.1 
 

 
1.1.1. Totstandkoming overeenkomst 
Een overeenkomst komt tot stand doordat de ene partij een aanbod doet en de andere partij dit 
aanbod aanvaardt (artikel 6:217 BW). Zowel het aanbod als de aanvaarding bestaan ieder uit een wil 
en een verklaring. De wil en verklaring van partijen moeten met elkaar in overeenstemming zijn 
(wilsovereenstemming), om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Wanneer de 
overeenkomst tot stand is gekomen, moeten beide partijen hieraan uitvoering geven.  
In het proces van de totstandkoming van de overeenkomst kunnen zich problemen voordoen. 
 
1.1.2. Dwaling en andere wilsgebreken 
Net zoals in de casus, kan het zijn dat bij het sluiten van een overeenkomst bij één van de partijen 
sprake is geweest van een wilsgebrek. Een wilsgebrek houdt in dat de wil van één van de partijen om 
een rechtshandeling te verrichten, op een gebrekkige manier tot stand is gekomen. Ondanks een 
wilsgebrek, is een overeenkomst weliswaar tot stand gekomen, maar kan aangetast worden.2 De in 
de wet beschreven wilsgebreken zijn: bedreiging, bedrog, dwaling en misbruik van omstandigheden. 
Behalve de hierna te bespreken dwaling, worden deze geregeld in artikel 3:44 BW. Dwaling wordt 
geregeld in artikel 6:228 BW. 
 

                                                           
1 De casus Fortes/Wijdschild is een fictieve casus. 
2 Asser/Sieburgh 6-III 2018/208. 
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1.1.3. Wettelijke remedies 
Een succesvol beroep op dwaling, leidt tot vernietigbaarheid van de overeenkomst 
(artikel 6:228 BW). Vernietiging werkt met terugwerkende kracht (artikel 3:53 BW). Dit houdt in dat, 
na vernietiging, de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. Vernietiging is door de 
terugwerkende kracht een ingrijpende remedie voor dwaling. In verband met de ingrijpende 
gevolgen van de remedie vernietiging heeft de wetgever nog twee andere remedies voor dwaling 
opgenomen. 

Zo kan de wederpartij op grond van artikel 6:230 lid 1 BW een wijziging van de gevolgen van de 
overeenkomst voorstellen. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat daarbij het nadeel van de 
dwalende op afdoende wijze wordt opgeheven. Zo kan de wederpartij bijvoorbeeld voorstellen de 
prijs te verminderen. Wordt aan de voorwaarden van deze bepaling voldaan, dan vervalt daarmee de 
bevoegdheid van de dwalende om de overeenkomst op grond van dwaling te vernietigen.  

Ook kan de rechter, op grond van artikel 6:230 lid 2 BW, in plaats van de overeenkomst te 
vernietigen, de gevolgen hiervan wijzigen. Bijvoorbeeld door een prijsaanpassing. Zowel de 
wederpartij als de dwalende kan de rechter hierom verzoeken. Ook dan moet het wijzigen van de 
gevolgen van de overeenkomst leiden tot opheffing van het nadeel dat de dwalende lijdt. 
 
1.1.4. Contractuele oplossingen 
Gezien de ingrijpende gevolgen van vernietiging, proberen partijen regelmatig naar oplossingen te 
zoeken waarbij het vernietigen van de overeenkomst wordt voorkomen, in de praktijk is het 
gebruikelijk voor professionele partijen om de vernietiging op grond van dwaling contractueel uit te 
sluiten. Zo een clausule komt bijvoorbeeld voor in een aandelentransactie overeenkomst of een 
activa-/passivatransactie overeenkomst. De vernietiging van de overeenkomst waarbij de 
rechtshandelingen ongedaan gemaakt moeten worden, is een rechtsgevolg dat partijen willen 
voorkomen. Het terugdraaien van een bedrijfsovername is kostbaar en ingewikkeld en is, soms op 
bepaalde onderdelen, feitelijk onmogelijk. Onduidelijk is echter of een uitsluitingsbeding, waarin een 
beroep op dwaling uitgesloten wordt, wel in een contract mag worden opgenomen en of dit tevens 
de werking van artikel 6:230 BW lid 2 omvat. 

1.2. Probleemstelling, onderzoeksvraag en doel van het onderzoek 

1.2.1. Probleemstelling 
Zoals hiervoor aangegeven, is het onduidelijk of partijen een daartoe strekkend uitsluitingsbeding in 
hun contract kunnen opnemen, en/of dit (ook) tot gevolg heeft dat bij dwaling geen beroep kan 
worden gedaan op artikel 6:230 lid 2 BW. Het wijzigen van de gevolgen van de overeenkomst op 
grond van artikel 6:230 lid 2 BW kan van grote invloed zijn op de uitvoering hiervan. Wordt de 
overeenkomst aangepast, dan wordt afgeweken van hetgeen partijen voor ogen hadden. Daarom is 
de probleemstelling of het mogelijk is in een contract een dergelijk uitsluitingsbeding op te nemen. 
En zo ja, of dit tot gevolg heeft dat ook geen beroep kan worden gedaan op artikel 6:230 lid 2 BW. Is 
dat anders geregeld naar Nederlands recht dan in de Draft Common Frame of Reference (hierna: 
“het DCFR”) en de Principles of European Contract Law (hierna: “de PECL”)? 
 
1.2.2. Onderzoeksvraag 
Wat is het gevolg van een contractueel beding, waarin een beroep op dwaling is uitgesloten, voor de 
bevoegdheid van de rechter om (conform artikel 6:230 lid 2 BW) de gevolgen van de overeenkomst 
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te wijzigen, zodat het nadeel van de dwalende in afdoende mate wordt opgeheven? Bieden de 
dwalingsregelingen in de PECL en het DCFR andere oplossingen? 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, wordt eerst een aantal deelvragen 
beantwoord. 
 

1. Is het mogelijk vernietiging op grond van dwaling contractueel uit te sluiten en zo ja, op 
welke wijze kan dit worden gedaan? 

2. Welk effect heeft het uitsluiten van een beroep op dwaling, op de rechterlijke 
wijzigingsbevoegdheid van artikel 6:230 lid 2 BW? 

3. Welke regels kennen de PECL en het DCFR ten aanzien van dwaling en de rechterlijke 
wijzigingsbevoegdheid? 

 
1.2.3. Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is te onderzoeken welke gevolgen het contractueel uitsluiten van 
vernietiging op grond van dwaling heeft op de rechterlijke wijzigingsbevoegdheid van artikel 6:230 lid 
2 BW. Zonder dwaling is artikel 6:230 BW niet van toepassing. Artikel 6:228 BW en artikel 6:230 BW 
zijn in die zin aan elkaar verbonden, dat indien artikel 6:228 BW kan worden uitgesloten dit ook 
effect kan hebben op de toepasselijkheid van artikel 6:230 lid 2 BW. In dit onderzoek wordt bekeken 
welk effect dit is. Het rechtsvergelijkend onderzoek heeft als doel de Europese ‘soft law’ regelgeving 
te vergelijken met de Nederlandse regeling. Daarbij wordt onderzocht of bij toepassing van de 
regelingen in het DCFR en de PECL de gevolgen van het uitsluitingsbeding hetzelfde zijn als naar 
Nederlands recht. 
 
1.3. Methoden 
Dit onderzoek is grotendeels juridisch dogmatisch (hoofdstuk 2 en 3) van opzet. Hierin wordt het 
positieve Nederlands recht bestudeerd. Het positieve recht blijkt onder andere uit geschreven en 
ongeschreven nationale regels.3 Daarnaast worden ook de relevante uitspraken en Europese wet- en 
regelgeving bestudeerd. Het bestaande recht wordt weergegeven, waar van toepassing voorzien van 
voorstellen tot aanvulling of aanpassing daarvan. In hoofdstuk 4 volgt een rechtsvergelijkend 
onderzoek. Hierin worden de Nederlandse rechtsregels omtrent dwaling en de 
wijzigingsbevoegdheid vergeleken met de regeling in het DCFR en de PECL. De gebruikte bronnen zijn 
de wet, parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en literatuur. Deze zijn gevonden via digitale 
databases alsmede via verwijzingen in de literatuur en jurisprudentie. Voornoemde databases 
hebben via systematische zoekopdrachten de informatie opgeleverd, die nodig was voor dit 
onderzoek. 
 
1.4. Reikwijdte onderzoek 
Waar in het onderzoek wordt gesproken over contracten, gaat het om contracten die zijn gesloten 
tussen twee professionele partijen, de zogeheten business-to-business contracten. De begrippen 
contract en overeenkomst worden door elkaar gebruikt. 
Er wordt onderzoek gedaan naar tussen partijen afgesproken bedingen waarin vernietiging op grond 
van dwaling is uitgesloten. Bedingen waarin ontbinding wordt uitgesloten, blijven buiten 
beschouwing. 

                                                           
3 Asser/Vranken Algemeen Deel**** 2014/8. 
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Het rechtsvergelijkend onderzoek richt zich op de regels van het DCFR en de PECL omtrent dwaling 
en/of de rechtsgevolgen daarvan. 
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Casus Fortes/Wijdschild 
Bij de koop is Fortes uitgegaan van de mededeling van Wijdschild over het groeiende aantal 
leerlingen, een inschatting die achteraf niet blijkt te kloppen. De overname door Fortes is 
gerealiseerd, maar Fortes had hierbij, door de mededeling van Wijdschild, niet de juiste 
voorstelling van zaken en dwaalde bij de totstandkoming van de overeenkomst 
(artikel 6:228 BW). 
 
Fortes vernietigt de overeenkomst op grond van dwaling. Dit leidt ertoe dat de overname, 
voor zover deze is gerealiseerd, teruggedraaid moet worden. 
 
Het belang van Wijdschild zal zijn dat de kans op het terugdraaien van de overname zo klein 
mogelijk is. Wijdschild heeft niet voor niets haar onderneming aan Fortes verkocht. Fortes 
heeft de overeenkomst wel vernietigd, maar nu blijkt dat de overname terugdraaien (door alle 
veranderingen die zijn doorgevoerd) haast onmogelijk is. Wijdschild vraagt zich of er andere 
mogelijkheden zijn, ter voorkoming van vernietiging? Hadden partijen in hun overeenkomst 
afspraken kunnen maken om vernietiging te voorkomen? 
 

Hoofdstuk 2 
HET UITSLUITEN VAN DWALING 

2.1. Inleiding 
Het uitsluiten van vernietiging op grond van dwaling komt veel voor in overnamecontracten4. 
Volgens het BW zou na vernietiging ongedaanmaking van de verplichtingen van partijen over en 
weer moeten plaatsvinden (artikel 6:271 BW). Er ontstaat na een overname van een rechtspersoon 
echter al gauw het probleem dat het terugdraaien van de overeenkomst feitelijk bijna onmogelijk is. 
Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de koper kort na de transactie verschillende veranderingen 
binnen de onderneming doorvoert of het bedrijfspand (door)verkoopt aan een derde die te goeder 
trouw is. Verder zijn hierbij vaak ook de belangen van derden betrokken. Bijvoorbeeld een derde 
partij die als financier de koop van de onderneming mogelijk heeft gemaakt of nieuwe werknemers 
die voor de koper zijn gaan werken.5 De rechtsverhoudingen tussen de koper en deze derden worden 
niet geraakt door de vernietiging van de overeenkomst (artikel 3:88 lid 1 BW). Deze ingrepen van de 
koper zijn moeilijk ongedaan te maken overeenkomstig artikel 6:271 BW. Een toepasselijk Engels 
gezegde luidt: ‘you cannot unscramble scrambled eggs’.6 
 

 
Zoals blijkt uit de casus Fortes/Wijdschild kunnen, in het geval van een overname, beide partijen een 
gezamenlijk belang hebben dat de overeenkomst niet vernietigd kan worden. Om de kans op 
vernietiging zo klein mogelijk te houden, kunnen zij hier dan contractueel afspraken over maken. 
Bijvoorbeeld de afspraak dat de overeenkomst op grond van dwaling niet vernietigd kan worden. 

In dit hoofdstuk wordt besproken of het mogelijk is dwaling contractueel uit te sluiten. Zo ja, 
hoe dit dan kan worden gedaan. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie en een antwoord 

                                                           
4 Van den Bergh, Contracteren 2018/1. 
5 Van den Bergh, Contracteren 2018/1. 
6 Tjittes, Contracteren 2015/5. 
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Casus Fortes/Wijdschild: 
Stel dat in de casus Wijdschild bij verkoop heeft aangegeven dat 2.000 leerlingen onderwijs 
volgen. Later blijken dit er 1.995 te zijn. De vraag is dan of Fortes de overeenkomst ook 
gesloten zou hebben bij 1.995 leerlingen. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, 
dan staat dit (minimale) verschil een succesvol beroep op artikel 6:228 BW niet in de weg. Elke 
dwaling is dwaling. 
 

Casus Fortes/Wijdschild: 
Stel dat Fortes door het feit dat er 1.995 leerlingen zijn, in plaats van de door Wijdschild 
genoemde 2.000, op geen enkele wijze nadeel heeft geleden. Dan kan zij toch hebben 
gedwaald en een beroep doen op artikel 6:228 BW. Datzelfde geldt wanneer het aantal 
leerlingen niet de kern van de overeenkomst betreft. 
 

op de vraag of je vernietiging op grond van dwaling contractueel uit kunt sluiten en zo ja, hoe je dit 
kunt doen. 
 
2.2. Dwaling 
Een overeenkomst is vernietigbaar, wanneer deze tot stand is gekomen onder invloed van dwaling, 
en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten (artikel 6:228 BW). Uit dit artikel volgt 
dat sprake is van dwaling als de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij. Het 
tweede dwalingsgeval ontstaat, wanneer de wederpartij de dwalende niet heeft ingelicht, maar dit 
wel had behoren te doen. Ten derde is er sprake van (wederzijdse) dwaling, indien de wederpartij 
van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan. 

Voor een succesvol beroep op dwaling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Van belang is dat de dwalende bij een juiste voorstelling van zaken de overeenkomst niet had 
gesloten of dit niet onder dezelfde voorwaarden had gedaan (causaal verband).7 Ook geldt dat de 
wederpartij behoort te weten dat een bepaalde eigenschap voor de dwalende een beslissende 
betekenis heeft gehad om de overeenkomst te sluiten.8 Wat niet van belang is, is de omvang (of 
ernst) van de dwaling.9  

Ook niet vereist is, dat de dwalende daadwerkelijk nadeel heeft geleden.10 Verder is niet vereist dat 
de dwaling de kern van de overeenkomst treft.11 

 
Vervolgens staat in artikel 6:228 lid 2 BW dat niet kan worden gedwaald ten aanzien van een 
toekomstige gebeurtenis. Dit betekent dat er sprake moet zijn van dwaling ten tijde van het sluiten 
van de overeenkomst. De achterliggende reden hiervan is dat dwaling een probleem is die ontstaat 
bij de totstandkoming van de overeenkomst.12 Ook volgt uit dit lid van het dwalingsartikel dat geen 

                                                           
7 Hijma, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 2.3.1 (online, bijgewerkt 15-11-2019). 
8 HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046, r.o. 3.7.5. 
9 Hijma, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 2.3.1 (online, bijgewerkt 15-11-2019). 
10 HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046, r.o. 3.6.3. 
11 HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:717, r.o. 3.1.2. 
12 Hijma, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 8.2 (online, bijgewerkt 15-11-2019). 
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Casus Fortes/Wijdschild: 
Voor de koop van de school heeft Fortes gezien dat het pand in zeer slechte staat is. In dat 
geval heeft Fortes een verplichting te onderzoeken hoe dat zit, zodat de school wordt 
gekocht zonder een onjuiste voorstelling van zaken. Fortes zou bijvoorbeeld een keuring 
van het pand uit kunnen laten voeren. Indien Fortes dit nalaat, blijft de dwaling ten aanzien 
van het pand voor rekening van Fortes. 

beroep op dwaling kan worden gedaan wanneer, onder andere gezien de aard van de overeenkomst, 
de dwaling voor rekening van de dwalende dient te blijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oneigenlijke dwaling valt niet onder artikel 6:228 BW. Van oneigenlijke dwaling is sprake wanneer 
door een vergissing de wil en verklaring van een partij niet met elkaar overeenstemmen.13 De wil is 
dan, anders dan bij eigenlijke dwaling, wel goed gevormd, maar stemt niet overeen met de 
verklaring. Zonder wilsovereenstemming komt geen overeenkomst tot stand. Dat is echter anders 
wanneer er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen (artikel 3:35 BW) van de andere partij. Heeft 
deze de verklaring van de ander opgevat als een tot hem gerichte verklaring met een bepaalde 
strekking en kwam dat overeen met de zin die hij in die situatie redelijkerwijze hieraan mocht 
toekennen? Dan kan de eerste partij geen beroep doen op het ontbreken van een 
overeenstemmende wil. De overeenkomst komt in dat geval alsnog tot stand. 
 
2.2.1. Rechtsgevolgen en remedies bij dwaling 
Wanneer een overeenkomst is gesloten en een van de partijen met succes een beroep op dwaling 
doet, dan heeft dit als gevolg dat die overeenkomst vernietigbaar is. Zoals al aangegeven, heeft 
vernietiging terugwerkende kracht en wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst geacht nooit 
te hebben bestaan (artikel 3:53 BW). Op grond van artikel 6:271 BW ontstaan dan voor partijen 
ongedaanmakingsverbintenissen voor zover zij al uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven. 
Oftewel, reeds verrichte (rechts)handelingen moeten worden teruggedraaid.14 In het geval van een 
bedrijfsovername is dat vaak feitelijk onmogelijk. Eenmaal doorgevoerde veranderingen na een 
overname komen al voor rekening en risico van de koper.15 Doordat vernietiging terugwerkende 
kracht heeft, is vernietiging veel ingrijpender dan bijvoorbeeld ontbinding, omdat deze geen 
terugwerkende kracht heeft (artikel 6:269 BW). 

De mogelijkheid de overeenkomst te vernietigen, is een remedie voor dwaling die toekomt 
aan de partij die dwaalt.16 De dwalende is niet verplicht gebruik te maken van het rechtsmiddel 
vernietiging en kan ervoor kiezen de overeenkomst in stand te laten.17 Immers, zal het voor de 
dwalende niet altijd wenselijk zijn dat de overeenkomst wordt vernietigd, zelfs wanneer hij deze 
heeft gesloten zonder de juiste voorstelling van zaken. Een andere remedie voor dwaling is de 
mogelijkheid om de gevolgen van de overeenkomst te (laten) wijzigen op grond van artikel 6:230 
BW. In het volgende hoofdstuk wordt deze remedie uitgebreid besproken. 
 
                                                           
13 Valk, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 6:228 BW (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
14 Asser/Hijma 7-1 2019/699. 
15 Van den Bergh, Contracteren 2018/1. 
16 Tjittes, Contracteren 2015/5. 
17 Hijma, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 1.3.4.1 (online, bijgewerkt 15-11-2019). 
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In het Burgerlijk Wetboek is geen schadevergoedingsregeling opgenomen voor dwaling waarop de 
dwalende een beroep zou kunnen doen. Wil de dwalende in aanmerking komen voor 
schadevergoeding dan zal dit een andere grondslag moeten zijn. Bijvoorbeeld onrechtmatige daad 
(artikel 6:162 BW).18 Een beroep hierop zal echter alleen slagen, wanneer het gedrag van de 
wederpartij kwalificeert als een onrechtmatige daad. Daarnaast zou de dwalende de wederpartij ook 
aan kunnen spreken op wanprestatie (artikel 6:74 BW), mits de dwaling ziet op een onderdeel van de 
contractsinhoud.19 In de wet is ook geen mogelijkheid opgenomen om de overeenkomst gedeeltelijk 
(partieel) te vernietigen wanneer de dwaling de gehele rechtshandeling betreft.20 Indien dit wel het 
geval zou zijn, dan is het risico dat de vernietigingsbevoegde (de dwalende) dat deel van de 
overeenkomst vernietigt die het slechtst uitpakt.21 Verderop komt aan de orde dat het toepassen van 
de rechterlijke wijzigingsbevoegdheid uit artikel 6:230 lid 2 BW een effect vergelijkbaar met partiële 
vernietiging kan hebben. 
 
2.3. Dwaling uitsluiten 
Het verbintenissenrecht (waaronder Boek 6 BW) bestaat grotendeels uit regelend recht. Dit houdt in, 
dat door partijen hiervan mag worden afgeweken. Als partijen in een contract afspraken maken, dan 
geldt in beginsel hetgeen zij hebben afgesproken, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke 
regels. Uit de wet volgt welke regels dwingend van aard zijn, waarvan contractspartijen niet mogen 
afwijken. Ter voorkoming dat partijen bijvoorbeeld een ingewikkelde bedrijfsovername terug moeten 
draaien, wordt in overnamecontracten vaak een uitsluitingsbeding opgenomen. Het in de praktijk 
veelvuldig voorkomen van dit uitsluitingsbeding, zegt echter nog niks over de vraag of dit wel kan 
en/of mag. Het contractueel uitsluiten van vernietiging op grond van de wilsgebreken bedreiging, 
bedrog of misbruik van omstandigheden wordt namelijk in strijd met de goede zeden (artikel 3:40 
BW) geacht en is op grond van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.22 Geldt dit ook voor het 
wilsgebrek dwaling? 

Binnen een contract kan het uitsluitingsbeding op verschillende manieren in een 
overeenkomst worden opgenomen en geformuleerd. Zo zou alleen vernietiging (de remedie) kunnen 
worden uitgesloten, wat kan impliceren dat de weg van vernietiging niet openstaat, maar de 
dwalende partij wel andere remedies tot zijn beschikking blijft houden.23 Als het uitsluitingsbeding 
wordt opgenomen in de algemene voorwaarden, dan kan deze vernietigbaar zijn als is voldaan aan 
de voorwaarden van artikel 6:233 onder a BW (onredelijk bezwarend voor de wederpartij).24 Daarbij 
moet wel rekening worden gehouden met de uitzonderingen die zijn opgenomen artikel 6:235 BW, in 
welke gevallen geen beroep op artikel 6:233 onder a BW kan worden gedaan. In de artikelen 6:236 
en 6:237 BW zijn lijsten opgenomen van veelvoorkomende bedingen, in 
consumentenovereenkomsten, die als onredelijk bezwarend worden aangemerkt of worden 
vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Via de norm van artikel 6:233 onder a BW kunnen deze lijsten 

                                                           
18 Hijma, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 1.3.4.1 (online, bijgewerkt 15-11-2019). 
19 Valk, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 6:228 BW (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
20 Asser/Sieburgh 6-III 2018/698. 
21 Van Schaick, NTBR 2018/27. 
22 Van den Bergh, Contracteren 2018/1. 
23 Tjittes, Contracteren 2015/5.  
24 Asser/Sieburgh 6-III 2018/244. 
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Casus Fortes/Wijdschild: 
Stel Fortes en Wijdschild hebben vernietiging op grond van dwaling uitdrukkelijk uitgesloten en 
Fortes roept over het uitsluitingsbeding: “Zo heb ik het niet begrepen, ik wil alsnog de 
overeenkomst vernietigen.” Wijdschild beroept zich op het uitsluitingsbeding. 
 
Als zij gaan procederen, zal de rechter moeten beoordelen of het uitsluitingsbeding 
rechtsgeldig is en dit vervolgens uitleggen. De rechter zal dan ook kijken naar de bedoeling die 
partijen hebben gehad bij het opnemen van het uitsluitingsbeding. Indien Fortes en Wijdschild 
uitgebreid over het uitsluitingsbeding hebben onderhandeld, bestaat de kans dat bij uitleg, de 
rechter aansluit bij de tekst van het uitsluitingsbeding. 

reflexwerking hebben op bedingen die zijn opgenomen in contracten die tussen twee professionele 
partijen wordt gesloten.25 

Partijen kunnen ook kiezen voor een formulering waarbij dwaling als zodanig (de grondslag 
van de vernietiging) wordt uitgesloten. Wanneer dwaling als zodanig wordt uitgesloten, zou dit 
kunnen betekenen dat de dwalende partij geen enkele remedie meer tot zijn beschikking heeft.26 Er 
kan dan ook geen beroep meer worden gedaan op artikel 6:230 lid 2 BW. Daarnaast komt het ook 
voor dat het uitsluiten van vernietiging op grond van dwaling niet expliciet in een contract is 
opgenomen. Vaak wordt in een contract dan gekozen voor minder duidelijke bewoordingen als 
‘voetstoots’ en ‘eigen bate en schade’, waarmee de koper de koop aanvaardt zoals het is.27 In het 
volgende hoofdstuk zal het effect van de gekozen formulering nog verder worden besproken. Welke 
bewoordingen partijen ook kiezen, er blijft altijd een risico dat hier een discussie over ontstaat. Hoe 
explicieter de uitsluiting in het contract is afgesproken, des te kleiner de kans is op een discussie. Als 
partijen hierover gaan procederen, zal de rechter het uitsluitingsbeding moeten uitleggen en 
beoordelen op rechtsgeldigheid. 

De standaardregel voor uitleg van een overeenkomst en daarin opgenomen bedingen is dat, 
naast de taalkundige uitleg, ook moet worden gekeken naar de zin die partijen in de gegeven 
omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en op hetgeen 
zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Dit wordt de Haviltex-norm 
genoemd, naar een arrest van de Hoge Raad uit 1981.28 Bij de uitleg van een overeenkomst en de 
daarin opgenomen bedingen kan de mate waarin door partijen is onderhandeld over het 
uitsluitingsbeding een rol spelen. Hoe uitgebreider is onderhandeld over het opnemen van het 
beding en de inhoud daarvan, hoe belangrijker de daadwerkelijke tekst van het uitsluitingsbeding in 
de overeenkomst wordt.29 

 
2.3.1. De rechtsgeldigheid van het uitsluitingsbeding 
In de literatuur, wordt over de rechtsgeldigheid van het uitsluitingsbeding, niet eenduidig gedacht. 
Hijma kiest bijvoorbeeld voor een casuïstische aanpak, waarin het beding voor geldig wordt 
gehouden en aan de hand van redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld in hoeverre de 
                                                           
25 Asser/Sieburgh 6-III 2018/502. 
26 Tjittes, Contracteren 2015/5. 
27 Asser/Sieburgh 6-III 2018/244. 
28 HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158. 
29 Valk, NJB 2018/1360, p.1956.  



12 

Casus Fortes/Wijdschild: 
Stel dat Wijdschild bewust heeft achtergehouden dat het leerlingenaantal al jaren aan het 
dalen is, wetende dat dit voor Fortes een belangrijk punt was bij het sluiten van de 
overeenkomst. In dat geval bestaat de kans dat de rechter oordeelt dat het niet redelijk is dat 
Fortes aan het uitsluitingsbeding wordt gehouden, nu Wijdschild bewust zaken niet heeft 
verteld. 

wederpartij een beroep hierop kan doen.30 Tjittes acht het uitsluitingsbeding ook niet 
onaanvaardbaar. Zijn redenering hiervoor is de al eerder geschetste complexiteit van het 
terugdraaien van een bedrijfsovername. Daarnaast wijst hij ook op eventuele andere remedies die de 
dwalende nog tot zijn beschikking heeft.31 Daarbij kan in de eerste plaats worden gedacht aan de 
remedies van artikel 6:230 BW. Verder zijn er nog andere mogelijkheden, zoals de eerder genoemde 
schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad en/of wanprestatie (indien aan de voorwaarden 
van onrechtmatige daad en wanprestatie is voldaan). 

Van Rossum neemt daarentegen een principiëler standpunt in. Zij acht een uitsluitingsbeding 
nietig omdat dit inbreuk zou maken op het zelfbeschikkingsrecht van een contractant.32 Van Rossum 
bedoelt hiermee dat bij het opnemen van het uitsluitingsbeding in een contract geen sprake is 
geweest van vrije wilsvorming. Hoewel het standpunt van Van Rossum al uit 1991 is, is het wel 
relevant als tegengeluid op de geldigheid van het uitsluitingsbeding. Van Wechem zet ook 
vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van het beding waarin een beroep op dwaling is uitgesloten. Hij 
wijst erop dat als een overeenkomst wordt vernietigd, dit terugwerkende kracht heeft en wordt 
geacht nooit te hebben bestaan.33 Dit zou betekenen dat ook het uitsluitingsbeding nooit zou hebben 
bestaan en partijen dus niet kan binden.34 Met deze redenering is het niet zinvol dwaling 
contractueel uit te sluiten en wordt zelfs niet toegekomen aan de vraag of het uitsluitingsbeding wel 
geldig is. 

Op dit moment wordt in de literatuur door de meeste auteurs aangenomen dat het uitsluiten 
van vernietiging op grond van dwaling is toegestaan, tenzij een beroep hierop op grond van de 
redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW) onaanvaardbaar is.35 In een arrest van de Hoge 
Raad uit 2007 is dit ook bevestigd.36 Het is aan de rechter om aan de hand van de maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW) te bepalen of een partij zich op een 
uitsluitingsbeding kan beroepen.37 Dit betekent dat er ook situaties kunnen zijn waarbij de 
redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen een beroep hierop. Een voorbeeld hiervan is de 
situatie dat de wederpartij bewust de dwaling bij de ander heeft veroorzaakt of de dwalende bewust 
in dwaling heeft gelaten.38 De rechter zal dan alle omstandigheden van het geval meewegen.39 

 

                                                           
30 Asser/Hijma, 7-I 2019/355. 
31 Tjittes, Contracteren 2015/5. 
32 Van Rossum 1991, p. 97. 
33 Van Wechem & Rijsterborgh, Contracteren 2020/2. 
34 Du Perron & van Wechem,  VrA 2004/1.  
35 Hijma, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 1.4.1.1 (online, bijgewerkt 15-11-2019). 
36 HR 26 oktober 2007, ECLI:NL:PHR:2007:BA4494. 
37 HR 26 oktober 2007, ECLI:NL:PHR:2007:BA4494, r.o. 4.3.1. 
38 Hijma, in: GS verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 1.4.1.1 (online, bijgewerkt 15 november 2019). 
39 Asser/Sieburgh 6-III 2018/244. 
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2.4. Conclusie 
In beginsel kan een beding over de uitsluiting van dwaling rechtsgeldig worden overeengekomen. 
Onder omstandigheden brengen de redelijkheid en billijkheid dat aan zo een beding geen werking 
toekomt (artikel 6:248 lid 2 BW). Het uitsluitingsbeding kan op verschillende wijzen worden 
geformuleerd. Er is een verschil in het expliciet benoemen dat de overeenkomst niet wegens dwaling 
vernietigd mag worden of het minder expliciet benoemen hiervan door woorden als bijvoorbeeld 
‘voetstoots’ op te nemen. Voor de geldigheid van het uitsluitingsbeding maakt dit geen verschil. Het 
effect van de gekozen bewoordingen en formuleringen komt in het volgende hoofdstuk verder aan 
de orde. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of een uitsluitingsbeding is 
overeengekomen, wat de inhoud daarvan is en of er omstandigheden zijn waardoor hier geen 
werking aan toekomt. 
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Casus Fortes/Wijdschild 
Inmiddels staat tussen partijen vast dat Fortes heeft gedwaald. 
 
Ondanks haar teleurstelling wil Fortes de overeenkomst in stand laten en de school behouden. 
Vernietiging op grond van artikel 6:228 BW is daarom geen optie. Zij wil echter wel 
compensatie voor de geleden schade. Dit zou zij kunnen bereiken door de rechter te vragen op 
grond van artikel 6:230 lid 2 BW de koopprijs te verlagen. 
 
Wijdschild wil de school niet terug. Wil zij voorkomen dat een beroep op vernietiging wordt 
gedaan, dan zou zij een voorstel kunnen doen zoals bedoeld in artikel 6:230 lid 1 BW, 
bijvoorbeeld een verlaging van de koopprijs. Als dit voorstel het nadeel van Fortes in afdoende 
mate opheft, dan kan Fortes de overeenkomst niet meer vernietigen. 

Hoofdstuk 3 
WIJZIGINGSBEVOEGDHEID NA DWALING 

3.1. Inleiding 
Vernietiging op grond van artikel 6:228 BW is een remedie voor dwaling, waarop de dwalende een 
beroep kan doen. In artikel 6:230 BW zijn echter ook minder vergaande remedies geregeld. Deze zien 
op opheffing van het nadeel dat de dwalende lijdt. 

In de eerste plaats kan de wederpartij de dwalende een voorstel doen, dat de gevolgen van 
de overeenkomst wijzigt, waardoor het nadeel van de dwalende in afdoende mate wordt opgeheven 
(artikel 6:230 lid 1 BW). In de tweede plaats heeft de rechter de mogelijkheid om, in plaats van het 
uitspreken van de vernietiging, de gevolgen van de overeenkomst te wijzigen zodat het nadeel van 
de dwalende in afdoende mate wordt opgeheven (artikel 6:230 lid 2 BW). Deze 
wijzigingsbevoegdheid heeft de rechter alleen wanneer een dergelijk wijzigingsverzoek door de 
wederpartij en/of de dwalende wordt gedaan, het kan niet ambtshalve toegepast worden. 

Hiermee hebben zowel de dwalende als de wederpartij twee remedies voor dwaling waarop 
zij een beroep kunnen doen. De dwalende kan de overeenkomst vernietigen op grond van artikel 
6:228 BW of een verzoek indienen op grond van artikel 6:230 lid 2 BW. De wederpartij kan beide 
remedies van artikel 6:230 BW inzetten. 

 
Het oude Burgerlijk Wetboek van 1992 bevatte geen wetsartikel met de wijzigingsbevoegdheid van 
artikel 6:230 BW. Uit de wetsgeschiedenis van het BW van 1992 is op te maken dat deze regeling is 
ontstaan vanuit de gedachte dat het soms wenselijk kan zijn de overeenkomst, ondanks de dwaling, 
alsnog in stand te laten. De wijzigingsbevoegdheid is ontleend aan de regeling omtrent het 
wilsgebrek ‘misbruik van omstandigheden.’ Het in stand laten van de overeenkomst, kan in het 
belang van beide partijen zijn.40 De wetgever ziet vernietiging van een overeenkomst als een 
ingrijpend middel en biedt met artikel 6:230 BW een andere remedie zodat vernietiging kan worden 
voorkomen.41 Ook in de rechtspraak is een tendens zichtbaar om vernietiging en de gevolgen 

                                                           
40 Van Zeben en Du Pon 1981, p. 914. 
41 Asser/Sieburgh 6-III 2018/631. 
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daarvan terug te dringen zonder over te gaan tot vernietiging.42 Een ander doel van deze bepaling is 
herstel van het contractuele evenwicht.43 
 
Omdat beide remedies van artikel 6:230 BW tot gevolg hebben dat de overeenkomst in stand blijft 
en het nadeel van de dwalende (in afdoende mate) wordt opgeheven, worden deze samen in dit 
hoofdstuk besproken. In paragraaf 3.2. wordt eerst de remedie van artikel 6:230 lid 1 BW besproken 
(het wijzigingsvoorstel van de wederpartij). Vervolgens wordt ingegaan op de werking van de 
remedie van lid 2 (opheffing nadeel door de rechter). Daarbij wordt onder andere gekeken naar het 
Maetis-arrest, waarin de Hoge Raad zich heeft uitgelaten over hoe het dwalingsnadeel op grond van 
artikel 6:230 lid 2 BW moet worden opgeheven.44 Daarna wordt stilgestaan bij een aantal 
dwalingssituaties waarop artikel 6:230 BW niet kan worden toegepast. In paragraaf 3.3. komt aan de 
orde of de wijzigingsbevoegdheden van lid 1 en lid 2 van artikel 6:230 BW contractueel kunnen 
worden uitgesloten. Tot slot wordt in paragraaf 3.4 bekeken wat het gevolg is van het uitsluiten van 
een beroep op dwaling (artikel 6:228 BW) op de mogelijkheid om een beroep te doen op de 
remedies van artikel 6:230 BW. 
 
3.2. De remedies van artikel 6:230 BW 

3.2.1. Het wijzigingsvoorstel (artikel 6:230 lid 1 BW) 
De bevoegdheid om een voorstel te doen dat de gevolgen van de overeenkomst wijzigt, ligt bij de 
wederpartij van de dwalende (artikel 6:230 lid 1 BW). Dit kan een eenzijdig voorstel zijn.45 Het 
eenzijdige karakter van het voorstel houdt in dat dit niet door de dwalende hoeft te worden 
goedgekeurd. Voldoende is dat het voorstel de dwalende heeft bereikt en dat het voorstel ertoe leidt 
dat het nadeel van de dwalende in afdoende mate wordt opgeheven. In dat geval komt de 
vernietigingsbevoegdheid van de dwalende te vervallen. Dit gebeurt (dus) ook wanneer de dwalende 
het niet eens zou zijn met het voorstel.46 

Niet al het geleden nadeel van de dwalende moet door het voorstel worden opgeheven, 
maar alleen dat nadeel dat wordt geleden bij ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst.47 
Aan dit vereiste wordt voldaan als het voorstel dat de gevolgen van de overeenkomst wijzigt, leidt 
naar een overeenkomst die de dwalende zou hebben gesloten indien deze op de hoogte was 
geweest van de juiste feiten en omstandigheden. Het gaat er om dat de dwalende wordt gebracht in 
de situatie waarin hij zou hebben verkeerd als hij niet had gedwaald.48 Is aan voornoemde 
voorwaarde voldaan, dan heeft dat twee gevolgen. In de eerste plaats komt de 
vernietigingsbevoegdheid van de dwalende te vervallen. Verder wordt de inhoud van de 
overeenkomst gewijzigd.49 

                                                           
42 Hijma, WPNR 2017/7133, p. 819. 
43 Dankers-Hagenaars, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:230 BW, aant. 3.1. (online, bijgewerkt 01-06-2021). 
44 HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1910. 
45 Dankers-Hagenaars, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:230 BW, aant. A (online, bijgewerkt 01-06-2021). 
46 Dankers-Hagenaars, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:230 BW, aant. 2.7 (online, bijgewerkt 01-06-2021). 
47 Asser/Sieburgh 6-III 2018/629. 
48 Dankers-Hagenaars, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:230 BW, aant. A (online, bijgewerkt 01-06-2021). 
49 Valk, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 6:230 BW (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
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Casus Fortes/Wijdschild 
Is het enige nadeel van Fortes een te hoge koopprijs, dan hoeft Wijdschild alleen op dat punt 
een voorstel op grond van artikel 6:230 lid 1 BW te doen. Zij hoeft bijvoorbeeld geen gebaar te 
maken voor posten die bij een correcte koopprijs hetzelfde waren geweest, zoals de notariële 
kosten voor de leveringsakte. 

In beginsel heeft het wijzigen van de gevolgen van een overeenkomst geen terugwerkende kracht.50 
Partijen moeten echter wel gevolg geven aan de wijzigingsafspraken. Is bijvoorbeeld de koopsom na 
betaling hiervan aangepast, dan moet het teveel betaalde worden teruggegeven. 

 
3.2.2. Opheffing nadeel door de rechter (artikel 6:230 lid 2 BW) 
De toepassing van de rechterlijke wijzigingsbevoegdheid van artikel 6:230 lid 2 BW moet, net zoals 
het voorstel van lid 1, het gevolg hebben dat het nadeel van de dwalende in afdoende mate worden 
opgeheven. Om te bepalen hoe en in welke mate het nadeel moet worden opgeheven, heeft de 
rechter een ruime (discretionaire) beoordelingsbevoegdheid.51 In de casus Fortes/Wijdschild zou 
aanpassing van de koopprijs waarschijnlijk de meest voor de hand liggende oplossing zijn, omdat een 
lager aantal leerlingen leidt tot een lagere omzet. 

De wederpartij kan direct een beroep op artikel 6:230 lid 2 BW doen. Het is niet nodig dat 
deze eerst op grond van artikel 6:230 lid 1 BW een aanpassingsvoorstel heeft gedaan. Doet een 
wederpartij een dergelijk aanpassingsvoorstel en wordt dat door de rechter als onvoldoende 
beoordeeld, dan kan deze partij alsnog een beroep op artikel 6:230 lid 2 BW doen.52 Een beroep op 
artikel 6:230 lid 2 BW hoeft niet expliciet te worden gedaan. Door de rechter wordt al snel 
aangenomen dat een partij of beide partijen bedoeld hebben en beroep op dit artikel te doen. In een 
arrest van de Hoge Raad was in de procedure sprake van nadeel door dwaling en werd alleen een 
beroep gedaan op vernietiging. In dit arrest bevestigt de Hoge Raad dat het Hof terecht uit bepaalde 
stellingen van partijen heeft geoordeeld dat hen een wijziging van de gevolgen van de overeenkomst 
voorstond die het nadeel ophief.53  

In het geval dat een succesvol beroep op artikel 6:230 lid 2 BW tot aanpassing van de 
koopprijs leidt, dan ontstaat een situatie die feitelijk vergelijkbaar is met een schadevergoeding.54  Dit 
is het echter niet. Wordt artikel 6:230 lid 2 BW succesvol toegepast dan wordt het nadeel in 
afdoende mate opgeheven. Dit staat niet gelijk aan het ontvangen van een schadevergoeding. Want 
schadevergoeding zou in een dergelijke situatie mogelijkerwijs naast een compensatie van het 
directe nadeel, ook nog een vergoeding voor andere schades kunnen omvatten, zoals bijvoorbeeld 
gevolgschade of vertragingsschade. 

De mogelijkheid bij dwaling de overeenkomst partieel te vernietigen is niet in de wet 
opgenomen. In de literatuur wordt door sommige schrijvers, zoals Van Schaick, betoogd dat de 
aanpassing van de gevolgen van de overeenkomst in feite partiële vernietiging van de overeenkomst 
is, althans dat dit daarop lijkt.55 Sieburgh en Hijma denken hier echter anders over. Zij zien de 

                                                           
50 HR 11 juli 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF7675. 
51 HR 18 januari 2002, ECLI:NL:PHR:2002:AD7321. 
52 Asser/Sieburgh 6-III 2018/629. 
53 HR 28 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2509, r.o. 3.6. 
54 Storm en Van Thiel, TOP 2021/7. 
55 Van Schaick, NTBR 2018/27. 
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mogelijkheid van partiële vernietiging als verstoring van het contractuele evenwicht, omdat 
tegenover de aanpassing van de koopprijs geen wijziging staat van de verplichting van de 
wederpartij.56 Of er daadwerkelijk sprake is van een verstoring van het contractuele evenwicht, zal 
afhangen van de omstandigheden. Gelet op het feit dat voor de toepasselijkheid van artikel 6:230 lid 
1 BW de keuze ook volledig in handen van de wederpartij wordt gelegd, leidt het enkele aspect dat 
bij partiële vernietiging die eenzijdig door de dwalende wordt gedaan, niet tot een verstoring van het 
contractuele evenwicht zolang de partiële vernietiging werkelijk niet verder gaat dan opheffing van 
het nadeel. In de situatie dat de partiële vernietiging verder gaat dan opheffing van het geleden 
nadeel, zou er wel sprake kunnen zijn van verstoring van het contractuele evenwicht. Ook hierbij 
moet in ogenschouw worden genomen dat de wetgever via artikel 6:230 lid 1 BW een situatie 
creëert waarin de wederpartij de dwalende (tegen diens wil) een oplossing op kan leggen, als het 
nadeel maar wordt opgeheven. 
 

3.2.2.1. HR 6 december 2019 (Maetis/X) 
In het Maetis-arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over hoe het dwalingsnadeel op grond van 
artikel 6:230 lid 2 BW moet worden opgeheven 57 De casus was als volgt. Twee professionele partijen 
(Maetis en X) hebben een koopovereenkomst gesloten waarbij Maetis, onder andere, van X aandelen 
in twee vennootschappen zou kopen. Hierbij is ook een koopprijs voor deze aandelen afgesproken. 
Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft X aan Maetis een lijst verschaft met 
opzeggingen door klanten (inclusief de waarde in omzet die deze klanten hadden) van deze 
vennootschappen. Die opzeggingen waren van belang om een koopprijs voor de aandelen te kunnen 
bepalen. Maetis heeft later geconstateerd dat het aantal opgegeven opzeggingen niet juist was. 
Maetis stelt dat zij heeft gedwaald en hierdoor een te hoge prijs heeft betaald voor de aandelen. 
Primair beroept Maetis zich op dwaling (artikel 6:228 BW) en vordert opheffing van het nadeel door 
aanpassing van de koopprijs op grond van artikel 6:230 lid 2 BW.  

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de voorgestelde wijze om het 
dwalingsnadeel te berekenen niet juist was en wees daarom de vordering van Maetis af. De 
Hoge Raad oordeelde vervolgens dat artikel 6:230 lid 2 BW de rechter juist de bevoegdheid gaf om 
de overeenkomst aan te passen. Daarom had het Hof zelf de omvang van het nadeel moeten 
vaststellen in plaats van de vordering af te wijzen.58 De eerdere stelling dat het terugdraaien van 
bedrijfsovernames in de praktijk vaak moeilijk of zelfs onmogelijk is, blijkt uit het feit dat Maetis na 
de overdracht de betreffende vennootschappen heeft ‘weggefuseerd’.59 Dit zou ook de reden zijn 
voor haar keuze niet te vernietigen, maar om te vragen om aanpassing van de koopsom. 

Het Meatis-arrest is ook nog interessant om het volgende. Partijen hadden in hun 
overeenkomst de bepaling opgenomen: “Artikel 21.1 Partijen zien af van hun recht om deze 
Overeenkomst na de Transactiedatum geheel of gedeeltelijk te beëindigen, te ontbinden, of 
beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst in rechte te vorderen. (…)”. In de overeenkomst 
zijn vernietiging op grond van dwaling en de wijzigingsbevoegdheid van artikel 6:230 BW niet 
expliciet uitgesloten. Van Wechem en Rijsterborgh lezen deze bepaling als: “een letterlijke vertaling 
van een Angelsaksische (standaard)clausule, waarmee normaliter de aantasting ‘achteraf’ van een 

                                                           
56 Asser/Sieburgh 6-III 2018/617. 
57 HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1910. 
58 HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1910, r.o. 3.2. 
59 Hanegraaf, Bb 2020/19. 
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gesloten overeenkomst gepoogd wordt te voorkomen.”60 Dit zou dan betekenen dat door een 
dergelijke bepaling het niet meer mogelijk is een beroep te doen op artikel 6:230 BW. 
 
3.2.3. Geen toepasselijkheid artikel 6:230 BW 
Voor een succesvol beroep op artikel 6:230 BW, moet in eerste instantie sprake zijn van dwaling.61 
Artikel 6:230 BW is echter niet op alle dwalingssituaties van toepassing. De kern van de remedies van 
artikel 6:230 BW is opheffing van het nadeel dat een dwalende lijdt. Dit betekent dat artikel 6:230 
BW niet van toepassing is wanneer een dwalende, ondanks de dwaling, geen nadeel lijdt.62 Dit geldt 
ook indien het nadeel op een later moment komt te vervallen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan de situatie waarin een partij dwaalt doordat deze ten onrechte in de veronderstelling 
verkeert dat een bepaalde boom mag worden omgehakt om een aanbouw van de school te 
realiseren. Stel dat deze partij nadeel lijdt omdat omhakken van de boom niet mag. Vervolgens slaat 
kort daarna de bliksem in die boom, waardoor deze volledig wordt verwoest. Doordat de boom 
alsnog weg is, houdt het nadeel op te bestaan. 

Het wijzigen van de gevolgen van de overeenkomst op grond van artikel 6:230 BW, moet als 
gevolg hebben dat het nadeel van de dwalende in afdoende mate wordt opgeheven. Dit impliceert 
dat wanneer het niet mogelijk is het geleden nadeel in afdoende mate op te heffen, een beroep op 
artikel 6:230 BW niet mogelijk is.63 Om te beoordelen of dit in afdoende mate kan worden 
opgeheven op grond van artikel 6:230 BW wordt in de literatuur vaak onderscheid gemaakt in het 
soort nadeel dat wordt geleden. Immaterieel (niet financieel) nadeel kan vaak niet door wijziging van 
de gevolgen van de overeenkomst worden opgeheven.64 Meestal treft immaterieel nadeel de gehele 
overeenkomst (alomvattend nadeel) en kan alleen door vernietiging worden opgeheven.65 Dit geldt 
ook in gevallen waarin de wederpartij de dwaling opzettelijk heeft veroorzaakt. Een beroep op artikel 
6:230 BW is dan alleen mogelijk indien de dwalende daarmee instemt. De achterliggende gedachte 
hiervan is dat moet worden voorkomen dat een partij een ander bewust laat dwalen, om vervolgens 
met een aanpassing van de overeenkomst zelf voordeel te behalen.66 Betreft het immateriële nadeel 
niet de gehele overeenkomst, maar slechts een bepaald beding, dan kan het nadeel mogelijk wel met 
een beroep op artikel 6:230 BW worden opgeheven.67 Gedacht kan worden aan een aanpassing van 
de koopprijs. 

Artikel 6:230 BW is niet van toepassing als de dwalende bij een juiste voorstelling van zaken 
de overeenkomst niet zou hebben gesloten, zelfs niet onder andere voorwaarden.68 Dit is een 
situatie van alomvattend nadeel dat alleen door vernietiging kan worden opgeheven.69 Het niet 
toepasselijk zijn van artikel 6:230 BW, heeft voor de dwalende als gevolg dat deze alleen nog de 
overeenkomst kan vernietigen op grond van artikel 6:228 BW.  

                                                           
60 Van Wechem & Rijsterborgh, Contracteren 2020/2. 
61 Dankers-Hagenaars, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:230 BW, aant. 2.1. (online, bijgewerkt 01-06-2021). 
62 Van der Weiden, Bb 2020/6. 
63 Valk, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 6:230 BW (online, bijgewerkt 1 juli 2021). 
64 Asser/Sieburgh 6-III 2018/630. 
65 Dankers-Hagenaars, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:230 BW, aant. 2.3.2. (online, bijgewerkt 01-06-2021). 
66 Dankers-Hagenaars, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:230 BW, aant. 2.3.3. (online, bijgewerkt 01-06-2021). 
67 Van der Weiden, Bb 2020/6. 
68 Van Wechem & Rijsterborgh, Contracteren 2020/2. 
69 Dankers-Hagenaars, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:230 BW, aant. 2.3.1. (online, bijgewerkt 01-06-2021). 
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Casus Fortes/Wijdschild 
Zou Fortes de koop helemaal niet zijn aangegaan, ook niet voor een lagere prijs, als het minder 
aantal leerlingen vanaf het begin duidelijk was geweest? Aanpassing van de koopprijs zal in dat 
geval niet helpen om dit nadeel op te heffen. Dan zou Fortes namelijk nog steeds aan die 
overeenkomst vastzitten terwijl zij dat niet wilt. 
 

 
3.3. Contractueel uitsluiten van de toepasselijkheid van artikel 6:230 BW 
 
3.3.1. Het wijzigingsvoorstel (artikel 6:230 lid 1 BW) 
In de wet is niks geregeld over het contractueel kunnen uitsluiten van artikel 6:230 lid 1 BW en ook 
rechtspraak hierover ontbreekt. Voor het beantwoorden van deze vraag zal daarom primair 
aansluiting gezocht moeten worden bij de literatuur. Van Wechem en Rijsterborgh denken dat het 
contractueel uitsluiten van artikel 6:230 lid 1 BW al snel: “op gespannen voet staat met het aan de 
nietigheidsregeling ten grondslag liggende evenredigheidsbeginsel.” Het uitsluiten van een beroep op 
dwaling heeft volgens hen geen invloed op de werking van artikel 6:230 lid 1 BW.70 

Echter wordt aan de andere kant ook betoogd dat artikel 6:230 BW, net zoals artikel 6:228 
BW, van regelend recht is.71 Dit impliceert dat partijen in hun contract hiervan af mogen wijken. 
Hiervoor is het meest te zeggen. Anders wordt een situatie gecreëerd waarbij binnen het regelend 
recht, zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, aan verschillende bepalingen 
verschillende gradaties van afwijkmogelijkheden worden toegekend. Dit is niet juist en zou ook 
leiden tot rechtsonzekerheid. 
 
3.3.2. Rechterlijke wijzigingsbevoegdheid (artikel 6:230 lid 2 BW) 
Naar de (on)mogelijkheid om artikel 6:230 lid 2 BW contractueel uit te sluiten, kan op verschillende 
manieren worden gekeken. Aan de ene kant kan betoogd worden dat in dit artikel een bevoegdheid 
van partijen wordt geregeld, waarvan mag worden afgeweken en die daarom ook contractueel mag 
worden uitgesloten.72 Hiertegenover staat echter het standpunt van Van Wechem en Rijsterborgh, 
die menen dat artikel 6:230 lid 2 BW niet zonder meer contractueel kan worden uitgesloten. Zij 
zoeken onder andere aansluiting bij het doel van de wetgever, het voorkomen van het zwaardere 
rechtsmiddel vernietiging. Daarnaast vinden zij dat artikel 6:230 lid 2 BW te nauw verbonden is met 
artikel 6:248 lid 1 BW en artikel 6:258 BW, die dwingendrechtelijk van aard zijn en daarom niet 
contractueel uitgesloten kunnen worden.73 De verbondenheid van deze bepalingen is door de 
Hoge Raad onderkend.74 De functie van de artikelen 6:248 BW en 6:258 BW is echter om in de daarin 
genoemde situaties bij te kunnen sturen en daarmee eventueel contractuele afspraken (zoals 
bijvoorbeeld de uitsluiting van artikel 6:230 lid 2 BW) bij te stellen, dan wel te belemmeren dat 
daarop een beroep kan worden gedaan dat rechtswerking heeft. Dat is niet de functie van artikel 
6:230 lid 2 BW. Daarom staat deze eventuele verbondenheid er niet aan in de weg dat artikel 6:230 
lid 2 BW contractueel kan worden uitgesloten. 

Wanneer de uitsluiting is opgenomen in de algemene voorwaarden, kan het 
uitsluitingsbeding wel als onredelijk bezwarend voor de wederpartij worden beschouwd op grond 

                                                           
70 Van Wechem & Rijsterborgh, Contracteren 2020/2. 
71 Dankers-Hagenaars, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:230 BW, aant. 5 (online, bijgewerkt 01-06-2021). 
72 Storm en Van Thiel, TOP 2021/7. 
73 Van Wechem & Rijsterborgh, Contracteren 2020/2. 
74 HR 28 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC509, r.o. 3.5. 
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van artikel 6:233 lid 1 sub a BW. Een onredelijk bezwarend beding is op grond van dit artikel 
vernietigbaar. 
 
3.4. Gevolg uitsluiting vernietiging wegens dwaling op de werking van artikel 6:230 lid 2 BW  
Het gevolg van het uitsluiten van dwaling als zodanig is dat op geen enkele remedie voor dwaling 
meer met succes een beroep kan worden gedaan. De volgende vraag is dan welk gevolg het 
uitsluiten van vernietiging wegens dwaling voor de werking van artikel 6:230 lid 2 BW heeft. Maakt 
het verschil of een beroep op artikel 6:230 lid 2 BW al dan niet expliciet wordt uitgesloten en welke 
rol speelt de (tekstuele) formulering van het uitsluitingsbeding? 

De rechtsgevolgen van het uitsluiten van een beroep op dwaling (artikel 6:228 BW) in een 
contract, zijn niet wettelijk geregeld. Bij de beoordeling van het gevolg van uitsluiting van 
vernietiging wegens dwaling op de werking van artikel 6:230 lid 2 BW dient aansluiting te worden 
gezocht bij de literatuur en eventuele rechtspraak. Als op basis hiervan wordt geconstateerd dat op 
deze manier artikel 6:230 lid 2 BW buiten werking kan worden gesteld, moet vervolgens per situatie 
worden gekeken of het uitsluitingsbeding ook dat beoogde rechtsgevolg heeft. Hiervoor moet de 
overeenkomst worden uitgelegd aan de hand van het uitsluitingsbeding (mede bezien in de context 
van de rest van de overeenkomst), de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 
redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs 
van elkaar mochten verwachten.75 Daarnaast kunnen ook de aard van de overeenkomst en de kennis 
van partijen ten aanzien van het recht aanknopingspunten zijn voor de boordeling.76 
 
Het uitsluiten van enkel de vernietiging wegens dwaling kan ten aanzien van de werking van artikel 
6:230 lid 2 BW twee – elkaar uitsluitende – rechtsgevolgen hebben. De eerste mogelijkheid is dat de 
toepasselijkheid van artikel 6:230 lid 2 BW van rechtswege wordt uitgesloten. De tweede 
mogelijkheid is dat deze wettelijke bevoegdheid van de rechter onverminderd in stand blijft. In dat 
geval moet de vervolgvraag worden gesteld of dit anders is indien, artikel 6:230 lid 2 BW expliciet 
wordt uitgesloten. 

Storm en Van Thiel lezen in de wettekst van artikel 6:230 lid 2 BW dat voor een beroep op dit 
artikel, vernietigingsbevoegdheid nodig is. Zij beschouwen de wijzigingsbevoegdheid als alternatief 
voor vernietigingsbevoegdheid, waardoor alleen een partij die de bevoegdheid heeft om de 
overeenkomst te vernietiging hier een beroep op kan doen. Dit zou betekenen dat indien vernietiging 
wegens dwaling is uitgesloten en dus geen der partijen vernietigingsbevoegd is, niet wordt voldaan 
aan de voorwaarde voor een beroep op artikel 6:230 lid 2 BW.77 Dit standpunt wordt ook naar voren 
gebracht door Sieburgh, die geen mogelijkheid ziet voor een beroep op artikel 6:230 lid 2 BW als 
partijen vernietiging op grond van dwaling contractueel hebben uitgesloten.78 Van den Bergh komt 
tot dezelfde conclusie, hij beschouwt artikel 6:230 BW, net zoals de mogelijkheid tot vernietiging, als 
een rechtsmiddel dat verbonden is aan dwaling. Volgens hem houdt dit in, dat wanneer vernietiging 
wegens dwaling wordt uitgesloten, artikel 6:230 lid 2 BW automatisch mede wordt uitgesloten.79 
Tjittes is van mening dat door het uitsluiten van vernietiging in het algemeen, ook de 
wijzigingsbevoegdheid wordt uitgesloten. Tjittes merkt op dat het volgens hem beter is dit expliciet 

                                                           
75 HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, r.o. VI.2. 
76 Hijma, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 1.4.1.5 (online, bijgewerkt 15-11-2019). 
77 Storm en Van Thiel, TOP 2021/7. 
78 Asser/Sieburgh 6-III 2018/631. 
79 Van den Bergh, Contracteren 2018/1. 



21 

op te nemen.80 Hieruit is af te leiden dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat een rechter dit 
minder absoluut zal zien. Ook Krestin houdt er rekening mee dat een dergelijk beding niet zonder 
meer een beroep op artikel 6:230 lid 2 BW uitsluit. Specifiek voor overnamecontracten (zoals ook in 
de casus Fortes/Wijdschild aan de orde is) is, gezien de aard en inhoud hiervan, het de bedoeling van 
commerciële partijen de wijzigingsbevoegdheid uit te sluiten wanneer ook vernietiging op grond van 
dwaling is uitgesloten. Aan de andere kant zegt zij dat het mede afhankelijk is van de tekst, overige 
bepalingen in een contract en alle omstandigheden van het geval hoe een rechter hierover zal 
oordelen.81 

Vervolgens wordt gekeken naar de mogelijkheid dat, ondanks de contractuele uitsluiting van 
de dwaling, artikel 6:230 lid 2 BW onverminderd in stand blijft. Als eerste komt daarbij een beding 
aan de orde waarin dwaling wordt uitgesloten, maar een beroep op artikel 6:230 lid 2 BW niet wordt 
genoemd. Van Wechem en Rijsterborgh zien niet in waarom een beroep op artikel 6:230 lid 2 BW zou 
moeten worden afgewezen, wanneer de dwalende de overeenkomst niet op grond van dwaling kan 
vernietigen. Zij achtten de uitleg van de overeenkomst hierin bepalend.82 In het beding, die in het 
Maetis-arrest een rol speelde, was dwaling niet, en het kunnen aantasten van de overeenkomst wel 
expliciet uitgesloten. Dit was echter niet voldoende om de werking van artikel 6:230 lid 2 BW uit te 
sluiten. De Hoge Raad zou anders kunnen oordelen wanneer dwaling wel expliciet is uitgesloten. 
 
De formulering van artikel 6:230 lid 2 BW biedt geen aanknopingspunten om aan te nemen dat door 
het vervallen van de vernietigingsbevoegdheid van artikel 6:228 BW als rechtsgevolg van een 
geslaagd beroep op dwaling, een beroep op deze bepaling niet meer mogelijk is. Uit niets blijkt dat 
vernietigingsbevoegdheid een voorwaarde is om een beroep op artikel 6:230 lid 2 BW te kunnen 
doen. Het enige wat in deze bepaling is opgenomen over de verhouding tot vernietiging, is dat het 
alternatieven van elkaar zijn. Dit blijkt uit de woorden ‘in plaats van’ in de tekst van artikel 6:230 lid 2 
BW. Aanpassing van de overeenkomst is derhalve geen afhankelijke maar gelijkwaardige alternatieve 
remedie. Dat aanpassing van de overeenkomst nog een mogelijkheid is wanneer vernietiging niet 
meer kan, is in lijn met de gedachte die ten grondslag ligt aan de invoering van artikel 6:230 lid 2 BW. 
De wetgever heeft deze remedie juist opgenomen omdat vernietiging te ingrijpend kan zijn. Of 
vernietiging te ingrijpend zal zijn, kunnen partijen in de regel zelf van tevoren inschatten. Dat partijen 
deze mogelijkheid hebben, is ook in lijn met het beginsel van contractsvrijheid die ten grondslag ligt 
aan het overeenkomstenrecht.83 
 
3.5. Conclusie 
Alles in ogenschouw genomen kan het volgende worden geconcludeerd. Het is mogelijk dwaling uit 
te sluiten, zowel in de algemene voorwaarden als in het contract. Los van de vraag of dwaling is 
uitgesloten, kunnen de remedies van artikel 6:230 BW ook worden uitgesloten (contractueel en in de 
algemene voorwaarden). In de praktijk valt op dat dit minder vaak voorkomt dan het uitsluiten van 
vernietiging op grond van dwaling. Dit is geen probleem wanneer dwaling als zodanig of alle 
remedies voor dwaling worden uitgesloten. Daarmee wordt ook de toepasselijkheid van artikel 6:230 
BW uitgesloten. Dit is anders wanneer vernietiging op grond van dwaling contractueel wordt 
uitgesloten. Uit het systeem van de wet en de wettekst van artikel 6:230 lid 2 BW volgt niet dat 
                                                           
80 Tjittes, Contracteren 2015/5. 
81 Krestin, V&O 2010/7-8. 
82 Van Wechem & Rijsterborgh, Contracteren 2020/2. 
83 Asser/Sieburgh 6-III 2018/45. 
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uitsluiting van vernietiging op grond van dwaling ertoe leidt dat geen beroep meer kan worden 
gedaan op artikel 6:230 lid 2 BW. Als uitsluiting van vernietiging wegens dwaling wel tot gevolg heeft 
dat geen rechtswerking toekomt aan artikel 6:230 lid 2 BW, dan wijkt dit af van de bedoeling van de 
wetgever. Als alternatief voor vernietiging past het niet dat wanneer vernietiging niet meer kan, de 
gevolgen van de overeenkomst ook niet meer gewijzigd kunnen worden. 
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Hoofdstuk 4 
RECHTSVERGELIJKING 

 
4.1. Inleiding 
In de casus Fortes/Wijdschild hadden we te maken met twee Nederlandse partijen die in de 
koopovereenkomst geen afspraken hebben gemaakt over het toepasselijk recht. Daarom wordt de 
tussen hen bestaande rechtsverhouding beheerst door het Nederlands recht. Naast het 
dwalingsregeling in het Nederlandse recht, bestaan er ook dwalingsregelingen in Europese 
regelgeving en Europees soft law. Dit laatste zijn juridisch niet-bindende bepalingen, zoals 
gedragscodes, adviezen of aanbevelingen.84 Hierna wordt dwaling in twee soft law regelingen 
besproken, de PECL en het DCFR. Er wordt gekeken naar deze dwalingsregelingen als 
wetgevingsmodellen die worden vergeleken met de Nederlandse dwalingsregelingen. Onder andere 
komen hierbij de verschillen aan bod, waarom deze er zijn en of deze regelingen oplossingen kunnen 
bieden voor problemen die bij de bespreking van de Nederlandse regeling aan de orde zijn gekomen. 
 
4.1.1. PECL 
De PECL zijn bedoeld als model voor de ontwikkeling van het contractenrecht in Europa en als basis 
voor de harmonisatie van het contractenrecht binnen de EU. 85 Het doel was een model voor een 
(deel van een) Europees burgerlijk wetboek te maken.86 Alhoewel dit er nooit is gekomen, leverde dit 
wel de PECL op. Het is een verzameling niet-bindende regels (principles), gebaseerd op een aantal 
nationale rechtsstelsels van de lidstaten van de EU.87 De verwijzing naar de nationale rechtsstelsels 
en de uitleg van de principles staan respectievelijk in de notes en comments. De PECL kunnen door 
partijen van toepassing worden verklaard op internationale contractuele verhoudingen binnen de 
EU. Door partijen wordt dan geen rechtskeuze gemaakt, maar het idee is dat de PECL als algemene 
voorwaarden op de overeenkomst van toepassing worden verklaard. Het toepasselijk dwingend 
nationaal recht blijft hierdoor gewoon op de overeenkomst van toepassing.88 

4.1.2. DCFR 
Het DCFR is een academisch stuk, samengesteld door wetenschappers, die voortborduren op de 
PECL.89 Het bevat grondbeginselen, definities en modelbepalingen binnen het Europees 
privaatrecht.90 Het doel hiervan was het bevorderen van de harmonisatie van het privaatrecht 
binnen de Europese Unie.91 Het DCFR moet onder andere bijdragen aan het vergroten van de kennis 
over het bestaan van een gemeenschappelijke basis van het Europees privaatrecht en wil laten zien 
dat maar in enkele (probleem)situaties, bij toepassing van verschillende rechtsregels van 
verschillende landen, de uitkomst substantieel anders is.92 
 
In zowel de PECL als het DCFR zijn met het Nederlands recht vergelijkbare regelingen voor dwaling 
opgenomen, waaronder de mogelijkheid om de gevolgen van de overeenkomst te wijzigen. In dit 
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hoofdstuk volgt een bespreking van de dwalingsregelingen en de remedies voor dwaling die zijn 
opgenomen in de PECL en het DCFR. Vervolgens worden deze regelingen vergeleken met de 
Nederlandse regelingen. Daarbij wordt ook gekeken naar het waarom van de (on)mogelijkheden van 
het uitsluiten van dwaling, een beroep op dwaling en/of het aanpassen van de overeenkomst. 
 
4.2. PECL (Principles of European Contract Law) 
Dwaling wordt geregeld in artikel 4:103 PECL (Fundamental Mistake as to facts or law). In dit artikel 
zijn drie situaties opgenomen waarin sprake is van dwaling. Ten eerste kan er sprake zijn van dwaling 
veroorzaakt door een mededeling van de wederpartij. Ten tweede wanneer de wederpartij, in strijd 
met de redelijkheid en billijkheid, de dwalende in dwaling heeft gelaten. De derde dwalingssituatie is 
wederzijdse dwaling. Voor alle situaties geldt dat de wederpartij wist of behoorde te weten dat de 
dwalende zonder de dwaling de overeenkomst niet zou hebben gesloten of alleen onder 
fundamenteel andere voorwaarden (artikel 4:103 lid 1 sub b PECL). 

Vervolgens wordt in lid 2 van dit artikel geregeld dat de overeenkomst niet mag worden 
vernietigd indien (i) de eigen fout onvergeeflijk (inexcusable) is of (ii) wanneer het risico van dwaling 
door de dwalende is aanvaard of (ii) dit risico geacht moet worden voor rekening van de dwalende te 
blijven. Op grond van artikel 4:104 PECL is dwaling door miscommunicatie (“an inaccuracy in the 
expression or transmission of a statement”) ook een grondslag voor vernietiging van de 
overeenkomst op grond van dwaling (artikel 4:103 PECL). 

Indien met succes een beroep op dwaling wordt gedaan (artikel 4:103 PECL), dan heeft dit als 
gevolg dat de overeenkomst vernietigbaar is. Wat de gevolgen van vernietiging zijn, is geregeld in 
artikel 4:115 PECL. Hierin staat dat bij vernietiging elke partij restitutie mag eisen van hetgeen onder 
het contract is verstrekt op voorwaarde dat deze partij hetgeen deze zelf heeft ontvangen ook 
teruggeeft. Indien restitutie om welke reden dan ook niet mogelijk is, een redelijke vergoeding 
betaald moet worden voor datgene dat deze partij heeft ontvangen. Uit de comments bij artikel 
4:115 PECL volgt dat vernietiging terugwerkende kracht heeft, waardoor de overeenkomst na 
vernietiging wordt geacht nooit te hebben bestaan. Naast de vernietiging als remedie worden er in 
de PECL nog meer remedies voor dwaling geregeld. 
 
4.2.2. Remedies 
Op grond van artikel 4:116 PECL is partiële vernietiging een mogelijkheid. Daarvoor moet er sprake 
zijn dat de vernietigingsbevoegdheid alleen geldt ten aanzien van bepaalde bedingen in een contract. 
In dat geval kunnen alleen deze bedingen worden vernietigd. Is het echter onredelijk indien de rest 
van de overeenkomst in stand blijft, dan is partiële vernietiging niet mogelijk. Partijen zijn dan 
aangewezen op de andere remedies. 

Naast partiële vernietiging bevatten de PECL in artikel 4:106 PECL een 
schadevergoedingsregeling voor het geval de dwaling is veroorzaakt doordat de wederpartij onjuiste 
informatie heeft verstrekt (artikel 4:103 (1)(a)). Anders dan bij vernietiging, hoeft er voor toewijzing 
van schadevergoeding geen sprake te zijn van een fundamentele fout (“mistake”). Hoe de 
schadevergoeding moet worden bepaald, wordt ook in de PECL geregeld (artikel 4:106 jo artikel 
4:117(2)(3)). De hoofdregel is dat de schadevergoeding is beperkt tot het verlies dat veroorzaakt is 
door de dwaling. Artikel 4:106 PECL biedt nog een uitweg voor het geval de wederpartij die de 
onjuiste informatie heeft gegeven, reden had te geloven dat de betreffende informatie correct was. 
De dwalende heeft dan geen recht op schadevergoeding. 
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In artikel 4:105 PECL (Adaptation of Contract) is nog een andere remedie voor dwaling 
opgenomen. Is de dwalende vernietigingsbevoegd, dan kan de wederpartij deze te kennen geven de 
overeenkomst te willen nakomen alsof deze was gesloten zoals de dwalende had begrepen. De 
wederpartij moet dit prompt doen nadat hij geïnformeerd is over de manier waarop de dwalende de 
overeenkomst heeft begrepen en voordat deze handelt in overeenstemming met een beroep op 
vernietiging (“acts in reliance on any notice of avoidance”). Indien het voorgaande gebeurt, verliest 
de dwalende de bevoegdheid de overeenkomst te vernietigen. Was er eerder al een beroep op 
vernietiging gedaan, dan verliest dit zijn rechtswerking. Is er sprake van wederzijdse dwaling, dan kan 
de rechter op verzoek van een der partijen het contract in overeenstemming brengen met wat 
redelijkerwijs zou zijn afgesproken (“in accordance with what might reasonably have been agreed”) 
als de dwaling niet bestond. 
 
4.3. Rechtsvergelijking 
In de PECL is niets opgenomen over het al dan niet kunnen uitsluiten van een beroep op dwaling. Op 
dit punt is deze regeling gelijk aan het BW. In de situatie dat uitsluiting van dwaling in een contract 
wordt opgenomen en er ontstaat onenigheid, dan zal de rechter moeten beoordelen of het beding 
geldig is. Vervolgens zal de rechter het beding moeten uitleggen. In beginsel moet dan eerst worden 
gekeken naar de partijbedoelingen (artikel 5:101 (1) PECL). 

De dwalingsgevallen, zoals genoemd in artikel 4:103 PECL zijn grotendeels vergelijkbaar met 
die van artikel 6:228 BW. Er zijn echter ook verschillen. Een eerste verschil is dat in de PECL 
uitdrukkelijk genoemd wordt dat er ook sprake kan zijn van dwaling wanneer het gaat om een 
dwaling ten aanzien van het recht (in het strafrecht wordt dit in enkele landen ook wel rechtsdwaling 
genoemd). In het BW wordt dit niet expliciet uitgesloten, maar wanneer het gaat om dwaling in het 
objectieve recht wordt er vanuit gegaan dat de kans groot is dat de dwaling onverschoonbaar is en 
daarmee voor rekening van de dwalende moet blijven.93 

Een tweede verschil is dat in de PECL ook een informatieplicht bestaat indien het in strijd met 
de goede trouw en eerlijke behandeling (fair dealing) zou zijn om de dwalende in de verkeerde 
veronderstelling te laten. In het BW ontbreekt een dergelijke verwijzing naar de goede trouw. Dit 
verschil wordt echter gedeeltelijk opgeheven doordat uit de jurisprudentie wel blijkt dat het in 
dergelijke situaties in strijd met de goede trouw kan zijn wanneer een wederpartij, bij betwisting van 
de dwaling, stelt dat de dwaling geheel of gedeeltelijk aan de dwalende zelf te wijten is.94 

Een derde verschil is dat in de PECL geen onderscheid wordt gemaakt tussen dwaling door 
het verstrekken van onjuiste informatie en dwaling door het niet verstrekken van informatie die wel 
verstrekt had moeten worden. In artikel 6:228 lid 1 sub a en sub b BW wordt dit onderscheid wel 
gemaakt. 

Een vierde verschil tussen de PECL en het Nederlands recht is gelegen bij het misverstand/ 
de miscommunicatie. Naar Nederlands recht is een misverstand geen grondslag voor dwaling. Dit 
wordt slechts als oneigenlijke dwaling aangemerkt. Op grond van artikel 4:104 PECL is 
miscommunicatie (“an inaccuracy in the expression or transmission of a statement”) daarentegen 
wel een grondslag voor dwaling. Onder Nederlands recht kan nog worden verwezen naar artikel 3:37 
BW. In beginsel geldt, bij een fout in de overbrenging daarvan, de verklaring zoals deze bij de 
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Casus Fortes/Wijdschild: 
Stel dat voor Fortes het aantal leerlingen veel minder van belang was geweest maar onder 
andere de locatie en het pand van de school veel belangrijker waren voor het besluit onder 
deze voorwaarden de overeenkomst met Wijdschild te sluiten.  
 
Zou Fortes zonder de dwaling ten aanzien van het aantal leerlingen akkoord zijn gegaan met 
een overeenkomst die slechts beperkt afwijkt van de nu gesloten overeenkomst,  dan zou er 
onder de PECL geen sprake van dwaling zijn. Fortes zou dan namelijk niet alleen tegen 
fundamenteel andere voorwaarden hebben willen contracteren.  
 
Naar Nederlands recht zou er echter wel sprake zijn van dwaling, aangezien het reeds 
voldoende is dat Fortes niet tegen de gegeven voorwaarden had willen contracteren. Daarbij 
is het niet relevant hoezeer anders deze voorwaarden hadden moeten zijn. 

ontvanger is aangekomen (artikel 3:37 lid 3 BW). De uitzondering hierop is wanneer de ontvanger 
heeft bepaald hoe deze verklaring moet worden overgebracht (artikel 3:37 lid 4 BW). 

Een vijfde verschil betreft dwaling ter zake van toekomstige omstandigheden. In de 
Nederlandse regeling is dit als grondslag uitgesloten als dit om uitsluitend toekomstige 
omstandigheden gaat (artikel 6:228 lid 2 BW). In de PECL ontbreekt enige verwijzing naar 
toekomstige omstandigheden. 

Een laatste verschil is het vereiste in de PECL dat de dwalende de overeenkomst alleen onder 
fundamenteel andere voorwaarden wel zou hebben gesloten. Hiermee werpen de PECL een hogere 
drempel op dan de Nederlandse dwalingsregeling. Daar is het immers reeds voldoende dat de 
overeenkomst niet tegen de gegeven voorwaarden zou zijn gesloten. Dit verschil komt voort vanuit 
de gedachte dat partijen in beginsel zijn gehouden aan hetgeen zij wederzijds hebben toegezegd.95  

 

 
4.3.1. Remedies en uitsluiting 
De belangrijkste overeenkomst tussen de dwalingsregelingen in het BW en de PECL is dat de 
dwalende de overeenkomst kan vernietigen. De vernietiging heeft, net als in de Nederlandse 
regeling, terugwerkende kracht. Er zijn ook verschillen tussen voornoemde regelingen. De PECL kent 
een aantal remedies voor dwaling die niet voorkomen in het BW. Dit zijn de hiervoor besproken 
schadevergoeding (artikel 4:106 PECL) en partiële vernietiging (artikel 4:116 PECL). Een ander verschil 
is de vormgeving van de wijzigingsbevoegdheid die als remedie in de PECL en het BW voorkomt. 

Tussen de wijzigingsbevoegdheden onder de PECL en het BW zijn er meerdere verschillen. 
Een eerste verschil is dat op grond van artikel 4:105 PECL de overeenkomst kan worden gewijzigd 
naar een overeenkomst met de inhoud zoals de dwalende die had opgevat. Dit wordt de subjectieve 
benadering genoemd.96 De Nederlandse regeling in artikel 6:230 BW is anders. Op grond van dit 
artikel kan de wederpartij de overeenkomst wijzigen door enig voorstel te doen dat tot gevolg heeft 
dat het nadeel van de dwalende in afdoende mate wordt opgeheven. Dit wordt de objectieve 
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benadering genoemd.97 De Nederlandse regeling kiest voor een technisch nadeelsopheffing. Er is 
geen enkel aanknopingspunt met de manier waarop de dwalende de overeenkomst had opgevat. 

Een tweede verschil betreft het moment waarop de wederpartij moet acteren. Uit de laatste 
zin van artikel 4:105 lid 1 PECL blijkt dat dit prompt moet gebeuren nadat de wederpartij is 
geïnformeerd over hoe de dwalende het contract heeft begrepen en vóór de dwalende 
daadwerkelijk gaat vernietigen. In artikel 6:230 lid 1 BW is het moment waarop het voorstel door de 
wederpartij moet worden gedaan niet specifiek geregeld. Het voorstel moet ‘tijdig’ worden gedaan. 

Een derde verschil is gelegen in de wijzigingsbevoegdheid van de rechter. In de PECL heeft de 
rechter alleen een wijzigingsbevoegdheid wanneer er sprake is van wederzijdse dwaling (artikel 
4:105 lid 3 PECL). Dat is beperkter dan de regeling van artikel 6:230 lid 2 BW. Daarin is deze 
rechterlijke bevoegdheid niet beperkt tot wederzijdse dwaling. 

In artikel 4:118 (2) PECL staat dat alle remedies voor dwaling contractueel kunnen worden 
uitgesloten. Daaraan wordt dan de voorwaarde gesteld dat deze uitsluiting niet in strijd mag zijn met 
de redelijkheid en billijkheid (good faith and fair dealing). Een expliciete regeling vergelijkbaar met 
artikel 4:118 (2) PECL staat niet in het Burgerlijk Wetboek. In de literatuur wordt momenteel door de 
meeste schrijvers aangenomen dat het naar Nederlands recht mogelijk is vernietiging op grond van 
dwaling uit te sluiten. 
 
4.4. DCFR 
De PECL vormen de basis voor de uiteindelijk dwalingsregeling, zoals in het DCFR is opgenomen.98 
Het dwalingsleerstuk is neergelegd in boek II (Contracts and other juridical acts), hoofdstuk 7 
(Grounds of invalidity) en afdeling 2 (Vitiated consent or intention). In artikel II.-7:201 (1)(a) DCFR 
(Mistake) staat dat de dwalende in het geval van dwaling de overeenkomst kan vernietigen wanneer 
– zonder de dwaling –  de dwalende de overeenkomst niet of onder fundamenteel andere 
voorwaarden zou hebben gesloten. Hierin is zichtbaar dat dwalingsregeling in het DCFR gebaseerd is 
op de PECL, die op dit punt gelijkluidend zijn. 

Vervolgens zijn in artikel II.-7:201 (1)(b) DCFR vier situaties opgenomen waarin sprake is van 
dwaling. Dit is ten eerste wanneer de dwaling wordt veroorzaakt door een fout die op zijn beurt is 
veroorzaakt door de wederpartij. Ten tweede wanneer de dwalende door de wederpartij, in strijd 
met de goede trouw, in dwaling is gelaten. Ten derde wanneer de dwaling is ontstaan doordat de 
wederpartij een precontractuele informatieplicht heeft geschonden. De laatste dwalingssituatie, is 
wederzijdse dwaling. 
 Er zijn twee situaties waarin de overeenkomst, ondanks de dwaling, niet vernietigd kan 
worden. De eerste situatie is wanneer de fout onvergeeflijk is (the mistake was inexcusable in the 
circumstances) (artikel II-7:201 (2)(a) DCFR). De tweede situatie is wanneer de dwalende het risico 
van dwaling op zich heeft genomen of het risico, in de gegeven omstandigheden, bij de dwalende 
behoort te blijven (artikel II-7:201 (2)(b) DCFR). 
 
De overeenkomst die onder invloed van dwaling is gesloten, is in de eerste plaats vernietigbaar 
(artikel II-7:201 DCFR). Op grond van artikel II-7:212 (1) DCFR heeft vernietiging terugwerkende 
kracht. Hierdoor wordt een overeenkomst, na vernietiging, geacht nooit te hebben bestaan. De vraag 
is vervolgens of vernietiging van de overeenkomst ertoe leidt dat partijen de al verrichte prestaties 
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terug moeten draaien. In artikel II-7:212 (2) DCFR is bepaald dat dit moet worden beoordeeld aan de 
hand van de regels over ongerechtvaardigde verrijking (boek 7 DCFR). In het DCFR zijn, naast 
vernietiging, meer remedies voor dwaling opgenomen. 

4.4.1. Remedies 
Op grond van artikel II-7:213 DCFR bestaat de mogelijkheid de overeenkomst gedeeltelijk te 
vernietigen. Dit artikel is opgenomen voor situaties waarin het onredelijk is dat de gehele 
overeenkomst op grond van dwaling wordt vernietigd. Partiële vernietiging mag er echter niet toe 
leiden dat de dwalende alleen het voor hem meest gunstige deel van de overeenkomst in stand 
laat.99 Het is niet de bedoeling dat dit middel voor opportunistische doeleinden wordt ingezet. 

Een andere remedie in het DCFR is de specifiek voor dwaling geldende 
schadevergoedingsregeling (artikel II-7:204 DCFR). Deze regeling is alleen van toepassing wanneer de 
dwaling is veroorzaakt door het verschaffen van onjuiste informatie door de wederpartij (artikel II.-
7:204 (1) DCFR). Of er recht is op schadevergoeding, staat los van de vraag of de overeenkomst (ook) 
wegens dwaling kan worden vernietigd. Vernietigbaarheid is hiervoor dus geen constitutief vereiste 
(artikel II.-7:204 (2) DCFR). Dit is niet de enige schadevergoedingsregeling voor dwaling. In artikel II.-
7:214 DCFR is nog een algemene schadevergoedingsregeling opgenomen. Deze geldt voor alle 
wilsgebreken, waaronder ook dwaling. Voorwaarde is dat de wederpartij de grond voor de 
vernietiging (bijvoorbeeld dwaling) kende of behoorde te kennen. Als dat het geval is, is deze 
aansprakelijk voor de door het wilsgebrek geleden schade (artikel II.-7:214 (1) DCFR). Door de 
dwalende kan dan het negatieve contractbelang worden gevorderd (artikel II.-7:214 (2) DCFR). Het 
bepalen van dit negatieve contractbelang moet volgens de schadevergoedingsregels bij wanprestatie 
(artikel II-7-214 (3) DCFR). 

Naast de hierboven genoemde remedies, is in artikel II.-7:203 DCFR (Adaptation of contract 
in case of mistake) nog een remedie voor dwaling opgenomen. De wederpartij kan aan de 
vernietigingsbevoegde dwalende te kennen geven de overeenkomst te willen nakomen op de wijze 
zoals de dwalende deze ook had begrepen (artikel II.-7:203 (1) DCFR). De wederpartij moet dit 
zonder onnodige vertraging (without undue delay) doen nadat hij is geïnformeerd over de manier 
waarop de dwalende de overeenkomst heeft begrepen en voordat deze handelt in overeenstemming 
met een beroep op vernietiging. Wanneer de wederpartij dit doet, verliest de dwalende de 
bevoegdheid de overeenkomst te vernietigen (artikel II.-7:203 (2) DCFR). Indien er al eerder een 
beroep op vernietiging was gedaan, dan volgt ook uit lid 2 dat dit geen rechtswerking heeft. De 
rechterlijke wijzigingsbevoegdheid bestaat onder het DCFR alleen bij wederzijdse dwaling (artikel II.-
7:203 (3) DCFR). Bij wederzijdse dwaling heeft de rechter de bevoegdheid de overeenkomst in 
overeenstemming te brengen met wat zou zijn afgesproken als er geen sprake was geweest van 
dwaling (artikel II.-7:203 (3) DCFR). 

4.5. Rechtsvergelijking 
De dwalingsregelingen in het DCFR en het BW tonen zowel gelijkenissen als verschillen. Hieronder 
volgt een vergelijking. Doordat het DCFR is gebaseerd op de PECL wijken zij op een aantal punten op 
dezelfde manier af van het Nederlands recht. Ook dit wordt hierna besproken. Waar de verschillen 
hetzelfde zijn, worden deze kort benoemd, maar wordt voor de nadere onderbouwing verwezen 
naar de betreffende paragraaf in hoofdstuk 4.3. 
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In het DCFR is niets opgenomen over het al dan niet kunnen uitsluiten van een beroep op 
dwaling. Het DCFR is op dit punt gelijk aan het BW. Als in een contract dwaling wordt uitgesloten en 
er ontstaat onenigheid dan zal de rechter moeten beoordelen of het beding geldig is. Vervolgens zal 
de rechter het beding moeten uitleggen. Net zoals onder de PECL zijn de partijbedoelingen het 
uitgangspunt voor uitleg (artikel II.-8:101 DCFR). 

Anders dan in het Nederlands Burgerlijk Wetboek zijn er in het DCFR vier situaties van 
dwaling opgenomen (artikel II.-7:201 lid 1 sub b DCFR). De drie dwalingssituaties genoemd in artikel 
6:228 BW komen ook terug in deze regeling. De vierde situatie van dwaling, die artikel 6:228 BW niet 
kent, is dwaling die wordt veroorzaakt doordat de wederpartij een pre contractuele informatieplicht 
schend en geen middel biedt tot ‘correct input errors’ (artikel II.-7:201 (1) (b) (iii) DCFR). Waar de 
DCFR en de PECL regelingen verder op elkaar lijken, is dit een verschil. 

Tussen de dwalingregeling onder het DCFR en Nederlands recht, bestaan ook verschillen. 
Omdat deze verschillen overeenkomen met die tussen de dwalingsregeling onder de PECL en het 
Nederlands recht bestaan, wordt een aantal hiervan nog kort genoemd. Voor een uitgebreidere 
bespreking wordt verwezen naar paragraaf 4.3.1. Het vereiste dat de dwalende de overeenkomst 
niet, dan wel onder fundamenteel andere voorwaarden zou hebben gesloten, komt voor in artikel II.-
7:201 (1) (a) DCFR. Daarnaast valt oneigenlijke dwaling (misverstand/miscommunicatie) ook onder 
dwaling (artikel II.-7:202 DCFR). Het vereiste van de fundamenteel andere voorwaarden en 
oneigenlijke dwaling, komen niet voor in de Nederlandse dwalingsregeling. 
 In het DCFR ontbreekt een verwijzing naar dwaling omtrent toekomstige omstandigheden. 
Ook ontbreekt hierin een onderscheid dat wordt gemaakt tussen dwaling door het verstrekken van 
onjuiste informatie en dwaling door het niet verstrekken van informatie die wel verstrekt had 
moeten worden. Deze verwijzing naar toekomstige omstandigheden en het onderscheid zoals 
hiervoor genoemd komen wel voor in artikel 6:228 BW. 
 
Met de dwalingsregeling in het DCFR is geprobeerd een eerlijke balans te bereiken tussen enerzijds 
het op de vrije wil berustende karakter van een overeenkomst en anderzijds de bescherming van het 
gerechtvaardigd vertrouwen.100 De wetenschappers die het DCFR hebben opgesteld hebben een 
regeling ontwikkeld die zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van deze tijd. In de huidige tijd 
hebben partijen vaak veel meer informatie nodig voordat ze kunnen zeggen dat ze volledig 
geïnformeerd zijn.101 Bij het opstellen van het DCFR is ook zoveel mogelijk geprobeerd om in de 
Notes, een weergave te doen van de wettelijke systemen van de EU lidstaten.102 De artikelen II.-
7:201 tot en met 7:205 DCFR vormen ook een reflectie van regels zoals deze in veel 
gemeenschappelijke beginselen binnen verschillende wetten zijn gevonden.103 Dit geeft een 
verklaring voor de verschillen die tussen de regelingen bestaan. 
 
4.5.2. Remedies en uitsluiting 
Een overeenkomst tussen de remedies in het BW en het DCFR is dat de dwalende de overeenkomst 
kan vernietigen (artikel II.-7:201 (1) DCFR). De vernietiging heeft, net als in de Nederlandse regeling, 
terugwerkende kracht (artikel II.-7:212 (1) DCFR). Een eerste verschil is dat het DCFR een aantal 
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remedies voor dwaling kent dat niet voorkomt in het BW. Dit zijn de hiervoor besproken 
schadevergoedingsregelingen (artikel II.-7:204 DCFR en artikel II.-7:214 DCFR) en partiële vernietiging 
(artikel II.-7:213 DCFR). Een tweede verschil is de vormgeving van de wijzigingsbevoegdheid die als 
remedie in het DCFR en het BW voorkomt. 

De wijzigingsbevoegdheden onder het DCFR en het BW zijn op een aantal punten 
verschillend van elkaar. Het eerste verschil is dat, net zoals bij de PECL, het in het DCFR ook gaat om 
een subjectieve benadering. De wederpartij heeft daarbij de mogelijkheid de overeenkomst te 
wijzigen in een overeenkomst met de inhoud zoals de dwalende deze had begrepen. Hiermee kan 
vernietiging worden voorkomen. In het BW is gekozen voor een objectieve benadering, zoals nader 
beschreven in paragraaf 4.3.2.1. 
 Een tweede verschil is dat de wederpartij, zonder onnodige vertraging, na het ontvangen van 
de informatie over de manier zoals de dwalende de overeenkomst had begrepen en voordat de 
dwalende daadwerkelijk gaat vernietigen. In de Nederlandse regeling is niet meer opgenomen dan 
dat de wederpartij het voorstel tijdig moet doen (artikel 6:230 lid 1 BW). Alhoewel de regelingen in 
het DCFR en de PECL grotendeels op elkaar lijken, staat in het DCFR dat de wederpartij deze 
handeling ‘without undue delay’ moeten verrichten, terwijl in de PECL ‘promptly’ staat. 

Een derde verschil is de wijzigingsbevoegdheid van de rechter. In het DCFR heeft de rechter, 
net zoals in de PECL, een wijzigingsbevoegdheid wanneer er sprake is van wederzijdse dwaling. Dat is 
beperkter dan de regeling van artikel 6:230 lid 2 BW. Daarin is deze rechterlijke bevoegdheid niet 
beperkt tot wederzijdse dwaling. In de notes bij artikel II.-7:203 DCFR wordt die strengheid ook 
erkend. Daarin staat dat sommige rechtsregels in het DCFR : ‘’go rather further than the present 
article’’.104 Hieronder wordt ook het Nederlandse rechtsstelsel begrepen. Dat het DCFR op dit punt 
minder ver gaat komt door het onderliggend principe “minimum intervention” als onderdeel van de 
contractsvrijheid die ten grondslag ligt aan het DCFR.105 
 
Op grond van artikel II.-7:215 (2) DCFR kunnen wel alle remedies voor dwaling contractueel worden 
uitgesloten. Dit geldt ook voor de, alleen bij wederzijdse dwaling bestaande, rechterlijke 
wijzigingsbevoegdheid (artikel II.-7:203 DCFR). Er zijn dan twee voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan. In de eerste plaats mag de uitsluiting op grond van artikel II.-7:215 (2) DCFR niet in strijd zijn 
met de redelijkheid en billijkheid (good faith and fair dealing). Verder is het niet toegestaan de 
uitsluiting in algemene voorwaarden op te nemen (comments bij artikel II.-7:215 (2) DCFR). In het 
geval partijen een beding opnemen waarin een remedie voor dwaling is uitgesloten, dan kan dit 
beding wel getoetst worden aan de regels van oneerlijke bedingen die in het DCFR zijn 
opgenomen.106 Het Burgerlijk Wetboek kent geen met artikel II 7:215 (2) DCFR vergelijkbare regeling. 
Zoals al uit de conclusie van hoofdstuk twee blijkt, wordt in de huidige literatuur echter aangenomen 
dat het in beginsel mogelijk is vernietiging op grond van dwaling contractueel uit te sluiten. Voor de 
remedies van artikel 6:230 BW geldt hetzelfde, zoals uit de conclusie van hoofdstuk 3 blijkt. 
 
4.6. Conclusie 
De dwalingsregelingen, zoals neergelegd in de PECL en het DCFR tonen grote gelijkenissen. Dit is niet 
vreemd aangezien de DCFR regeling op de PECL is gebaseerd. In hoofdlijnen zijn er ook gelijkenissen 

                                                           
104 Von Bar e.a. 2009, p. 512. 
105 Von Bar e.a. 2009, p. 53. 
106 Von Bar e.a. 2009, p. 51. 



31 

met de dwalingsregeling naar Nederlands recht. Wat opvalt, is dat de Nederlandse regeling een 
minder zwaar basiscriterium heeft voor dwaling. Aan de andere kant zijn de regelingen onder de 
PECL en het DCFR op bepaalde punten ruimer dan het BW. 

Ook voor de remedies geldt dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn. Een opvallend 
verschil is dat de PECL en het DCFR, ten opzichte van het BW, een aantal extra remedies bieden, zoals 
partiële vernietiging, schadevergoeding en het door de wederpartij converteren van de 
overeenkomst naar de versie zoals door de dwalende begrepen. De schadevergoedingsregelingen 
voor dwaling in de PECL en het DCFR kunnen een aanvulling zijn voor dwalingssituaties onder 
Nederlands recht waarin deze remedie niet voorkomt. Onder Nederlands recht is schadevergoeding 
mogelijk via een andere grondslag, bijvoorbeeld onrechtmatige daad. Aan alle vereisten van 
onrechtmatige daad moet dan wel worden voldaan. Verder is gekeken naar de mogelijkheid 
bepaalde aspecten van de dwalingsregeling contractueel uit te sluiten. Naar Nederlands recht is niet 
wettelijk geregeld dat dwaling contractueel kan worden uitgesloten. Ook in het DCFR en de PECL is 
niets opgenomen over het uitsluiten van dwaling. Wat dat betreft is de situatie hetzelfde als naar 
Nederlands recht. Voor de remedies is dit anders. In de regelingen van de PECL en het DCFR staat wel 
dat alle remedies voor dwaling kunnen worden uitgesloten. Voorwaarde is echter wel dat dit niet in 
strijd mag zijn met de redelijkheid en billijkheid. Deze regelingen bieden op dit punt meer 
rechtszekerheid dan het Nederlands recht waarin dit niet expliciet is opgenomen. 

Of het uitsluiten van een beroep op dwaling tot gevolg heeft dat de rechterlijke 
wijzigingsbevoegdheid mede wordt uitgesloten, wordt niet in de PECL en niet in het DCFR geregeld. 
De geldigheid van het contractueel uitsluiten van dwaling en de gevolgen hiervan zal door de rechter 
moeten worden bepaald. In zowel het DCFR en de PECL zijn regelingen opgenomen voor de uitleg 
van contracten. Hierin staat niet alleen het uitgangspunt van de werkelijke partijbedoelingen. Beide 
regelingen benoemen ook de omstandigheden en principes die (bij uitleg) in acht moeten worden 
genomen. 
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Hoofdstuk 5  
CONCLUSIE 

Om optimale rechtszekerheid te verzekeren voor de partijen, moeten contractanten weten wat ze 
wel en niet kunnen vastleggen in de overeenkomst. Daarbij is van belang, wat dan de gevolgen zijn 
van de afspraken die door partijen in de overeenkomst worden gemaakt. 

Zowel in de algemene voorwaarden als in het contract kunnen dwaling (artikel 6:228 BW) 
en/of de remedies van artikel 6:230 lid 2 BW in beginsel worden uitgesloten. In beginsel, omdat de 
redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW) de werking van zo een beding kunnen beperken. In 
het geval dat er een geschil ontstaat over het beding waarin dwaling en/of de remedies van artikel 
6:230 BW worden uitgesloten, is het aan de rechter om volgens de uitlegregels de inhoud en werking 
van het beding te beoordelen. Welk gevolg een contractueel beding, waarin een beroep op dwaling 
is uitgesloten, heeft voor de rechterlijke wijzigingsbevoegdheid (artikel 6:230 lid 2 BW), hangt af van 
de wijze waarop het beding waarin dwaling wordt uitgesloten in het contract is geformuleerd. In de 
situatie dat dwaling als zodanig is uitgesloten, wordt ook automatisch de wijzigingsbevoegdheid van 
de rechter (artikel 6:230 lid 2) uitgesloten. In het geval dat enkel vernietiging op grond van dwaling in 
het contract wordt uitgesloten, hoeft dit echter niet als gevolg te hebben dat artikel 6:230 lid 2 BW 
ook wordt uitgesloten. Dan zijn de remedies voor dwaling wel mogelijk. Dit is af te leiden uit het 
systeem van de wet, de bedoeling van de wetgever en de wettekst van artikel 6:230 lid 2 BW zelf. 
Voor de uitsluiting van enkel de vernietiging zijn ook goede gronden aan te wijzen, zo is het in veel 
gevallen onmogelijk na het sluiten van een (overname)overeenkomst de partijen terug te brengen in 
de situatie op het moment van sluiten, zoals art 6:271 BW dit wel vereist. De aard van dergelijke 
(overname)overeenkomsten brengt met zich mee dat terugdraaien feitelijk onmogelijk is en 
vernietiging onwenselijk. 

De rechtsvergelijking is gemaakt om te beoordelen of en hoe de dwalingsregeling van het 
Nederlands recht geoptimaliseerd kan worden. De dwalingsregelingen in het DCFR en de PECL zijn 
nagenoeg gelijk. De mogelijkheid om dwaling uit te sluiten komt in beide regelingen voor dwaling 
niet voor. Beide regelingen bieden wel een aantal extra remedies voor dwaling, zoals 
schadevergoeding en de mogelijkheid tot partiële vernietiging. Onder Nederlands recht is 
schadevergoeding alleen mogelijk via een andere grondslag, zoals bijvoorbeeld onrechtmatige daad, 
maar dan moet ook aan alle voorwaarden van onrechtmatige daad zijn voldaan. Een ander punt 
waarin beide regelingen verschillen van Nederlands recht zijn de bepalingen waarin staat dat de 
remedies voor dwaling kunnen worden uitgesloten. Voorwaarde is echter wel dat dit niet in strijd 
mag zijn met de redelijkheid en billijkheid. Daarbij geldt onder het DCFR nog de extra voorwaarde dat 
de uitsluiting van de remedies voor dwaling niet in de algemene voorwaarden mag worden 
opgenomen. Voor de regelingen voor dwaling in het DCFR en de PECL geldt ook dat, in het geval dat 
een geschil ontstaat over de inhoud van het beding waarin uitsluiting van dwaling is opgenomen en 
de gevolgen hiervan, de rechter het beding zal moeten uitleggen. Zowel in de PECL als het DCFR zijn 
meerdere regelingen opgenomen voor de uitleg van contracten, waarbij het uitgangspunt de 
werkelijke partijbedoelingen is. 

De remedies voor dwaling die in de PECL en het DCFR zijn opgenomen, maar niet in het 
Burgerlijk Wetboek voorkomen, kunnen onder het Nederlands recht een aanvulling zijn op de 
dwalingsregeling. Het zal dan echter bij het formuleren en/of onderhandelen van een beding waarin 
vernietiging op grond van dwaling wordt uitgesloten, nog meer aankomen op de tekst van het beding 
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en de bedoeling van partijen. In het geval schadevergoeding en/of partiële vernietiging in het 
Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen, dan moet niet alleen worden gekeken naar de gevolgen voor de 
rechterlijke wijzigingsbevoegdheid van artikel 6:230 lid 2 BW, maar ook naar de gevolgen voor de 
mogelijkheden van schadevergoeding en partiële vernietiging. De regelingen over het uitsluiten van 
de remedies voor dwaling onder de PECL en het DCFR bieden op dit punt meer rechtszekerheid dan 
het Nederlands recht, waarin dit niet expliciet is opgenomen. 

In beginsel kunnen dwaling en de remedies voor dwaling contractueel worden uitgesloten. 
Het contractueel uitsluiten van vernietiging op grond van dwaling leidt echter niet zonder meer tot 
het buitenspel zetten van de rechter.  
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