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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

NAKOMING IN DUITS, FRANS EN NEDERLANDS RECHT  
IN DE NEGENTIENDE EEUW

RECHTSMIDDELEN IN EEN EEUW VAN FUNDAMENTELE 
RECHTEN EN INDUSTRIALISATIE

In deze studie wordt de vordering van de schuldeiser tot nakoming, zoals 
deze in de negentiende eeuw is gecodiiceerd in Frankrijk, de Duitse ge-
bieden en Nederland, geanalyseerd en vergeleken. Voor deze vergelij-
kende analyse is gebruik gemaakt van een onderliggend feitelijk probleem, 
namelijk dat een schuldenaar weliswaar in staat is om na te komen, maar 
weigert om aan de verbintenis te voldoen. De oplossingen die de onder-
zochte rechtssystemen bieden voor dit probleem, worden beschreven aan 
de hand van twee centrale vragen: (i) onder welke omstandigheden kan 
een schuldeiser nakoming in specie van een verbintenis vorderen en die 
eventueel laten afdwingen; en (ii) gegeven dat hij daartoe in staat is, wan-
neer zal een schuldeiser ervoor kiezen om een vordering tot nakoming 
daadwerkelijk door te zetten?

De juridische doctrine tussen de twaalfde eeuw – het begin van de rechts- 
wetenschap op basis van het Corpus Iuris Civilis van Justinianus – en het 
einde van de achttiende eeuw wordt alleen geanalyseerd aan de hand van 
de eerste vraag i.e. wanneer kan een schuldeiser nakoming vorderen? Het 
debat in de middeleeuwse rechtsdoctrine concentreerde zich op een nog 
speciiekere vraag: kan een schuldeiser nakoming vorderen van verbinte-
nissen om iets te doen, meer in het bijzonder, kan een koper nakoming  
vorderen van de verplichting van de verkoper tot levering van de verkochte  
zaak? Voor de glossatoren en commentatoren was dit hoofdzakelijk een 
materieelrechtelijke vraag, die voortvloeide uit het Justiniaanse onder-
scheid tussen obligationes dandi en obligationes faciendi. In het Justini-
aanse recht speelde dit onderscheid vermoedelijk enkel een belangrijke 
rol voor de veroordeling. In eerste instantie konden schuldeisers hoogst-
waarschijnlijk nakoming van alle verbintenissen vorderen, of het nu een 
dare, facere of praestare betrof. Echter, de uiteindelijke veroordeling moest 
worden uitgedrukt in termen van geld of goed; voor het veroordelende  
vonnis losten alle verbintenissen om iets te doen op in een veroordeling 
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in geld. Het fundamentele probleem dat sommige verbintenissen, wan-
neer directe executie op grote praktische problemen stuit of onmogelijk is 
zonder actieve en persoonlijke medewerking van de debiteur, uiteindelijk 
moeten worden omgezet in schadevergoeding, werd dus opgelost voor de 
executiefase, doordat het uiteindelijke vonnis slechts veroordeelde tot de 
betaling van geld of goed. De verplichting van de verkoper om iets te leve-
ren betret het bezit verschafen van een zaak en op zichzelf genomen kon 
die verplichting direct worden afgedwongen, ook onder Justiniaans recht, 
aangezien daarbij kon worden volstaan met een kortstondige inbreuk op 
de fysieke integriteit van de debiteur die enkel werd gedwongen te dulden 
dat hem het bezit van de verkochte zaak werd ontnomen. Echter, de ver-
plichting van de verkoper tot levering werd niettemin gerekend tot de 
verbintenissen om iets te doen, zodat het uiteindelijke rechterlijke vonnis  
hoogstwaarschijnlijk een geldbedrag moest inhouden. Sinds de heront-
dekking van het Corpus Iuris, heet de vraag waartoe de verkoper die niet 
wil leveren nu precies kan worden veroordeeld en waarom, de juristen 
geïntrigeerd.

De meest invloedrijke commentator, Bartolus, behandelde in detail, en 
voornamelijk als materieelrechtelijk probleem, de vraag of een schuldeiser 
nakoming in specie van de verbintenis van zijn schuldenaar kan vorde-
ren, speciaal die om iets te doen. Alle verbintenissen tot een dare konden 
direct worden afgedwongen en dus in specie worden gevorderd. Hoewel 
de verplichting van de verkoper om bezit te verschafen een verbintenis 
om te doen betrof, leek de nakoming van deze verbintenis, naar Romeins 
recht althans, meer op een dare dan op een facere, aangezien door mid-
del van de bezitsverschaing ook de eigendom overging, zo de verko-
per beschikkingsbevoegd was. De nakoming van deze verbintenis hield 
niet noodzakelijkerwijs de medewerking van de schuldenaar in en een 
veroordelend vonnis tot nakoming kon dus eventueel direct worden af-
gedwongen. Echter, als de verkoper niet beschikkingsbevoegd was, leek de 
bezitsverschaing meer op een facere – in dat geval loste de verbintenis 
op in een vordering tot schadevergoeding, zoals alle andere verbintenis-
sen betrefende handelingen die de persoonlijke en actieve medewerking 
van de schuldenaar vereisten. Dit gegeven – dat het moeilijk en bezwaar-
lijk was om verbintenissen om iets te doen uiteindelijk af te dwingen – 
bepaalde dus mede de materieelrechtelijke oplossing die door Bartolus 
werd gevonden, namelijk dat er naast de verbintenis tot een doen een 
tweede verbintenis tot het betalen van schadevergoeding ontstond.

Aan het eind van de achttiende eeuw bestonden binnen de Europese  
rechtsdoctrine, welke ondertussen was beïnvloed door een reeks van scho- 
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len en stromingen – onder meer de vroegmoderne scholastiek, het Ju-
ridisch Humanisme en het Natuurrecht – in wezen twee theorieën ten 
aanzien van nakoming in specie: een Natuurrechtstheorie en een usus 
modernus-theorie. In de zeventiende en achttiende eeuw kreeg de Natuur-
rechtstheorie de overhand in de Duitse gebieden. Deze theorie berustte op 
een strikt materieelrechtelijk beginsel, namelijk de plicht tot nakoming in 
specie van alle verbintenissen ongeacht hun inhoud; volgens deze theorie 
werden alle problemen van niet-nakoming of niet-afdwingbaarheid van 
een veroordelend vonnis tot nakoming opgelost tijdens de executie, door 
een dergelijk vonnis eventueel in geld te executeren. Het idee dat het vor-
deren van nakoming in specie het primaire rechtsmiddel van de schuld-
eiser is, werd al sinds de glossator Martinus verdedigd. In het ‘moderne’ 
Natuurrecht van de zeventiende en achttiende eeuw (i.e. zoals uitgewerkt 
door Pufendorf, Wolf, homasius en anderen) werd de vordering tot na-
koming in specie echter onderdeel van een algemeen en abstract verbinte-
nissenrecht, als het primaire rechtsmiddel bij alle verbintenissen ongeacht 
hun bron of inhoud. De vordering van de schuldeiser was dus altijd 
gericht op nakoming in specie; sterker nog, zijn vordering moest gericht 
zijn op nakoming in specie. Als de tenuitvoerlegging van een veroordelend 
vonnis tot nakoming vruchteloos bleek, richtte het vonnis zich dan even-
tueel op schadevergoeding. Het probleem dat verbintenissen om iets te 
doen moeilijk of bezwaarlijk zijn af te dwingen, werd dus opgelost op een 
executierechtelijk niveau. Alle Duitse procesrechtelijke regelingen aan het 
eind van de achttiende eeuw voorzagen in indirecte maatregelen voor het 
afdwingen van een verbintenis om te doen, maar bepaalden dat wanneer 
deze indirecte dwangmiddelen geen resultaat opleverden, het veroorde-
lende vonnis zich moest richten op betaling van schadevergoeding.

De usus modernus-theorie stond in de Bartolistische traditie, maar diens 
oplossing kreeg, onder invloed van het Juridisch Humanisme en het  
Natuurrecht, een strikter karakter: bij niet-nakoming losten alle verbinte-
nissen om iets te doen of na te laten op in schadevergoeding. De schuld-
eiser kon niettemin nakoming van deze verbintenissen vorderen, wanneer 
zij konden worden uitgevoerd door een derde persoon. Deze ‘gerationali-
seerde’ usus modernus-theorie, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk verdedigd 
door Pothier, had vanzelfsprekend een minder abstract karakter dan de 
Natuurrechtstheorie, omdat de eerste niet voorzag in één rechtsmiddel 
voor alle verbintenissen: het verdeelde verbintenissen op basis van hun 
inhoud (een geven of een doen) en verbond aan de alsdan onderscheiden 
verbintenissen een bepaald rechtsmiddel (de vordering tot nakoming in 
specie of tot schadevergoeding). In de usus modernus-theorie konden in 
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beginsel alle verbintenissen direct worden afgedwongen, omdat ze altijd 
bezitsverschaing of het betalen van een geldbedrag inhielden; verbinte-
nissen om te doen losten immers òf op in schadevergoeding òf werden 
uitgevoerd door middel van een derde persoon op kosten van de schulde-
naar, wat voor de laatste dus uiteindelijk ook resulteerde in de betaling 
van geld aan de schuldeiser. In overeenstemming met het humanistische 
beginsel, nemo praecise cogi potest ad factum: niemand kan worden ge-
dwongen tot een handelen, werd het probleem dat bepaalde verbintenis-
sen om iets te doen of na te laten moeilijk of bezwaarlijk kunnen worden 
afgedwongen dus opgelost op een materieelrechtelijk niveau. Echter, in 
de rechtspraktijk van sommige gebieden van de usus modernus, zoals 
bijvoorbeeld in Holland, kon een schuldeiser niettemin nakoming van 
alle verbintenissen vorderen, die vervolgens in beginsel indirect werden 
afgedwongen door middel van gijzeling en/of gevangenschap. Hoewel 
sommige Rooms-Hollandse rechtsgeleerden, zoals Vinnius en Voet, in de 
Bartolistische traditie stonden, verdedigden anderen, zoals Groenewegen  
en de Rooms-Friese rechtsgeleerde Huber, het strikte Natuurrechtsbeginsel  
dat men van alle verbintenissen nakoming in specie kan vorderen en dat 
deze, bij een veroordelend vonnis tot nakoming, indirect, door middel van 
gijzeling, kunnen worden afgedwongen. Deze Natuurrechtstheorie leek  
meer in overeenstemming te zijn met de Rooms-Hollandse rechtspraktijk, 
dan de usus modernus-theorie.

De verschillende theorieën voor de oplossing van het probleem van 
een schuldenaar die niet nakomt en wiens prestatie niet direct kan worden 
afgedwongen, vonden aan het eind van de achttiende en het begin van 
de negentiende eeuw hun weerslag in de Duitse, Franse en Nederlandse  
rechtssystemen en codiicaties.

Het gemeines Recht was sterk beïnvloed door Natuurrechtsgeleerden, 
zoals Pufendorf, Wolf en homasius; Glück bijvoorbeeld stelde dat een 
schuldeiser verplicht was om van alle verbintenissen de nakoming in spe-
cie te vorderen, inclusief verbintenissen om te doen. Alleen als directe 
executie onmogelijk bleek, of indirecte executie vruchteloos bleef, restte 
een vordering tot schadevergoeding. Begin negentiende eeuw werd deze 
procedure tamelijk strikt toegepast in de rechtspraktijk. De verplichting  
om te trouwen op grond van een verloving – hoewel deze niet langer direct 
werd afgedwongen omdat dat algemeen als onethisch werd beschouwd –  
moest bijvoorbeeld nog steeds in specie worden gevorderd, zelfs als de ei-
ser enkel was geïnteresseerd in schadevergoeding. Een vasthoudende eiser  
echter, kon door middel van geldboetes (Zwangsgeld) en gevangenschap 
(Hat) de executie indirect doorzetten, hoewel het niveau van dwang 
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nooit in die mate werd opgevoerd, dat de gedaagde gedwongen was om 
te trouwen. Vanzelfsprekend vergde deze veranderde visie op de vrijheid 
om te trouwen wijzigingen op materieel- en procesrechtelijk niveau; dat 
leidde in veel Duitse gebieden tot een verbod om partijen bij een verlo-
ving (in)direct te dwingen om te trouwen, en in sommige staten zelfs tot 
de bepaling dat een verloving niet langer resulteerde in een verplichting 
om te trouwen.

Als typische Natuurrechtscodiicatie, paste het Allgemeines Landrecht 
de Natuurrechtstheorie toe op het probleem van een niet-nakomende 
schuldenaar: in beginsel moest een schuldeiser, ongeacht de inhoud van 
een verbintenis, de nakoming vorderen, en bij een veroordelend vonnis 
zou wel tijdens de executie blijken of de verbintenis uiteindelijk moest 
oplossen in schadevergoeding of niet. Dus de executie van een veroorde-
lend vonnis om soortzaken te leveren moest worden uitgevoerd totdat 
bijvoorbeeld bleek dat de deurwaarder geen rogge kon vinden op het 
landerijen van een weigerachtige boer. Net als onder het gemeines Recht, 
moest de eiser ook onder het Allgemeines Landrecht nakoming vorderen 
van een verbintenis om te trouwen, zelfs als op voorhand duidelijk was 
dat de gedaagde niet meer wilde trouwen en – ongeacht de toepassing van 
indirecte executiemaatregelen (geldboetes en gevangenschap) – niet zou 
terugkomen op zijn of haar weigering. Bepaalde uitzonderingen daarge-
laten, werd deze verbintenis in elk geval niet meer direct geëxecuteerd, 
zoals het geval was geweest tijdens de achttiende eeuw.

De Code civil codiiceerde de ‘gerationaliseerde’ usus modernus-theo-
rie: alle verbintenissen om iets te doen of na te laten lossen op in schade-
vergoeding bij niet-nakoming (artikel 1142 van de Code civil); niettemin 
kan een schuldeiser nakoming vorderen van verbintenissen om iets te 
doen of na te laten, als die kunnen worden uitgevoerd door een derde per-
soon. Van bepaalde verbintenissen om te handelen, zoals bijvoorbeeld het  
rekening en verantwoording aleggen door een voogd, werd de nako- 
ming als wezenlijk beschouwd en deze vormden een uitzondering op de 
algemene regel. Nakoming van deze verbintenissen moest indirect worden  
afgedwongen door middel van gevangenschap of gijzeling (contrainte par 
corps). Na invoering van de Code civil legden rechtsgeleerden het wetboek 
uit aan de hand van het wetboek zelf. Door het in zichzelf gekeerde ka-
rakter van haar methode, negeerde de Ecole de l’exégèse de oorspronke-
lijk genuanceerde theorie van Bartolus, dezelfde theorie die de basis had 
gevormd voor het beginsel van Pothier dat alle verbintenissen om te doen 
of niet te doen oplossen in schadevergoeding bij niet-nakoming. Volgens 
een aantal rechtsgeleerden (bijvoorbeeld Duranton), betekende het cor-
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responderende artikel 1142 van de Code civil echter dat de schuldeiser 
van een dergelijke verbintenis onmiddellijk schadevergoeding moest vor-
deren en niet eerst een vordering tot nakoming kon instellen. Niettemin 
propageerden de meeste, zo niet alle rechtsgeleerden de uitvoering door 
een derde persoon als middel om uiteindelijk nakoming in specie te ver-
krijgen van verbintenissen om iets te doen of na te laten die niet de per-
soonlijke en actieve medewerking van de schuldenaar vereisten. In de 
rechtspraktijk vond deze interpretatie echter geen weerklank. In het alge-
meen vorderden eisers simpelweg nakoming van verbintenissen, ongeacht  
of deze het geven, of het doen of nalaten van iets, betrofen. De vorde-
ring tot nakoming van bepaalde verbintenissen tot een hoogstpersoonlijk 
doen of nalaten, leek echter geen basis in de Code civil te hebben, en ook 
de Code de procédure civile voorzag niet in maatregelen tot de executie 
van een veroordelend vonnis tot nakoming van dergelijke verbintenissen; 
deze rechtspraktijk creëerde daarom vooral in de executiefase aanzienlijke 
problemen.

Oorspronkelijk overwoog Nederland een typische Natuurrechtscodii-
catie aan te nemen, het ontwerp Farjon; deze werd echter gevolgd door 
het ontwerp Van der Linden, de invoering van het Wetboek Napoleon 
aangepast voor het Koningrijk Holland, en even later invoering van de 
Code civil. Het ontwerp Van der Linden en de twee genoemde wetboeken 
baseerden zich op de usus modernus-theorie en behandelden de situatie 
dat bepaalde handelingen uiteindelijk niet kunnen worden afgedwongen, 
als een materieelrechtelijk probleem. Echter, net als in Frankrijk, vorder-
den ook in Nederland eisers simpelweg nakoming ook al betrof het een 
hoogstpersoonlijk verbintenis om te doen. Als, bij een veroordelend von-
nis tot nakoming, indirecte executie vruchteloos bleek (ook al voorzagen 
de wetboeken van rechtsvordering niet in enige maatregel of manier om 
deze vonnissen te executeren), loste een dergelijke verbintenis dus pas  
tijdens de executiefase op in schadevergoeding.

Ongeacht de verschillen in uitwerking, kenden de vergeleken rechts-
systemen aan het begin van de negentiende eeuw dus in wezen dezelfde  
praktijk: een schuldeiser vorderde nakoming in specie; bij een veroorde-
lend vonnis tot nakoming werd bevolen tot directe executie (in geval van 
verbintenissen om te geven) of uitvoering door een derde persoon (indien 
dit gevorderd was en mogelijk leek); als alleen indirecte executie mogelijk 
was (bijvoorbeeld bij de verplichting om ‘lastige’ zaken te geven, zoals bij 
de afgite van kerkelijke registers, en bij verbintenissen die de persoon- 
lijke en actieve medewerking van de schuldenaar vereisten, zoals die om te  
trouwen) dan werd hiertoe bevolen en, als de indirecte executie zonder 
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gevolg bleef, dan losten deze verbintenissen uiteindelijk alsnog op in 
schadevergoeding.

Aan het begin van de negentiende eeuw waren de Natuurrechtscodii-
caties dus meer in overeenstemming met de rechtspraktijk dan de codi-
icaties gebaseerd op de usus modernus, vooral voor wat betret de nako-
ming van verbintenissen om te doen. De geanalyseerde rechtsgeschillen 
betrefen hoofdzakelijk zaken en handelingen die enkel de schuldenaar 
kon presteren. In zijn algemeenheid vorderde de schuldeiser in deze ge-
schillen nakoming in specie, ongeacht het speciieke regime. Dit sugge-
reert dat voor de keuze van een bepaalde oplossing niet het rechtssysteem,  
maar het juridische probleem doorslaggevend is, en dat nakoming in specie 
vooral een adequaat rechtsmiddel is voor verbintenissen die alleen de 
schuldenaar kan uitvoeren.

Twee ontwikkelingen gedurende de negentiende eeuw hebben vooral 
positie van de vordering van de crediteur tot nakoming als primair rechts-
middel beïnvloed. De eerste was een enorme toename in het aantal rechts- 
geschillen betrefende de handel in soortzaken, waarbij vooral de niet- 
tijdige alevering problematisch bleek. De tweede, boven al kort genoemd, 
bestond in het fenomeen dat in de rechtspraktijk schuldeisers nakoming 
in specie vorderden als zij dat noodzakelijk achtten, ongeacht de inhoud 
van de verbintenis; hierbij bleek vooral de situatie waarin de schuldenaar 
als enige in staat was om een verbintenis om iets te doen na te komen, 
problematisch te zijn. Dit gold vooral voor de usus modernus-codiicaties, 
omdat adequate executiemaatregelen daarin ontbraken.

Voor de Natuurrechtsystemen bleek vooral de eerste ontwikkeling 
problematisch, omdat deze systemen in wezen opereerden op basis van 
één enkel rechtsmiddel: nakoming in specie. Ten gevolgde van massa-in-
dustrialisatie, een efectiever transport netwerk, en een toename van de 
handel en de beschikbaarheid van soortzaken, betrofen contracten steeds 
vaker de levering van soortzaken. In veel gevallen bleek tijdige levering 
essentieel. Onder deze omstandigheden voldeed de vordering tot nako-
ming in specie niet langer als het primaire (en in veel gevallen enige) rechts-
middel. De praktijk om ontbindende voorwaarden, na verloop waarvan 
de schuldeiser schadevergoeding en ontbinding kon vorderen, in een con-
tract op te nemen bestond vanzelfsprekend al veel langer. Aan het begin 
van de negentiende eeuw bleek het opnemen van deze voorwaarden, die 
expliciet moesten worden overeengekomen, echter eerder uitzondering 
dan regel. De geanalyseerde jurisprudentie laat zien dat gedurende de ne-
gentiende eeuw de vordering van schadevergoeding het meest gebruikte 
rechtsmiddel werd in geval van niet-nakoming van verbintenissen tot 
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leveren van soortzaken. Voor de tijdige levering van soortzaken, werd de 
vordering van schadevergoeding (i.e. het prijsverschil) zelfs het primaire 
rechtsmiddel. Deze verandering voltrok zich geleidelijk in de rechtsprak-
tijk en is goed zichtbaar in de analyse van het gemeines Recht – dit sys-
teem ontbeerde codiicaties en kon dus makkelijk worden aangepast aan  
sociale en economische veranderingen, wat wordt weerspiegeld in de recht- 
spraak.

Voor de Duitse gebieden werd het probleem van de niet-tijdige ale-
vering van soortzaken op materieelrechtelijk niveau opgelost in het Allge-
meines Deutsches Handelsgesetzbuch van 1861. Dit wetboek bepaalde dat 
een schuldeiser, als zijn schuldenaar in verzuim was, mocht kiezen tussen 
het vorderen van nakoming, schadevergoeding en ontbinding. Verbin-
tenissen om voor een bepaalde termijn soortzaken te leveren, losten bij 
verzuim altijd op in een plicht tot schadevergoeding, tenzij de koper de 
verkoper onmiddellijk op de hoogte stelde dat hij nog steeds nakoming  
wenste. Voor de situatie dat een schuldenaar niet tijdig soortzaken le-
verde, werd de vordering tot schadevergoeding dus gecodiiceerd als het 
primaire rechtsmiddel in plaats van de vordering tot nakoming in specie. 
In de Duitse rechtsdoctrine werd het gebruik van de vordering tot schade-
vergoeding, en met name die van het prijsverschil, als primair rechtsmid-
del gerechtvaardigd in de Diferenztheorie.

De usus modernus-codiicaties waren beter voorbereid op deze eerste 
ontwikkeling, omdat daarin al een keuze van rechtsmiddelen (nakoming 
en ontbinding met schadevergoeding) was gecodiiceerd, bijvoorbeeld in 
artikel 1184 van de Code civil en artikel 1303 van het Burgerlijk Wetboek. 
In de rechtspraktijk werden echter niettemin vergelijkbare constructies 
ontwikkeld als onder het Duitse handelsrecht. Ook in Frankrijk en Ne-
derland losten verbintenissen om voor een bepaald tijdstip soortzaken af 
te leveren, op in de plicht tot schadevergoeding zodra de verkoper in ver-
zuim was. In de rechtspraktijk werd het vorderen van schadevergoeding 
(het prijsverschil) dus het primaire rechtsmiddel bij verbintenissen om tij-
dig soortzaken te leveren.

Een schuldenaar die in verzuim raakt om soortzaken te leveren, betret 
dus een meer speciiek geval van het niet nakomen van de verbintenis in 
het algemeen; voor dit meer speciieke geval werd in de negentiende eeuw 
de vordering tot schadevergoeding, i.e. het vorderen van het prijsverschil, 
geacht het geëigende rechtsmiddel te zijn. Voor verbintenissen om tijdig 
soortzaken te leveren bleek het vorderen van schadevergoeding zelfs het 
primaire rechtsmiddel te zijn geworden. Hier blijkt opnieuw dat binnen 
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een rechtssysteem de feitelijke juridische problemen het gebruik en de be-
schikbaarheid van een rechtsmiddel bepalen.

De tweede ontwikkeling bestond hierin, dat schuldeisers voor som-
mige verbintenissen om te doen hoe dan ook nakoming in specie vorder-
den, omdat voor die verbintenissen uiteindelijk alleen nakoming kon 
voorzien in voldoening van de prestatie. Wanneer deze verbintenissen het 
geven van onroerende of roerende zaken betrofen, konden deze vanzelf-
sprekend direct worden afgedwongen. Ook sommige handelingen konden 
direct worden afgedwongen, bijvoorbeeld als ze enkel een wilsverklaring 
(Willenserklärung) betrofen, zoals de registratie van een akte. Voor an-
dere verbintenissen om iets te doen of na te laten was echter alleen indi-
recte executie mogelijk, en voor deze verbintenissen leken zowel de Code 
civil en het Burgerlijk Wetboek een vordering tot nakoming in specie op 
voorhand te hebben uitgesloten. In de loop van de eeuw bleek echter dat 
schuldeisers, ongeacht deze materieelrechtelijke bepalingen, ook van deze 
verbintenissen nakoming in specie vorderden. De Franse en Nederlandse 
rechtsdoctrine was in eerste instantie nogal verdeeld: de meeste rechts-
geleerden verwierpen een dergelijke vordering, of stonden de vordering 
toe maar stelden dat deze in het uiteindelijke rechterlijke vonnis oploste 
in een vordering tot schadevergoeding of dat, naast de vordering tot na-
koming, ook altijd een subsidiaire vordering tot schadevergoeding moest 
worden ingesteld.

De veroordeling tot de betaling aan de eisende partij van een (cumule-
rend) geldbedrag voor elke dag of periode dat niet aan de hoofdveroorde-
ling tot nakoming werd voldaan, werd niet alleen gebruikt als schadever-
goeding, maar ook als indirect dwangmiddel om de schuldenaar toch tot 
zijn prestatie te dwingen. In de rechtspraktijk konden deze vaak cumule-
rende geldbedragen dus zowel het karakter van indirecte dwangmaatregel 
als van schadevergoeding hebben. In de Franse en Nederlandse rechtsdoc-
trine werden tot aan het einde van de negentiende eeuw deze cumule-
rende geldbedragen echter beschouwd als schadevergoedingen en niet als  
indirecte dwangmaatregelen (astreintes, dwangsommen). Zowel in de rechts-
systemen die sterk door het Natuurrecht zijn beïnvloed, als die welke zijn 
gebaseerd op de usus moderdus, werd dus in wezen dezelfde oplossing be-
reikt voor hetzelfde probleem. Het moment waarop de oorspronkelijke 
primaire verbintenis werd omgezet in een verbintenis om schadevergoe-
ding te betalen verschilde echter. In de Natuurrechtssystemen bleef de oor-
spronkelijke verbintenis bestaan totdat de executie van een veroordeling 
te presteren in specie onuitvoerbaar bleek (waarbij eventuele geldboetes 
aan de staat moesten worden betaald), en werd alsdan omgezet in een plicht  
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tot schadevergoeding. De praktijk onder de usus modernus-systemen ver-
schilde: ofwel de primaire verbintenis bleef bestaan naast de verbintenis-
sen om vertragingsschade te betalen, en pas tijdens de executie werd de 
hoofdverbintenis omgezet in plicht tot vervangende schadevergoeding; of 
de primaire verbintenis werd meteen omgezet in een plicht tot schadever-
goeding, weliswaar eerst in de vorm van cumulerende geldbedragen, die 
na vruchteloze executie echter de deinitieve vervangende schadevergoe-
ding bleken te vormen.

Wanneer er wordt voorzien in directe of indirecte executie van een 
veroordeling tot nakoming, blijkt dus af te hangen van de vraag of na-
koming kan worden verkregen met of zonder de medewerking van de 
schuldenaar. Het overhandigen van zaken werd direct afgedwongen als 
deze bestonden uit onroerende zaken en andere zaken waarvan het bezit 
onahankelijk van de schuldenaar kon worden verkregen; zodra het bezit 
enkel kon worden verkregen met de persoonlijke en actieve medewer-
king van de schuldenaar, zoals bijvoorbeeld bij de plicht tot afgite van 
makkelijk te verbergen juridische documenten, dan werden de betref-
fende verbintenissen indirect afgedwongen door middel van cumule-
rende geldbedragen of boetes. Hetzelfde geldt voor handelingen; als deze 
konden worden afgedwongen zonder de persoonlijke medewerking van 
de schuldenaar, zoals de inschrijving van een koopakte, dan werden zij 
direct afgedwongen; als zij enkel konden worden uitgevoerd met persoon-
lijke en actieve medewerking van de schuldenaar, zoals het af staan van 
kinderen, het laten stoppen van een passagierstrein op een bepaald station 
of het opmaken van een koopakte, dan werden deze indirect afgedwongen 
door middel van (cumulerende) schadevergoedingen. De onderliggende 
feitelijke situatie van een geval bepaalt dus niet alleen de inhoud van de 
vordering, maar ook de wijze waarop een veroordelend vonnis wordt 
geëxecuteerd. Vanzelfsprekend is de uiteindelijke positie van de eiser in 
de verschillende rechtssystemen niet volledig identiek, zoals bijvoorbeeld  
blijkt uit gebruik van een cumulerende geldbedragen in Frankrijk en Ne-
derland (astreinte, dwangsom) in vergelijking tot het gebruik van een geld-
boete in Duitse gebieden (Zwangsgeld). Hoewel het probleem dus in het 
algemeen de oplossing bepaalt, bepaalt het speciieke rechtssysteem hoe 
die oplossing precies word bereikt.

Vergelijkbare juridische problemen worden opgelost door het formu-
leren van vergelijkbare oplossingen. Hoewel juridische problemen de 
oplossingen bepalen, bepaalt het rechtssysteem de precieze structuur van 
een speciieke oplossing. Voor het doel van deze studie is die structuur 
beperkt tot de mogelijkheid om een bepaald rechtsmiddel te gebruiken, 
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en de daarop volgende executie van een veroordelend vonnis. In de eerste  
plaats vragen speciieke juridische probleemgevallen om speciieke rechts- 
middelen. Het probleem van een nalatige schuldenaar die als enige in 
staat is de verbintenis na te komen, blijkt te vragen om nakoming in specie. 
Vervolgens bepaalt het probleem ook de wijze van executie. Als nako-
ming niet ahangt van de medewerking van de schuldenaar blijkt dat deze 
verbintenissen direct worden afgedwongen; als nakoming ahangt van de 
medewerking van de schuldenaar dan worden deze verbintenissen indi-
rect afgedwongen en/of omgezet in een (cumulerende) schadevergoeding. 
Het probleem van een schuldenaar die soortzaken niet tijdig levert blijkt 
te worden opgelost door het vorderen van schadevergoeding i.e. het prijs-
verschil.

Hoewel deze bevindingen zijn gedaan voor de negentiende eeuw, heb-
ben zij voor het begin van de eenentwintigste eeuw hun geldigheid nog 
niet verloren; bepaalde omstandigheden, zoals bulkmarkten met wis-
selende prijzen, zijn grotendeels onveranderd gebleven. In deze studie is 
echter afgezien van het bieden van mogelijke praktische toepassingen, 
zoals bijvoorbeeld voor de harmonisatie van het Europees Contracten-
recht. Het doel van deze studie is geweest om inzicht te verkrijgen, niet 
alleen in het rechtsmiddel van de vordering tot nakoming in de continen-
tale rechtstraditie, maar ook in de fascinerende relatie en interdependen-
tie tussen recht en een altijd veranderende samenleving.


