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De iustum pretium-leer en het 
evenredigheidsbeginsel
Jan Hallebeek*

De iustum pretium-leer en het evenredigheidsbeginsel hebben in 
het westerse rechtsdenken altijd een rol gespeeld. Hoewel vanaf de 
vroegmoderne tijd het primaat van de contractsvrijheid hun rol sterk 
heeft teruggedrongen, wordt een approximatieve equivalentie van 
wederkerige prestaties als algemeen beginsel thans weer bepleit. 
Biedt het huidige contractenrecht daar ruimte voor?

1 Inleiding
Deze bijdrage in de 
serie ‘Historische 
wortels van het recht’ 
handelt over de 
leer van het iustum 
pretium. Volgens de 
heersende opvatting 
heeft deze leer geen 

Volgens de heersende opvatting 
heeft de iustum pretium-
leer geen gelding meer. Dat 
neemt niet weg dat zij in de 
traditie van het continentale 
privaatrecht een grote 
doctrinaire en praktische 
betekenis heeft gehad

Anderzijds kent het vierde boek van de Codex 
van Justinianus (ca. 482-565) enige bepalin-
gen die een grens stellen aan de discrepantie 
tussen de waarde van de koopwaar en de 
koopprijs. Deze constituties staan op naam 
van keizer Diocletianus (ca. 244-316). De be-
langrijkste voor de latere rechtsontwikkeling 
is C. 4.44.2. Waarschijnlijk hebben de compila-
toren van de Codex de bewoordingen van deze 
constitutie geïnterpoleerd en de tekst vervol-
gens een plaats gegeven in de Codex-titel over 
het ontbinden van de koop. Er was een goede 
reden om de tekst op te nemen. Ten gevolge 
van het fiscale beleid van Justinianus waren 
veel kleine boeren gedwongen om hun land te 
verkopen en zij dienden economisch te worden 
beschermd tegen de rijke stedelijke zaken-

gelding meer.1 Dat neemt niet weg dat zij in 
de traditie van het continentale privaatrecht 
een grote doctrinaire en praktische betekenis 
heeft gehad. Of haar rol voor het Nederlandse 
privaatrecht daadwerkelijk is uitgespeeld valt 
te bezien. Alvorens op die vraag nader in te 
gaan volgt nu eerst een beknopt overzicht van 
de historische ontwikkeling.

2 Oorsprong van de iustum pretium-leer
De oorsprong van de iustum pretium-leer ligt 
in het Corpus iuris. Enerzijds huldigde het 
Romeinse recht het standpunt dat het koper 
en verkoper vrij staat om de prijs van een 
bepaalde zaak overeen te komen. Partijen 
mochten zich in de onderhandelingsfase laten 
leiden door hun eigenbelang. Zelfs elkaar 
om de tuin leiden (D. 4.4.16.4) en misleiden 
(D. 19.2.22.3) was toegestaan. 
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lieden die hun land tegen zo laag mogelijke 
prijzen wilden opkopen. C. 4.44.2 bepaalde dat 
als de koopprijs van een stuk grond lager was 
dan de helft van de zogenaamde gerechte prijs 
(iustum pretium), de rechter het contract kon 
ontbinden wegens buitensporige benadeling 
(laesio enormis). Wel had de koper de bevoegd-
heid om de verkoop in stand te laten door een 
aanvullende betaling te verrichten tot het 
bedrag van de gerechte prijs.

C. 4.44.2 bepaalde dat als de 
koopprijs van een stuk grond 
lager was dan de helft van de 
zogenaamde gerechte prijs 
(iustum pretium), de rechter 
het contract kon ontbinden 
wegens buitensporige 
benadeling (laesio enormis)

3 Iustum pretium en de restitutieleer
De middeleeuwse beoefenaars van het Ro-
meinse recht, de legisten, lazen het Corpus 
iuris zoals Justinianus dat in zijn inleidende 
constitutie op de Digesten had voorgeschre-
ven. Zijn wetgeving moest één samenhang 
en consistentie hebben en geen enkele 
tegenspraak bevatten. De legisten lazen 
C. 4.44.2 daarom geabstraheerd van de con-
text waarbinnen Diocletianus de consti tutie 
ooit moest hebben uitgevaardigd en tevens 
geabstraheerd van de sociaal-economische 
omstandigheden die hadden genoopt de tekst 
in de Codex op te nemen. Waar de legisten 
zich echter niet van konden losmaken, was 
de sociaal-juridische context waarin zij zelf 
leefden en die werd mede bepaald door het 
canonieke recht, het recht van de kerk, en 
de competentiestrijd tussen wereldlijke en 
kerkelijke jurisdictie.

In het canoniek recht speelde de zoge-
naamde restitutieleer een belangrijke rol, al 
had deze leer primair gelding voor het forum 
internum, dat wil zeggen het terrein van het 
geweten. De kerk leerde dat iedere verstoring 
van de natuurlijke orde diende te worden 
hersteld. Verstoring was een ruim begrip. In 
menselijke verhoudingen omvatte het niet 
enkel het buitencontractueel toebrengen van 
schade of zich verrijken ten koste van een an-
der, maar ook het verstoren van de balans in 
contractuele verhoudingen, bijvoorbeeld door 
contracten niet na te komen of onrechtvaar-
dige contracten af te dwingen. Aanvankelijk 

werd de restitutieplicht gebaseerd op een ex-
tensieve interpretatie van het Bijbelse gebod 
‘Gij zult niet stelen’, maar vanaf de dertiende 
eeuw werd zij steeds sterker in verband 
gebracht met de vereffende rechtvaardigheid 
(ook ruilrechtvaardigheid), een begrip dat 
was ontleend aan de Ethica van Aristoteles, 
die vroeg dertiende eeuw in Latijnse verta-
ling bekend was geworden in het Westen. De 
vereffende rechtvaardigheid vereiste dat bij 
wederkerige contracten de prestaties over en 
weer met elkaar in balans waren. Was dat 
niet het geval, dan vereiste zij dat het ver-
stoorde evenwicht werd hersteld.

Er bestonden duidelijke verschillen tus-
sen de regel van C. 4.44.2 en de restitutieleer 
van de theologie. De iustum pretium-regel 
zag enkel op een benadeling van de verkoper 
en die benadeling (laesio) moest aanzien-
lijk (enormis) zijn. De restitutieleer zag op 
de onevenwichtigheid van alle wederkerige 
prestaties en verzette zich ook tegen een be-
nadeling die geringer was dan de maatstaf die 
het Romeinse recht hanteerde. De theologen 
wezen zowel op de samenhang als het verschil 
tussen de twee beginselen. Volgens de mense-
lijke wet (lex humana) en het positieve recht 
(ius fori) is het toegestaan de wederpartij te 
benadelen tot de helft van de gerechte prijs, 
maar volgens de goddelijke wet (lex divina) en 
het hemelse recht (ius poli) is iedere afwij-
king van de gerechte prijs een zonde die moet 
worden goedgemaakt door restitutie, aldus 
de Summa de animae consiliis van Pierre le 
Chantre (ca. 1150-1197)2 en de Summa aurea 
van Willem van Auxerre (ca. 1145-1231).3

Volgens de menselijke wet is 
het toegestaan de wederpartij 
te benadelen tot de helft van 
de gerechte prijs, maar volgens 
de goddelijke wet is iedere 
afwijking van de gerechte prijs 
een zonde die moet worden 
goedgemaakt door restitutie

4 De kerkelijke rechtspraktijk
Is de restitutieleer ook in de kerkelijke 
rechtspraktijk van het forum externum 
doorgedrongen?4 Het restitutiegebod gold in 
eerste instantie voor het geweten. Augustinus 
(354-430) had geleerd dat zonde niet wordt 
vergeven als niet wordt teruggegeven wat 
is weggenomen (restitutie), want anders is 

2 Zie K. Weinzierl, Die 
Restitutionslehre der 
Frühscholastik, München: 
Hueber 1936, p. 144. 

3 Zie H. Kalb, Laesio enor-
mis im gelehrten Recht. 
Kanonistische Studien zur 
Läsionsanfechtung (Kirche 
und Recht, 19), Wenen: 
Verlag des Verbandes der 
wissenschaftlichen Gesell-
schaften Österreichs 1992, 
p. 123. Vgl. Thomas van 
Aquino, Summa Theologiae 
II II, q. 77, art. 1 en 4.

4 J.W. Baldwin, The Me-
dieval theories of the just 
price. Romanists, canonists 
and theologians in the 
twelfth and thirteenth cen-
turies (Transactions of the 
American Philosophical 
Society, New series vol. 49, 
part 4), Philadelphia: The 
American Philosophical 
Society 1959; K.S. Cahn, 
‘Roman and Frankish 
origins of the just price 
of medieval Roman and 
Canon Law’, Studies in 
medieval and renaissance 
history 6 (1969), p. 3-52.
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berouw geveinsd. Deze regel kreeg een plaats 
in het Decreet van Gratianus (1140/45), een 
gezagvolle compilatie van canoniekrechtelijke 
teksten (C.14 q.6 c.1). Maar in een tweetal 
decretalen, brieven waarin de paus zich uit-
sprak over een voorgelegde rechtsvraag, leek 
het alsof de pauselijke kanselarij eerder het 
Romeinse recht dan de restitutieleer toepaste. 
De eerste decretale, Cum dilecti van paus 
Alexander III († 1181), dateerde uit 1170, 
de tweede, Cum causa van paus Innocentius 
III (ca. 1160-1216) uit 1208 en beide werden 
later opgenomen in het kerkelijke wetboek, 
het Liber Extra, dat in 1234 werd afgekon-
digd (X 3.17.3 en X 3.17.6). Zowel de casus 
als de beslissingen vertoonden gelijkenis. 
In het eerste geval hadden de kanunniken 
van Beauvais een stuk bos verkocht aan een 
klooster voor minder dan de helft van de 
gerechte prijs. In het tweede geval had de 
econoom van het klooster van San Martino 
del Monte bepaalde leengoederen eveneens 
voor minder dan de helft van de gerechte prijs 
verkocht aan burgers van Viterbo. De be-
woordingen ‘voor minder dan de helft van de 
gerechte prijs’ waren ontleend aan C. 4.44.2 
en de invloed van deze bepaling bleek ook uit 
de beslissingen. Het werd de kopers toege-
staan het contract in stand te houden door 
een aanvullende betaling te verrichten tot de 
hoogte van het iustum pretium. Dat de kanse-
larij Romeins recht toepaste was niet vreemd; 
het gebeurde bij gebrek aan eigen kerkelijke 
regelgeving vaker.

Met de restitutieleer kon de 
kerkelijke rechter in veel meer 
gevallen van onevenwichtige 
prestaties de benadeelde 
partij te hulp komen dan de 
wereldlijke rechter dat kon 
met de iustum pretium-leer

Vanaf de dertiende eeuw begon echter ook de 
restitutieleer een rol te spelen in de kerkelijke 
rechtspraktijk. Op grond van een decretale 
van Innocentius III uit 1204 (decretale Novit 
ille, in het Liber Extra X 2.1.13) kreeg de ker-
kelijke rechter de bevoegdheid om in een bij-
zondere procedure, de denuntiatio evangelica, 
op te treden tegen eenieder die zich schuldig 
had gemaakt aan zondig gedrag. Daarmee 
kon de restitutieleer, die primair gold voor 
het forum internum, ook het forum externum 
binnensluipen. Met de restitutieleer kon de 

kerkelijke rechter nu in veel meer gevallen 
van onevenwichtige prestaties de benadeelde 
partij te hulp komen dan de wereldlijke rech-
ter dat kon met de iustum pretium-leer.

5 Van iustum pretium naar 
evenredigheidsbeginsel
De legisten stonden derhalve voor een dilem-
ma. Moesten zij erkennen dat het Romeinse 
recht, buiten het geval van de verkoop van 
een onroerende zaak voor minder dan de helft 
van de gerechte prijs, geen mogelijkheden 
kende om benadeelde contractanten te hulp te 
komen, waar de kerkelijke gerechten dat met 
de restitutieleer wel konden? Of moesten zij 
door (mis)interpretatie van Romeinse teksten 
aantonen dat het Corpus iuris zelf ook de 
gewenste oplossing kon bieden? Veelal werd 
voor het laatste gekozen, zonder overigens het 
onderliggende motief – in de literatuur tref-
fend aangeduid als saving the face of Roman 
law – te onthullen. Van meet af aan was de 
beoefening van het Romeinse recht geen 
academische Spielerei geweest. Ver voor er 
grootschalige receptie van Romeins recht op 
gang kwam, werd het Corpus iuris al geïn-
terpreteerd met het oogmerk de teksten op 
te vatten als geldend recht.5

De extensieve interpretatie 
van de iustum pretium-
leer in de middeleeuwse 
rechtswetenschap kan worden 
gezien als een poging om het 
Romeinse recht sterker in 
overeenstemming te brengen 
met het canonieke recht

De extensieve interpretatie van de iustum 
pretium-leer in de middeleeuwse rechts-
wetenschap, welke in wezen een omvorming 
was naar het beginsel van evenredigheid van 
wederzijdse prestaties, kan daarom worden 
gezien als een poging om het Romeinse recht 
sterker in overeenstemming te brengen met 
het canonieke recht. Die interpretatie voltrok 
zich in verschillende opzichten. In de eerste 
plaats werd de tekst van C. 4.44.2 extensief 
geïnterpreteerd. Niet alleen de verkoper die te 
weinig had ontvangen, maar ook de koper die 
te veel had betaald kon aan de tekst een vor-
dering ontlenen, die nu werd aangeduid als 
condictio ex lege Rem maioris. De vraag die 
dan vanzelf rees en waarop het Corpus iuris 

5 R. Zimmermann, The Law 
of Obligations. Roman 
Foundations of the Civilian 
Tradition, Cape Town: Juta 
1990, p. 259-270. 
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geen antwoord had, was hoeveel de betaalde 
prijs dan moest afwijken van de gerechte 
prijs. Uiteindelijk werd heersende leer dat de 
koper ten minste vijftig procent meer moest 
hebben betaald dan de gerechte prijs. In de 
tweede plaats werd C. 4.44.2 niet alleen toe-
gepast op de verkoop van onroerende zaken, 
maar ook op die van roerende zaken. Daarbij 
rees dan weer de vraag hoe de hoogte van de 
gerechte prijs diende te worden vastgesteld. 
Ten derde werd de regel van C. 4.44.2 ook 
toegepast op andere contracten, aanvankelijk 
alleen op contracten als huur en ruil, die veel 
op koop lijken, in de dertiende eeuw op de 
contracten beheerst door de redelijkheid en 
billijkheid en later ook op de contracten van 
strikt recht. Wel erkenden de juristen dat 
het contractspartijen vrij stond een beroep 
op laesio enormis contractueel uit te sluiten. 
In de doctrine werd de nu veralgemeniseerde 
aansprakelijkheid bij disproportionele bena-
deling ten gevolge van een contract onder één 
noemer gebracht: het ging om benadeling die 
was voortgevloeid uit de verkeerde veronder-
stelling van de benadeelde omtrent de waarde 
van de prestaties, het zogenaamde ‘bedrog uit 
de zaak zelf ’ (dolus re ipsa). Had de ene con-
tractspartij daarentegen de bedoeling gehad 
de andere te benadelen (dolus ex proposito), 
dan was hij volledig aansprakelijk en was 
een beroep op C. 4.44.2 niet nodig. Was de 
benadeelde ten tijde van het sluiten van het 
contract op de hoogte geweest van de juiste 
waarde van de wederzijdse prestaties, dan 
was een beroep op de iustum pretium-regel 
evenmin mogelijk.6

De vroegmoderne tijd werd 
gekenmerkt door een vrij 
algemene receptie van de 
iustum pretium-leer, veelal 
inclusief de brede toepassing 
zoals verdedigd door de 
middeleeuwse legisten. 
Tegelijkertijd kwam de leer 
onder kritiek te staan

6 Spanning tussen iustum pretium-leer 
en contractsvrijheid 
De vroegmoderne tijd werd gekenmerkt door 
een vrij algemene receptie van de iustum 
 pretium-leer, veelal inclusief de brede toepas-
sing zoals verdedigd door de middeleeuwse 
legisten. Tegelijkertijd kwam de leer onder 

kritiek te staan, vooral van de zijde van de 
schrijvers die tot het natuurrecht worden 
gerekend. Hugo de Groot (1583-1645) erkende 
in zijn Inleidinge tot de Holland sche Rechts-
geleerdheid (III.52.1-5) het bestaan van de 
iustum pretium-regel voor het gewest Holland, 
maar maakte aan de hand van een ‘histori-
sche’ uiteenzetting duidelijk, dat de regel was 
ingevoerd door de borgherlicke wetten. Omdat 
sommige mensen te veel hadden aan wat ande-
ren te weinig hadden, was er uitwisseling van 
goederen ontstaan. Toen het getal der mensen 
toenam, gingen sommigen er hun werk van 
maken allerlei goederen te verzamelen en weer 
te verdelen. Omdat zij zo hun leven in dienst 
van anderen stelden, was het redelijk om enige 
winst als beloning in rekening te brengen. Het 
positieve recht stond vervolgens de contracts-
partijen toe om de contraprestatie vrij over-
een te komen. Het was immers moeilijk om 
de inspanningen van de kooplieden precies 
op waarde te schatten en de waarde van de 
handelswaar schommelde. Maar omdat in de 
loop van de tijd de hebzucht van de kooplieden 
iedere maat en redelijkheid te buiten ging, 
moest deze vrijheid aan banden worden gelegd 
door de verkoper te beschermen met de iustum 
pretium-regel. De gewoonte breidde die be-
scherming verder uit naar de koper, maar ook 
naar andere contracten, met uitzondering van 
gerechtelijke verkoop, testamentaire verkoop 
en verkoop met de bedoeling te schenken. Tot 
zover Hugo de Groot in zijn beschrijving van 
het recht van het gewest Holland.

Uit de Inleidinge blijkt dat Hugo de Groot de 
iustum pretium-regel beschouwde als instelling 
van positief, menselijk recht en niet als een 
beginsel van natuurrecht. Een vergelijkbare 
benadering is te vinden bij andere represen-
tanten van het natuurrecht, zoals Samuel 
Pufendorf (1632-1694) en Christian Thomasius 
(1647-1713). Zij aanvaardden het bestaan van 
de regel in het positieve recht en zagen daar 
soms bepaalde voordelen in, maar vanuit het 
natuurrecht gezien was er kritiek. Bij Tho-
masius bereikte die kritiek een waar hoogte-
punt. De natuurrechtsgeleerden wezen op de 
problemen die zich kunnen voordoen bij het 
vaststellen van de gerechte prijs7 of op de in-
consistentie van de iustum pretium-leer, omdat 
zij zou berusten op de Aristotelische eis van 
evenredigheid van prestaties, maar wel bena-
deling toeliet zolang die maar niet buitensporig 
(enormis) was. Ook kan men sporen vinden 
van nieuwe economische inzichten, die de prijs 
afhankelijk maakten van gemaakte kosten en 
arbeidsloon. Het grootste bezwaar was echter 
de inbreuk die de iustum pretium-regel maakte 

6 Kalb 1992, p. 105-219.
7 Hugo de Groot, De iure 

belli ac pacis, lib. II, cap. 
12.14.

8 V.I. Langer, Laesio 
enormis. Ein Korrektiv im 
römischen Recht, Marburg: 
Tectum 2009.

9 Sinds 1979 kan een beroep 
op onevenredigheid (§ 934) 
niet meer contractueel 
worden uitgesloten. 

10 Voor een overzicht zie P. 
Abas (m.m.v. I. van Loo & 
M. van Zijst), Benadeling 
van de medecontractant, 
Deventer: Kluwer 2003 en 
T. Finkenauer, ‘Zur Renais-
sance der laesio enormis 
beim Kaufvertrag’, in: 
L. Aderhold e.a. (red.), 
Festschrift für Harm Peter 
Westermann zum 70. Ge-
burtstag, Keulen: Schmidt 
2008, p. 183-207. Art. 1486 
OBW correspondeerde met 
art. 1118 van de Code civil. 
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op de contractsvrijheid. Partijen moesten vrij 
zijn om zelf de inhoud van hun contract te be-
palen en daarbij niet gebonden zijn aan allerlei 
regels die hun werden opgelegd.8

Het grootste bezwaar was 
de inbreuk die de iustum 
pretium-regel maakte op 
de contractsvrijheid

7 De codificaties
Aan de vooravond van de codificaties was de 
iustum pretium-leer in continentaal Europa 
vrij algemeen verankerd in het positieve recht, 
maar tendeerde het natuurrechtsdenken sterk 
naar een afwijzing ten gunste van algehele 
contractsvrijheid. De nationale wetgevers 
beschikten derhalve over voldoende steun om 
uiteenlopende wegen in te slaan, variërend 
van een onverkorte vastlegging van het even-
redigheidsbeginsel, zoals in het Oostenrijkse 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch van 1811 
(§ 934-935)9, tot de volledige afwijzing van de 
iustum pretium-leer, zoals in artikel 1486 van 
het Nederlandse Burgerlijk Wetboek van 1838, 
en alle modaliteiten daartussenin.10 De Ne-
derlandse wetgever besloot de regeling van de 
Franse Code civil van 1804 (art.  1674-1685),11 
die de verkoper van onroerende zaken be-
schermde bij een koopprijs lager dan 5/12 
van de gerechte prijs, niet te volgen. Volgens 
de regering ontbrak daartoe de noodzaak, 
aangezien een aanmerkelijke benadeling toch 
wel altijd gepaard zou gaan met bedrog.12 
Desalniettemin werd in de jaren dertig van 
de vorige eeuw door sommigen de stelling ver-
dedigd, dat een approximatieve equivalentie 
van wederkerige prestaties een pijler dient te 
zijn van ons contractenrecht.13 Deze visie werd 
geen heersende opvatting. Men meende dat 
toepassing van het iustum pretium-beginsel 
zou leiden tot grote onzekerheid en het han-
delsverkeer ernstig zou belemmeren.

De nationale wetgevers 
beschikten over voldoende 
steun om uiteenlopende wegen 
in te slaan, variërend van een 
onverkorte vastlegging van 
het evenredigheidsbeginsel 
tot de volledige afwijzing van 
de iustum pretium-leer

8 Het huidige recht 
Voor het huidige contractenrecht worden 
iustum pretium-regel en evenredigheids-
beginsel op drie gronden afgewezen, die in 
de literatuur wel worden aangeduid als het 
ideologische, het praktische en het instru-
mentele argument.14 De contractsvrijheid 
mag niet worden aangetast; de waarde van 
prestaties is moeilijk objectief vast te stellen 
en het recht kent voldoende instrumenten 
die kunnen bijsturen. Toch is het evenredig-
heidsbeginsel altijd een rol blijven spelen. Net 
als onder het oud Burgerlijk Wetboek is de 
onevenwichtigheid van prestaties van invloed 
op de geldigheid van het contract in geval 
van wilsgebreken. De laatste decennia gaan 
er echter stemmen op die pleiten voor een 
ruimere toepassing van de iustum pretium-
leer of van het evenredigheidsbeginsel in het 
Nederlandse contractenrecht.15

De laatste decennia gaan er 
stemmen op die pleiten voor 
een ruimere toepassing van de 
iustum pretium-leer of van het 
evenredigheidsbeginsel in het 
Nederlandse contractenrecht

Maar zou de rechter ook bij ontbreken van 
een daartoe strekkende wettelijke bepaling 
kunnen concluderen dat ons contracten-
recht het evenredigheidsbeginsel kent en 
dat dan niet door iets dergelijks af te leiden 
uit nog abstractere noties als vereffende 
rechtvaardigheid, fairness of ubuntu, maar 
langs inductieve weg? Met de invoering van 
boek drie en zes van het huidige Burgerlijk 
Wetboek in 1992 is de wettelijke belemmering 
voor het evenredigheidsbeginsel (art. 1486 
OBW) immers niet meer teruggekeerd en 
vanaf de jaren 90 zijn er bijzondere regelin-
gen van kracht geworden die kunnen worden 
gezien als een nadere uitwerking van het 
evenredigheidsbeginsel. Richtlijn 93/13/EEG 
van de Raad van 5 april 1993 betreffende 
oneerlijke bedingen in consumentenovereen-
komsten beoogt evenredigheid te bevorderen. 
Weliswaar bepaalt artikel 4 lid 2 dat ongelijke 
waarde van de prestaties niet kan worden 
opgevat als oneerlijk beding in de zin van 
de richtlijn, maar uit artikel 8 blijkt dat de 
richtlijn slechts beoogt een basisbescherming 
te garanderen. Landen als Nederland die 
artikel 4 lid 2 niet hebben omgezet, kunnen in 
de richtlijn juist een rechtvaardiging vinden 
om tot verdergaande bescherming te beslui-

11 Deze regeling vormde een 
uitzondering op de hoofd-
regel van art. 1118 Code 
civil.

12 J.C. Voorduin, Geschiede-
nis en beginselen der 
Nederlandsche wetboeken, 
volgens de beraadslagingen 
deswege gehouden bij de 
Tweede Kamer der Staten-
Generaal, V. Deel Burger-
lijk Wetboek, art. 1269-
2030, Utrecht: Natan 1838, 
p. 141-158; hier p. 147. 

13 P.W. Kamphuisen, ‘De leer 
van het iustum pretium 
herleefd’, WPNR 3314-
3316 (1933), p. 273-275, 
281-283, 289-290; C.M.O. 
van Nispen tot Sevenaer, 
‘De herleving van de leer 
van den rechtvaardigen 
prijs en haar rechtswijs-
gerige grondslag’, Themis. 
Verzameling van bijdragen 
tot de kennis van het pu-
bliek en privaat recht (98) 
1937, p. 1-22.

14 F.W. Grosheide, ‘Iustum 
pretium. Enkele opmer-
kingen over de contractu-
ele gebondenheid’, WPNR 
6227 (1996), p. 435-438; 
hier p. 437. Zie ook: 
T. Hartlief, ‘Het beginsel 
van de rechtvaardige prijs. 
Enige opmerkingen naar 
aanleiding van recente 
pleidooien voor herintro-
ductie van de iustum 
pretium-leer’, Groninger 
opmerkingen en mede-
delingen (15) 1998, p. 1-17 
en T. Hartlief, ‘Iustum 
pretium. Op weg naar een 
rechterlijke toetsing van de 
rechtvaardigheid van het 
contractuele evenwicht?’, 
in: T. Hartlief & C.J.J.M. 
Stolker (red.), Contract-
vrijheid, Deventer: Kluwer 
1999, p. 239-253; hier 
p. 245-248.

15 J.M. Smits, Het ver-
trouwensbeginsel en de 
contractuele gebonden-
heid, Arnhem: Gouda 
Quint 1995, p. 281-283; 
Grosheide 1996, M.W. 
Hesselink, ‘Capacity and 
capability in European 
Contract Law’, European 
Review of Private Law 
(13) 2005-4, p. 491-507; R. 
Hardy, ‘De iustum pretium-
leer. (Nieuwe) inzichten 
uit de rechtseconomie, 
het mededingingsrecht en 
empirie’, NJB 2010-18, 
p. 1160-1164. 
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ten.16 En dan is er de terugkeer in 2003 van 
de actio quanti minoris (vgl. art. 1543 OBW) 
in artikel 7:22 lid 1 BW, hetgeen rechtstreeks 
voortvloeide uit de implementatie van 
richtlijn 99/44/EG van het Parlement en de 
Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde 
aspecten van de verkoop van en de garan-
ties voor consumptiegoederen. Het rechts-
middel beoogt in wezen het nadeel van een 
te hoge verkoopprijs te compenseren door 
gedeeltelijke terugbetaling ervan, zij het dan 
enkel voor het geval van non-conformiteit. 
Ten slotte geldt per 1 januari 2012 dat de 
beloning voor financiële dienstverlening niet 
‘kennelijk onredelijk’ mag zijn.17

Een algemeen beginsel dat 
evenredigheid van prestaties 
voorschrijft is moeilijk te 
plaatsen in het systeem van 
het geldende contractenrecht

Het is echter niet zo eenvoudig om deze spe-
cifieke bepalingen te generaliseren. Enerzijds 
zou men kunnen stellen dat naarmate zij in 
belang en aantal toenemen, het aannemelij-
ker wordt dat zij hun voedingsbodem hebben 
in een algemeen beginsel van evenredigheid, 
waarvan de gelding voor het Nederlandse 
recht moet worden erkend. Anderzijds is een 
algemeen beginsel dat evenredigheid van 
prestaties voorschrijft moeilijk te plaatsen 
in het systeem van het geldende contracten-
recht. Gezien het bepaalde in artikel 6:231 
sub a BW kan een te lage of te hoge contra-
prestatie niet worden aangemerkt als een 
onredelijk bezwarend beding in de zin van 

artikel 6:233 sub a BW.18 Een bepaalde mate 
van evenredigheid zou misschien kunnen 
worden opgevat als een ongeschreven geldig-
heidsvereiste voor de totstandkoming van 
de overeenkomst. De Hoge Raad bevestigde 
echter nog in 2011 zijn vaste jurisprudentie 
dat de wanverhouding tussen prestaties op 
zich geen strijd oplevert met de goede zeden, 
waardoor het contract nietig zou zijn.19 On-
evenredigheid zou wellicht ook een omstan-
digheid kunnen opleveren die maakt dat het 
eisen van nakoming naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
is.20 Dat zou echter een zeer vergaande toe-
passing van artikel 6:248 lid 2 BW vergen, 
terwijl de Hoge Raad juist maant om daarin 
terughoudendheid te betrachten.

Soms is het ondoenlijk om specifieke bepa-
lingen te veralgemeniseren omdat daarmee 
het rechtsstelsel als geheel geweld wordt 
aangedaan. Sommige uitzonderingen moe-
ten uitzonderingen blijven, al zijn het er nog 
zo veel. De middeleeuwse juristen kenden de 
techniek al om op basis van specifieke bepa-
lingen tot het bestaan van een achterliggend 
rechtsbeginsel te besluiten (speciales trahere 
ad consequentiam), maar zij beseften ook 
dat dit niet altijd gaat. Die wijsheid hadden 
zij gevonden in het Corpus iuris, waar wordt 
gezegd dat al wat is ingevoerd in strijd met 
de innerlijke consistentie van het recht zich 
niet laat generaliseren.21 Kennelijk geldt dat 
ook voor de elementen in ons contracten-
recht die lijken te zijn gestoeld op de iustum 
pretium-leer of het evenredigheidsbeginsel. 
Het zijn en blijven specifieke bepalingen die 
zich maar moeizaam verdragen met de alge-
meen geldende ratio iuris van de contracts-
vrijheid.

16 Het Hof van Justitie van de 
EU oordeelde in 2010 althans 
dat het die landen vrijstaat 
dit te doen. Zie daarover: 
M.W. Hesselink, ‘Oneerlijke 
bedingen, minimum-harmo-
nisatie en iustum pretium’, 
AA (59) 2010-9, p. 621-627 
(AA20100621).

17 Art. 149a lid 2 onderdeel a jo. 
art. 149a lid 1 van het Besluit 
Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen. Zie daarover: 
O.O. Cherednychenko, ‘Provi-
sieafspraken tussen cliënten 
en financiële dienstverleners. 
Van de privaatrechtelijke 
contractsvrijheid naar de 
publiekrechtelijke iustum 
pretium’, Contracteren 2012, 
p. 45-48.

18 Het toepassingsgebied van 
deze bepalingen is overigens 
beperkt. 

19 HR 28 oktober 2011, LJN: 
BQ5986. Woekercontracten 
worden, wanneer de bijko-
mende omstandigheden dat 
rechtvaardigen, gezien als 
strijdig met de goede zeden. 
Ook de Duitse rechter neemt 
zijn toevlucht tot een derge-
lijke redenering. Een contract 
dat disproportioneel slechts 
één partij bevoordeelt, is on-
der bepaalde omstandigheden 
strijdig met de goede zeden en 
daarmee nietig (§ 138 BGB). 

20 Zie P. Abas, ‘De rol van het 
iustum pretium in het hui-
dige BW’, in: J.M. Barend-
recht e.a. (red.), Beginselen 
van contractenrecht. Opstellen 
aangeboden aan mr. B.W.M. 
Nieskens-Isphording, Deven-
ter: Tjeenk Willink 2000, 
p. 1-13; hier p. 11.

21 Paul. D. 1.3.14 Quod vero con-
tra rationem iuris receptum 
est, non est producendum ad 
consequentias.


