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261. Contracteren in strijd met 
dwingend recht
Mr. B.A. SturM

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wees in 2013 een opzienbarend arrest. Een dubieuze constructie 
in het arbeidsrecht, de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, werd door het gerechtshof 
rechtsgeldig geacht. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werd door een gelijktijdig gesloten 
vaststellingsovereenkomst geconverteerd in een contract voor bepaalde tijd. Daarmee leek een van de 
belangrijkste beschermingsregels van het arbeidsrecht (de ketenregeling van artikel 7:668a BW) te kunnen 
worden omzeild. Op 9 januari 2015 maakte de Hoge raad echter korte metten met deze constructie. Daarvoor 
was niet veel nodig. Het oordeel van het gerechtshof werd redelijk eenvoudig vernietigd. Hoe kwam het 
gerechtshof tot dit onjuiste oordeel? En wat kan de praktijk daarvan leren?

D e zaak Coenraad/Heesen draait om de vaststellings-
overeenkomst. De vaststellingsovereenkomst kent 

enkele eigenaardigheden die in deze procedure van belang 
waren. De kwalificatie-vraag bijvoorbeeld. Niet elke be-
eindigingsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst. 
Maar ook de vraag hoe een vaststellingsovereenkomst die 
in strijd is met dwingend recht zich verhoudt tot artikel 
3:40 BW (strijd met dwingend recht, openbare orde of goe-
de zeden). Deze onderwerpen worden in dit artikel belicht 
tegen de achtergrond van de zaak Coenraad/Heesen.
Uit het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch is 
vooral rechtsoverweging 7.3.2 relevant. Het gerechtshof 
gaat in deze overweging uit van het volgende: (i) deze 
beëindigingsovereenkomst is een vaststellingsovereen-
komst in de zin van artikel 7:900 BW; (ii) voor zover deze 
overeenkomst afwijkt van dwingend recht is hij op grond 
van artikel 7:902 BW toch geldig; (iii) het bewust buiten 
werking stellen van dwingend recht levert op zichzelf geen 
strijd met openbare orde of goede zeden op; en (iv) de 
overeenkomst kan niet worden vernietigd, omdat daarop 
in rechte geen beroep is gedaan. 
Deze overwegingen blijken stuk voor stuk onhoudbaar. 
Zij worden hierna verder besproken. Het oordeel van het 
gerechtshof wordt vergeleken met het oordeel van de Hoge 
Raad. 

1. Gaat het wel om een vaststellingsovereen-
komst? 

Het is de vraag of de vaststellingsovereenkomst tussen 
Coenraad en Heesen wel een vaststellingsovereenkomst is 
in de zin van artikel 7:900 BW. Dat is van belang voor de 
vraag of partijen gebonden zijn aan de gemaakte afspraken. 

Voor de vaststellingsovereenkomst heeft de wetgever 
een aparte titel ingeruimd: titel 7.15 BW. De wet maakt 
onderscheid tussen de vaststellingsovereenkomst, de 
beslissing die daarop gebaseerd is en de vaststelling zelf. De 
vaststelling is ‘de rechtstoestand die door de nakoming van 
de op de vaststelling gerichte verbintenissen wordt bewerk-
stelligd’.1 Die rechtstoestand is dus de toestand die door 
partijen wordt vastgesteld. 
Om te kwalificeren als een vaststellingsovereenkomst moet 
een overeenkomst strekken ter beëindiging of voorkoming 
van een onzekerheid of geschil omtrent hetgeen rechtens 
geldt tussen partijen. Dit is een subjectief criterium, maar 
er moet wel ‘redelijkerwijs verschil van gevoelens’ kunnen 
bestaan over de situatie rechtens.2 Als partijen een nieuwe 
regeling opstellen omdat zij de tussen hen bestaande rechts-
verhouding onwenselijk vinden, dan is die nieuwe regeling 
niet per definitie een vaststellingsovereenkomst. In dat 
geval wordt namelijk niet onzekerheid door zekerheid 
vervangen, maar de ene zekerheid door de andere.3

Coenraad en Heesen waren het er kennelijk over eens 
dat zij een vaststellingsovereenkomst sloten. Daarop valt 
echter af te dingen. Partijen waren het er namelijk ook over 
eens dat (i) artikel 7:668a BW in de weg stond aan het 
sluiten van een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd, (ii) 
dat de te ondertekenen arbeidsovereenkomst zou gelden 
voor onbepaalde tijd en (iii) dat aan die overeenkomst een 
eind kon komen door het sluiten van een beëindigings-

1 Kamerstukken II 1982/83, 17779, nr. 3, p. 37.
2 HR 27 december 1935, NJ 1936, 442 m.nt. E.M.M.
3 E.M. Meijers, Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek/Toelichting/

Vierde gedeelte (Boek 7), Den Haag: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 
1972, p. 1135.
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overeenkomst. Tussen partijen bestond dus in het geheel 
geen twijfel over de situatie die rechtens tussen hen gold. 
Dat bleek ook uit de formulering van de overeenkomst. 
Dat partijen een beëindigingsovereenkomst gezamenlijk 
aanduiden als vaststellingsovereenkomst maakt van de 
overeenkomst nog geen vaststellingsovereenkomst in de zin 
van artikel 7:900 BW.4

In dit geval lijkt het er dus sterk op dat slechts sprake is van 
een beëindigingsovereenkomst, niet van een vaststellings-
overeenkomst.5 Met een welwillende blik zou de mogelijke 
latere onzekerheid over de rechtsgeldigheid van de gekozen 
constructie nog grond kunnen bieden om onder de paraplu 
van titel 7.15 BW te vallen. Maar ook dan blijft de vraag 
of deze overeenkomst verder ging dan het vervangen van 
de bestaande rechtsverhouding (arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd) door een andere rechtsverhouding (ar-
beidsovereenkomst voor bepaalde tijd).6

In de arbeidsrechtpraktijk wordt een beëindigingsover-
eenkomst al snel een vaststellingsovereenkomst genoemd. 
Dat is vaak ten onrechte, zo blijkt uit de wetgeschiedenis 
en de literatuur. Uit de lagere rechtspraak blijkt echter dat 
deze kwalificatie in de praktijk toch betekenis kan hebben, 
omdat de rechter zich terughoudend pleegt op te stellen 
bij de beoordeling van een overeenkomst die partijen 
aanduiden als vaststellingsovereenkomst.7 Voor de praktijk 
is het van belang om deze relativering in het oog te houden. 
Afwijkingen van dwingend recht maken een ‘gewone’ beëin-
digingsovereenkomst nietig of stellen een beroep op vernie-
tigbaarheid open. De partij die belang heeft bij vernietiging 
van de beëindigingsovereenkomst wordt feitelijk ook niet 
belemmerd door de beperkte vernietigingsmogelijkheden 
die uit de rechtspraak blijken.8 Een beroep op dwaling staat 
daardoor volledig open. 
Sinds inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid 
(WWZ) zijn voor werkgevers nieuwe wettelijke 
verplichtingen ontstaan. Met name de aanzegverplich-
ting (artikel 7:668 BW), de bedenktermijn (artikel 7:670b 
BW) en de transitievergoeding (artikel 7:673 BW) zijn 
aanleiding voor een zoektocht naar creatieve oplossingen. 
De vaststellingsovereenkomst biedt ogenschijnlijk een ont-
snappingsmogelijkheid omdat artikel 7:902 BW afspraken 
beschermt die in strijd met dwingend recht blijken te zijn. 
Bij nader inzien biedt de vaststellingsovereenkomst echter 
geen houvast. Allereerst omdat niet iedere beëindigings-
overeenkomst kwalificeert als vaststellingsovereenkomst. 
Bovendien kunnen partijen niet redelijkerwijs van mening 
verschillen over bijvoorbeeld de vraag of de bedenktermijn 
van toepassing is op de overeenkomst. Maar de vaststel-
lingsovereenkomst biedt ook om een andere reden geen 
houvast. Het ‘omzeilen’ van dwingend recht zal in deze 

4 Vgl. HR 20 maart 2009, NJ 2010, 153; Asser/Van Schaick 7-VIII* 2012/142.
5 In dezelfde zin: R.L. van Heusden, ‘De vaststellingsovereenkomst in strijd 

met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?’, TAP 
2014-2, p. 119.

6 Vgl. Asser/Van Schaick 7-VIII* 2012/142.
7 Zie R.L van Heusden, a.w., p. 125.
8 HR 15 november 1985, NJ 1986, 228 (Ebele Dillema II).

gevallen al snel in strijd zijn met openbare orde of goede 
zeden. Daarop wordt hierna ingegaan. 

2. De toepassing van artikel 7:902 BW

De kwalificatie van de beëindigingsovereenkomst als 
vaststellingsovereenkomst is – zoals gezegd – van belang 
voor de houdbaarheid van de gemaakte afspraken. Want 
de hoofdregel in het Nederlandse vermogensrecht is 
dat partijen niet in strijd met dwingend recht mogen 
contracteren (artikel 3:40 lid 2 BW). Ook mogen de 
gemaakte afspraken qua inhoud of strekking niet in strijd 
zijn met de goede zeden of de openbare orde (artikel 3:40 
lid 1 BW). De sanctie die hieraan is verbonden is nietigheid 
(lid 1) of vernietigbaarheid (lid 2). 
Voor de vaststellingsovereenkomst geldt een uitzondering. 
Als de afspraken in een vaststellingsovereenkomst in strijd 
mochten blijken met dwingend recht, dan is de vaststelling 
(de nieuwe rechtstoestand) toch geldig, tenzij deze 
vaststelling naar inhoud of strekking ook in strijd is met 
de goede zeden of de openbare orde (artikel 7:902 BW). 
Het moet dan wel gaan om een vaststelling die strekt ter 
beëindiging van onzekerheid of een geschil op vermogens-
rechtelijk gebied, niet om voorkoming daarvan. 
Dat de afspraken tussen Coenraad en Heesen in strijd 
waren met dwingend recht stond niet ter discussie. Partijen 
gingen er echter van uit dat de gemaakte afspraken toch 
geldig waren omdat de afspraken waren opgenomen in 
een vaststellingsovereenkomst. De kantonrechter achtte 
deze constructie ontoelaatbaar, maar het gerechtshof liet 
de overeenkomst in stand omdat de afspraken inderdaad 
onder de bescherming van artikel 7:902 BW zouden vallen. 
De Hoge Raad constateert dat de redenering van het 
gerechtshof niet correct is. Het gerechtshof heeft artikel 
7:902 BW verkeerd toegepast. Het hof stelt enerzijds vast 
dat het hier gaat om een overeenkomst die onzekerheid 
of een geschil moet voorkomen, terwijl hij anderzijds een 
rechtsregel toepast die is gereserveerd voor gevallen waarin 
deze onzekerheid of een geschil wordt beëindigd. Daarvoor 
is het artikel niet bedoeld. De Hoge Raad wijst ten 
overvloede op het onwenselijke gevolg van deze redenering. 
Op deze manier zou de werking van dwingendrechtelij-
ke bepalingen op voorhand kunnen worden uitgesloten. 
Dat is nooit de bedoeling van de wetgever geweest.9 Deze 
gedachte is niet nieuw. Ook in de lagere rechtspraak werd 
daarnaar verwezen.10

De Hoge Raad zegt dus niets nieuws. Dat artikel 7:902 BW 
niet van toepassing is op een overeenkomst die een geschil 
wil voorkómen, had het hof zelf ook kunnen vaststellen. 
Sterker nog: de bedoeling van Heesen en Coenraad is een 
schoolvoorbeeld van de situatie die de wetgever wilde 
voorkomen. Hoe het hof tot haar oordeel kwam, blijft 
onduidelijk. Houweling wijst erop dat terughoudendheid 
geboden is,11 Heerma van Voss meent dat het hof zich heeft 

9 Kamerstukken I 1992/93, 17779, p. 95b.
10 Vgl. recent Rb. Midden-Nederland 2 mei 2014, «JAR» 2014/152.
11 A.R. Houweling, VAAN AR Updates 2013-0617, par. 6.
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laten verleiden tot een discussie over het morele gelijk 
van partijen.12 Het gerechtshof heeft zich kennelijk tot 
doel gesteld de gekozen constructie in stand te laten. Het 
hof kon het betoog van Heesen immers op verschillende 
punten tackelen, maar heeft van die mogelijkheid geen 
gebruikgemaakt. 

3. Is het bewust buiten werking stellen van 
dwingend recht in strijd met openbare orde of 
goede zeden?

Hiervoor bleek al dat de wetgever wilde voorkomen dat 
dwingendrechtelijke bepalingen al te gemakkelijk opzij 
gezet zouden worden door een vaststellingsovereenkomst.13 
De kantonrechter heeft op grond daarvan geoordeeld 
dat de overeenkomst in strijd was met openbare orde en 
goede zeden. Het hof dacht daar echter anders over: dat 
standpunt was niet voldoende onderbouwd. Volgens het 
hof was evenmin sprake van nietigheid. 
De Hoge Raad komt niet toe aan een inhoudelijk oordeel 
over dit onderdeel, maar merkt op (r.o. 3.6): ‘Voor zover 
de overige klachten van het middel voortbouwen op de 
hiervoor gegrond bevonden klachten, slagen zij eveneens.’ 

Coenraad betoogde in onderdeel 3 van het cassatiemiddel 
namelijk dat het op voorhand uitsluiten van een dwingend-
rechtelijke regeling wel degelijk in strijd is met de openbare 
orde of de goede zeden zodat een beroep op artikel 7:902 
BW geen soelaas kon bieden. 
Het standpunt van Coenraad (en het oordeel van de 
kantonrechter) sluit aan bij het wettelijk systeem. Artikel 
3:40 BW bepaalt de rechtsgevolgen van rechtshandelingen 
die in strijd zijn met ongeschreven en geschreven regels van 
dwingend recht. Deze rechtshandelingen zijn in beginsel 
van rechtswege nietig, soms vernietigbaar en soms geldig. 
Lid 1 van het artikel verbiedt rechtshandelingen die naar 
inhoud of strekking in strijd zijn met de goede zeden of 
de openbare orde, lid 2 verbiedt het verrichten van de 
rechtshandelingen die in strijd zijn met een dwingende 
wetsbepaling.
De overeenkomst tussen Coenraad en Heesen wordt niet 
door lid 2 bestreken, maar door lid 1. De rechtshande-
ling (het aangaan van de overeenkomst) is op zichzelf 
toelaatbaar. Artikel 3:40 lid 2 BW is daarom niet van 
toepassing. De bijzonderheid is juist de bedoeling van 
partijen die blijkt uit de gekozen constructie: het omzeilen 
van een dwingendrechtelijke regel. Het is dus de strekking 
van de rechtshandeling die dubieus is (artikel 3:40 lid 1 BW). 
Dit is een overeenkomst ‘die weliswaar niet rechtstreeks in 
strijd is met de letter van de wet, doch waardoor niettemin 

12 In zijn noot na het arrest in NJ 2015, 156, par. 6.
13 Kamerstukken I 1992/93, 17779, p. 95b.

de toepassing van een wetsbepaling wordt verijdeld’.14 Met 
de term ‘strekking’ wordt gedoeld op de ook voor anderen 
te voorziene gevolgen van de rechtshandeling of de ook 
voor anderen kenbare motieven van degene die de rechts-
handeling verricht.15

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat een rechtshan-
deling geacht moet worden in strijd te zijn met de openbare 
orde of de goede zeden als zij ertoe strekt een toepasselijk 
geachte regel van dwingend recht opzij te zetten.16 In de 
toelichting op het Ontwerp-Meijer is hierover opgemerkt: 
‘Dat in de bij dit artikel omschreven omstandigheden 
een vaststelling geldig is ondanks gebleken strijd met een 
regel van dwingend recht, betekent niet dat degenen die 
zulk een vaststelling opstellen, aan het dwingend recht niet 
gebonden zijn. Gaat een schikking of een beslissing uit van 
de gedachte dat een bepaalde regel van dwingend recht wel 
toepasselijk is, maar niettemin zonder effect kan worden 
gelaten, dan zal dit uitgangspunt haar steeds in strijd met 
openbare orde of goede zeden brengen’.17

Dat is precies wat mis ging in het geval van Coenraad 
en Heesen. De rechtshandeling (het sluiten van een vast-
stellingsovereenkomst) had tot gevolg dat een nieuwe 
rechtstoestand werd gecreëerd (tussen partijen bestond 
feitelijk een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd) die 
in strijd was met een dwingende wetsbepaling (artikel 
7:668a BW). Ook het motief voor de rechtshandeling, 
dat met zoveel woorden in de considerans van de vaststel-
lingsovereenkomst was opgenomen, bestond uit de wens 
om een constructie in het leven te roepen die in weerwil 
van de dwingendrechtelijke ketenregeling zou voorzien in 
de mogelijkheid om meer dan drie tijdelijke arbeidsover-
eenkomsten te sluiten. De rechtshandeling was dus gericht 
op het uitsluiten van dwingend recht en was daarmee naar 
haar strekking in strijd met de openbare orde en goede 
zeden. 
De vaststellingsovereenkomst biedt partijen dus niet de 
mogelijkheid om al op voorhand dwingendrechtelijke 
bepalingen buiten werking te stellen. Dat blijkt eigenlijk 
al uit de formulering van artikel 7:902 BW: ‘als zij in strijd 
mocht blijken met dwingend recht’. Deze redactie impliceert 
dat de strijdigheid met dwingend recht een gevolg is van 
de afspraken die partijen maken ter beslechting van hun 
onzekerheid of geschil, en niet zelf het onderwerp van de 
vaststelling is. 
Dat beperkt de mogelijkheden aanzienlijk om de vast-
stellingsovereenkomst strategisch in te zetten. In de ar-
beidsrechtpraktijk is bijvoorbeeld de bedenktermijn van 
artikel 7:670b BW een reden voor onzekerheid voor 

14 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010/328, met verdere verwijzing naar 
literatuur en jurisprudentie.

15 Parl. Gesch. Boek 3, T-M, p. 190, met verwijzing naar HR 13 januari 1927, 
NJ 1927, p. 279, en HR 8 juni 1923, NJ 1923, p. 1031; vergelijk ook HR 16 
januari 1987, NJ 1987, 459 en de conclusie van A-G Huydecoper voor HR 
7 mei 2004, JOL 2004/234.

16 Kamerstukken II 1982/83, 17779, nr. 3, p. 39.
17 E.M. Meijers, Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek/Toelichting/

Vierde gedeelte (Boek 7), Den Haag: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 
1972, p. 1140-1142.

De vaststellingsovereenkomst biedt partijen dus 
niet de mogelijkheid om al op voorhand dwingend-
rechtelijke bepalingen buiten werking te stellen.
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veel werkgevers. De gemaakte afspraken zijn eenvoudig 
te ontbinden door de werknemer. Als de wettelijke 
bedenktermijn in de beëindigingsovereenkomst wordt 
uitgesloten is het dus niet alleen de vraag of het wel 
gaat om een vaststellingsovereenkomst, maar bestaat er 
evenmin onzekerheid over de toepasselijkheid van deze 
wettelijke bepaling, en zal die afspraak bovendien al snel 
een strekking hebben die in strijd is met openbare orde of 
goede zeden. De vaststellingsovereenkomst is niet bedoeld 
voor het op voorhand ‘omzeilen’ van dwingend recht. 
Een voorbeeld waarin 7:902 BW werd toegepast zoals de 
wetgever het bedoelde is het arrest MSD/Euromedica.18 
Partijen maakten afspraken over een geschil dat tussen hen 
bestond. Een eerder tussen hen gewezen vonnis bepaalde 
daardoor niet langer de rechtsverhouding. Dat had tot 
gevolg dat impliciet ook afstand was gedaan van de ver-
jaringstermijn van verbeurde dwangsommen van artikel 
611g Rv. Artikel 3:322 lid 3 BW bepaalt echter dat geen 
afstand van verjaring kan worden gedaan voordat de 
verjaring voltooid is. De gemaakte afspraken bleken dus in 
strijd te zijn met dwingend recht. De Hoge Raad overwoog 
echter dat dergelijke afspraken worden beschermd door 
artikel 7:902 BW. 
Waarin zit nu het verschil tussen MSD/Euromedica en 
Coenraad/Heesen? Anders gezegd, waarom verdiende de 
ene vaststellingsovereenkomst bescherming en de andere 
niet? Deze vragen raken aan de kern van de besproken 
problematiek. De strekking van de vaststellingsover-
eenkomst tussen MSD en Euromedica sloot aan bij de 
ratio van artikel 7:902 BW. Die ratio is gelegen in het 
verkeersbelang dat bij het sluiten van een vaststellings-
overeenkomst ‘op de koop toe moet worden genomen dat, 
indien naderhand duidelijkheid omtrent die uitleg of dat 
resultaat wordt verkregen, aldus een geldige overeenkomst 
bestaat, die niettemin, naar resultaat, met dit dwingende 
recht strijdt’.19 Artikel 7:902 BW beschermt achteraf tegen 
nietigheid als daarover vooraf onzekerheid of een geschil 
bestond. De strekking van de vaststellingsovereenkomst 
tussen Coenraad en Heesen was juist met deze gedachte 
in strijd. Over de toepasselijkheid en gevolgen van artikel 
7:668a BW in hun onderlinge rechtsverhouding bestond 
immers geen enkele onzekerheid. Hun daarvan afwijkende 
afspraken mochten daarom niet rekenen op bescherming 
tegen nietigheid. 
Ook op het gebied van aansprakelijkheid kan de vast-
stellingsovereenkomst van waarde zijn. Van Wechem en 
Bijloo hebben onlangs de vraag gesteld of het meerwaarde 
heeft de exoneratie van aansprakelijkheid in een vast-
stellingsovereenkomst neer te leggen.20 Daardoor zou 
reeds bestaande onzekerheid over de reikwijdte van een 
exoneratie kunnen worden geëcarteerd en een beroep op 
artikel 6:248 BW wellicht kunnen worden voorkomen. 
Hun antwoord is gematigd positief: de vaststellings-

18 HR 27 maart 2009, NJ 2009, 579 m.nt. A.I.M. van Mierlo.
19 HR 21 april 1995, NJ 1997, 570 (Schmitz/Caspers).
20 T.H.M. van Wechem en M. Bijloo, ‘Beperkingen op de beperkende wer-

king via de vaststellingsovereenkomst?’, Contracteren 2015/3, p. 67-70.

overeenkomst biedt geen zekerheid, maar vormt wel een 
extra ‘beschermingswal’ voor de exoneratie. Zekerheid 
ontbreekt omdat ook het beroep op zo’n vaststellingsover-
eenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar kan zijn. De werking van 6:248 BW 
kan op zichzelf niet worden uitgesloten.21 De rechter 
zal zich in hun visie echter terughoudender opstellen bij 
de beoordeling van de gevolgen van de vaststellings-
overeenkomst vanwege de aard van die overeenkomst. 
Partijen hebben namelijk uitdrukkelijk aanvaard dat de 
overeenkomst bestemd is tussen hen te gelden, óók voor 
zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht 
afwijken.22 Een beroep op de exoneratie in de vaststellings-
overeenkomst zal daardoor, naar de verwachting van de 
auteurs, minder snel onaanvaardbaar zijn. In de praktijk 
zal dit mijns inziens niet per definitie leiden tot een andere 
uitkomst. Als de rechter een beroep op een exoneratieclau-
sule in strijd acht met artikel 6:248 BW, zal het feit dat de 
exoneratie in een vaststellingsovereenkomst is opgenomen 
waarschijnlijk weinig soelaas bieden.

4. Wat is het gevolg als sprake is van strijd met 
dwingend recht? 

Uit het arrest van het gerechtshof, de conclusie van A-G 
Van Peursem en de literatuur die na het arrest van de Hoge 
Raad is verschenen blijkt dat onduidelijkheid bestaat over 
de vraag welke sanctie moet worden verbonden aan het feit 
dat Coenraad en Heesen deze vaststellingsovereenkomst 
hebben gesloten. 
Het antwoord op deze vraag hangt vanzelfsprekend af van 
het gekozen uitgangspunt. De kantonrechter koos kennelijk 
als uitgangspunt dat in het geheel geen sprake was van een 
vaststellingsovereenkomst omdat de overeenkomst in strijd 
was met de openbare orde of goede zeden. Daarom moest 
de overeenkomst nietig worden geacht op basis van artikel 
3:40 lid 1 BW. 
Het gerechtshof kiest een ander vertrekpunt en belandt 
daardoor op een geheel ander spoor. Dat leidt via een 
merkwaardige redenering tot het gevolg dat de bestreden 
overeenkomst in stand blijft. Het gerechtshof hanteert drie 
onjuiste premissen: (i) artikel 7:902 BW is van toepassing, 
zodat strijd met dwingend recht niet tot nietigheid leidt, (ii) 
strijd met openbare orde of goede zeden hoeft (in dit geval) 
niet ambtshalve te worden getoetst, en (iii) de gesloten 
vaststellingsovereenkomst valt onder artikel 3:40 lid 2 BW, 
zodat vernietigbaarheid het maximaal haalbare is. 
Deze premissen zijn onjuist. De Hoge Raad haalt met een 
eenvoudige redenering de eerste premisse onderuit (r.o. 
3.5). Aan de tweede premisse komt de Hoge Raad niet 
toe, maar het middelonderdeel dat daarop ziet – en waarin 
wordt betoogd dat strijd met openbare orde of goede 
zeden, in het geval waarin dwingend recht doelbewust 
wordt uitgesloten, per definitie tot nietigheid leidt – lijkt te 

21 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III*/380.
22 Vgl. A-G Langemeijer in par. 2.2 van zijn conclusie voor HR 6 oktober 

2006, NJ 2006, 546.
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slagen (vgl. r.o. 3.6 van het arrest). Dat ambtshalve toetsing 
geraden is (zoals de kantonrechter aannam, maar het hof 
kennelijk niet) blijkt uit het arrest Drie-S/Mammoet.23 De 
derde premisse is hiervoor reeds besproken en is eveneens 
onjuist. Artikel 3:40 lid 2 BW ziet slechts op het verrichten 
van rechtshandelingen, niet op de inhoud of de strekking 
daarvan. Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst 
is op zichzelf geen verboden rechtshandeling. Daarom 
moet de toets van artikel 3:40 lid 1 BW worden aangelegd 
en kan sprake zijn van nietigheid. Door deze redenering 

kwam Coenraad met lege handen te staan. Omdat alleen 
buiten rechte een beroep op vernietiging was gedaan 
en het gerechtshof geen reden zag om (ambtshalve) de 
nietigheid van de overeenkomst vast te stellen, liet het hof 
de overeenkomst in stand. 
Ook dit punt is van belang voor de praktijk. Het petitum 
bood in dit geval geen ruimte voor vernietiging van de 
overeenkomst. Coenraad was dus afhankelijk van de 
(ambtshalve) beoordeling of sprake was van nietigheid. Nu 
het hof overwoog dat het beroep op strijd met openbare 
orde of goede zeden onvoldoende was onderbouwd (ten 
onrechte, omdat het hof dit ambtshalve had moeten 
toetsen) had een betere onderbouwing wellicht nog kunnen 
leiden tot toewijzing van een vordering tot vernietiging of 
een verklaring voor recht van die strekking. In dat geval 
was de overeenkomst toch succesvol aangetast. Bij een bui-
tengerechtelijke vernietiging is het dus zaak om te allen 
tijde ook een vordering tot vernietiging in te stellen of een 
verklaring voor recht te vragen. Gebeurt dat niet, dan kan 
de rechter geen rechtsgevolgen verbinden aan een eerder 
ingeroepen vernietiging.
Maar ook bij ambtshalve beoordeling van een overeenkomst 
blijft de inbreng van partijen van belang. A-G Van Peursem 

23 HR 14 november 2003, NJ 2004, 138 m.nt. GHvV.

wijst in zijn conclusie op de verschuiving in opvattingen 
sinds het arrest Esmilo/Mediq.24 Een overeenkomst die 
bijvoorbeeld tot een verboden prestatie verplicht, is niet 
per definitie in strijd met de openbare orde of goede zeden 
en daardoor nietig op grond van artikel 3:40 lid 1 BW. 
Het ligt daarom op de weg van de partij die belang heeft 
bij vernietiging van een rechtshandeling om de feiten en 
argumenten aan te reiken die voor deze beoordeling van 
belang zijn: de belangen die door de geschonden regel 
worden beschermd, of door de inbreuk fundamentele 
beginselen worden geschonden, of partijen zich van de 
inbreuk bewust waren en of de regel in een sanctie voorziet. 

5. Afsluiting en aanbevelingen 

Duidelijk is dat een vaststellingsovereenkomst niet 
strategisch kan worden ingezet om dwingend recht opzij te 
zetten. Wie dat toch doet, loopt het risico dat de afspraken 
achteraf nietig blijken te zijn. De arresten van het hof en 
de Hoge Raad bieden verder verschillende leerpunten voor 
de praktijk. Niet elke beëindigingsovereenkomst is een 
vaststellingsovereenkomst. Dat brengt risico’s mee, maar 
schept ook kansen als sprake is van dwaling. Belangrijker is 
dat de mogelijkheid om dwingend recht buiten toepassing 
te laten zeer klein is. Niet alleen omdat artikel 7:902 BW 
niet van toepassing is bij het voorkomen van onzekerheid 
of geschil, maar ook omdat de overeenkomst die tot doel 
heeft dwingend recht buiten werking te stellen per definitie 
in strijd is met openbare orde of goede zeden. Daaraan 
verbindt artikel 3:40 BW het rechtsgevolg van nietigheid en 
niet van vernietigbaarheid. Wel kan in minder uitgesproken 
gevallen discussie ontstaan over de vraag in hoeverre 
nietigheid de juiste sanctie is (zie het arrest Esmilo/Mediq). 
Op dat punt is het aan partijen om feiten en argumenten 
aan te dragen die de rechter kan hanteren binnen zijn ruime 
beoordelingsmarge. 
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Mr. Bart Sturm is advocaat bij Wille Donker advocaten.

24 HR 1 juni 2012, NJ 2013, 172 (Esmilo/Mediq).

Artikel 7:902 BW beschermt achteraf tegen  
nietigheid als daarover vooraf onzekerheid of een 
geschil bestond.


