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INLEIDING

Sommige overeenkomsten die worden aangegaan, kunnen het dag-
licht niet verdragen. Een overeenkomst kan nietig worden verklaard wegens 

strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde. Voorbeelden hiervan 
zijn niet moeilijk te bedenken: een man schaft een aantal semi-automatische ge-
weren aan voor zijn collectie. Een procespartij betaalt smeergeld aan een rechter, 
zodat hij een gunstig vonnis zal horen. Een vrouw die de erfenis van haar rijke 
echtgenoot wil opstrijken, maakt geld over aan iemand die de man wel wil laten 
‘verdwijnen’. Over de geldigheid van dergelijke afspraken bestaat vermoedelijk 
weinig discussie. De wapenkoop, de afspraak tot betaling van smeergeld en 
de afspraak tot het plegen van een misdrijf, zijn ongeldig. Zolang geen van 
beide partijen het contract heeft uitgevoerd, bestaan er privaatrechtelijk geen 
problemen. De verkoper van de wapens hoeft niet te leveren; de koper van de 
wapens hoeft niet te betalen. De situatie verandert als partijen woord houden 
en ‘presteren’. De verrichte prestaties zijn in dat geval op grond van een nietige 
overeenkomst verricht, waardoor een geldige rechtsgrond hiervoor ontbreekt. 
De vraag is dan hoe met de feitelijk bereikte toestand moet worden omgegaan.

1.1 Twee uitkomsten voor de wapenhandelaar

Laten wij bij wijze van voorbeeld aannemen dat bovenstaande wapenkoop deels 
is uitgevoerd: de geweren zijn geleverd, maar nog niet betaald. De verkoper kan 
geen betaling van de koper eisen, omdat de gesloten overeenkomst nietig is. Hij 
kan zich mogelijk wel beroepen op het feit dat de overeenkomst ongeldig is en 
een actie uit onverschuldigde betaling instellen.1 Hiertoe dient hij te stellen dat 
de koper zonder rechtsgrond de geweren heeft ontvangen en deze hoort terug te 
geven. De verkoper kan de wapens daarom terugeisen van de koper. Als zij niet 
meer in handen van de koper zijn, kan hij in deze opvatting schadevergoeding 
eisen, omdat de koper niet voldoet aan zijn verplichting tot teruggave. 

Een andere uitkomst is ook mogelijk. De rechter zou verboden wapenhandel 
zo verwerpelijk kunnen vinden dat hieruit geen enkele actie hoort voort te 
komen. Dan zou de verkoper geen actie tegen de koper toekomen. Niet alleen 
een actie tot nakoming, maar ook een actie uit onverschuldigde betaling is uit-
gesloten, omdat deze wordt geweigerd aan een persoon die bij een wapendeal 

1. In dit boek zal ik de termen nietigheid en ongeldigheid door elkaar gebruiken, 
zonder dat hiermee een verschil in betekenis is beoogd.

een
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is betrokken. Deze oplossing lijkt aantrekkelijk, omdat de verkoper zo als het 
ware wordt gestraft voor zijn gedrag. Hij blijft juridisch met lege handen achter 
en moet zo boeten voor het verkopen van de wapens. 

Met het hierboven gegeven voorbeeld zijn de twee oplossingen gegeven die met 
elkaar ‘concurreren’ bij de afwikkeling van een uitgevoerd ongeldig contract. 
Het voordeel van de eerste oplossing is de eenvoud ervan. Een partij die een 
ongeldige overeenkomst heeft uitgevoerd, heeft recht op terugvordering. De 
rechter hoeft zich niet te buigen over de reden van de ongeldigheid van het 
contract en ook niet over de vraag hoe verwijtbaar is gehandeld. Ook maakt 
het niet uit of het contract eenzijdig of door beide partijen is uitgevoerd. Een 
rechter hoeft enkel de nietigheid vast te stellen en kan vervolgens de actie uit 
onverschuldigde betaling toekennen aan de prestant die terugvordert. Door 
toekenning van acties uit onverschuldigde betaling wordt de feitelijk bereikte 
toestand indien mogelijk ongedaan gemaakt en worden partijen ‘teruggeplaatst’ 
in de toestand zoals die voor het ongeldige contract bestond. 

De consequente toekenning van acties uit onverschuldigde betaling kan als 
problematisch worden beschouwd. Het recht kan een gebrek aan moreel be-
sef worden verweten. Schurkachtige partijen zouden namelijk ongestoord hun 
gang kunnen gaan, in ieder geval wat betreft de privaatrechtelijke gevolgen van 
hun handelen. Soms wordt zodanig inbreuk op het recht gemaakt, zoals bij de 
betaling voor een misdrijf, dat terugvordering moet worden geweigerd. Ook 
de actie uit onverschuldigde betaling, waartoe een uitgevoerde nietige overeen-
komst aanleiding geeft, moet iemand dan worden ontzegd. De rechter hoort de 
actie uit onverschuldigde betaling niet automatisch toe te wijzen, maar moet de 
mogelijkheid hebben om de toelaatbaarheid van de vordering te toetsen aan het 
gedrag van partijen en de ernst van de schending van het recht.

Verschillende belangen staan na de uitvoering van een nietige overeenkomst 
tegenover elkaar. Aan de ene kant zijn er de twee partijen: een partij heeft 
zonder rechtsgrond een prestatie ontvangen en is zodoende ongegrond ver-
rijkt. De actie uit onverschuldigde betaling bewerkstelligt dat deze verrijking 
wordt weggenomen. Aan de andere kant zijn de belangen van de rechtsorde 
als zodanig in het geding. Het recht hoort niet onder alle omstandigheden een 
actie uit onverschuldigde betaling toe te staan. Er moeten daarom mogelijk 
grenzen aan deze actie worden gesteld. Coninck Liefsting schreef in 1890 over 
de beoordeling van de actie tot terugvordering:2

2. F.B. Coninck Liefsting, Algemeene beginselen van de leer der regtsgeldigheid van 
verbindtenissen uit overeenkomst, Den Haag 1890, p. 239.
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“Toch is dit gedeelte met de fijnste en moeijelijkste vragen van zedelijkheid, regt 
en maatschappelijke orde zoo innig zamengeweven, dat voor het oordeel over 
de vragen, die zich op dit gebied in de praktijk voordoen, het meest geoefend 
en onbevangen oordeel en de rijpste ervaring van den jurist vereischt wordt.”

1.2 Vraagstelling en voorwerp van onderzoek

De problemen waar de jurist zich voor gesteld ziet na de uitvoering van een on-
geldige overeenkomst zijn eeuwenoud. Verboden afspraken van mensen die het 
niet zo nauw met de wet nemen, zijn van alle tijden. De Nederlandse rechters 
wezen onder het oud BW lange tijd een vordering uit onverschuldigde beta-
ling toe als zonder rechtsgrond was gepresteerd, zonder dat enige uitzondering 
hierop werd erkend. Zo hadden partijen die in strijd met de wet of de goede 
zeden een betaling hadden gedaan, ‘gewoon’ recht op terugbetaling.3 In andere 
rechtsstelsels zijn wel uitzonderingen aangebracht op het terugvorderingsrecht, 
bijvoorbeeld op grond van de regel dat iemand zich niet op zijn onbetamelijk-
heid hoort te kunnen beroepen. Zodoende bestaan er verschillende opvattin-
gen over de toelaatbaarheid van de vordering uit onverschuldigde betaling. De 
hoofdvraag in dit boek is:

Wanneer moet een vordering uit onverschuldigde betaling worden toegekend 
aan iemand die een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd?

Deze vraag wordt in dit proefschrift in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend 
perspectief uiteengezet. Vanzelfsprekend zijn niet alle schendingen van het 
recht even ernstig. Het maakt verschil of iemand een betaling doet voor de 
aankoop van een huis en daarbij formaliteiten schendt, een betaling doet om 
illegale wapens te verkrijgen, of een betaling doet zodat een misdrijf zal worden 
gepleegd. Zijn alle nietigheden gelijk voor het recht en moet de vordering uit 
onverschuldigde betaling steeds op dezelfde wijze worden getoetst? En zo nee, 
hoe dient te worden bepaald wanneer de normschending zo ‘ernstig’ is dat 
terugvordering ontoelaatbaar is? 

De terugvorderingsvraag heeft niet alleen betrekking op de vordering uit on-
verschuldigde betaling, maar kan ook op andere terreinen worden gesteld. De 
wapenhandelaar die op grond van een nietige overeenkomst wapens heeft ge-
leverd, kan zich mogelijk op zijn eigendomsrecht beroepen. Worden alle acties 
uitgesloten in geval van onbetamelijkheid, zodat bijvoorbeeld ook geen revin-
dicatie kan worden ingesteld door degene die onverschuldigd heeft gepresteerd? 
En in hoeverre is het van belang of hij als enige heeft gepresteerd, of dat de 

3. Zie HR 4 mei 1923, NJ 1923, p. 920 (Lotisco) en HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 804 
(Gekochte echtscheiding).
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wederpartij ook heeft gepresteerd, door bijvoorbeeld een aanbetaling te doen 
voor de wapens?

Zowel over nietigheid als over terugvordering is de laatste decennia de nodige 
literatuur verschenen, waarin het Nederlandse recht en de omringende landen 
uitgebreid aan bod kwamen.4 Toch is het van belang om de gronden voor toe-
kenning of weigering van een actie nader te onderzoeken. Er doen zich altijd 
kwesties voor waarbij de verhouding tussen nietigheid en terugvordering aan 
de orde is. Zo doen zich in het moderne omgevingsrecht regelmatig zaken 
voor waarbij in samenwerking met gemeentes bouwprojecten zijn uitgevoerd 
op basis van een ongeldige overeenkomst.5 Ook komt soms een omkoper voor 
de civiele rechter die het betaalde smeergeld terugvordert.6 Bij een dergelijke 
transactie is het de vraag of de civiele rechter de problemen wel kan oplossen 
en of niet veeleer de strafrechter moet worden ingeschakeld. Bij de beoordeling 
van de juridische gevolgen in zulke zaken is het van belang een goed beoor-
delingskader te hebben. Door de ontwikkeling van het Nederlandse recht te 
bekijken en op historische basis te vergelijken met andere rechtsstelsels, wordt 
juist voor de ‘ingewikkelde’ gevallen de vraag beantwoord wanneer een partij 
recht op terugvordering heeft.

In dit proefschrift wordt besproken hoe in het Romeinse recht (hoofdstuk 2), 
het Zuid-Afrikaanse recht (hoofdstuk 3), het Franse recht (hoofdstuk 4) en het 
Nederlandse recht (hoofdstuk 5 en 6) de terugvordering van een onverschul-
digd verrichte prestatie wordt getoetst als een nietig contract is uitgevoerd. In 
hoofdstuk 5 wordt de terugvordering onder het oud BW onderzocht. In hoofd-
stuk 6 komt de regeling van de onverschuldigde betaling zoals die in 1992 is 
gecodificeerd in het nieuw BW aan de orde. 

4. Over nietigheid zie onder meer J. Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van 
rechtshandelingen, Deventer 1988; V. van den Brink, De rechtshandeling in strijd 
met de goede zeden, Den Haag 2002; Z. Mansoor, Public policy and good morals: a 
comparative study in English and Dutch contract law, Groningen 2016.
Over terugvordering zie bijv. G. Hamaker, De vordering uit onverschuldigde 
betaling naar Nederlands recht, Deventer 1971; H. Honsell, Die Rückabwicklung 
sittenwidriger oder verbotener Geschäfte, München 1974; M.W. Scheltema, Onver-
schuldigde betaling, Deventer 1997; P. Schlechtriem, Restitution und Bereicherungs-
ausgleich in Europa, Tübingen 2000; H.J. van Kooten, Restitutierechtelijke gevolgen 
van ongeoorloofde overeenkomsten, Deventer 2002.

5. Zie onder meer HR 13 april 2001, NJ 2001, 581 en HR 12 december 2003, NJ 2005, 
431 (Polyproject/Gem. Warmond); HR 5 december 2014, NJ 2016, 159 (Michielse/
Gem. Reusel-De Mierden); HR 8 juli 2016, RvdW 2016, 808 (Van der Gaag/Gem. 
Molenwaard).

6. Vgl. E.J.H. Schrage, ‘Steekpenningen voor het Forum van het Privaatrecht’, NTBR 
2011, p. 33 e.v.
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Het Romeinse recht levert voor dit onderzoek de basis. Met een condictie kon 
een partij die in strijd met de wet of de goede zeden een betaling had verricht, 
onder voorwaarden terugbetaling eisen. Soms werd een condictie geweigerd en 
stond een eiser met lege handen, ook al had hij ‘onverschuldigd’ betaald. Een 
‘moderne’ toepassing van het Romeinse recht is te vinden in het Zuid-Afri-
kaanse recht. Het is interessant om de beoordeling van de condicties in het 
moderne recht nader te beschouwen en te kijken hoe de uit het Romeinse recht 
afkomstige ‘weigeringsregels’ heden ten dage worden toegepast. 

Hierna komt het Franse recht aan bod; dit recht is van belang omdat het ver-
bintenissenrecht in de Code civil (CC) het voorbeeld is geweest voor het oud 
BW. De vordering uit onverschuldigde betaling die was gecodificeerd in art. 1395 
OBW was een letterlijke vertaling van art. 1235 CC. Opvallend is om het verschil 
te zien bij de uitleg van de wet: waar de Nederlandse rechter terugvordering 
consequent toewees, legde zijn Franse collega de vordering langs een morele 
meetlat, zodat elke actie werd geweigerd aan een ‘onwaardige’ partij. In het 
Nederlandse recht bleef het gedrag van partijen juist buiten de beschouwing 
van de rechter.

De terugvorderingsvraag is moeilijk in algemene termen te beantwoorden. Van 
geval tot geval zijn afwegingen nodig met inachtneming van bijvoorbeeld de 
ernst van de schending van het recht en het gedrag van partijen. Om deze rede-
nen komt veel casuïstiek aan de orde. De Romeinsrechtelijke kwesties worden 
in beginsel geput uit het Justiniaanse recht. Voor het moderne recht wordt de 
terugvorderingsvraag grotendeels aan de hand van rechtspraak bekeken. In 
dit onderzoek wordt gespeurd naar de criteria die beslissend zijn bij de te-
rugvordering. De kernvraag die in ieder hoofdstuk zoals gezegd aan de orde 
komt, is wanneer iemand die op grond van een ongeldige overeenkomst heeft 
gepresteerd met succes een vordering uit onverschuldigde betaling hoort te 
kunnen instellen.

1.3 Opzet van het boek

Hoofdstuk 2: Romeins recht

In het tweede hoofdstuk wordt het Romeinse recht besproken, omdat daar de 
regels aangaande terugvordering vorm hebben gekregen die in latere tijden 
zijn overgenomen. In het Romeinse recht was terugvordering het terrein van 
de condicties: specifieke acties gericht op de ongedaanmaking van een onge-
rechtvaardigde verrijking. Niet elke prestatie, die op grond van een ongeldige 
overeenkomst was verricht, kwam voor terugvordering in aanmerking. De 
eisen die voor een succesvol beroep op een condictie golden, liepen uiteen. 
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Verschillende wettelijke verboden worden in dit hoofdstuk onderzocht, zodat 
te zien is wanneer een prestatie in strijd met de wet voor terugvordering in 
aanmerking komt.

Hierna komen prestaties in strijd met de goede zeden aan de orde. Als iemand 
voor een misdrijf had betaald, was terugvordering in het Romeinse recht uit-
gesloten. In dat geval werd de prestant geen condictie toegestaan en bleef het 
betaalde in handen van de ontvanger. Deze weigering werd uitgedrukt door 
de stelregel in pari causa possessor potior haberi debet, ofwel bij een gelijke 
positie moet de bezitter als de sterkste partij worden beschouwd.7 Deze in pari 
causa-regel is een erfenis van het Romeinse recht gebleken die in verschillende 
varianten in het moderne recht nog van belang is.

Hoofdstuk 3: Zuid-Afrikaans recht

In het Zuid-Afrikaanse recht zijn de uit het Romeinse recht afkomstige condic-
ties nog steeds van toepassing en wordt de in pari causa-regel in de rechtspraak 
regelmatig aangevoerd als een nietige overeenkomst is uitgevoerd.8 Onderzoek 
naar de terugvordering in Zuid-Afrika is interessant omdat zo duidelijk wordt 
op welke wijze bij een moderne toepassing van de condicties terugvordering 
wordt getoetst. Voornamelijk door bestudering van de rechtspraak wordt geke-
ken wanneer een condictie wordt toegestaan na de uitvoering van een nietige 
overeenkomst en in hoeverre de Romeinsrechtelijke criteria in het moderne 
recht nog van toepassing zijn.

Hoofdstuk 4: Frans recht

In de Middeleeuwen ontwikkelde zich een enigszins met de in pari causa-regel 
vergelijkbare regel, nemo auditur suam turpitudinem allegans, ofwel niemand 
wordt gehoord die zich op zijn eigen onbetamelijkheid beroept. In de Franse 
rechtspraak wordt regelmatig een beroep op deze nemo auditur-regel gedaan. 
Door toepassing van de regel wordt terugvordering geweigerd aan de partij die 
een nietig contract heeft uitgevoerd. De presterende partij heeft geen actie tot 
zijn beschikking, waardoor de ontvanger de verkregen prestatie mag behouden. 
De vraag is vooral hoe vaak deze regel daadwerkelijk is toegepast en onder 
welke omstandigheden terugvordering wordt toegestaan.

7. Aldus de formulering van D. 50,17,128,pr.
8. Meestal in iets andere formulering, namelijk in pari delicto potior conditio 

defendentis.
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Hoofdstuk 5: Nederlands recht - oud BW

Het toestaan van terugvordering na uitvoering van een nietige overeenkomst is 
in de Nederlandse rechtspraak in de 20e eeuw het uitgangspunt geweest. In de 
rechtspraak van de Hoge Raad werd terugvordering dan wel waardevergoeding 
van onverschuldigde prestaties toegestaan, zonder dat rekening werd gehouden 
met het gedrag van partijen of de aard van de nietigheid. Ook degene die zich 
onzedelijk gedroeg, had recht op terugvordering dan wel waardevergoeding 
van een onverschuldigd verrichte prestatie. Het Nederlandse recht nam met het 
consequent toestaan van de actie uit onverschuldigde betaling een bijzondere 
positie in. Het recht week, door geen bijzondere beperking op het terugvor-
deringsrecht toe te laten, af van andere landen, waar regels bestaan op grond 
waarvan terugvordering kan worden verhinderd, zoals de in pari causa- en 
de nemo auditur-regel.9 Gekeken wordt hoe het Nederlandse recht tot deze 
uitzonderingspositie kwam en hoe deze ‘amorele’ toetsing van terugvordering 
moet worden beoordeeld.

Hoofdstuk 6: Nederlands recht - nieuw BW

In het in 1992 ingevoerde wetboek heeft de vordering uit onverschuldigde be-
taling een plaats gekregen in art. 6:203 e.v. BW. Hierin zijn gedetailleerde regels 
opgenomen ten aanzien van de aansprakelijkheid van de ontvanger van een 
onverschuldigd verrichte prestatie. Terugvordering dan wel waardevergoeding 
van onverschuldigde prestaties staan nog steeds voorop, maar hierop zijn enige 
wettelijke nuanceringen aangebracht. In art. 6:210 lid 2 BW staat dat waarde-
vergoeding op haar plaats is voor een onverschuldigd verrichte prestatie ‘voor 
zover dit redelijk is’. Verder zijn verbintenissen uit onverschuldigde betaling, 
evenals andere verbintenissen, onderworpen aan de beperkende werking van 
de redelijkheid en billijkheid. Als gevolg hiervan kan een beroep op terugvor-
dering onder omstandigheden onaanvaardbaar zijn. Tot slot kan een vordering 
uit onverschuldigde betaling in uitzonderingsgevallen aan een partij worden 
ontzegd op grond van art. 6:211 lid 1 BW. Deze bepaling heeft betrekking op 
prestaties die niet ongedaan kunnen worden gemaakt en die niet op geld waar-
deerbaar zijn. Gekeken wordt in hoeverre de ‘nieuwe’ wettelijke regels voor 
veranderingen in het terugvorderingsrecht hebben gezorgd en hoe de werking 
van deze regels moet worden beoordeeld.

9. Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Alge-
meen gedeelte van het verbintenissenrecht, C.J. van Zeben, J.W. du Pon, M.M. 
Olthof (red.), Deventer 1981, p. 819.
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Hoofdstuk 7: Samenvatting en slotbeschouwing

Tot slot wordt het Nederlandse recht op historische basis vergeleken met landen, 
waar de weigering van terugvordering van oudsher een grotere plaats heeft 
gekregen. Verschilt het Nederlandse recht nog wezenlijk van deze landen? In 
de slotbeschouwing wordt getracht, met gebruikmaking van het onderzoch-
te materiaal, de terugvorderingsvraag in een systeem te vatten, waardoor de 
verschillende problemen die zich kunnen voordoen na de uitvoering van een 
nietige overeenkomst zo goed mogelijk worden opgelost.
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TERUGVORDERING NAAR ROMEINS RECHT

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de gevolgen van een nietige 
overeenkomst in het Romeinse recht waren en onder welke voorwaarden een 

verrichte prestatie kon worden teruggevorderd. Er wordt ingegaan op de terug-
vordering van prestaties die waren verricht op basis van een overeenkomst die 
in strijd met de wet dan wel de goede zeden was. Centraal staat de vraag of de 
prestant dan met succes een condictie kon instellen om de verrichte prestatie 
terug te vorderen. In het eerste deel wordt gekeken naar het handelen in strijd 
met een wettelijk verbod (vanaf par. 4). Aan de hand van voorbeelden wordt 
bekeken of een prestant die een verbod had overtreden, zijn prestatie kon te-
rugvorderen. In het tweede deel staat het handelen in strijd met de goede zeden 
centraal (vanaf par. 12).

2.1 Over nietigheid en terugvordering

Bij de beoordeling van de geldigheid van een overeenkomst is een Romeins-
rechtelijke bijzonderheid van belang: de numerus clausus van het overeenkom-
stenstelsel.1 Het aantal overeenkomsten, dat was voorzien van een actie tot na-
koming, was beperkt in het klassieke Romeinse recht.2 Slechts bepaalde typen 
afspraken waren afdwingbaar:3 

“Das römische Recht hat zu allen Zeiten daran festgehalten, daβ nicht jedes ver-
tragsmäβige Schuldversprechen rechtlich gültig und klagbar sei, daβ vielmehr 
ein bestimmter Rechtsgrund (causa civilis) hinzukommen müsse, um den 
obligatorischen Konsens für das Recht gültig und klagbar zu machen. Daher 
der engere Begriff des Ausdrucks contractus im römischen Sinn. Kontrakt ist 
den Römern nicht jede obligatorische Konsenserklärung, sondern nur der kraft 
Zivilrechts klagbare obligatorische Schuldvertrag.”

1. H. Honsell, Die Rückabwicklung sittenwidriger oder verbotener Geschäfte, München 
1974, p. 70.

2. P. Jörs/W. Kunkel/L. Wenger, Römisches Recht (4e dr.), bewerkt door H. Honsell/T. 
Mayer-Maly/W. Selb, Berlijn/Heidelberg 1987, p. 340. De klassieke periode van het 
Romeinse recht loopt van het begin van de keizertijd (27 v.C.) tot het begin van 
de derde eeuw n.C.; zie Jörs/Kunkel/Wenger, p. 26. 

3. R. Sohm/L. Mitteis/L. Wenger, Institutionen des Römischen Rechts (17e dr.), Mün-
chen/Leipzig 1933, p. 388.

twee
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Een afspraak had slechts de status van contract als er een actie aan was ver-
bonden. Een niet-afdwingbare afspraak was een pactum.4 Het Romeinse recht 
kende bepaalde typen contracten die bindend waren, te weten consensuele, 
verbale, schriftelijke en reële contracten.5 Voor de totstandkoming golden ver-
schillende eisen. Tot de consensuele contracten werden koop, huur, maatschap 
en lastgeving gerekend. Voor de totstandkoming van deze contracten was wils-
overeenstemming voldoende om verplichtingen te laten ontstaan. 

In het Romeinse recht was het verder mogelijk om een prestatie te bedingen 
via een stipulatio, een formele mondelinge overeenkomst waarbij iemand een 
prestatie toezegde.6 Een stipulatio was een contract dat door middel van vraag 
en antwoord tot stand kwam. Eén van de partijen verbond zich hierdoor tot een 
prestatie.7 Het contract was verbaal omdat een verbintenis ontstond door het 
uitspreken van bepaalde woorden. De mogelijkheid om te contracteren werd 
niet alleen begrensd door de numerus clausus van het overeenkomstenrecht, 
maar ook door regels van geschreven en ongeschreven recht. Zo kon niet elke 
gewenste prestatie in een stipulatio worden toegezegd:8 

“Wij weten dat over het algemeen onzedelijke stipulaties van nul en generlei 
waarde zijn.”

In geval van strijd met de goede zeden was de overeenkomst nietig en kon de 
‘crediteur’ hier geen vorderingsrecht aan ontlenen. Er waren grenzen die in acht 
moesten worden genomen; onzedelijke stipulaties waren nietig. Degene die in 
een onzedelijke stipulatio een prestatie had toegezegd, kon woord houden en 
tot uitvoering van zijn belofte overgaan. Er bestond in het Romeinse recht geen 
algemene regel die de terugvordering van deze prestaties beheerste. Per geval 
diende de prestant te kijken of hij de verrichte prestatie kon terugvorderen. 
Hiertoe kon hij een beroep doen op één van de Romeinsrechtelijke verrijkings-
acties, de condicties. 

4. F. Schulz, Classical Roman Law, Oxford 1951, p. 470 e.v.; M. Kaser, Römisches Pri-
vatrecht I, München 1971, p. 527.

5. Vgl. Kaser, RP I, p. 524 e.v.
6. Hierover bijv. Kaser, RP I, p. 538 e.v.
7. De prestatie kon worden opgeëist met de condictie of de actio ex stipulatu. Welke 

actie moest worden ingesteld, hing ervan af of een bepaalde zaak of bepaalde 
hoeveelheid soortzaken zaken, certum, of een incertum werd gevorderd, zie Kaser, 
RP I, p. 542.

8. D. 45,1,26 Ulpianus libro quadragesimo secundo ad Sabinum. Generaliter novimus 
turpes stipulationes nullius esse momenti. De vertaling van de teksten uit het Corpus 
Iuris Civilis is steeds ontleend aan Spruit c.s.: Corpus Iuris Civilis: Tekst en Vertaling 
I-IX, red. J.E. Spruit e.a., Zutphen/Den Haag/Amsterdam: 1993-2010.
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De ongeldigheid van gemaakte afspraken stond los van de op grond van de 
afspraken ontstane feitelijke gevolgen. Het feit dat een nietige overeenkomst 
was uitgevoerd, leidde in het Romeinse recht niet automatisch tot de toepas-
selijkheid van een condictie. De nietigheid hield enkel in dat er geen actie tot 
nakoming kon worden ingesteld. Zij zei niets over de vraag of er met een con-
dictie kon worden teruggevorderd na uitvoering van de overeenkomst:9 

“Want vooreerst is het in het Romeinsche recht geenszins een vaste regel dat 
de gevolgen van een nietige overeenkomst uitgewischt moeten worden, doch 
behoeft het ‘nulla emptio’, ‘nulla locatio’, ‘inutilis stipulatio’ niet méér te bedui-
den dan dat zulk een overeenkomst geen actie, geen vorderingsrecht te weeg 
brengt, terwijl voor de vraag of er, als er niettemin voldaan is, teruggevorderd 
kan worden, beslist moet worden of de vereischten voor de bepaalde condictie 
aanwezig zijn: d.i. error bij de condictio indebiti, causa finita of non secuta bij 
de zoogenaamde causa data causa finita of non secuta, turpitudo accipientis 
bij de condictio ob turpem causam.”

Degene die terugvorderde, moest kijken of één van de condicties op zijn casus 
van toepassing was. De eisen die voor een succesvol beroep op een condictie 
golden, liepen uiteen. De hierboven genoemde condicties, zoals de condictio 
indebiti en de condictio ob turpem causam, waren in het klassieke Romeinse 
recht niet bekend, maar zijn latere benamingen om een bepaald ‘condictietype’ 
aan te duiden. Het Romeinse recht was actiënrecht; er werd gekeken naar de 
voorwaarden waaronder met succes een actie kon worden ingesteld.10 Er diende 
te worden gekeken naar de acties die bij de praetor ter beschikking stonden. Per 
keer werd beoordeeld of er een mogelijkheid bestond om een actie in te stellen. 
Dit actiestelsel was historisch gegroeid. 

2.2 Terugvorderingsacties: achtergronden van de condicties

Reeds in de oudste Romeinse procesvorm, die van de wettelijke acties, was de 
legis actio per condictionem bekend. Deze zeer formele wijze van procederen 
was tot de tweede eeuw voor Christus de gebruikelijke procesvorm. Er diende 
te worden geprocedeerd aan de hand van één van de legis actiones, wat gepaard 
ging met een aantal formele handelingen, zoals het uitspreken van plechtige 
rituele spreuken.11 De procedure vond in twee fasen plaats, een fase bij de ma-
gistraat en een fase bij de rechter. Eén van de wettelijke acties was de legis actio 

9. J.C. van Oven, ‘De condictio ob turpem causam in het Nederlandsche recht’, 
WPNR 1933, p. 428 e.v.

10. Schulz, p. 42.
11. Voor een uitgebreide beschrijving van de legis actiones, zie M. Kaser/K. Hackl, Das 

Römische Zivilprozessrecht (2e dr.), München 1996, p. 25 e.v.
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per condictionem.12 De condictie was abstract geformuleerd, wat betekent dat 
in de eis slechts stond opgenomen dat er iets was verschuldigd.13 De grond hier-
voor werd niet vermeld en hierdoor was de actie voor verschillende gevallen 
bruikbaar. De actie werd bijvoorbeeld toegepast als een uitlener geld opeiste 
van een lener die niet betaalde. 

Met de legis actio per condictionem kon de eiser één of meerdere zaken of een 
geldbedrag vorderen. Hij kon deze actie instellen na een eigendomsoverdracht; 
hij had het eigendomsrecht van een zaak vrijwillig afgestaan, maar er bestond 
een persoonlijk recht op terugvordering. De condictie was hiertoe het middel:14

“Indien aanvankelijk met onze toestemming (in welken vorm of welk soort 
van contract dan ook) eene zaak uit ons vermogen in dat van anderen was 
overgegaan, zonder dat voor dien eigendomsovergang een regtsgrond bestond, 
dan konden wij die zaak volgens Romeinsch regt bij condictie terugvorderen.”

Vanaf de tweede eeuw voor Christus werd het stelsel der wettelijke acties ver-
drongen door het proces per formulam. Ook in deze procesvorm werd een 
civiele procedure in twee fasen beslecht, een fase in iure bij de praetor en een 
fase in iudicio bij een rechter.15 Iemand die een civiele actie wilde instellen moest 
eerst naar de praetor gaan en om een actie vragen. De praetor keek of er een 
actie voor het voorgelegde geval bestond en of er geen belemmeringen voor 
een proces aanwezig waren. Bij een bevestigend antwoord op de eerste vraag 
stuurde hij partijen, na het sluiten van een procesovereenkomst, naar een rech-
ter, de iudex privatus. In de procesovereenkomst was een standaardformule 
opgenomen, met daarin een eis. Als de wederpartij een verweer had, werd deze 
na de eis als exceptio in de formula opgenomen. 

Toen de wettelijke acties in onbruik raakten en in plaats hiervan het formu-
la-proces trad, bleef de condictie in wezen onveranderd.16 De wijziging van het 
procesrecht had materieelrechtelijk nauwelijks invloed op de condictie.17 Haar 
toepassingsbereik werd steeds uitgebreider en gedifferentieerder, maar haar 

12. Zie Gaius 4,12 voor de andere wettelijke acties.
13. Hierover onder meer Kaser, RP I, p. 593 en Kaser/Hackl, p. 111 e.v.
14. F.B. Coninck Liefsting, Algemeene beginselen van de leer der regtsgeldigheid van 

verbindtenissen uit overeenkomst, Den Haag 1890, p. 16-17.
15. Door de invoering van de Lex Aebutia verving het formula-proces ten dele de wet-

telijke acties. In het jaar 17 v.C. was deze ontwikkeling voltooid door de invoering 
van de Julische wetten; hierdoor werden de laatste wettelijke acties afgeschaft, zie 
Kaser/Hackl, p. 161. 

16. Zie R. Zimmermann, The Law of Obligations; Roman Foundations of the Civilian 
Tradition (2e dr.), Kaapstad/Deventer 1992, p. 835 e.v.

17. Zie bijv. Coninck Liefsting, p. 18 e.v.
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grondvorm bleef onveranderd; met een condictio werd geëist dat iemand die 
zonder rechtsgrond geldstukken of zaken onder zich hield, deze afstond. De 
condictio bleef abstract geformuleerd; de grond waarop de debiteur iets was 
verschuldigd en behoorde te geven, werd niet vermeld in de formula. Door haar 
abstracte karakter was de condictie bij uitstek geschikt om in een veelheid van 
casus te worden toegepast. Het uitgebreide toepassingsgebied van de condictie 
is onder woorden gebracht door Ulpianus in zijn commentaar op het edict:18

“De condictie gericht op iets welbepaalds is toepasselijk uit hoofde van iedere 
rechtsgrond, van iedere verbintenis op grond waarvan iets bepaalds wordt op-
geëist, ongeacht of men de vordering baseert op een contract van welbepaalde 
of één van onbepaalde inhoud. Het staat ons namelijk vrij op grond van ieder 
contract iets welbepaalds met de condictie op te vorderen, zolang er maar een 
verbintenis voorhanden is.”

De condictio bestreek een veelheid aan gevallen. Zo kon een dief met de condic-
tie worden aangesproken tot teruggave van het gestolene. Ook kon een bruids-
schat worden teruggevorderd, als het huwelijk waarvoor zij was bestemd niet 
plaatsvond. Als iemand geld ontving omdat een ander per abuis voor de tweede 
maal een rekening betaalde, was hij verplicht het bedrag terug te betalen. De 
condictie was door haar algemene formulering in staat in de hiervoor genoem-
de uiteenlopende casusposities de benadeelde te hulp te schieten. In de formula 
van de condictie werd steeds verzocht om de gedaagde te veroordelen een zaak 
of geldbedrag over te dragen aan de eiser.19 Uiteindelijk werden de verschillende 
toepassingen van de condictie samengebracht in het Corpus Iuris Civilis.20

2.3 Justiniaanse indeling van de condicties

De Romeinse juristen hadden de mogelijkheid om terug te vorderen vanouds 
genuanceerd benaderd. Het grondmodel van ‘de’ condictie was steeds gelijk, 
maar de gronden voor het instellen van een condictie liepen uiteen. Bij de 
terugvordering werd zodanig onderscheid gemaakt dat er zonder probleem 
over verschillende condicties kan worden gesproken. Materieelrechtelijk be-
stond zodoende een aantal condicties, maar procesrechtelijk bleef slechts één 

18. D. 12,1,9,pr. Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum. Certi condictio competit 
ex omni causa, ex omni obligatione, ex qua certum petitur, sive ex certo contractu 
petatur sive ex incerto: licet enim nobis ex omni contractu certum condicere, dum-
modo praesens sit obligatio.

19. In de bewoordingen van de formula van de condictie werd verzocht om de gedaag-
de te veroordelen een zaak of geldbedrag over te dragen aan de eiser. De woorden 
dare oportere in de formula behelsden een eigendomsoverdracht. Zie F.C. von 
Savigny, System des heutigen römischen Rechts V, Berlijn 1841, p. 515 e.v.

20. Zie bijv. Schulz, p. 64 e.v.
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condictie bestaan.21 In het Justiniaanse recht werd overgegaan tot een ‘officiële’ 
onderverdeling in verschillende condicties. Verschillende ‘gevalstypen’ van de 
condictie werden samengebracht onder een eigen noemer. 

In de Justiniaanse wetgeving in de zesde eeuw n.C. zijn de verschillende toe-
passingen van de condictie ‘geordend’. In verschillende titels in de Digesten en 
de Codex zijn de condicties onder een eigen naam opgenomen, zoals condictio 
indebiti, condictio furtiva en condictio ob turpem causam. Het wetgevende werk 
dat was bevolen door keizer Justinianus bracht bij de belangrijkste toepassin-
gen van de condictie geen inhoudelijke veranderingen mee. Het Justiniaanse 
condictierecht was materieelrechtelijk grotendeels de neerslag van het klassieke 
recht. 

De condicties in het Romeinse recht hadden een verschillend toepassingsgebied 
en ‘eigen’ voorwaarden die moesten worden vervuld. In de meeste gevallen 
waarin een condictie van toepassing was, had een transactie tussen de eiser 
en gedaagde plaatsgevonden.22 Iemand had hierbij vrijwillig afstand gedaan 
van een zaak of geldbedrag. Soms was betaald om een vermeende schuld te 
voldoen en was de condictio indebiti van toepassing. Een andere keer was er 
met het oog op een toekomstige gebeurtenis een zaak gegeven. Deze zaak kon 
worden teruggevorderd als de gebeurtenis zich niet voordeed, met de condictio 
causa data causa non secuta.23 Verder werd onderscheid gemaakt tussen deze 
condictie en de condictie waarbij voor een onzedelijk doel, zoals een misdrijf, 
werd betaald. Een dergelijke betaling viel onder de condictio ob turpem causam. 
Voor een aantal overblijvende gevallen waarin kon worden teruggevorderd, was 
de condictio sine causa specialis de toepasselijke actie. Zimmermann heeft deze 
laatste actie fraai als “the rag-picker among the condictiones” omschreven.24 
Zij fungeerde als een aanvulling op de overige condicties en werd verleend als 
terugvordering werd toegestaan als om enige reden een rechtsgrond voor de 
overdracht ontbrak.25 

Terwijl de condicties een verschillend toepassingsgebied hadden, bestond tus-
sen de acties een aantal overeenkomsten. Zo hadden zij subsidiaire werking; 

21. F. Brandsma, ‘Derdenverrijking. Quint-Te Poel of een varkensstal en art. 6:212 BW’, 
RM Themis 1994, p. 258, nt. 23. T. Mommsen, Römisches Strafrecht, Darmstadt 1955 
(herdruk), p. 721, nt.1.

22. Kaser, RP I, p. 593; zie ook W.J. Zwalve, ‘Zaakwaarneming en ongerechtvaardigde 
verrijking’, NTBR 1995, p. 158.

23. Ook wel condictio ob rem genoemd. Zie bijv. Honsell, p. 65 e.v. en 80 e.v.; Zimmer-
mann, p. 845.

24. Zimmermann, p. 871.
25. Zie ook Coninck Liefsting, p. 235.
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zij kwamen pas aan bod als de revindicatie niet kon worden ingesteld.26 In de 
bewoordingen van de formula van de condictie werd verzocht om de gedaagde 
te veroordelen een zaak of geldbedrag over te dragen aan de eiser.27 De zaak 
moest zodoende eigendom van de ontvanger geworden zijn. Verder hadden de 
condicties gemeen dat er een rechtstreekse band diende te zijn tussen de twee 
bij de overdracht betrokken partijen, de gever en de ontvanger. Zoals gezegd 
had voorafgaand aan het instellen van een condictie over het algemeen een 
transactie plaatsgevonden tussen de gever en de ontvanger van een zaak. Soms 
was echter een delict, namelijk diefstal, de grondslag voor de aansprakelijkheid. 
De dief was dan aansprakelijk op grond van de condictio furtiva.

Na een prestatie in strijd met de wet of de goede zeden, waren drie condicties 
van speciaal belang: de condictio indebiti, de condictio ob turpem causam en 
de condictio sine causa. Deze condicties zullen daarom centraal staan in dit 
hoofdstuk. Als een partij voor een onzedelijk doel had betaald of gegeven, was 
de condictio ob turpem causam op de terugvordering van toepassing. Er was 
dan op ongeoorloofde grond gepresteerd. Bij de terugvordering stond centraal 
welk van de partijen zich onzedelijk had gedragen. Iemand die geld voor een 
misdrijf had betaald, kon niet met succes deze condictie instellen.

Na uitvoering van een overeenkomst in strijd met de wet was meestal de con-
dictio indebiti van toepassing. Centraal hierbij stond dat een partij een prestatie 
had verricht in de vooronderstelling dat hij hiertoe was verschuldigd. Deze 
vooronderstelling berustte echter op een verkeerde voorstelling van zaken, 
zodat in dwaling was gepresteerd. Iemand had bijvoorbeeld een geldbedrag 
betaald dat hij meende schuldig te zijn, terwijl de verplichting hiertoe onder 
de werking van een wettelijk verbod viel. Omdat de betaling daardoor niet 
verschuldigd was, kon het geld mogelijk met de condictio indebiti worden te-
ruggevorderd. Tot slot was in een aantal gevallen de condictio sine causa als 
aanvullende actie van belang: deze was van toepassing als zonder rechtsgrond 
was gepresteerd. Er was dan geen sprake van dwaling of strijd met de goede 
zeden. Het enkele feit dat zonder rechtsgrond was gepresteerd, volstond voor 
toepassing van deze condictie.

26. Uitgebreid over de subsidiaire werking van condicties Savigny V, p. 109 e.v., p. 514 
e.v., p. 551 e.v. Een uitzondering op het subsidiaire karakter was de condictio furtiva, 
ofwel de condictie tegen de dief. Deze kon door de bestolene ingesteld worden, 
ook al was hij eigenaar van de gestolen zaak gebleven. Als reden hiervoor vermeldt 
Gaius de haat tegen de dieven, die zo met meerdere acties aansprakelijk waren, zie 
Gaius 4,4. 

27. Dit bleek uit de woorden dare oportere in de formula, die een eigendomsoverdracht 
inhielden. Zie Savigny V, p. 515 e.v.
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2.4 Presteren in strijd met de wet: typen wettelijke verboden

In het vervolg wordt de mogelijkheid bekeken om een prestatie die in strijd met 
een wettelijk verbod is verricht, terug te vorderen met één van de condicties. 
Daarbij is het van belang om eerst de gevolgen van een overeenkomst in strijd 
met een wettelijk verbod te bespreken. Bij de term ‘wet’ wordt hier uitgegaan 
van geschreven voorschriften, uitgevaardigd door de volksvergadering, de se-
naat of de keizer.28 De contractuele gevolgen van de schending van een wettelijk 
verbod worden voor het formula-proces besproken.29

Er werden drie typen wettelijke verboden onderscheiden in het Romeinse recht: 
dit waren leges imperfectae, leges minus quam perfectae en leges perfectae.30 Een 
wet kon een uitdrukkelijke bepaling bevatten waardoor met haar strijdige con-
tracten ongeldig werden verklaard en was dan een lex perfecta. Alleen schen-
ding van zo’n perfecte wet leidde naar civiel recht tot nietigheid van een over-
eenkomst. Bij een schending van één van de andere twee soorten wetten bleef 
de overeenkomst geldig.31 Als een lex minus quam perfecta was overtreden, werd 
een boete opgelegd aan de partij die de verbodsbepaling had geschonden. Een 
lex imperfecta legde geen sanctie op aan de overtreder. Het onderscheid in drie 
typen wettelijke verboden is te vinden in het werk van Ulpianus:32 

“Wetten zijn volkomen of onvolkomen of niet geheel volkomen. Een volkomen 
wet verbiedt iets te doen, en als het gedaan is, verklaart zij het nietig. Een 
onvolkomen wet verbiedt iets te doen, en als het gedaan is, verklaart zij het 
niet nietig en legt evenmin een boete op aan degene die in strijd met de wet 

28. Voor een ruimere definitie, zie J.M.J. Chorus, Handelen in strijd met de wet, Zwolle 
1976, p. 8 e.v.

29. Hierbij spreek ik over het formula-proces. Over de tijd van de wettelijke acties, zie 
F. Senn, Leges perfectae minus quam perfectae et imperfectae, Parijs 1902 en Chorus, 
p. 26 e.v.

30. Zie Chorus en M. Kaser, Über Verbotsgesetze und Verbotswidrige Geschäfte im 
Römischen Recht, Wenen 1977. Verder Zimmermann, p. 697 e.v.

31. Kaser ging daarom niet uit van een driedeling, maar van een tweedeling tussen 
‘perfecte’ en ‘imperfecte’ normen, zie Verbotsgesetze, p. 62. De eerste groep bestond 
uit de leges perfectae; de tweede uit de leges minus quam perfecta en leges imperfecta. 

32. In de zogenaamde Ulpiani Epitome (UE), een uittreksel uit zijn werk.
UE 1,1 <Leges aut perfectae sunt aut imperfectae aut minus quam perfectae. Perfecta 
lex est, quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, rescindit, qualis est lex… Imperfecta 
lex est, quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, nec rescindit, nec poenam iniungit 
ei, qui contra legem fecit, qualis est lex Cincia, quae plus quam … donari> prohibet, 
exceptis quibusdam cognatis, et si plus donatum sit, non rescindit. UE 1,2. Minus 
quam perfecta lex est, quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed 
poenam iniungit ei, qui contra legem fecit; qualis est Lex Furia testamentaria, quae 
plus quam mille assium legatum mortisve causa prohibit capere praeter exceptas 
personas, et adversus eum, qui plus ceperit, quadrupli poenam constituit. 
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gehandeld heeft; zo bijvoorbeeld de Lex Cincia, die verbiedt om meer dan 
… te geven -uitgezonderd aan bepaalde bloedverwanten- en als er dan meer 
gegeven wordt, het niet nietig verklaart.
Een niet geheel volkomen wet verbiedt iets te doen, en als het gedaan is, ver-
klaart zij het niet nietig, maar legt zij een boete op aan degene die in strijd met 
de wet gehandeld heeft; zo bijvoorbeeld de Lex Furia op testamenten, die aan 
een ieder, met uitzondering van bepaalde personen, verbiedt om bij legaat of 
terzake des doods meer dan duizend asses te verkrijgen en die tegen degene die 
meer verkregen heeft een boete voor het viervoudige heeft vastgesteld.”

De geldigheid van een overeenkomst werd oorspronkelijk louter bepaald door 
te kijken naar de formele totstandkoming hiervan.33 Later ging de Romeinse 
wetgever sancties opleggen aan degene die in strijd met een verbod handel-
de. Ook kwamen er vanaf de tweede eeuw v.C. wetten die met haar strijdige 
overeenkomsten direct met ongeldigheid bedreigden. Jongere wetten kregen 
vanaf ongeveer anderhalve eeuw v.C. steeds vaker een perfect karakter. Het 
straks te behandelen Senatusconsultum Macedonianum dat in de eerste eeuw 
n.C. van kracht werd, is de laatste overgeleverde lex imperfecta.34 De imperfecte 
wetten die er waren, konden overigens nog wel eeuwen blijven voortbestaan. 
Nieuwe wetten die tijdens de Republiek of keizertijd werden uitgevaardigd en 
verbodsbepalingen bevatten, waren perfect van aard en verklaarden onwettige 
overeenkomsten nietig.35 

Het oudste voorbeeld van een imperfecte wet is de door Ulpianus genoemde 
Lex Cincia de donis et muneribus uit 204 v.C.36 In de eeuwen na de Lex Cincia 
kwamen er nog enkele wetten uit die als lex imperfecta worden gezien.37 De 
imperfecte wetten werden langzaam verdrongen door perfecte wetten. De wet-
gever greep in de private rechtssfeer in door overeenkomsten of testamenten 
in strijd met de wet ongeldig te verklaren. De oude gedachte dat in de geldige 
vorm verrichte handelingen naar civiel recht geldig waren, ging niet meer op en 
nieuwe wetten waren perfect van aard. Vanaf de late republiek werd het gebruik 
dat de wetgever leges perfectae uitvaardigde. Deze ontwikkeling werd op 7 april 
439 n.C. bekrachtigd door een wet van keizer Theodosius II, de lex non dubium.38 
Hierin was een bepaling opgenomen die elk wettelijk verbod tot een lex perfecta 

33. Zimmermann, p. 698.
34. Zimmermann, p. 700.
35. Hetzelfde gold voor testamenten. Verschillende erfrechtelijke wetten beperkten 

een testator in het legateren van zijn vermogen om de erfgenamen te beschermen.
36. Hierover Kaser, RP I , p. 602 e.v.; Kaser, Verbotsgesetze, p. 20 e.v.; Zimmermann, 

p. 482 e.v.
37. Zie voor een overzicht, bijv. Kaser, Verbotsgesetze, p. 29 e.v.
38. Voor de bewoordingen, zie C. 1,14,5.
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maakte. Ook als een wet zelf geen regel bevatte betreffende de nietigheid van 
een met de wet strijdige overeenkomst, was de overeenkomst ongeldig.

2.5 Overeenkomsten in strijd met de wet; civiele en praetorische 
nietigheid

Als een overeenkomst in strijd met een perfecte wet was, kon niet met succes 
een actie tot nakoming worden ingesteld. De overeenkomst was dan naar civiel 
recht ongeldig en de praetor kon een hierop gebaseerde contractuele actie direct 
afwijzen. Deze weigering van een actie werd denegatio genoemd.39 Er werd 
toestemming aan de eiser geweigerd om verder te procederen en nakoming 
van de onwettige overeenkomst te eisen. Het was dan bij voorbaat duidelijk 
dat er geen actie ter beschikking van de eiser stond. Het was ook mogelijk dat 
de onwettigheid van de ingeroepen overeenkomst niet direct vaststond. De 
praetor wees de ingestelde eis dan niet meteen af, maar verwees partijen door 
naar een rechter, waar de procedure werd voortgezet. De praetor zorgde ervoor 
dat in de formula die het proces beheerste een verweermiddel of exceptie werd 
opgenomen die was gebaseerd op de geschonden wet.40 Als de gedaagde zich 
terecht op de onwettigheid beriep, slaagde de actie niet.

De vraag is wat de gevolgen van het overtreden van de sanctieloze imperfecte 
wetten waren. Het bestaan van deze wetten lijkt vreemd; partijen konden ogen-
schijnlijk dit soort wetten schenden, zonder dat dit consequenties had. Partijen 
werden niet gestraft voor hun onwettige handelwijze en de overeenkomst was 
gewoon geldig. Bij overtreding van een imperfecte wet, bleef een overeenkomst 
naar ius civile in stand. Toch had de wetsschending vergaande invloed op de 
werking van een contract. De praetor, die belast was met de eerste fase van 
een Romeinsrechtelijke procedure, kon een actie aan de eiser ontzeggen door 
denegatio. Als denegatio van de eis niet mogelijk was, kon de praetor de gedaag-
de in een procedure voorzien van een exceptie zodat hij werd vrijgesproken.41 
Door deze praetorische maatregelen werd de werking aan een onwettige over-
eenkomst ontnomen. Bij overtreding van een imperfecte norm kon de praetor 
denegeren, vrijspreken of een exceptie verlenen.42 Omdat een overeenkomst 
in strijd met een imperfecte wet niet naar civiel recht ongeldig was, maar haar 
onwerkzaamheid door de praetor werd bewerkstelligd, kan worden gesproken 

39. Hierover Kaser/Hackl, p. 239 e.v. Zie verder uitgebreid W.J. Zwalve, Proeve ener 
theorie der denegatio actionis: een onderzoek naar de positie van de magistraat in 
het Romeinse burgerlijke procesrecht, Deventer 1981.

40. Uitgebreid hierover O. Lenel, Über Ursprung und Wirkung der Exceptionen, Hei-
delberg 1876; verder Chorus, p. 25 e.v.

41. Chorus, p. 25 e.v.
42. Chorus, p. 25 en 35 e.v.
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van praetorische nietigheid. In het praetorisch edict was een algemene exceptie 
wegens onwettigheid opgenomen:43

“Indien in deze zaak niets is gedaan in strijd met een wet of een senaatsconsult.”

De gedaagde kon deze algemene exceptie opnemen in de formula. In geval van 
onwettigheid werd de gedaagde, bijvoorbeeld iemand die een prestatie had toe-
gezegd in een onwettige stipulatio, vrijgesproken. Het verweermiddel slaagde 
dan en leidde tot vrijspraak. Gaius besprak in een aantal teksten de exceptie 
wegens onwettigheid. Deze exceptie had sterke werking en werd peremptoir of 
permanent genoemd:44

“Excepties worden ‘peremptoir’ (vernietigend) of ‘dilatoir’ (opschortend) 
genoemd.
Peremptoir zijn de excepties die voor onbeperkte tijd van kracht zijn en die 
niet omzeild kunnen worden, bijv. die welke inhouden dat onder intimidatie, 
ten gevolge van ernstig onbehoorlijk gedrag of in strijd met een wet of senaats-
besluit gehandeld is, of dat in een zaak vonnis is gewezen of dat deze zaak 
aanhangig is gemaakt; en verder de exceptie wegens de afspraak, gemaakt om 
de geldsom helemaal niet te vorderen.”

Er bestond onderscheid tussen voortdurende ofwel peremptoire excepties en 
tijdelijke ofwel dilatoire excepties.45 De exceptie waarbij iemand zich op onwet-
tigheid beriep, viel onder het eerste type. Zij kon voor onbeperkte tijd worden 
gebruikt. Het verschil tussen de twee excepties bleek als er geen beroep op werd 
gedaan. Als de gedaagde zich per ongeluk niet op een voortdurende exceptie 
beriep en presteerde, had hij recht op herstel in de oude toestand:46

“Wat de peremptoire exceptie betreft, als de gedaagde daarvan bij vergissing 
geen gebruik heeft gemaakt, wordt hij in zijn oorspronkelijke positie hersteld 
om de exceptie alsnog te kunnen toevoegen. Maar als hij van een dilatoire 

43. O. Lenel, Das Edictum perpetuum (3e dr), Leipzig 1927 (Aalen 1974), p. 513. Si in ea 
re nihil contra legem senatusve consultum factum est.

44. Gaius 4,120 Dicuntur autem exceptiones aut peremptoriae aut dilatoriae. 4,121 Pe-
remptoriae sunt quae perpetuo valent nec evitari possunt, veluti quod metus causa 
aut dolo malo aut quod contra legem senatusve consult factum est aut quod res 
iudicata est vel in iudicium deducta est, item pacti conventi quod factum est ne 
omnino pecunia peteretur.

45. Vgl. Gaius in D. 44,1,3.
46. Gaius 3,125 Sed peremptoria quidem exceptione si reus per errorem non fuerit usus, 

in integrum restituitur adiciendae exceptionis gratia; dilatoria vero si non fuerit usus, 
an integrum restituatur, quaeritur. 
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exceptie geen gebruik gemaakt heeft, is het de vraag of hij wel in zijn oorspron-
kelijke positie moet worden hersteld.”

Een wet bevatte zelf vaak een speciale exceptie, die in de formula kon worden 
ingepast. De praetor kon aldus bij imperfecte wetten, desnoods ambtshalve, 
de werking aan de naar ius civile geldige overeenkomst ontnemen. Aldus kan 
worden gesproken van praetorische nietigheid. De werking hiervan was niet 
minder dan die van civielrechtelijk ongeldige overeenkomsten, die in strijd 
waren met perfecte wetgeving:47

“Beide vereitelten in ihrer Durchführung den vom Kläger erhobenen Anspruch; 
ein qualitativer Unterschied dieser Unwirksamkeit bestand für beide nicht. Al-
lerdings fand die exceptio nur dann Bedeutung, wenn sie im Verfahren in iure 
bereits geltend gemacht und in die formula aufgenommen wurde, aber deshalb 
war ihre Wirkung für den Kläger und den Beklagten nicht minderwertig im 
Verhältnis zu den Ungültigkeitsgründen des ius civile.”

Hieronder wordt de werking van een viertal wetten bekeken. Er worden zowel 
perfecte als imperfecte wetten onderzocht die de vrijheid om bepaalde schen-
kingen of leningen te verrichten beperken of uitsluiten. Steeds wordt ingegaan 
op de bepaling van de status van een onwettige overeenkomst en op de vraag 
wat de gevolgen van de uitvoering van een dergelijke overeenkomst waren.

2.6 Wettelijk verbod I: een schenkingsplafond in de Lex Cincia

De imperfecte wetten waren zoals gezegd wetten die bepaalde transacties ver-
boden, maar een in strijd met het verbod aangegane overeenkomst in stand 
lieten en ook geen sancties aan de overtreder oplegden. Het oudste voorbeeld 
van zo’n wet is de reeds vermelde Lex Cincia uit 204 v.C.48 Deze wet, die niet in 
de Justiniaanse wetgeving is overgenomen, bevatte een verbod op schenkingen 
boven een bepaald bedrag. De hoogte van dit bedrag is niet overgeleverd. Voor 
het invoeren van de wet worden verschillende redenen gegeven.49 Een belang-
rijk doel van de wet was het tegengaan van afgedwongen schenkingen. Het 
kwam voor dat invloedrijke Romeinen bedragen afpersten van hun cliënten.50 
De wetgever wilde deze niet zo vrijwillige ‘schenkingen’ tegengaan en voer-
de de Lex Cincia in. Hierdoor werd een schenking boven een bepaald bedrag 

47. F. Endemann, Über die civilrechtliche Wirkung der Verbotsgesetze nach gemeinem 
Rechte, Leipzig 1887, p. 18.

48. Hierover Kaser, RP I, p. 602 e.v.; Kaser, Verbotsgesetze, p. 20 e.v.; Zimmermann, 
p. 482 e.v.

49. Zie Kaser, RP I, p. 603.
50. Zimmermann, p. 483.
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verboden. Het verbod gold overigens niet voor familieleden, aan wie nog steeds 
onbeperkt mocht worden geschonken.51

In strijd met de wet gedane schenkingen waren geldig door het imperfecte ka-
rakter van de wet. Ondanks het ontbreken van een sanctie had een imperfecte 
wet zoals de Lex Cincia wel degelijk effect. Een toegezegde, maar nog niet uitge-
voerde schenking, die in strijd kwam met de wet, was namelijk niet afdwingbaar. 
Als de debiteur werd aangesproken om het beloofde bedrag te geven, werd deze 
actie door de praetor geweigerd. Hij kon, zonodig ambtshalve, de actie direct 
weigeren zodat de zaak niet voor een rechter kwam. Ook kon, indien nodig, 
de onwettigheid van de schenking in een exceptie worden tegengeworpen, de 
exceptio legis Cinciae. De sanctieloosheid van de imperfecte wet naar civiel recht 
werd in een procedure aldus langs praetorische weg omzeild.

Een volgende vraag is wat er moest gebeuren met een onwettige schenking die 
niet alleen was toegezegd via bijvoorbeeld een stipulatio, maar ook was verricht. 
Een schenking die in strijd met de wet was verricht, kon worden teruggevorderd 
met de condictio indebiti:52

“Wij spreken niet alleen over onverschuldigde betaling als er in het geheel niets 
verschuldigd was, maar ook als op grond van de een of andere exceptie -d.w.z. 
een peremptoire exceptie- niet gevorderd had kunnen worden. Daarom zal 
terugvordering ook kunnen plaatsvinden, als men ondanks de bescherming 
van een peremptoire exceptie betaald heeft. Dus als iemand in strijd met de 
Lex Cincia een verbintenis heeft en aan een niet-geprivilegieerd persoon heeft 
betaald, dient gesteld te worden dat hij kon terugvorderen: van een exceptie 
op grond van de Lex Cincia kan hij immers altijd gebruik maken.”

Er was sprake van een voortdurende exceptie. Na het niet-inroepen hiervan 
was het mogelijk om de condictio indebiti in te stellen. Een in strijd met de wet 
gedane schenking kon als onverschuldigd worden gecondiceerd. De condictie 

51. Kaser, RP I, p. 602.
52. Frag. Vat. 266 Ulpianus libro I ad edictum de rebus creditis. Indebitum solutum 

accipimus non solum si omnino non debebatur, sed et si per aliquam exceptionem 
peti non poterat, id est perpetuam exceptionem. Quare hoc quoque repeti poterit, si 
quis perpetua exceptione tutus solverit. Unde si quis contra legem Cinciam obligatus 
non excepto solverit, debuit dici repetere eum posse, nam semper exceptione Cinciae 
uti potuit, (…).
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slaagde ook als iemand had betaald, omdat hij niet op de hoogte was van de 
wettelijke bescherming:53

“Wij spreken van onverschuldigde betaling niet alleen als er in het geheel niets 
verschuldigd was, maar ook als er op grond van enigerlei permanente exceptie 
geen vordering ingesteld kon worden. Daarom kan een dergelijke betaling ook 
teruggevorderd worden, tenzij iemand betaald heeft hoewel hij wist dat hij 
door een exceptie beschermd werd.”

Er bestond naar civiel recht een schuld bij een toegezegde schenking in strijd 
met de Lex Cincia, want er was strijd met een imperfecte wet. Toch werd de 
nakoming van de verbintenis als onverschuldigd beschouwd. Een door de prae-
tor beschermde schuldenaar was de toegezegde schenking niet verschuldigd en 
had de mogelijkheid een gedane schenking met de condictio indebiti terug te 
vorderen. Als iemand willens en wetens geen gebruik maakte van een exceptie 
en presteerde, kon hij de condictie niet instellen. Zijn betaling was dan een 
geldige schenking. 

Het niet-kennen van de wet stond terugvordering niet in de weg. Een bekende 
regel in het Romeinse recht was dat rechtsdwaling niet verschoonbaar was.54 
Gebrekkige kennis van het recht strekte tot nadeel van de dwalende. In verband 
met de condictio indebiti hield de regel in dat degene die in weerwil van een 
wettelijk verbod had gepresteerd, deze condictie in beginsel niet kon instellen. 
De dwaling van de prestant was niet verschoonbaar, omdat hij werd geacht de 
wet te kennen. Onder die omstandigheden kon hij zich niet op dwaling beroe-
pen en slaagde de terugvordering niet. 

De algemene stelregel dat rechtsdwaling terugvordering in de weg stond, ging 
bij een wettelijk verbonden schenking aan een patroon niet op. Rechtsdwaling 
speelde geen rol: als de schenker per abuis geen gebruik had gemaakt van de 
exceptio legis Cinciae kon hij desondanks terugvorderen. Degene die de wet 
niet kende en een te hoge schenking deed aan een patroon, kon terugvorderen. 
De reden hiervoor is dat de Lex Cincia beoogde bescherming te bieden tegen 
machtsmisbruik door patronen. Alleen een schenking die bewust in weerwil 

53. D. 12,6,26,3 Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum. Indebitum autem solutum 
accipimus non solum si omnino non debeatur, sed et si per aliquam exceptionem 
perpetuam peti non poterat: quare hoc quoque repeti poterit, nisi sciens se tutum 
exceptione solvit.

54. Zie hierover L.C. Winkel, Error iuris nocet: rechtsdwaling als rechtsorde-probleem, 
Amsterdam 1982, p. 189 e.v. en D.P. Visser, Die rol van dwaling by die condictio 
indebiti: ‘n regshistoriese ondersoek met ‘n regsvergelykende ekskursus, Leiden 1985, 
p. 22 e.v.
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van de wet was gedaan, kon niet worden teruggevorderd; de schenker had dan 
blijkbaar geen behoefte aan de wettelijke bescherming.

2.7 Wettelijk verbod II: bestrijding van woekerrente

Een onderwerp dat veel aandacht van de Romeinse wetgever kreeg, was de 
toegestane rente bij een geldlening. Via wetgeving werd het bedingen van woe-
kerrente bij het uitlenen van geld aan banden gelegd. Het doel hiervan was om 
leners te beschermen tegen uitbuiting door geldschieters. Al in de Wet van de 
Twaalf Tafelen van 450 v.C. was een renteverbod opgenomen. Als te veel rente 
werd bedongen, moest de uitlener een boete betalen aan de lener. Deze boete 
bedroeg vier maal het bedrag van de teveel bedongen rente.55 In de eeuwen na 
de Wet van de Twaalf Tafelen werden vele nieuwe wetten uitgevaardigd die 
poogden het bedingen van woekerrente tegen te gaan.56 In 342 v.C. werd zelfs 
een wet uitgevaardigd, die het vragen van rente geheel en al verbood, de Lex 
Genucia. 

Vanaf de eerste eeuw v. C., tot de Justiniaanse tijd in de zesde eeuw n.C., gold er 
een vast rentepercentage dat mocht worden gevraagd. Het was toegestaan om 
1/100e per maand van het uitgeleende bedrag als rente te bedingen. Er mocht 
1% rente per maand, dus 12% per jaar, door een geldschieter worden bedongen. 
De aan een wetsovertreding gekoppelde boete verdween in de loop der tijd uit 
het recht.57 Het ‘renteplafond’ werd via leges perfectae gehandhaafd. De over-
eenkomst, die vaak in de mondelinge vorm van de stipulatio was aangegaan, 
werd wel geraakt door het wettelijke maximum. Het onwettige deel van de 
leenovereenkomst werd als nietig beschouwd en hoefde niet te worden voldaan. 
De overeenkomst werd aldus partieel nietig verklaard. De Romeinse jurist Mar-
cianus kwam als volgt tot dat resultaat:58

“Het is heersende leer dat als iemand bij stipulatie boven de vastgestelde hoogte 
dan wel rente op rente bedongen heeft, datgene wat ongeoorloofd toegevoegd is 
voor niet toegevoegd gehouden wordt en dat de geoorloofde rente wel gevorderd 
kan worden.” 

Het gevolg van Marcianus’ opvatting was een splitsing van de overeenkomst: 
de stipulatio was geldig voor zover het toegestane percentage was bedongen 

55. Zie Kaser, RP I, p. 167.
56. Over deze ontwikkeling Zimmermann, p. 166 e.v.
57. Zie Kaser, Verbotsgesetze, p. 37.
58. D. 22,1,29 Marcianus libro quarto decimo institutionum. Placuit, sive supra sta-

tutum modum quis usuras stipulatus fuerit sive usurarum usuras, quod illicite 
adiectum est pro non adiecto haberi et licitas peti posse. 
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en ongeldig voor zover er een te hoog percentage was overeengekomen. Het 
verboden gedeelte kon buiten beschouwing worden gelaten. De eiser die teveel 
rente vorderde, beriep zich op een ‘afwezig’ deel van de overeenkomst. Het te 
hoge rentepercentage was ipso iure ongeldig. Een eventueel tot terugbetaling 
aangesproken lener hoefde geen exceptie in te roepen, als hij het toegestane ge-
deelte van de lening had voldaan. Er was geen schuld meer aanwezig, waardoor 
een actie tot nakoming werd afgewezen.

Als een lener te veel rente had betaald, was terugvordering mogelijk. De regels 
betreffende de condictio indebiti waren hierop van toepassing.59 Het te hoge 
rentepercentage was weggestreept uit de leenovereenkomst en de betaling hier-
van was dus onverschuldigd. Eerst werd gekeken of het mogelijk was om de in 
strijd met de wet betaalde rentesommen in mindering op de hoofdschuld te 
brengen. Als na aftrek van het verschuldigde een overschot resteerde, kon dit 
worden teruggevorderd:60

“Als iemand niet de hoofdsom, maar wel onverschuldigd rente betaald heeft, 
kan hij niet terugvorderen, als hij deze rente betaald heeft over een nog ver-
schuldigde hoofdsom. Maar als hij rente boven het wettelijk toegestane maxi-
mum betaald heeft, kan deze rente volgens een rescript van de vergoddelijkte 
Septimius Severus -dat de rechtsregel bevat die wij toepassen- weliswaar niet 
worden teruggevorderd, maar dient de betaling op de hoofdsom te worden 
toegerekend; als deze persoon nadien de hoofdsom betaald heeft, kan die 
hoofdsom als onverschuldigd betaald teruggevorderd worden. Op gelijke wij-
ze wordt ook, indien de hoofdsom tevoren betaald is, de boven het wettelijk 
toegestane maximum betaalde rente als onverschuldigd betaalde hoofdsom 
teruggevorderd. En wat gebeurt er, als iemand beide tegelijk betaald heeft? 
Dan zal geconcludeerd kunnen worden dat ook in dat geval terugvordering 
mogelijk is.”

Ulpianus ging in bovenstaande tekst uitgebreid in op de terugvordering van 
bovenwettelijk betaalde rente, maar zonder dat het dwalingsvereiste ter sprake 
kwam. Bij te hoge rentebetalingen door een lener werd eenvoudigweg een con-
dictie toegestaan. Elders kwam de dwalingseis wel aan bod bij de betaling van 

59. Zie ook D. 22,1,20.
60. D. 12,6,26,pr. Ulpianus libro 26 ad edictum. Si non sortem quis, sed usuras indebitas 

solvit, repetere non poterit, si sortis debitae solvit: sed si supra legitimum modum 
solvit, divus Severus rescripsit (quo iure utimur) repeti quidem non posse, sed sorti 
imputandum et, si postea sortem solvit, sortem quasi indebitam repeti posse. Proin-
de et si ante sors fuerit soluta, usurae supra legitimum modum solutae quasi sors 
indebita repetuntur. Quid si simul solverit? Poterit dici et tunc repetitionem locum 
habere.
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woekerrente.61 Een rentebedrag dat onverschuldigd was betaald, omdat het niet 
als een toegestane lening kon worden aangemerkt, kon met de condictio indebiti 
worden teruggevorderd. Er was sprake van een onverschuldigde betaling als in 
dwaling meer dan de toegestane som was voldaan. Gezien de bescherming die 
de Romeinse lener genoot, is niet goed voorstelbaar dat zware eisen werden 
gesteld aan de dwalingseis.62 Het wettelijk verbod was in het voordeel van de 
lener en terugvordering van bovenwettige rente was dus volledig in overeen-
stemming met het doel van de wet. Een rentebedrag dat onverschuldigd was 
betaald, omdat het niet als een toegestane lening kon worden aangemerkt, kon 
daarom in beginsel worden teruggevorderd. 

2.8 Wettelijk verbod III: de senaatsbesluiten Macedonianum en 
Velleianum

Het recentste voorbeeld van een imperfecte wet is het Senatusconsultum Ma-
cedonianum dat werd uitgevaardigd in de eerste eeuw n.C.63 In dit besluit van 
de Senaat was bepaald dat geen geld mocht worden uitgeleend aan iemand die 
onder de vaderlijke macht stond. De aanleiding hiervoor was de moord die de 
naamgever van het besluit, Macedo, had gepleegd.64 De gezagsonderworpen 
Macedo had veel schulden gemaakt, maar had zelf geen middelen om deze te 
voldoen. Hij had geen eigen vermogen omdat hij nog onder de vaderlijke macht 
viel. Zijn geldschieter was bereid de dood van de pater familias af te wachten. 
Macedo vermoordde uiteindelijk zijn vader om aan geld te komen. De Senaat 
bepaalde hierna dat geen geld meer mocht worden uitgeleend aan mensen, 
die onder de vaderlijke macht stonden. Men wilde hiermee de pater familias 
beschermen tegen zijn kinderen.65

De lening aan een gezagsonderworpene werd niet ongeldig verklaard door de 
Senaat, maar bleef geldig. Het was wel zo dat de praetor nakoming verhinderde. 
In verschillende teksten wordt verwezen naar een exceptie op grond van het 
senaatsbesluit, de exceptio senatusconsulti Macedoniani.66 Een lener die geld had 
geleend toen hij gezagsonderworpen was, kon deze exceptie inroepen als zijn 
geldschieter hem tot betaling aansprak. Als hij de lening terugbetaalde nadat 

61. Zie Paulus Sententiae, 2,14,4. Usurae, quae centesimam excedunt, per errorem solu-
tae repeti possunt, ofwel: “In dwaling betaalde rente die de één procent per maand 
te boven gaat, kan worden teruggevorderd”

62. Vgl. Visser, p. 38, die de dwaling “geheel en al irrelevant” noemde. Deze opvatting 
gaat gezien de in de vorige noot vermelde tekst van Paulus te ver.

63. Ten tijde van keizer Vespasianus, tussen 69 en 79 n.C. Voor de tekst van het se-
naatsbesluit, zie D. 14,6,1.

64. Zie J.H.A. Lokin, Prota (10e dr.), bewerkt door F. Brandsma, Den Haag 2016, p. 270.
65. Chorus, p. 32.
66. Bijv. D.14,6,7,10; D. 14,6,11. 
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hij de beschikking kreeg over een eigen vermogen, kon hij de condictio indebiti 
instellen. Een lener die, onwetend van het senaatsbesluit de lening terugbetaal-
de, werd niet beschermd:67

“Wie een permanente exceptie heeft, kan hetgeen hij bij vergissing betaald heeft, 
terugvorderen; maar dit is niet altijd zo. Want als er een exceptie verleend 
wordt ter wille van degene tegen wie geprocedeerd wordt, kan deze terugvor-
deren wat betaald is, zoals dit het geval is bij het [Velleiaanse] senaatsbesluit 
inzake intercessie. Wanneer echter een exceptie verleend wordt ter bestraffing 
van de schuldeiser, kan hetgeen bij vergissing is betaald, niet teruggevorderd 
worden; als bijv. een gezagsonderworpen zoon in strijd met het Senatuscon-
sultum Macedonianum geld te leen heeft ontvangen, en hij, na gezagsbevoegd 
geworden te zijn, betaald heeft, kan hij niet terugvorderen.” 

De weigering van terugvordering hing samen met het doel van de wetgeving: 
dat was zoals gezegd niet de bescherming van de gezagsonderworpene, maar 
de bescherming van de pater familias tegen zijn kinderen. Een zonder toe-
stemming door een kind aangegane schuld was een natuurlijke verbintenis.68 
De exceptie die tegen de schuldeiser kon worden ingeroepen, was bedoeld om 
schuldeisers die ondanks het wettelijk verbod geld uitleenden te bestraffen. Een 
lener kon er wel een verweermiddel aan ontlenen, maar had geen recht op 
terugvordering van het terugbetaalde geld.

In bovenstaande tekst wordt door Marcianus een vergelijking gemaakt met 
het SC Velleianum. Bij dit senaatsbesluit uit ongeveer 46 v.C. was het vrouwen 
verboden te intercederen: zij mochten niet voor andermans schulden instaan, 
bijvoorbeeld als borg. Het werd als onbillijk gezien dat vrouwen door dit type 
verbintenissen werden gebonden.69 De wet beoogde vrouwen te beschermen te-
gen hun onervarenheid in deze transacties.70 Als een vrouw andermans schuld 
voldeed, kon zij terugvorderen met de condictio indebiti. Gebrek aan wetskennis 
stond deze actie niet in de weg:71

67. D. 12,6,40,pr. Marcianus libro tertio regularum. Qui exceptionem perpetuam habet, 
solutum per errorem repetere potest: sed hoc non est perpetuum. nam si quidem eius 
causa exceptio datur cum quo agitur, solutum repetere potest, ut accidit in senatus 
consulto de intercessionibus: ubi vero in odium eius cui debitur exceptio datur, per-
peram solutum non repetitur, veluti si filius familias contra Macedonianum mutuam 
pecuniam acceperit et pater familias factus solverit, non repetit.

68. D. 14,6,10.
69. Zie D. 16,1,2,1.
70. Zimmermann, p. 147 e.v.
71. C. 4,29,9 Imperator Gordianus. Quamvis pro alio solvere possit mulier, tamen si 

praecedente obligatione, quam senatus consultum de intercessionibus efficacem esse 
non sinit, solutionem fecerit eius senatus consulti beneficio munitam se ignorans, 
locum habet repetitio.
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“Ook al kan een vrouw voor een ander betalen, toch is er ruimte voor terug-
vordering, indien zij een betaling heeft gedaan met betrekking tot een vooraf-
gaande verbintenis die het senaatsbesluit over intercessies niet als geldig toelaat, 
omdat zij niet wist dat zij door het voorrecht van het senaatsbesluit beschermd 
werd.”

Het SC Velleianum was een imperfecte wet, waardoor er civielrechtelijk verbin-
tenissen bestonden ondanks de onwettigheid. Wel was sprake van praetorische 
nietigheid, omdat de debiteur niet in rechte tot nakoming kon worden aange-
sproken. Verder was terugvordering mogelijk, tenzij de vrouw willens en wetens 
andermans schuld had voldaan. Het toestaan van de condictie onderscheidde 
de positie van de vrouw van die van de debiteur onder de eveneens imperfecte 
SC Macedonianum. De redenen hiervoor lagen in de gronden voor de senato-
riële wetgeving. Een vrouw die zich borg had gesteld, kon terugvorderen met 
de condictio indebiti, omdat haar bescherming voorop stond. Een gezagsonder-
worpene die een lening had terugbetaald, had geen actie tot zijn beschikking. 
De senaat had de wetgeving niet in zijn belang uitgevaardigd.

2.9 Wettelijk verbod IV: het schenkingsverbod tussen echtgenoten

Naast het behandelde schenkingsplafond in de Lex Cincia was er een 
schenkingsverbod tussen echtgenoten in het Romeinse recht. Onder keizer 
Augustus kreeg het schenkingsverbod kracht van wet; eeuwen later is het in de 
wetgeving van Justinianus overgenomen.72 Het verbod stamt uit ongeschreven 
recht: keizer Caracalla verwees in een toespraak naar de voorouderlijke zeden 
(mores maiorum) die schenkingen tussen man en vrouw reeds verboden.73 
Tussen echtgenoten diende de liefde voorop te staan en het huwelijk zou niet 
door financiële motieven moeten worden beïnvloed:74

“Krachtens gewoonte is bij ons aanvaard dat schenkingen tussen man en vrouw 
niet geldig zijn. Deze regel is aanvaard om te voorkomen dat zij over en weer 
uit liefde voor elkaar berooid zouden geraken door in het doen van schenkin-
gen geen maat te houden, maar zich aan grenzeloze generositeit jegens elkaar 
te buiten te gaan,

72. D. 24,1; C. 5,16; Kaser, RP I, p. 331 e.v.
73. Vermeld in D. 24,1,3,pr.
74. D. 24,1,1 Ulpianus libro 32 ad Sabinum. Moribus apud nos receptum est, ne inter 

virum et uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est, ne mutuo amore 
invicem spoliarentur donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate: 
D. 24,1,2 Paulus libro septimo ad Sabinum. Ne cesset eis studium liberos potius 
educendi. Sextus Caecilius et illam causam adiciebat, quia saepe futurum esset, ut 
discuterentur matrimonia, si non donaret is qui posset, atque ea ratione eventurum, 
ut venalicia essent matrimonia.
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om te voorkomen dat hun neiging om zich vooral op het grootbrengen van kin-
deren toe te leggen teloor zal gaan. Sextus Caecilius Africanus voegde daar de 
volgende reden aan toe: anders zouden dikwijls huwelijken beëindigd worden 
als een echtgenoot die daartoe wel de mogelijkheid had, geen schenking zou 
doen, en op die manier zou het erop uitlopen dat huwelijken te koop zouden 
zijn.”

De oorspronkelijke reden voor het schenkingsverbod was waarschijnlijk het 
risico dat iemand uit liefde voor een ander te makkelijk het familievermogen 
zou kwijtraken. Het kapitaal diende binnen de familie te blijven en niet in een 
opwelling aan de echtgenoot te worden weggeschonken. In latere tijden werd 
de zuiverheid van het huwelijk als grondslag voor het verbod genoemd.75 Be-
scherming van de echtgenoten was niet het motief voor het schenkingsverbod. 
Het belang dat werd beschermd was het instituut van het huwelijk. Het schen-
kingsverbod was dus een lex perfecta omdat een met haar strijdige schenking 
nietig was.76 De rechtsgevolgen van een tussen echtgenoten verrichte schenking 
waren als volgt: de schenker bleef eigenaar van de aan een echtgenoot geschon-
ken zaken en kon deze revindiceren. Als de zaken niet meer voorhanden waren, 
kwam de waarde van de zaak hiervoor in de plaats:77

“Met betrekking tot de schenkingen die naar ius civile verboden zijn, vindt 
terugvordering van de man of vrouw aan wie geschonken is op deze wijze 
plaats dat als de zaak nog bestaat, zij met de eigendomsactie wordt opgeëist, en 
dat als zij verbruikt is, een condictie wordt ingesteld voor het bedrag waarmee 
de betrokkene verrijkt is,
aangezien wat op grond van een niet geoorloofde schenking wordt behouden, 
geacht wordt te zijn behouden zonder grond of op een onrechtmatige grond en 
uit deze gronden pleegt een condictie voort te komen.”

Een aan een echtgenoot geschonken zaak kon worden gerevindiceerd. Als een 
revindicatie niet mogelijk was omdat de zaak niet meer bestond, kwam hier een 
condictie voor in de plaats. Hieruit blijkt de subsidiaire werking van de condic-
tie; zij kwam aan bod als de revindicatie was uitgesloten.78 Na de schenking van 

75. Vgl. D. 24,1,3,pr.; Zimmermann, p. 487 e.v.
76. Ook op de mores gebaseerde normen konden dus perfecte werking hebben, vgl. 

Chorus, p. 40.
77. D. 24,1,5,18 Ulpianus libro 32 ad Sabinum. In donationibus autem iure civili impedi-

tis hactenus revocatur donum ab eo ab eave cui donatum est, ut, si quidem exstet res, 
vindicetur, si consumpta sit, condicatur hactenus, quatenus locupletior quis eorum 
factus est: D. 24,1,6 Gaius libro undecimo ad edictum provinciale. Quia quod ex 
non concessa donatione retinetur, id aut sine causa aut ex iniusta causa retineri 
intellegitur: ex quibus causis condictio nasci solet.

78. Vgl. par. 2.3.
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een geldbedrag aan een echtgenoot was een condictie waarschijnlijk de enige 
actie die kon worden ingesteld om het geld terug te vorderen. De condictie 
werd blijkens bovenstaande teksten toegestaan, omdat een door een echtgenoot 
ontvangen schenking zonder rechtsgrond of op onrechtmatige grond werd be-
houden. Het behoud van de waarde van een door een echtgenoot geschonken 
zaak of geldbedrag was sine causa dan wel ex iniusta causa. 

Een actie door de schenker slaagde altijd, in de vorm van een revindicatie of een 
condictie. De eiser hoefde alleen maar aan te tonen dat een ongeldige schen-
king had plaatsgevonden. Het enkele feit dat iemand in strijd met het verbod 
aan een echtgenoot had geschonken, was voldoende om terugvordering toe te 
staan. De condictio sine causa was zodoende van toepassing, als de schenker 
geen revindicatie kon instellen.79 De enige voorwaarde was dat iemand zonder 
rechtsgrond een prestatie had verricht; er was geen rol voor de dwalingseis. Uit 
de hierboven geciteerde tekst blijkt dat de begiftigde geen recht had op behoud 
van het ontvangene dan wel de hieruit voortvloeiende verrijking. Ik vermoed 
dat de reden voor het ongeclausuleerd toestaan van de condictie was gelegen 
in de bescherming van een algemeen belang: de mores van het huwelijksleven. 
Als wettelijke bescherming van één partij was beoogd, is voorstelbaar dat de 
persoon die willens en wetens geen gebruik maakte van deze bescherming, 
met lege handen stond. Er was dan geen goed argument om de vermogensver-
schuiving ongedaan te maken. Bij een verbod in het algemeen belang was er 
daarentegen wel reden om terugvordering toe te staan. Juist om werking aan het 
verbod te geven, dienden de gevolgen van een onwettige schenking ongedaan 
te worden gemaakt. Om deze reden kon ook degene die willens en wetens een 
schenking aan een echtgenoot had gedaan een condictie instellen.

Uit bovenstaande tekst van Ulpianus blijkt dat als de aan een echtgenoot ge-
schonken zaak voorhanden was, zij kon worden gerevindiceerd. Als de ge-
schonken zaken waren verbruikt, had de schenker de beschikking over een 
condictie. Het schenkingsverbod stond eigendomsoverdracht in de weg. De 
overdracht aan de echtgenoot was ongeldig:80

“Men moet weten dat de schenking tussen man en vrouw in die zin verboden 
is, dat van rechtswege geen enkele verrichte handeling geldig is. Als er dus een 
lichamelijke zaak is geschonken, is ook de overdracht ervan in genen dele geldig, 

79. Chorus, p. 89 e.v.
80. D. 24,1,3,10 Ulpianus libro 32 ad Sabinum. Sciendum autem est ita interdictam inter 

virum et uxorem donationem, ut ipso iure nihil valeat quod actum est: proinde si 
corpus sit quod donatur, nec traditio quicquam valet, et si stipulanti promissum sit 
vel accepto latum, nihil valet: ipso enim iure quae inter virum et uxorem donationis 
causa geruntur, nullius momenti sunt. D. 24,1,3,11. Si quis igitur nummos uxori 
dederit, non fieri eius apparet, quia nihil corporis eius fieri palam est.
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en als aan iemand krachtens stipulatie iets beloofd is of iets kwijtgescholden is, 
is dit niet geldig. Alle handelingen die tussen man en vrouw verricht worden 
met de bedoeling om te schenken zijn namelijk van rechtswege nietig.
Als iemand dus geldstukken aan zijn vrouw heeft gegeven, worden deze evident 
niet van haar, aangezien het duidelijk is dat geen enkele lichamelijke zaak van 
haar kan worden.”

Elk gevolg werd ontzegd aan een handeling in strijd met het schenkingsverbod. 
Ook geschonken geldstukken gingen niet toebehoren aan de echtgenoot. Zo-
lang het geld onvermengd voorhanden was bij de echtgenoot, kon de schenker 
revindiceren. In de meeste gevallen waarbij op ongeldige grond een betaling 
van geld was verricht, werden de geldstukken eigendom van de ontvanger, zoals 
hieronder wordt besproken.

2.10 Revindicatie of condictie van geld na betaling in strijd met 
een wettelijk verbod?81

Een revindicatie van geld was in het Romeinse recht niet ongebruikelijk. Op 
verschillende plaatsen in de Justiniaanse wetgeving wordt over een revindica-
tio nummorum gesproken.82 Om deze actie te laten slagen, was vereist dat de 
geldstukken onvermengd voorhanden waren en nog konden worden geïden-
tificeerd.83 Zo kon iemand die een buidel met geld in bewaring had gegeven 
aan een bank die insolvent was, de buidel als eigenaar terugvorderen met de 
revindicatie.84 

Op sommige plekken wordt zorgvuldig overwogen welke actie kon worden 
ingesteld na de betaling van geld in strijd met de wet. Na een betaling door een 
gezagsonderworpen zoon in strijd met het SC Macedonianum kon de vader het 
geld, zolang het nog voorhanden was, revindiceren.85 Betaling door de zoon 
leidde dus niet tot eigendomsverkrijging door de ontvanger. Hij had niet zijn 
eigen geld, maar geld uit het vermogen van zijn vader, uitgegeven. De revindi-
catie van geld kwam met name aan de orde als een gezagsonderworpene of een 
handelingsonbekwame zonder toestemming van zijn vertegenwoordiger geld 
aan een ander had betaald. Het ging dan bijvoorbeeld om een minderjarige 

81. Hierover W.J. Zwalve, ‘Revindicatie en condictie van geld’, GROM 1996, p. 83 e.v.
82. Over de mogelijkheid om geld te revindiceren in het Romeinse recht, zie D. Ha-

zewinkel-Suringa, Mancipatio en traditio. Bijdrage tot de kennis van de eigendoms-
overdracht in het Romeinsche recht, Alphen aan den Rijn 1931, p. 149 e.v.; zie verder 
M. Kaser, ‘Das Geld im römischen Sachenrecht’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 
1961, p. 174, nt. 13 en Kaser 1977, p. 75.

83. Zie D. 46,3,78; hierover ook Zwalve 1996, p. 85.
84. D. 42,5,24,2.
85. Zie D. 12,1,14.
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die zonder toestemming van zijn pater familias of voogd geld had uitgeleend, 
of juist geleend geld had terugbetaald.86 Ook bij niet-toegestane uitgaven door 
een slaaf, was een revindicatie van geldstukken mogelijk. Een dergelijke beta-
ling miste goederenrechtelijke werking, omdat de betaler andermans geld had 
aangewend. 

Bij een ‘gewone’ betaling, dat wil zeggen een betaling door een handelingsbe-
kwame persoon met eigen geld, kwam een revindicatie niet aan de orde. Het 
toestaan van terugvordering werd louter aan de hand van een condictie beoor-
deeld. Een eenvoudig voorbeeld biedt degene die wilde terugvorderen, omdat 
hij niet-verschuldigde rentebetalingen had gedaan:87

“Als iemand ten onrechte in de mening verkeerde dat hij een hoofdsom schuldig 
was en daarover rente betaald heeft, kan hij de condictie instellen en wordt hij 
niet geacht welbewust onverschuldigd betaald te hebben.”

De condictio indebiti was op de terugvordering van toepassing. Als de rente-
bedragen in dwaling waren voldaan, kon deze condictie met succes worden 
ingesteld. Toepassing van de revindicatie werd niet overwogen. Het feit dat 
alleen het toestaan van een condictie wordt overwogen, impliceert dat een re-
vindicatie niet aan de orde was en dat de eigendom van de geldstukken dus 
was overgegaan. Het geld was door de betaling in eigendom overgegaan, terwijl 
een grond voor de betaling ontbrak. Kaser heeft aangenomen dat een betaling 
in het Romeinse recht normaal gesproken een abstract karakter had.88 Zij was 
werkzaam en had eigendomsoverdracht tot gevolg, ongeacht de afwezigheid 
van een daadwerkelijke verplichting om te betalen. Als iemand een vermeen-
de schuld voldeed of voor een tegenprestatie geldstukken betaalde, ging het 
eigendomsrecht hiervan vermoedelijk op die grond over. De betaling zelf hield 
eigendomsoverdracht in, zodat sprake was van een betalingstitel. De betaler 
diende met een condictie een gelijk bedrag terug te vorderen. 

De schenking aan de echtgenoot laat zien dat soms goederenrechtelijk effect 
werd onthouden aan een betaling van geld in strijd met de wet. Kaser verklaart 
dit feit aan de hand van de verstrekkende gevolgen van het verbod:89

“Die Verbotsnorm gegen Schenkungen unter Ehegatten greift so tief, daβ sie 
auch der Geldtradition die Wirkung entzieht.”

86. Zie D. 12,1,14; D. 12,6,26,9; D. 14,6,3,2; D. 14,6,9,1; D. 12,6,29; Gaius 2,82; D. 46,3,14,8.
87. D. 12,6,26,2 Ulpianus libro 26 ad edictum. Si quis falso se sortem debere credens 

usuras solverit, potest condicere nec videtur sciens indebitum solvisse.
88. Kaser 1961, p. 213 e.v.
89. Kaser 1961, p. 224.
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Deze uitsluiting van acties na een schenking tussen echtgenoten kan inderdaad 
volgen uit het bijzondere karakter van het verbod en het idee dat een schenking 
tussen echtgenoten hoe dan ook moest worden teruggedraaid. Of andere wet-
telijke verboden zulke sterke werking hadden en aan eigendomsoverdracht in 
de weg stonden, valt te betwijfelen. Er lijkt een speciale aanleiding nodig om 
het eigendomsrecht van geldstukken niet over te laten gaan. Bij de meeste be-
talingen van geld in strijd met de wet kan worden aangenomen dat overdracht 
plaatsvond en dat de betaler een condictie moest instellen om terug te vorderen. 

2.11 Enige conclusies over onwettigheid

In het voorgaande zijn verschillende perfecte en imperfecte wettelijke verboden 
besproken. Hieruit blijkt dat niet de perfectie of imperfectie van de geschon-
den norm beslissend was voor het instellen van een condictie, maar veeleer de 
strekking van de norm. De achterliggende redenen voor een wettelijk verbod 
oefenden beslissende invloed uit op de mogelijkheid om met een condictie 
terug te vorderen.

Er kon sprake zijn van civielrechtelijke of praetorische nietigheid. In het eerste 
geval werd een actie geweigerd aan de eiser die nakoming van een onwettige 
overeenkomst eiste. In geval van praetorische nietigheid kon ook een actie aan 
de eiser worden ontzegd, of kon de debiteur een exceptie aan de wet ontlenen 
en zo een op de overeenkomst gebaseerde vordering afweren. De overeenkomst 
in kwestie was naar civiel recht geldig, maar de werking ervan kon worden ont-
kracht. Bij de minder perfecte wetten gold hetzelfde. De overeenkomst kon ook 
hier opzij worden gezet, hoewel zij naar civiel recht als geldig werd beschouwd. 
Daarenboven was er nog een sanctie voor de wetsovertredende partij. Het on-
derscheid tussen de verschillende soorten wettelijke verboden was vooral tech-
nisch van aard. Het rechtsgevolg was steeds dat er niet met succes een actie kon 
worden ingesteld op basis van de met de wet strijdige overeenkomst. Het ver-
schil tussen perfecte en imperfecte normen kan vooral worden verklaard door 
de rol die het praetorische recht speelde als aanvulling op de rechtsbronnen van 
het ius civile.90 De rechtsgevolgen van een praetorisch nietige overeenkomst 
verschilden niet fundamenteel van een civielrechtelijk nietige overeenkomst:91

“Praktisch also hat es den gleichen Effekt, ob ich zahle, was ich überhaupt nicht 
schulde oder was wegen ein Dauereinrede von mir nicht verlangt werden kann; 
der eigentliche Leistungszweck muß in beiden Fällen als verfehlt gelten. Dies 

90. Kaser, RP I, p. 208.
91. F. Schwarz, Die Grundlage der condictio im klassischen römischen Recht, Münster 

1952, p. 38; vgl. F. Pringsheim, ‘Subsidiarität und Insolvenz’, SZ 1920, p. 258.



Terugvordering naar Romeins recht   

33

findet seinen Ausdruck in der Zuverfügungstellung desselben Rechtsmittels 
für beide Fälle.”

De grondslag voor een wettelijk verbod speelde bij de terugvordering van in 
strijd met het verbod gedane betalingen een essentiële rol. Voor het instellen 
van een condictie was relevant of een algemeen belang werd behartigd of dat 
de wetgeving diende ter bescherming van een bepaalde, economisch zwakkere 
partij. Zo werd door de Lex Cincia de economisch afhankelijke beschermd te-
gen de machtspositie van de begiftigde wederpartij. Een verrichte betaling kon 
als onverschuldigd worden teruggevorderd. Alleen als de gedaagde wist van de 
exceptie en desondanks een geldbedrag schonk, was geen condictie mogelijk.92 

De condictio indebiti was over het algemeen de toepasselijke actie na een beta-
ling in strijd met een wettelijk verbod. Een willens en wetens verrichte prestatie 
kon niet met deze condictie worden teruggevorderd. Bij de bespreking van de 
positie van de Romeinse lener, die meer dan de toegestane rente betaalde, bleek 
dat deze het teveel betaalde op grond van de condictio indebiti kon terugvor-
deren. De Romeinse wetgeving was bedoeld om hem te beschermen en aan de 
dwalingseis werden geen hoge eisen gesteld, zodat terugvordering mogelijk was. 
Het feit dat iemand de hem beschermende wetgeving niet kende, stond aan het 
instellen van de condictie niet in de weg. Hoewel sprake was van rechtsdwaling, 
werd terugvordering toch toegestaan. Dezelfde bescherming genoot een vrouw 
die zich borg had gesteld. 

Bij normen die een algemeen belang beschermden, kon zonder uitzondering 
worden teruggevorderd. Om deze onbeperkte terugvordering mogelijk te ma-
ken, werd de terugvordering niet aan de hand van de condictio indebiti maar aan 
de hand van de condictio sine causa beoordeeld. De dwalingseis speelde geen 
enkele rol en de wetsovertreder kon hoe dan ook terugvorderen. Het behoud 
van een prestatie werd als ongegrond gezien en er kon altijd een condictie 
worden ingesteld.

2.12 Betalingen voor een tegenprestatie: innominaatcontracten

Na de behandeling van overeenkomsten in strijd met de wet, komen in het 
vervolg overeenkomsten in strijd met de goede zeden aan de orde. Een contract 
in strijd met de goede zeden was over het algemeen nietig, zoals een stipulatio 
waarbij iemand toezegde om een misdrijf te plegen.93 Door het onzedelijke 
karakter van de overeenkomst ontstonden er geen rechten en plichten, maar 
uiteraard kon de opdrachtgever tot betaling overgaan. De terugvordering van 

92. Vgl. D. 12,6,24.
93. Zie bijv. D. 45,1,26.
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een dergelijke betaling werd in het Romeinse recht beheerst door een ‘eigen’ 
condictie, namelijk de condictio ob turpem causam. Deze condictie besloeg 
de terugvordering van hetgeen was ontvangen op grond van een onzedelijke 
oorzaak. 

Het klassieke Romeinse recht kende een gesloten stelsel van overeenkomsten, 
dat wil zeggen afspraken waarvan nakoming kon worden gevorderd.94 Ook bui-
ten deze erkende contracten konden afspraken worden gemaakt en uitgevoerd. 
Deze transacties werden onder de noemer van de dationes ob rem gebracht.95 
Er werd hierbij meestal een zaak of een geldbedrag gegeven om iemand tot een 
tegenprestatie te bewegen. Zo kon bijvoorbeeld geld worden betaald om een 
ander te weerhouden een proces te starten of om iemand ertoe te bewegen een 
slaaf vrij te laten.96 Deze afspraken hadden niet de status van contract, tenzij zij 
in de bindende vorm van een stipulatio waren aangegaan.97 

Over het algemeen waren de dationes ob rem betalingen waarbij iemand voor 
een tegenprestatie betaalde.98 Een dergelijke betaling viel in het klassieke recht 
buiten het contractenrecht, omdat zij geen verplichting tot het verrichten van 
de tegenprestatie in het leven riep.99 Als de ontvanger van een betaling de door 
hem toegezegde tegenprestatie niet verrichtte, kon hij niet worden aangespro-
ken tot nakoming. Hij had echter geen recht op het behoud van de ontvangen 
prestatie. Hij was aansprakelijk tot teruggave van het ontvangene en kon hiertoe 
worden aangesproken met de condictio ob rem.

Het stelsel met een beperkt aantal contracten werd in de post-klassieke tijd door 
de afdwingbaarheid van zogenaamde innominaatcontracten ‘opengebroken’.100 
De innominaatcontracten waren reële contracten, die niet van oudsher onder 
de benoemde contracten zoals de koopovereenkomst of de stipulatio werden 
geschaard. In de derde eeuw n.C. werden dationes ob rem afdwingbaar gemaakt. 
De innominaatcontracten waren gegroeid uit rechtsverhoudingen, die niet door 

94. Vgl. par. 2.3.
95. Honsell, p. 73 e.v.
96. Zie D. 12,4,1,pr.
97. Als voor een tegenprestatie een geldbedrag werd beloofd, dienden twee stipula-

tiones te worden gesloten. De stipulatio was een eenzijdige overeenkomst waarin 
slechts één partij een prestatie toezegde, bijvoorbeeld de betaling van een geldsom. 
Als deze debiteur in ruil hiervoor een tegenprestatie verwachtte, dienden partijen 
een tweede stipulatio te sluiten waarin de andere partij zich verbond tot bijvoor-
beeld de vrijlating van een slaaf.

98. Soms werd gegeven met het oog op een gebeurtenis, zoals een huwelijk en was 
sprake van een schenking onder voorwaarde.

99. Honsell, p. 74 e.v.
100. Jörs/Kunkel/Wenger, p. 342 e.v.; de post-klassieke tijd wordt vanaf de derde eeuw 

n.C. gesitueerd, zie Jörs/Kunkel/Wenger, p. 36 e.v.
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de bestaande contractuele acties werden beheerst, maar waarbij iemand wel een 
beschermenswaardig belang had.101 Iemand had bijvoorbeeld een zaak gegeven 
om een slaaf vrij te krijgen. De betaler had dan een gerechtvaardigd belang bij 
de prestatie van de ander. Hij kon de zaak aan de praetor voorleggen, die een 
op de feiten toegesneden actie kon toestaan.102 In de bronnen wordt gesproken 
van de actio in factum civilis, actio civilis incerta of actio praescriptis verbis.103 
Onder deze laatste naam, de actie met de inleidende bewoordingen, zou de actie 
bekend worden in de na-klassieke tijd. 

De innominaatcontracten hadden een aparte status. Degene die presteerde met 
het oog op een tegenprestatie die niet was verricht, had een keuzemogelijkheid. 
Hij kon nakoming vorderen met de actio praescriptis verbis. De ‘oude’ condictio 
ob rem bleef hiernaast bestaan. De eiser kon ervoor kiezen zijn eigen prestatie 
terug te vorderen, in plaats van om nakoming te vragen. De condictie, waarmee 
de eigen prestatie kon worden teruggevorderd, werd in de Digesten onder de 
naam condictio causa data causa non secuta gerubriceerd.104

2.13 Toepasselijkheid van de condictio ob turpem causam

Iedere denkbare tegenprestatie kon tot voorwerp van een datio ob rem worden 
gemaakt. Als iemand had betaald voor bijvoorbeeld een vrijlating, kon hij de 
condictio causa data causa non secuta of condictio ob rem instellen, als het doel 
van de betaling niet werd verwezenlijkt. Paulus bracht onderscheid aan tussen 
betalingen voor een eerbare en een onzedelijke tegenprestatie:105

“Alles wat gegeven wordt, wordt gegeven wegens een verwachte tegenprestatie of 
een oorzaak. Is het wegens een tegenprestatie, dan betreft het een onzedelijke 
of een eerbare tegenprestatie; onzedelijk in die zin dat er of sprake is van 
onzedelijk gedrag van de gever maar niet van de ontvanger, of slechts van de 
ontvanger maar niet tevens van de gever, of van beiden.”

De dationes ob rem honestam en dationes ob rem inhonestam hadden gemeen 
dat er een afspraak aan de datio voorafging. Het was bijvoorbeeld mogelijk dat 
iemand niet voor een vrijlating maar voor een misdrijf betaalde. De transactie 
was ongeldig vanwege de onzedelijkheid. De terugvordering van een dergelijke 

101. Zie bijv. D. 19,5,2 e.v. en D. 19,5,11.
102. Hierover Kaser, RP I, p. 582; Zimmermann, p. 533.
103. Jörs/Kunkel/Wenger, p. 342; Kaser, RP I, p. 582 e.v.
104. Digestentitel 12,4; Codextitel 4,6 heeft als opschrift condictio ob causam datorum.
105. D. 12,5,1,pr. Paulus libro decimo ad Sabinum. Omne quod datur aut ob rem datur 

aut ob causam, et ob rem aut turpem aut honestam: turpem autem, aut ut dantis 
sit turpitudo, non accipientis, aut ut accipientis dumtaxat, non etiam dantis, aut 
utriusque.
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betaling werd beheerst door eigen regels, die in de Justiniaanse indeling onder 
de condictio ob turpem causam werden geschaard. Deze condictie is verwant 
aan de condictio causa data causa non secuta. Bij beide acties werd voor een 
tegenprestatie gegeven. De twee condicties kenden echter een verschillend toe-
passingsgebied en de beoordeling van de terugvordering vond op verschillende 
wijze plaats. 

Bij de condictio causa data causa non secuta was met het oog op een geoorloofde 
tegenprestatie gegeven, die niet was gevolgd. Het niet-bereiken van het geoor-
loofde doel was de grondslag voor het instellen van de condictie. De condictio ob 
turpem causam kende een andere grondslag voor aansprakelijkheid, namelijk 
de onzedelijke ontvangst van een prestatie. Het was niet relevant of de tegen-
prestatie, met het oog waarop was gegeven, was verricht.106 Het toepassingsge-
bied van de condictio ob turpem causam was beperkt tot vergaande inbreuken 
op de goede zeden.107 Aan de inbreuk op de goede zeden waren ook strafrechte-
lijke consequenties verbonden, zoals ontneming van iemands vermogen. Verder 
kon de overtreder infaam worden verklaard en zijn burgerrechten verliezen.108 

Als er onzedelijkheid in het spel was, verliep de terugvordering volgens eigen 
regels waarbij de motieven van partijen centraal stonden. Het ging er niet om 
dat een niet-bestaande schuld was voldaan; de ongeoorloofdheid van de trans-
actie maakte dat sprake was van een eigen ‘gevalstype’:109

“Het type ob turpem causam staat als het ware hiërarchisch boven de ande-
re typen en de niet-getypiseerde gevallen. Indien er turpis causa is, kan de 
gever niet kiezen zich liever te baseren op indebiti solutio of op de andere 
condictiogevallen.”

De condictio ob turpem causam was van toepassing als was betaald voor vergrij-
pen tegen de zedelijkheid.110 Deze vergrijpen waren zo ernstig dat de terugvor-
dering op een eigen grondslag werd beoordeeld. Met andere woorden: als de 

106. Zie D. 12,5,1,2. Anders P. Bufe, ‘Par. 817 Satz 2 BGB’, AcP 1958, p. 240 e.v.; Bufe zag 
de reden voor weigering van terugvordering in het uitblijven van de tegenprestatie; 
voor tegenwerpingen, zie Honsell, p. 87; H. Niederländer, ‘Nemo turpitudinem 
suam allegans auditur’ in Ius et Lex: Festgabe für Max Gutzwiller, Basel 1959, p. 623-
624, nt. 9.

107. Hierover M. Kaser, ‘Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen römi-
schen Recht’, SZ 1940, p. 110 e.v.

108. Zie Schwarz, p. 169.
109. Chorus, p. 85.
110. Vgl. H.H. Seiler, ‘§817 S.2 BGB und das römische Recht’, in: Festschrift für Wilhelm 

Felgenträger, Göttingen 1969, p. 383.
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turpis causa eenmaal was vastgesteld, werd de terugvordering door de condictio 
ob turpem causam beheerst en waren andere condicties uitgesloten.

Bij de vraag of iemand na een datio ob rem inhonestam kon terugvorderen, 
ging het erom wie van de partijen zich onzedelijk had gedragen. Hierbij moet 
worden aangetekend dat het overhandigen van geldstukken of zaken niet on-
zedelijk was. De datio was met andere woorden zedelijk neutraal. Het met de 
betaling beoogde doel, te weten de beoogde tegenprestatie, was soms minder 
deugdzaam.111 De motieven van de partijen maakten de transactie onzedelijk. 
Deze motieven waren beslissend bij de mogelijkheid om de condictio ob turpem 
causam in te stellen. Als iemand geld ontving om geen misdrijf te plegen, han-
delde alleen hij onbetamelijk.112 De ontvanger perste zijn wederpartij af door 
zich voor deze ‘prestatie’ te laten betalen. De betaler van het geld kon dan ook 
het betaalde geld terugeisen met een condictie. Als geld werd betaald om ie-
mand wel een misdrijf te laten plegen, handelde zowel de gever als de ontvanger 
onbetamelijk. Beide partijen hadden oneerbare motieven. Bij een dergelijke 
wederzijdse onbetamelijkheid kon de ontvanger niet worden aangesproken tot 
terugbetaling.

2.14 Contract en onzedelijkheid

Onzedelijke motieven maakten een overeenkomst nietig, ook als deze was aan-
gegaan in de vorm van een verbale overeenkomst. Het gesloten contract was 
ongeldig en er kon geen actie tot nakoming worden ingesteld, zoals bij een 
stipulatio waarbij iemand toezegde een misdrijf te zullen begaan in ruil voor 
betaling.113 Ook het consensuele contract van lastgeving was nietig, als de last-
nemer een ‘onzedelijke opdracht’ op zich nam:114

“Lastgeving tot een onzedelijke aangelegenheid kan niet bestaan en derhalve 
kan dan met de onderhavige actie niet geprocedeerd worden.”

Voor een maatschapsovereenkomst met een ongeoorloofd doel gold hetzelf-
de.115 Een contract van lastgeving en maatschap was dus ongeldig, als het een 
onzedelijk doel had. Om de nietigheid vast te stellen moesten de motieven van 

111. Zie F. Hoffmann, Die Lehre vom titulus und modus adcquirendi, und von der iusta 
causa traditionis, Wenen 1873, p. 126 en J. Macqueron, L’histoire de la cause immo-
rale ou illicite dans les obligations en droit romain, Parijs 1924, p. 121.

112. Vgl. D. 12,5,2,pr.
113. Zie hierboven par. 2.1; de wederpartij had de verplichting tot betaling dan in een 

andere stipulatio op zich genomen.
114. D. 17,1,6,3 Ulpianus libro trigensimo uno ad edictum. Rei turpis nullum mandatum 

est et ideo hac actione non agetur. Vgl. Gaius 3,157.
115. D. 17,2,57. 
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partijen worden beoordeeld. Bij een koop speelde het oogmerk van partijen in 
beginsel geen rol. De beweegredenen die partijen bij het sluiten van de koop 
hadden, waren niet relevant.116 Alleen als de gekochte zaak uitsluitend voor een 
misdadig doel kon worden gebruikt, was de overeenkomst nietig:117

“Sommigen menen dat geen koop van kwaadaardig gif kan worden gesloten, 
omdat ook een vennootschaps-of lastgevingsovereenkomst met een misdadig 
doel geen enkele rechtskracht heeft. Die opvatting kan zeker als juist beschouwd 
worden, wanneer het gaat om giftige stoffen die op geen enkele wijze door 
toevoeging van een andere stof voor ons bruikbaar kunnen zijn; maar het 
oordeel kan anders luiden bij die welke door menging met andere stoffen zozeer 
hun schadelijke karakter verliezen dat daaruit tegengiffen of andere heilzame 
geneesmiddelen kunnen worden gemaakt.”

Als iemand een gif kocht dat louter op schadelijke wijze kon worden gebruikt, 
stonden zijn kwade intenties vast. Anders dan bij de koop van bijvoorbeeld een 
zwaard was duidelijk dat de koper met de giftige stof alleen maar onheil zou 
kunnen aanrichten.

Een stipulatio kon op twee manieren in strijd met de goede zeden komen. Par-
tijen konden een onzedelijke prestatie tot voorwerp van de overeenkomst ma-
ken, waardoor de overeenkomst nietig was. De stipulatio was dan wegens de 
onzedelijkheid ongeldig.118 Een ingestelde actie tot nakoming werd ambtshalve 
door de praetor geweigerd:119

“Wij weten dat over het algemeen onzedelijke stipulaties van nul en generlei 
waarde zijn,
bijvoorbeeld als iemand belooft een moord of heiligschennis te zullen begaan. 
Het behoort dan ook tot de ambtsplicht van de praetor om een actie op grond 
van dergelijke verbintenissen te weigeren.”

116. Honsell, p. 78.
117. D. 18,1,35,2 Gaius libro decimo ad edictum provinciale. Veneni mali quidam putant 

non contrahi emptionem, quia nec societas aut mandatum flagisiosae rei ullas vires 
habet: quae sententia potest sane vera videri de his quae nullo modo adectione 
alterius materiae usu nobis esse possunt: de his vero quae mixta aliis materiis adeo 
nocendi naturam deponunt, ut ex his antidoti et alia quaedam salubria medica-
menta conficiantur, aliud dici potest. Hierover P. Lotmar, Der unmoralische Vertrag, 
Leipzig 1896, p. 32 e.v.

118. Lotmar, p. 41.
119. D. 45,1,26 Ulpianus libro quadragesimo ad Sabinum. Generaliter novimus turpes 

stipulationes nullius esse momenti: D. 45.1.27, pr. Pomponius libro vicensimo se-
cundo ad Sabinum. Veluti si quis homicidium vel sacrilegium se facturum promittat. 
Sed et officio quoque praetoris continetur ex huiusmodi obligationibus actionem 
denegari. Vgl. D. 45,1,123. Zie ook Kaser 1977, p. 77 e.v.
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Er kon ook sprake zijn van een abstracte stipulatio waarin alleen de verplichting 
van de belover was opgenomen, zonder dat de grondslag hiervoor werd ge-
noemd.120 Iemand zegde bijvoorbeeld betaling van 10.000 sestertiën toe, zonder 
dat hij de reden hiervoor in de stipulatio vermeldde. Het contract was in dat 
geval geldig tot stand gekomen, ook als het oogmerk van partijen onzedelijk 
was, zoals wanneer in ruil voor de beloofde betaling een misdrijf zou worden 
gepleegd. 

Als de onzedelijke motieven van de partijen bij de stipulatio bekend waren, 
slaagde een actie tot nakoming niet. De praetor kon een exceptie in de formule 
opnemen om een actie op grond van de stipulatio af te weren. De abstracte 
stipulatio in strijd met de goede zeden kan worden beschouwd als praetorisch 
nietig.121 De overeenkomst was naar de regels van het ius civile tot stand geko-
men, maar de praetor kon haar werking in een procedure ongedaan maken. 
Bij de terugvordering werd de stipulatio weggedacht. Dit ‘wegdenken’ blijkt 
uit de volgende tekst van Paulus, over de gevolgen van een stipulatio met een 
onzedelijke oorzaak:122

“Stel dat u wegens een onzedelijke oorzaak Titius iets beloofd hebt. U kunt hem 
dan weliswaar, als hij vordert, met de exceptie wegens wangedrag of met een 
op de feiten toegesneden exceptie afwijzen, maar als u betaald hebt, kunt u 
niet terugvorderen; immers, na het vervallen van de naastbijgelegen oorzaak 

-de stipulatie-, die wegens een exceptie zonder gevolg gebleven zou zijn, bleef 
de oorspronkelijke oorzaak -te weten het onzedelijk gedrag- nog over. Verder 
is, als er zowel bij de gever als bij de ontvanger sprake is van een onzedelijke 
oorzaak, de positie van de bezitter het sterkst en is daarom terugvordering niet 
mogelijk, ook al is er op grond van stipulatie betaald.”

De belover van de prestatie kon een op de stipulatio gebaseerde actie afweren. 
Als hij desondanks presteerde, werd de stipulatie bij de terugvordering buiten 
beschouwing gelaten. Er werd gekeken naar wat Paulus als de ‘oorspronkelijke 
oorzaak’ aanduidde: deze oorzaak bestond uit de onzedelijke motieven van 
partijen. Deze onzedelijkheid beheerste de terugvordering en leidde tot toe-
passing van de condictio ob turpem causam. Als sprake was van ernstige strijd 
met de goede zeden, was zij de toepasselijke condictie. Het slagen van de actie 

120. Zie Schulz, p. 479.
121. Vgl. par. 2.5.
122. D. 12,5,8 Paulus libro tertio quaestionum. Si ob turpem causam promiseris Titio, 

quamvis, si petat, exceptione doli mali vel in factum summovere eum possis, tamen 
si solveris, non posse te repetere, quoniam sublata proxima causa stipulationis, quae 
propter exceptionem inanis esset, pristina causa, id est turpitudo, superesset: porro 
autem si et dantis et accipientis turpis causa sit, possessorem potiorem esse et ideo 
repetitionem cessare, tametsi ex stipulatione solutum est.
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hing af van de vraag wie zich onzedelijk had gedragen. In het geval van een 
onder dwang aangegane stipulatio in strijd met de goede zeden, waarbij iemand 
onder druk een belofte deed en presteerde, was er geen sprake van wederzijdse 
onbetamelijkheid.123 Het was dan de crediteur die onzedelijk handelde door 
de wederpartij af te persen. De prestant kon zodoende het gegevene met de 
condictie terugvorderen. De formeel geldige, maar afgeperste stipulatio werd 
buiten beschouwing gelaten:124

“In het Romeinsche recht immers staat de condictie op zich zelf, ontbreekt de 
tussenschakel der nietige overeenkomst tusschen onzedelijkheid en terugvor-
dering. Deze is onmiddellijk gegrond op de onzedelijke ontvangst en ook alleen 
daarop.”

De condictie werd toegewezen en gebaseerd op de onzedelijke ontvangst van de 
prestatie. Het feit dat partijen eventueel een overeenkomst, zoals een stipulatio, 
hadden gesloten, had geen betekenis. De contractuele relatie tussen partijen 
was nietig door de strijd met de goede zeden en speelde bij de terugvordering 
geen rol. Bij de beoordeling van de condictio ob turpem causam werd enkel het 
gedrag van partijen bekeken.

2.15 De betaling voor een reeds verschuldigde prestatie

Het toepassingsgebied van de condictio ob turpem causam viel in twee cate-
gorieën uiteen.125 De eerste categorie bestond uit betalingen waarmee iemand 
werd aangespoord tot bepaald gedrag, zonder dat een voorafgaande rechtsver-
houding tussen partijen aanwezig was. Er werd bijvoorbeeld aan een rechter 
betaald om een gunstig vonnis te verkrijgen of er werd betaald om gepleegd 
overspel te verzwijgen.126

De tweede categorie bestond uit betalingen waarbij werd gegeven om een an-
der te bewegen tot een prestatie die hij reeds verschuldigd was. Er was dan een 
verbintenis aanwezig, die voortvloeide uit een overeenkomst of testament. Als 
de crediteur betaalde voor een reeds verschuldigde prestatie, werd hij in feite 

123. Zie D. 12,5,7.
124. Van Oven 1933, p. 428.
125. Zie bijv. A. von Brinz, Lehrbuch der Pandekten (2e dr.), Bd. 2,2, Erlangen 1882, 

p. 532; Zimmermann, p. 845.
126. Zie D. 12,5,3 en D. 12,5,4,1.



Terugvordering naar Romeins recht   

41

afgeperst en kon hij terugvorderen. Het hing van de bestaande rechtsverhou-
ding af welke actie hij tot zijn beschikking had:127

“Als ik u kledingstukken om ze te gebruiken in bruikleen heb gegeven en aan 
u naderhand de waarde ervan betaald heb om ze terug te krijgen, kan ik 
terecht met de condictie procederen, aldus is als advies gegeven. Hoewel er 
namelijk met het oog op een tegenprestatie gegeven is en deze gevolgd is, is er 
toch onzedelijk gegeven.
Als u geld aangenomen hebt om een zaak af te geven die aan u verhuurd, door 
u verkocht of door u in het kader van lastgeving ontvangen is, zal ik tegen u 
de actie op grond van verhuur, koop of lastgeving hebben. Maar als ik u geld 
gegeven heb om te bereiken dat u mij afgeeft wat u op grond van testament of 
stipulatie verschuldigd was, zal uit dien hoofde de condictie voorhanden zijn 
voor niet meer dan het gegeven geld. Dit schrijft ook Pomponius.”

Welke actie moest worden ingesteld om het bijbetaalde geld terug te krijgen, 
hing van de rechtsverhouding tussen partijen af. Er kon sprake zijn van een 
door de bona fides beheerste rechtsverhouding, zoals bij koop, huur of last-
geving. Alles wat de debiteur op grond van de goede trouw was verschuldigd, 
kon in een procedure worden opgeëist. Ook extra betalingen die de debiteur 
had ontvangen, konden worden teruggevorderd. Zo kon een koper die had 
bijbetaald om de verkoper tot levering aan te sporen, zowel de gekochte zaak 
als het extra betaalde met een actie uit koop opeisen. Hetzelfde gold voor een 
verhuurder of een lastgever die had betaald om ‘zijn’ zaak terug te krijgen.128 De 
crediteur kon met een contractuele actie zowel de reeds verschuldigde prestatie 
als het bijbetaalde vorderen.129 Hij had geen belang bij een condictie.

Bij rechtsverhoudingen die niet door de goede trouw, maar door het stren-
ge recht werden beheerst, was de condictio ob turpem causam daarentegen de 
enige actie om een afgeperste betaling terug te vorderen. De formula van een 
strengrechtelijke actie bevatte niet de clausule dat de gedaagde in geval van 
veroordeling datgene moest doen wat de goede trouw meebracht. Hierdoor kon 
een dergelijke actie, zoals de actie op grond van testament of stipulatio, louter 

127. D. 12,5,9,pr. Paulus libro quinto ad Plautium. Si vestimenta utendi tibi commodavero, 
deinde pretium, ut reciperem, dedissem, condictione me recte acturum responsum 
est: quamvis enim propter rem datum sit et causa secuta sit, tamen turpiter datum est. 
D. 12,5,9,1 Si rem locatam tibi vel venditam a te vel mandatam ut redderes, pecuniam 
acceperis, habebo tecum ex locato vel vendito vel mandati actionem: quod si, ut id, 
quod ex testamento vel ex stipulatu debebas, redderes mihi, pecuniam tibi dederim, 
condictio dumtaxat pecuniae datae eo nomine erit. Idque et Pomponius scribit. 

128. Idem voor acties uit bruikleen en bewaargeving, zie D. 27,3,5.
129. Een andere mogelijkheid was om de verhuurde of uitgeleende zaak met de revin-

dicatie op te eisen. 
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worden gebruikt om datgene op te eisen wat op grond van het testament of de 
stipulatio was verschuldigd. Indien de crediteur geld had bijbetaald voor de 
verschuldigde prestatie, kon hij de condictio ob turpem causam instellen om 
dit terug te krijgen.

De legataris aan wie een erflater een zaak had toebedeeld, kon een weigerachtige 
erfgenaam aanspreken met een actie uit testament. De rechter die deze streng-
rechtelijke actie beoordeelde, keek alleen naar datgene wat de gedaagde op 
grond van het testament verschuldigd was, zoals de afgifte van een gelegateerde 
zaak. Zaken die buiten het testament vielen, moesten met een aparte actie wor-
den opgeëist. Als de legataris had bijbetaald om de erfgenaam tot uitvoering van 
het testament te bewegen, kwam de condictio ob turpem causam in het spel. Met 
de condictie kon het extra betaalde worden teruggevorderd.130 Een erfgenaam 
hoorde zich niet te laten betalen voor het uitvoeren van een testamentaire ver-
plichting en had geen recht om dit geld te behouden.

2.16 Betalingen voor een onzedelijk doel

De belangrijkste categorie waarop de regels aangaande de condictio ob turpem 
causam van toepassing waren, bestond uit betalingen voor een onzedelijk doel, 
waarbij geen voorafgaande rechtsverhouding tussen de partijen bestond. In de 
aan de condictio ob turpem causam gewijde teksten treft de lezer een catalo-
gus van ernstige delicten aan.131 Om maar enkele voorbeelden te noemen: het 
was onzedelijk om te betalen voor sacrilegium, homicidium, furtum, stuprum, 
concussio of incestum. Dat wil zeggen dat er was gegeven met het oog op hei-
ligschennis, moord, diefstal, ontucht, afpersing of incest. In geval van strijd 
met de goede zeden kon in het Romeinse recht alleen worden teruggevorderd 
als de motieven van de eiser niet oneervol waren. Iemand die geld had betaald 
voor een misdrijf, kon geen condictie instellen, zodat het geld in handen van de 
ontvanger bleef.132 Als de eiser niets verkeerd had gedaan en slechts de ontvan-
ger zich onzedelijk had gedragen, slaagde de condictio ob turpem causam wel:133

130. Hetzelfde samenspel tussen acties is te zien bij een niet-nagekomen stipulatio; 
de crediteur kon de toegezegde prestatie met een condictie opeisen en het extra 
betaalde met een tweede condictie, de condictio ob turpem causam.

131. Voornamelijk in Digestentitel 12,5 en Codextitel 4,7; zie ook Schwarz, p. 173 e.v.
132. Tenzij de verdiensten langs strafrechtelijke weg alsnog aan de gedaagde werden 

ontnomen. Over deze mogelijkheid, zie bijv. Mommsen, p. 1005 e.v.
133. D. 12,5,4,2 Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum. Quotiens autem solius 

accipientis turpitudo versatur, Celsus ait repeti posse: veluti si tibi dedero, ne mihi 
iniuriam facias. Zie ook D. 12,5,1,2.
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“Maar telkens wanneer er alleen bij de ontvanger sprake is van onzedelijk ge-
drag, kan er, naar Celsus zegt, teruggevorderd worden, bijvoorbeeld als ik u 
heb gegeven om te bereiken dat u mij niet onrechtmatig krenkt.”

Wanneer beide partijen vuile handen hadden, werd de vordering afgewezen. 
De gedaagde werd vrijgesproken en kon datgene wat hij op schandelijke grond 
had verworven, behouden:134

“Wanneer er sprake is van onzedelijk gedrag van zowel de gever als de ontvan-
ger, zeggen wij dat er niet teruggevorderd kan worden, bijvoorbeeld als er geld 
wordt gegeven om te bereiken dat er op een slechte wijze vonnis wordt gewezen.”

In bovenstaande tekst van Ulpianus hebben beide partijen onzedelijk gehan-
deld. Een procespartij had geprobeerd de rechtsgang te frustreren door de 
dienstdoende rechter om te kopen. De ontvangende rechter pleegde een ambts-
misdrijf door zich om te laten kopen.135 Hij hoefde echter niets aan de omkoper 
terug te betalen, want beide partijen hadden zich schandelijk gedragen. In geval 
van wederzijdse onbetamelijkheid prevaleerde de feitelijke toestand en bleef 
het betaalde geld in handen van de gedaagde. De afwijzing van de condictie en 
het behoud van het geld door de gedaagde bij wederzijdse onbetamelijkheid 
kwamen tot uitdrukking in de zogenaamde in pari causa-regel: in pari causa 
possessor potior haberi debet, ofwel bij een gelijke positie moet de bezitter als 
de sterkste partij worden beschouwd.136

Als slechts de eiser onbehoorlijk had gehandeld, kon hij uiteraard geen condic-
tie instellen. Kenmerkend voor de genuanceerde manier waarop het verschil 
tussen wederzijdse en eenzijdige onbetamelijkheid werd benaderd door de Ro-
meinse juristen, was de betaling aan een prostituee:137

“Hetgeen echter aan een prostituee gegeven wordt, kan niet teruggegeven wor-
den, zoals Labeo en Marcellus schrijven, maar dan wel op grond van een nieuw 
argument: niet op grond van het feit dat er sprake is van onzedelijk gedrag 
van beide partijen, maar van het feit dat daarvan alleen aan de kant van de 

134. D. 12,5,3 Paulus libro decimo ad Sabinus. Ubi autem et dantis et accipientis turpi-
tudo versatur, non posse repeti dicimus: veluti si pecunia detur, ut male iudicetur.

135. Meer over de mogelijkheid om het smeergeld van de rechter terug te vorderen in 
par. 2.19 e.v.

136. Aldus de formulering van D. 50,17,128,pr.; meer over deze regel in par. 2.17 e.v.
137. D. 12,5,4,3 Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum. Sed quod meretrici datur, 

repeti non potest, ut Labeo et Marcellus scribunt, sed nova ratione, non ea, quod 
utriusque turpitudo versatur, sed solius dantis: illam enim turpiter facere, quod sit 
meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix. 
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gever sprake is; de vrouw handelt namelijk wel onzedelijk omdat zij prostituee 
is, maar zij ontvangt niet onzedelijk, nu zij prostituee is.”

In deze tekst komen twee opvattingen naar voren. Volgens de oude leer van 
Labeo en Marcellus was sprake van wederzijdse onbehoorlijkheid. De latere 
opvatting van Ulpianus is echter in de Digesten overgenomen. Volgens Ul-
pianus was het werken als prostituee onbehoorlijk. Als iemand eenmaal dit 
beroep uitoefende, was het ontvangen van geld hiervoor echter niet onzedelijk 
te noemen. Er was zodoende alleen onbehoorlijkheid van de betalende klant in 
het spel. Een prostituee handelde niet schandelijk door zich voor haar diensten 
te laten betalen.

2.17 Onzedelijkheid en terugvordering; betekenis van de in pari 
causa-regel

Als beide partijen in strijd met de goede zeden hadden gehandeld, zoals bij de 
betaling voor een misdrijf, kon niet worden teruggevorderd. Deze weigering 
van terugvordering bij wederzijdse onbetamelijkheid wordt meestal aangeduid 
als de in pari causa-regel. In het laatste boek van de Digesten is de volgende 
stelregel van Paulus opgenomen:138

“Bij een gelijke positie moet de bezitter als de sterkste partij worden beschouwd.”

Het is de vraag of in geval van wederzijdse onbetamelijkheid het bezit werkelijk 
beslissend was. In veel van de teksten waarin toepassing van de condictio ob 
turpem causam werd overwogen, was een geldbedrag betaald.139 Aangenomen 
kan worden dat een dergelijke betaling eigendomsoverdracht van de geldstuk-
ken inhield.140 De revindicatie was uitgesloten en het kwam erop aan of de 
betaler de mogelijkheid had om met een condictie een gelijk bedrag terug te 
vorderen. Deze mogelijkheid werd hem ontzegd bij wederzijdse onbetamelijk-
heid, zodat er geen verplichting bestond om geld terug te betalen.

De regel dat bij een gelijke positie de bezitter als sterkste moet worden be-
schouwd, was aan de orde als twee partijen die te goeder trouw waren elkaar 
het bezit van een zaak betwistten. Deze partijen hadden ‘een gelijke positie’ 
en maakten allebei aanspraak op de zaak. Het bezit van de zaak kon dan de 
doorslag geven. Als twee partijen van een beschikkingsonbevoegde dezelfde 

138. D. 50,17,128,pr. Paulus libro nono decimo ad edictum. In pari causa possessor potior 
haberi debet. Op de formulering van deze regel bestaan verschillende varianten; 
voor een overzicht hiervan, zie Macqueron, p. 123.

139. Zie D. 12,5,3; D. 12,5,4,4; D. 12,5,5; D. 12,5,7; D. 12,5,9,1; C. 4,7,1; C.4,7,6 en C. 4,7,7.
140. Zie par. 2.10.
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zaak hadden gekocht en te goeder trouw waren, had degene die als eerste het 
bezit had verkregen de sterkste positie.141 Indien er twee partijen waren die te 
goeder trouw van verschillende niet-eigenaars hadden gekocht, werd de bezitter 
eveneens beschermd. Beide kopers waren in pari causa, want zij hadden allebei 
te goeder trouw een zaak gekocht, niet wetend dat de verkoper geen eigenaar 
was. Bij deze ‘gelijke positie’ prevaleerde de bezitter. 

Bij het instellen van de condictio ob turpem causam was het bezit niet de be-
slissende factor. Als geld voor een onzedelijk doel was betaald, was het bezit 
van de geldstukken niet beslissend bij de terugvordering. In meerdere teksten 
waarin toepassing van de condictie wordt overwogen, wordt enkel gesteld dat, 
als partijen in pari delicto zijn, niet kan worden teruggevorderd.142 De condictie 
wordt op die grond geweigerd, maar zonder dat het bezit aan de orde komt.143 
Een goed voorbeeld biedt de volgende tekst van Paulus:144

“Wanneer er sprake is van onzedelijk gedrag van zowel de gever als de ontvan-
ger, zeggen wij dat er niet teruggevorderd kan worden, bijvoorbeeld als er geld 
wordt gegeven om te bereiken dat er op een slechte wijze vonnis wordt gewezen.” 

Bij wederzijdse onbetamelijkheid slaagde de condictie niet en bleef het geld in 
handen van de omgekochte. Door de in pari causa-regel wordt uitgedrukt dat 
geen terugvordering plaatsvond als de eiser zelf onbetamelijk had gehandeld. 
Het resultaat hiervan is dat de gedaagde niet hoeft terug te betalen. Om deze 
reden kan worden gezegd dat zijn positie uiteindelijk het sterkst is en in dit licht 
kan de in pari causa-regel het beste worden gezien. De in pari causa-regel is 
niet zozeer een regel die betrekking had op bezitsbescherming, maar betekent 
dat bij wederzijdse onbetamelijkheid de positie van gedaagde sterker was dan 
die van eiser.

2.18 Grondslag voor weigering van de condictie bij wederzijdse 
onbetamelijkheid

De vraag is waarom de condictio ob turpem causam in geval van wederzijdse 
onbetamelijkheid werd geweigerd. Door de condictie niet toe te staan, bleef het 
ontvangene in handen van de gedaagde. Deze gedaagde kon een schurk zijn die 

141. Zie D. 6,2,9,4.
142. D. 12,5,3; D. 12,5,4,pr.; D. 12,5,4,1. 
143. Schwarz stelt dan ook terecht dat de in pari causa-regel geen bezitsregel is; Schwarz, 

p. 188.
144. D. 12,5,3 Paulus libro decimo ad Sabinum. Ubi autem et dantis et accipientis turpi-

tudo versatur, non posse repeti dicimus: veluti si pecunia detur, ut male iudicetur.
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geld had aangenomen om een misdrijf te plegen. Door de terugvordering te 
blokkeren in geval van onzedelijkheid hoefde hij niet terug te betalen.145 

De grondslag voor de weigering in geval van toepassing van de in pari causa-re-
gel was ogenschijnlijk een neutrale. Honsell schetst het beeld van een terug-
trekkende rechtsorde, als beide partijen in strijd met de goede zeden hadden 
gehandeld:146

“In dieser pari-Situation resigniert die Rechtsordnung und verweigert dem 
Kläger den Rechtsschutz, der ihm nach dem Schema der condictio ob rem 
an sich zustünde. Keinesfalls ist an Strafe gedacht. Es wäre paradox, durch 
die Strafe des einen Übeltaters den anderen zu belohnen. Hinter dem Prinzip 
steckt nichts weiter, als die Vorstellung, am besten alles so zu lassen, wie es ist, 
also keine die Verhältnisse ändernde Klage zu gewähren, wenn sich Gründe 
und Gegengründe die Waage halten.”

De prestant had geen recht op bescherming en bleef met lege handen achter. 
Deze weigering is in de literatuur als ‘Rechtsschutzverweigerung’ aangeduid.147 
De ontstane rechtstoestand werd in stand gelaten en deze ‘stilstand’ werd uit-
gedrukt door de in pari causa-regel. Inderdaad bestond voor een partij die voor 
een onzedelijk doel had betaald geen rechtsbescherming.

De in de literatuur gebruikte verklaring van de terugtrekkende rechtsorde zegt 
naar mijn mening niets, omdat de reden voor de weigering van een actie niet 
wordt gegeven. Aan deze weigering lag mijns inziens een morele keuze ten 
grondslag. Het slagen van de condictio ob turpem causam was afhankelijk van 
het gedrag van de eiser. Degene die onbetamelijk handelde en vervolgens een 
actie instelde, had geen recht op bescherming. Hij had zich onbehoorlijk ge-
dragen en aan hem behoorde geen actie te toegekend. De onbehoorlijkheid van 
de eiser was reden om de condictio ob turpem causam af te wijzen. Degene die 
een ander voor een ongeoorloofd doel betaalde, was door zijn gedrag zijn geld 
kwijt, ook als de ander niet presteerde.

De weigering van terugvordering kan niet als een bestraffing worden beschouwd. 
Er was geen punitief element aan de weigering van de condictie verbonden. Het 
was niet zo dat iemand die normaal een actie ter beschikking stond, deze actie 

145. De verdiensten konden eventueel wel langs strafrechtelijke weg worden ontnomen.
146. Honsell, p. 90; vgl. Jörs/Kunkel/Wenger, p. 354 e.v.
147. Zie bijv. R. Hornung, Die Rückabwicklung gescheiterter Verträge nach französischem, 

deutschem und nach Einheitsrecht, Baden-Baden 1998, p. 184, die het argument van 
‘Rechtsschutzverweigerung’ voor het Franse recht aanhaalt; vgl. voor het Romeinse 
recht Honsell, p. 90.
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werd ‘afgenomen’. Het was enkel zo dat iemand bij een betaling voor een onze-
delijk doel geen actie toekwam. Voor bestraffing waren vergaande maatregelen 
beschikbaar. Feiten als moord, ambtelijke afpersing, diefstal en overspel, die 
voorwerp van de afspraken konden zijn bij de condictio ob turpem causam, wer-
den via aparte strafwetten gereguleerd en leidden voor de overtreder tot verban-
ning of zelfs de doodstraf.148 Ook kon het gehele vermogen worden ontnomen 
aan de dader die voor een dergelijk delict was bestraft.149 Degene tegen wie de 
condictio ob turpem causam afstuitte en die het ontvangene niet hoefde terug te 
betalen aan de eiser in een civiele procedure, raakte zijn verdiensten zodoende 
kwijt, als hij het strafbare feit inderdaad pleegde en de afspraak dus ‘nakwam’. 

2.19 Weging van onbetamelijkheid? De omkoping van een rechter in 
D. 12,5,2,2

Verschillende auteurs hebben aangenomen dat er in het Romeinse recht een 
vergelijking van onzedelijkheid plaatsvond.150 Onder andere Heck, Seiler en 
Zimmermann menen dat er sprake was van een genuanceerde benadering, 
waarbij de vergrijpen van beide partijen werden gewogen. Bij gelijke onbeta-
melijkheid slaagde de condictio ob turpem causam niet en was de ontvanger 
niet aansprakelijk. Als de eiser echter in minore delicto was, zou hij wel kunnen 
terugvorderen. Bij de toepassing van de in pari causa-regel werd aldus rekening 
gehouden met de mate van onzedelijkheid. Deze genuanceerde benadering 
wordt gebaseerd op een tweetal teksten uit de Digesten. De eerste tekst gaat over 
de omkoping van een rechter. De gever was hier iemand die een ‘eerlijke’ zaak 
had, maar desondanks voor de zekerheid de rechter iets toestopte:151 

“Maar als ik heb gegeven om te bereiken dat de rechter in een eerlijke zaak te 
mijnen gunste uitspraak doet, is weliswaar de opvatting overgeleverd dat de 
condictie van toepassing is, maar in dit geval begaat de gever tevens een mis-
drijf, want hij wordt geacht de rechter om te kopen. Nog niet zo lang geleden 
heeft onze keizer dan ook bij verordening bepaald dat hij het proces verliest.”

148. Voor een overzicht van deze wetten, zie D. 48,1,1.
149. Vgl. D. 48,20,1,pr. en D. 48,22,14,1.
150. P. Heck, ‘Die Ausdehnung des ‘§817, S. 2, auf alle Bereicherungsansprüche’, AcP 

1925, p. 39 e.v.; Seiler, p. 385 e.v.; Zimmermann, p. 847; Zie verder Van Oven 1933, 
p. 444; W. de Vos, Verrijkingsaanspreeklikheid in die Suid-Afrikaanse Reg (3e dr.), 
Kaapstad 1987, p. 23. 

151. D. 12,5,2,2 Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum. Sed si dedi, ut secundum me 
in bona causa iudex pronuntiaret, est quidem relatum condictioni locum esse: sed 
hic quoque crimen contrahit (iudicem enim corrumpere videtur) et non ita pridem 
imperator noster constituit litem eum perdere.
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De ik-figuur in de tekst is een procespartij met een eerlijke zaak, waarmee waar-
schijnlijk een winnende zaak wordt bedoeld. Om zeker van de uitkomst van de 
procedure te zijn, betaalde deze partij een geldsom aan de aangestelde rechter. 
In bovenstaande tekst van Ulpianus komt de mogelijkheid aan de orde om het 
betaalde geld terug te vorderen. De omkoper met een ‘eerlijke’ zaak beging 
een misdrijf door een rechter om te kopen en kon het betaalde smeergeld niet 
terugvorderen. Omkoping was strafbaar op grond van de in 81 v.C. ingevoerde 
Lex Cornelia de falsis.152 

De condictio ob turpem causam was van toepassing en door toepassing van de 
in pari causa-regel werd terugvordering geweigerd. Aan het einde van de tekst 
verwijst Ulpianus naar een constitutie. In 212 n.C. had keizer Caracalla veror-
dend dat iedere omkoper het proces verloor:153

“Het staat vast dat in willekeurig welke rechtszaak, of het nu een privaatrechte-
lijke, publiekrechtelijke of de keizerlijke schatkist betreffende zaak is, ongeacht 
aan wie er geld is gegeven -aan de rechter of aan de tegenpartij- diegene zijn 
actie verliest die door zijn gebrek aan vertrouwen in een juiste uitspraak zijn 
hoop inzake [de uitkomst van] het proces heeft gesteld in omkoping met geld.” 

Het proces waarvan de eiser de uitkomst door de extra betaling wilde ‘vei-
ligstellen’ ging dus verloren. Ook een eventuele poging het smeergeld terug 
te vorderen, mislukte logischerwijs. Blijkens Ulpianus is echter de opvatting 
overgeleverd dat in oudere tijden de condictie van toepassing was. Uit D. 12,5,2,2 
blijkt dat degene die in een winnende zaak de rechter omkocht, oorspronkelijk 
wel de condictie kon instellen. 

In de literatuur is deze oudere opvatting aangehaald om de weging van onbe-
tamelijkheid te verdedigen. De condictio ob turpem causam slaagde niet als een 
rechter was betaald om op slechte wijze vonnis te wijzen.154 Daarentegen zou zij 
van oudsher wel met succes kunnen worden ingesteld door een omkoper met 
een bona causa. De ‘eerlijke omkoper’ zou weliswaar onbetamelijk handelen 
en strafbaar zijn, maar de rechter die geld aannam kon een ernstiger verwijt 
worden gemaakt. Door de lichtere schuld bij de omkoper in vergelijking met de 
corrupte rechter kon hij de condictie instellen. Seiler geeft als verklaring dat de 
omkoper met een ‘bona causa’ de uitkomst van de procedure niet beïnvloedde 

152. Zie M. Kaser, ‘Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen römischen 
Recht’, SZ 1940, p. 113.

153. C. 7,49,1 Imperator Antoninus. Constitit in quacumque causa sive privata sive pu-
blica sive fiscali, ut, cuicumque data fuerit pecunia, vel iudici vel adversario, amittat 
actionem is, qui diffidentia iustae sententiae in pecuniae corruptela spem negotii 
reposuerit.

154. D. 12,5,3.
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en hierdoor anders werd gezien dan een omkoper die de rechter tot het wijzen 
van een verkeerd vonnis probeerde te bewegen.155

2.20 Over het oorspronkelijk toestaan van een condictie aan een 
omkoper

Over de achtergronden van het oorspronkelijke toestaan van een condictie 
wordt niets vermeld in D. 12,5,2,2. Het gedrag van de omkoper was strafbaar 
en onbetamelijk. Niet alleen degene die steekpenningen aannam, maar ook de 
omkoper met een bona causa pleegde een misdrijf. De Lex Cornelia de falsis 
uit 81 v.C. verklaarde zowel de omkoper als de omgekochte strafbaar.156 On-
danks dit gegeven werd terugvordering aan de omkoper met een ‘bona causa’ 
oorspronkelijk toegestaan. Of de verklaring hiervoor was dat de overtredingen 
tegen elkaar werden afgewogen, kan echter worden betwijfeld.

Het is ondoenlijk om onderscheid te maken tussen omkopers met een bona 
causa en partijen zonder winnende zaak, die de gunstige uitkomst van hun 
zaak wilden kopen. Een oordeel hierover is nauwelijks te geven, omdat moeilijk 
voorstelbaar is hoe een bona causa moest worden vastgesteld nadat vonnis was 
gewezen. 

Een verklaring voor het toestaan van een condictie aan een omkoper kan zijn 
dat omkoping weliswaar strafbaar was, maar dat het schenden van de wet lange 
tijd terugvordering niet in de weg stond. Ambtelijke corruptie werd al in de 
Wet van de Twaalf Tafelen met straffen bedreigd. In de eerste eeuw v.C. werden 
verschillende wetten ingevoerd om het misbruik van ambten tegen te gaan.157 
De eerder genoemde Lex Cornelia de falsis bedreigde zowel de omkoper als de 
omgekochte met straffen. De meestomvattende corruptiewet was de Lex Iulia 
de repetundis uit 59 v.C. In deze wet, die ten tijde van Justinianus nog van kracht 
was, werd ambtelijke corruptie verboden. Het was iedereen met een publieke 
taak verboden om geschenken aan te nemen:158

“Krachtens de Lex Iulia ter zake van ambtelijke afpersing is aansprakelijk wie, 
terwijl hij enige ambtelijke macht had, geld heeft aangenomen om een vonnis 
te wijzen of niet te wijzen of enige beslissing te nemen.” 

155. Seiler, p. 386.
156. Zie D. 48,10,1,2.
157. Voor een overzicht hiervan, zie G. MacCormack, ‘The Liability of the Judge in the 

Republic and Principate’, ANRW 1982, p. 6 e.v. 
158. D. 48,11,3 Macer libro primo publicorum. Lege Iulia repetundarum tenetur, qui, 

cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum vel non iudicandum 
decernendumve acceperit: 
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De wet werd, ondanks deze ruime formulering, waarschijnlijk lange tijd weinig 
streng toegepast. Mommsen stelde dat het aannemen van geld door een beamb-
te in veel gevallen niet tot bestraffing leidde, maar slechts tot de verplichting om 
terug te betalen.159 Er was een algemeen verbod om geschenken of geld aan te 
nemen, maar overtreding van het verbod leidde vaak niet tot een sanctie. De 
aansprakelijkheid van de omgekochte onder de Lex Iulia de Repetundis was 
mogelijk beperkt tot terugbetaling van het smeergeld:160

“Die Annahme einer Gabe von Seiten eines Beamten für Vornahme oder Unter-
lassung einer Amtshandlung wird in den älteren Gesetzen nur in der Form des 
allgemeinen Verbots getroffen; durch Aufzählung einer Reihe von Einzelfällen 
thut das julische Gesetz ein Uebriges oder vielmehr ein Ueberflüssiges, da das 
der Geldnahme zu Grunde liegende Motive die Strafbarkeit nicht steigert, was 
freilich späterhin bei dem Umsichgreifen der Strafbemessung sich ändert. Auch 
die Erwägung, in wie weit der bei der Bestechung das moralische Unrecht 
beiden Theilen gemein ist, kommt rechtlich nicht in Betracht; wenn es dem 
Bestecher beliebt sich zu seiner Handlung zu bekennen, ist er berechtigt das zu 
Unrecht Gegebene von dem bestochenen Magistrat zurückzufordern.”

Het gedrag van de omkoper leidde niet tot uitsluiting van een condictie. De te-
rugvordering in de vorm van een condictie werd toegestaan, mogelijk juist om 
de controle van gezagsdragers mogelijk te maken.161 Aldus zou een preventief 
effect kunnen uitgaan van het toestaan van de condictie. Degene die melding 
maakte van omkoping en daarbij noodzakelijkerwijs zijn eigen betrokkenheid 
hierbij openbaarde, stond civielrechtelijk niet met lege handen. Degene die de 
corruptie openbaar maakte, kan als een klassiek voorbeeld van een klokken-
luider worden beschouwd. De weigering van een condictie, zoals die in het 
latere recht werd toegepast, zou de werking van de corruptiewetgeving verhin-
deren. Het smeergeld kon zodoende aanvankelijk worden teruggevorderd van 
de beambte. Ook Coninck Liefsting zocht de verklaring voor de aanvankelijk 
‘verkeerde’ oplossing van het Romeinse recht na de omkoping van een rechter 
of andere magistraat in deze richting:162

“Dat de regter slecht handelde door zich te laten omkoopen, kon wel nooit aan 
twijfel onderhevig zijn; maar het is eenigszins vreemd, dat men kon voor-
bijzien, dat de partij, die daartoe de aanleiding gaf door haar aanbod, ook 
hoogst onzedelijk handelde, terwijl zij op die wijze eener der afschuwelijkste 

159. Mommsen, p. 710 e.v.
160. Mommsen, p. 717 e.v.
161. Vgl. Mommsen, p. 718, nt. 1.
162. Coninck Liefsting, p. 116-117; zie ook p. 239 e.v. waar hij de onjuistheid van de ‘oude’ 

opvatting bespreekt.
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misdaden van den bedorven keizerstijd begunstigde. Daartoe kan misschien 
hebben medegewerkt, dat men in het verleenen der condictie tegen den omge-
kochte een middel kon zien, om die schandelijke daad gemakkelijker aan het 
licht te brengen.”

Uiteindelijk bestrafte Caracalla in 212 n.C. een omkoper met het verlies van 
het aanhangige proces. De condictie werd in geval van omkoping, wat er ook 
zij van de ‘oude’ opvatting, hoe dan ook geweigerd. Ook een ‘eerlijke’ omkoper 
handelde in strijd met de goede zeden. Zijn gedrag was strafbaar en een betaling 
voor een strafbaar feit werd als een turpis causa beschouwd.163 Het maakte geen 
verschil of hij had betaald voor een ‘goed’ of een ‘slecht’ vonnis. Een omkoper 
kon hoe dan ook niet terugvorderen, omdat hij zich onzedelijk had gedragen. 
Hier verschijnt de condictio ob turpem causam in haar bekende vorm. Als een 
partij voor onoirbare feiten had betaald, was terugvordering niet mogelijk. Het 
gedrag van de eiser had tot gevolg dat hij in rechte geen bescherming kreeg.

2.21 Weging van onbetamelijkheid? Het incestueuze huwelijk in D. 
12,7,5

De tweede tekst die is aangevoerd ter ondersteuning van een genuanceerde be-
nadering van de in pari causa-regel in geval van onzedelijkheid, is de volgende 
tekst van Papinianus:164

“Een vrouw die zou gaan trouwen met haar oom van moederszijde, heeft hem 
als bruidsschat geld gegeven, maar zij is niet met hem getrouwd. De vraag is 
opgeworpen of zij dat geld kan terugvorderen. Ik heb gezegd dat de condictie 
niet toepasselijk is, wanneer het geld uitbetaald werd wegens een onzedelijke 
grond van zowel de gever als de ontvanger, en dat in het geval dat beide par-
tijen gelijkelijk een delict begaan de positie van de bezitter het sterkst is. Deze 
redenering volgend, zou iemand wellicht als advies kunnen geven dat de vrouw 
de condictie niet zal kunnen krijgen. Met recht kan echter de opvatting verde-
digd worden dat er in het onderhavige geval niet zozeer een onzedelijke grond 
als wel geen enkele grond aanwezig is geweest, aangezien het geld dat gegeven 
werd niet als bruidsschat aangewend kon worden; het is namelijk niet met het 
oog op een ontuchtige verhouding, maar ter wille van een huwelijk gegeven.”

163. Kaser 1977, p. 74.
164. D. 12,7,5 Papinianus libro undecimo quaestionum. Avunculo nuptura pecuniam in 

dotem dedit neque nupsit: an eandem repetere possit, quaesitum est. dixi, cum ob 
turpem causam dantis et accipientis pecunia numeretur, cessare condictionem et in 
delicto pari potiorem esse possessorem: quam rationem fortassis aliquem secutum 
respondere non habiturum mulierem condictionem: sed recte defendi non turpem 
causam in proposito quam nullam fuisse, cum pecunia quae daretur in dotem con-
verti nequiret: non enim stupri, sed matrimonii gratia datam esse.
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Het draaide hier om een bruidsschat die een vrouw aan haar oom en beoogd 
echtgenoot gaf. Het voorgenomen huwelijk was echter onwettig, omdat het 
incestueus was.165 Het huwelijk kon dan ook niet plaatsvinden en de vrouw 
vorderde met succes de bruidsschat terug. Bij het geven met het oog op een 
ontuchtig huwelijk was mogelijk sprake van wederzijdse onbetamelijkheid. Pa-
pinianus overwoog toepassing van de in pari delicto-regel, maar ging hier niet 
toe over. Het feit dat met het oog op een verboden huwelijk was gegeven, blok-
keerde terugvordering niet. Er was geen onzedelijke grond aanwezig op basis 
waarvan was gegeven. De reden hiervoor wordt aan het einde van de tekst door 
Papinianus gegeven: er was niet met het oog op ontucht gegeven, maar met het 
oog op een huwelijk. Er was niet ob stuprum, maar ob matrimonium gegeven. 
Hierdoor kwam de onzedelijkheid van partijen bij de terugvordering niet aan 
bod en een afweging van de onzedelijkheid van partijen kwam vanzelfsprekend 
niet aan de orde. 

Het delict stuprum of ontucht werd begaan bij geslachtsgemeenschap met een 
ongehuwde vrouw. Samen met adulterium of overspel, dat wil zeggen geslachts-
gemeenschap met een gehuwde vrouw, was ontucht strafbaar gesteld in de Lex 
Iulia de adulteriis in 18 v.C. De wet beoogde de kuisheid van vrouwen te bescher-
men en het was slechts toegestaan om met de eigen vrouw het bed te delen.166 
Bij geslachtsgemeenschap met een andere vrouw handelden beide partijen in 
strijd met de wettelijke voorschriften. Als iemand geld gaf aan een onwettige 
partner, werd voor de voortzetting van een onkuise verhouding betaald. Omdat 
voor een delict werd betaald, werd terugvordering door toepassing van de in 
pari causa-regel verhinderd.

In de aangehaalde tekst van Papinianus was niet ob stuprum gegeven en kon de 
bruidsschat worden teruggeëist. Hieraan stond niet in de weg dat het voorge-
nomen huwelijk met de oom in strijd met de Lex Iulia was en niet kon plaats-
vinden. Er was geen strijd met de goede zeden, waardoor de casus buiten het 
toepassingsbereik van de condictio ob turpem causam viel. Het gedrag van par-
tijen kwam bij de terugvordering derhalve niet aan de orde. Bovenstaande tekst 
kan dan ook niet als bewijs dienen voor de theorie dat bij de condictio ob turpem 
causam een weging van vergrijpen van partijen plaatsvond. Hoogstens kan 
worden aangenomen dat deze condictie niet van toepassing was om de vrouw 
aan de strenge in pari causa-regel te laten ontsnappen en terugvordering toe te 

165. Zie Gaius 1,62 en D. 23,2,39,1.
166. Mommsen, p. 691 e.v. Behalve met de echtgenoot was het ook toegestaan met een 

concubine te slapen. Het concubinaat was een toegestane wijze van samenleven, 
vaak tussen Romeinse burgers en vrouwen van lagere stand; zie J. Plescia, ‘The 
doctrine of boni mores in Roman law’, Revue internationale des droits de l’antiquité 
1987, p. 298 e.v.
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staan. Macqueron gaat ervan uit dat Papinianus om deze reden de condictio ob 
turpem causam niet van toepassing achtte:167

“Le grand jurisconsulte sentait sans doute que le mécanisme de la condictio ob 
turpem causam ne donnait pas complètement satisfaction à l’équité: dans le 
cas de constitution de dot en vue d’un mariage incestueux, il préférait voir une 
datio sine causa plutôt qu’une datio ob turpem causam, de façon à pouvoir 
écarter la règle in pari delicto.”

De vraag is nog op welke grond de vrouw de bruidsschat kon terugvorderen. 
Normaliter vond de terugvordering van een bruidsschat bij een niet-voltrokken 
huwelijk via de condictio causa data causa non secuta plaats.168 De terugvorde-
ring van de bruidsschat door deze vrouw kon niet onder deze condictie vallen.169 
Daarvoor moest er met een geldige reden zijn gegeven, zoals een ‘echt’ huwelijk. 
De betaling van een bruidsschat aan een oom vormde echter geen geldige grond. 
Er kon geen huwelijk plaatsvinden tussen de twee familieleden, omdat het in-
cestueus was.170 Het geld kon daarom nooit als bruidsschat worden aangewend. 
Op grond hiervan oordeelde Papinianus dat zonder rechtsgrond was gegeven. 
Hierdoor kon de condictio sine causa specialis worden ingesteld. Met behulp 
van deze condictie, die een restfunctie vervulde als er geen andere condictie 
voorhanden was, kon de vrouw de bruidsschat terugvorderen.

2.22 Conclusie: gedrag eiser beslissend

Als in strijd met de goede zeden was gegeven, werd bij de terugvordering geen 
vergelijking gemaakt tussen het gedrag van partijen. De in pari causa-regel werd 
toegepast, zonder dat een afweging van onbetamelijkheid werd gemaakt.171 Als 
iemand betaalde om een misdrijf te voorkomen, handelde hij niet in strijd met 
een zedelijke verplichting. Degene die bijvoorbeeld betaalde om niet te moor-
den of geen brand te stichten, trof geen blaam en kon de condictio ob turpem 
causam instellen. Iemand die daarentegen betaalde om een misdrijf te laten 
plegen, handelde onzedelijk en had geen actie. De vrijwillige betaling voor een 
misdrijf leidde automatisch tot de blokkade van deze condictie. Een vergelijking 
tussen de twee partijen vond niet plaats. De opdrachtgever had zich onbetame-
lijk gedragen door een misdadiger te betalen en kon niet terugvorderen. Zijn 
handelen was essentieel voor de mogelijkheid een condictie in stellen.

167. Macqueron, p. 146.
168. Zie bijv. D. 12,4,6 t/m D. 12,4,9 en D. 23,3,7,3 e.v.
169. Anders Schwarz, p. 178 e.v.
170. Zie Seiler, p. 883; Niederländer, p. 623-624, nt. 9.
171. Anders Heck, p. 139.
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De pleger van overspel kon de condictio ob turpem causam niet met succes in-
stellen. Het plegen van adulterium, gevolgd door de betaling van zwijggeld, leid-
de tot uitsluiting van de condictie. Hetzelfde gold voor een dief die betaalde om 
niet te worden verraden. Hij had gestolen en kon niet condiceren. Zijn gedrag 
bracht dit resultaat mee, zonder dat nog verdere afwegingen werden gemaakt:172

“Wanneer er sprake is van onzedelijk gedrag van zowel de gever als de ontvan-
ger, zeggen wij dat er niet teruggevorderd kan worden, bijv. als er geld wordt 
gegeven om te bereiken dat er op een slechte wijze vonnis wordt gewezen.
Hetzelfde geldt als er met het oog op ontucht iets gegeven is of indien iemand 
na bij overspel te zijn betrapt zich vrijgekocht heeft; terugvordering is dan 
immers niet toepasselijk. Dit hebben Sabinus en Pegasus in een advies gezegd.
Als een dief gegeven heeft om te bereiken dat hij niet verraden wordt, is terug-
vordering evenmin toepasselijk, aangezien er aan beide kanten sprake is van 
onzedelijk gedrag.”

Degene die zich liet betalen om overspel of diefstal te verzwijgen, was niet met 
de condictie aansprakelijk. Hij had iemand afgeperst door zwijggeld te eisen 
voor zijn geheimhouding. Toch kon de betaler niet terugvorderen, hoewel hij 
toch in minore delicto was ten opzichte van de afperser. Desondanks kon hij niet 
terugvorderen met de condictio ob turpem causam. Een overspelige had zich in 
strijd met de goede zeden gedragen en had op grond van dat feit geen condictie. 
Er blijkt niets van een weging van de overtredingen. In geval van wederzijdse 
onbetamelijkheid kon de condictie eenvoudigweg niet worden ingesteld. 

2.23 Een alternatieve wijze van terugvordering: restitutio in 
integrum

De afgeperste kon het betaalde zwijggeld blijkens het voorgaande niet met een 
condictie terugeisen, omdat hij zelf onbetamelijk had gehandeld. Hij had wel 
een andere mogelijkheid: het praetorische middel van de restitutio in integrum 
kon worden ingeroepen om het afgeperste geld terug te vorderen.173 Iemand 
die een afperser betaalde om een pijnlijke onthulling te voorkomen, betaalde 
om zijn misstappen te verzwijgen, genoot bescherming onder het praetorisch 
edict.174 De praetor had de bevoegdheid om in geval van bedreiging herstel in 

172. D. 12,5,3 Paulus libro decimo ad Sabinus. Ubi autem et dantis et accipientis turpi-
tudo versatur, non posse repeti dicimus: veluti si pecunia detur, ut male iudicetur. D. 
12,5,4,pr. Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum. Item si ob stuprum datum sit, 
vel si quis in adulterio deprehensus redemerit se: cessat enim repetitio, idque Sabi-
nus et Pegasus responderunt. D. 12,5,4,1 Item si dederit fur, ne proderetur, quoniam 
utriusque turpitudo versatur, cessat repetitio.

173. Kaser/Hackl, p. 221 e.v.
174. Kaser/Hackl, p. 225.
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de oude toestand te bevelen.175 Aldus bestond bescherming voor iemand die 
werd afgeperst. Als iemand vreesde voor ernstig gevaar en onder die dreiging 
betaalde, werd hij beschermd, ook als hij zich aan diefstal of overspel schuldig 
had gemaakt:176

“Indien dus iemand die op diefstal of echtbreuk is betrapt, of op een andere wan-
daad, iets heeft gegeven of zich heeft verbonden, kan hij, zoals Pomponius in 
zijn 28e boek terecht schrijft, in de termen van dit edict vallen; hij heeft immers 
gevreesd voor zijn dood of vrijheidsberoving. Weliswaar mag men niet iedere 
echtbreker doden en een dief alleen als hij zich met een wapen verdedigt; maar 
zij hadden toch ook onrechtmatig gedood kunnen worden, en daarom is hun 
vrees gerechtvaardigd geweest. Maar ook als iemand, ten einde niet verraden 
te worden door degene die hem heeft betrapt, iets van de hand heeft gedaan, 
wordt hij blijkbaar door dit edict geholpen, omdat hij, als hij wèl verraden was, 
had kunnen ondergaan waarover wij gesproken hebben.”

De dief of echtbreker had weliswaar onzedelijk gehandeld en om dit te verhullen 
zwijggeld betaald, maar het eerdere wangedrag sloot alleen het instellen van de 
condictie uit. De praetor kon langs andere weg terugvordering toestaan. Voor 
de praetor was beslissend dat iemand had betaald omdat hij werd afgeperst. 

Het eerdere onzedelijke gedrag werd buiten beschouwing gelaten. Restitutio in 
integrum werd toegestaan aan bijvoorbeeld een overspelige echtgenoot, die de 
Lex Iulia de adulteriis had overtreden:177

“Deze lieden vallen weliswaar ook onder de Lex Iulia, omdat zij voor betrapping 
op ontucht iets hebben aangenomen. Toch moet de praetor hier ook tussenbei-
de komen om hen ertoe te brengen het ontvangene terug te geven; enerzijds is 
er immers onzedelijk gehandeld, anderzijds let de praetor er niet op of degene 
die de gift deed een echtbreker is, maar alleen daarop dat degene die iets heeft 
aangenomen de ander de doodsangst op het lijf gejaagd heeft.”

175. Zie D. 4,2,1.
176. D. 4,2,7,1 Ulpianus libro undecimo ad edictum. Proinde si quis in furto vel adulterio 

deprehensus vel in alio flagitio vel dedit aliquid vel se obligavit, Pomponius libro 
vicensimo octavo recte scribit posse eum ad hoc edictum pertinere: timuit enim vel 
mortem vel vincula. Quamquam non omnem adulterum liceat occidere, vel furem, 
nisi se telo defendat: sed potuerunt vel non iure occidi, et ideo iustus fuerit metus. Sed 
et si, ne prodatur ab eo qui deprehenderit, alienaverit, succurri ei per hoc edictum 
videtur, quoniam si proditus esset, potuerit ea pati quae diximus.

177. D. 4,2,8 Paulus libro undecimo ad edictum. Isti quidem et in legem Iuliam incidunt, 
quod pro comperto stupro acceperunt. Praetor tamen etiam ut restituant intervenire 
debet: nam et gestum est malo more, et praetor non respicit, an adulter sit qui dedit, 
sed hoc solum, quod hic accepit metu mortis illato. 
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De angst voor een onthulling kon groot zijn, omdat gevangenisstraf of zelfs de 
doodstraf dreigde voor de dader. Om strafrechtelijke aansprakelijkheid te voor-
komen, betaalde iemand om zijn vergrijp stil te houden. Een aldus afgeperste 
betaling kon via het praetorische rechtsmiddel van de restitutio in integrum 
worden teruggevorderd. De praetor beschermde op deze wijze de afgeperste 
en vulde het strenge wettenrecht aan.178 De regels aangaande de condictio ob 
turpem causam werden omzeild om bescherming voor de afgeperste mogelijk 
te maken.

2.24 Goederenrechtelijke gevolgen van onzedelijk handelen

Wanneer voor een onzedelijk doel was gegeven, vond terugvordering, behou-
dens de net behandelde restitutio in integrum, plaats volgens de regels van de 
condictio ob turpem causam. Als de eiser zich onzedelijk had gedragen, kon hij 
deze condictie niet instellen. Een andere vraag is of hij met de revindicatie kon 
terugvorderen. Hierbij kunnen twee mogelijkheden worden onderscheiden, te 
weten de revindicatie van geldstukken en de revindicatie van zaken. In verschil-
lende teksten aangaande de condictio ob turpem causam werd geld betaald en 
werd alleen de mogelijkheid besproken om het geld te condiceren.179 De moge-
lijkheid om geld te revindiceren na een betaling voor een onzedelijk doel kwam 
niet aan de orde. Bij de betaling van geld voor een onzedelijk doel kan worden 
aangenomen dat de ontvanger van het geld eigenaar werd.180 Door de betaling 
zelf werd de eigendom overgedragen en het instellen van een condictie bood de 
enige mogelijkheid om het betaalde terug te vorderen. Als iemand een schuld 
wilde voldoen of voor een tegenprestatie betaalde, ging het eigendomsrecht van 
de geldstukken op die grond over. Een betaling van geld was een betalingstitel 
en hield een eigendomsoverdracht in, ongeacht de mogelijke onzedelijkheid 
van de gever of de ontvanger.

Wat was het geval als iemand een onzedelijke tegenprestatie wilde verkrijgen, 
niet door geld te betalen maar door geschenken te geven? Had de gever dan 
de beschikking over de revindicatie, omdat geen sprake was van een geldi-
ge overdracht en hij daarom nog eigenaar was? Stel dat iemand een kostbaar 
beeldje overhandigde aan een rechter om een gunstig vonnis te verkrijgen. De 
condictio ob turpem causam was uitgesloten wegens de onbetamelijkheid van 
de omkoper. Een condictie kwam echter pas aan de orde, wanneer iemand niet 

178. Over de mogelijkheden van de praetor om het civiele recht aan te vullen, zie bijv. 
Kaser, RP I, p. 205 e.v. 

179. D. 12,5,3; D. 12,5,4,4; D. 12,5,5; D. 12,5,7; D. 12,5,9,1; C. 4,7,1; C.4,7,6 en C. 4,7,7. In 
andere teksten wordt niet vermeld wat op onzedelijke grond was gegeven. In die 
gevallen kon geld zijn betaald, maar niet uitgesloten is dat andere zaken ob turpem 
causam waren overhandigd.

180. Kaser 1961, p. 220; vgl. par. 2.10 en 2.17.
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kon revindiceren. De uitsluiting van de condictio ob turpem causam in geval 
van onzedelijkheid, hoefde daarom geenszins uitsluiting van de revindicatie te 
betekenen. 

Via de revindicatie zou een omkoper de gegeven geschenken kunnen opeisen. 
Op de vraag of degene, die op onbetamelijke grond zaken overhandigde, de 
revindicatie kon instellen, wordt in de Romeinsrechtelijke bronnen niet inge-
gaan. In de literatuur die over dit vraagstuk is verschenen, wordt meestal in 
enkele woorden een ontkennend antwoord gegeven.181 Er wordt van uitgegaan 
dat de ontvanger, ondanks de afwezigheid van een geldige titel, eigenaar van 
de overhandigde zaken werd. Kaser zocht een mogelijke reden hiervoor in de 
wisselwerking tussen de revindicatie en de condictio ob turpem causam:182

“Die meisten Stellen handeln von Geld, bei dem jedoch von der praktische 
Erfahrung ausgegangen sein könnte, daß die Geldstücke nicht vindizierbar 
sind, (…). Immerhin bleibt zu bedenken, daß die vindicatio nummorum in 
Rom im ganzen leichter möglich war als heutzutage, und weiter daß es nicht 
ganz an Stellen fehlt, in denen der Gegenstand der condictio ob turpem cau-
sam nicht genannt ist, so daß auch an andere Sachen als Geldstücken gedacht 
werden könnte. Es ist daher nicht auszuschließen, daß man bei der traditio aus 
sittenwidriger causa den Eigentumsübergang bejaht und das Geschäft nach 
den Regeln der condictio ob turpem causam beurteilt hat, vielleicht um hier 
die Sonderregel über den Ausschluß bei beiderseitiger turpitudo anwendbar 
zu machen.”

Fritz Sturm stelde, evenals Kaser, dat de onmogelijkheid om met de condictio 
ob turpem causam terug te vorderen, zich logischerwijs ook moest uitstrekken 
tot de revindicatie.183 De in pari causa-regel, die inhield dat in geval van we-
derzijdse onbetamelijkheid niet kon worden teruggevorderd, zou anders maar 
ten dele effect hebben. Een inbreuk op de goede zeden de ene keer wel en de 
andere keer niet tot het verlies van een actie leiden. Een omkoper zou kunnen 
revindiceren als de gegeven zaken nog voorhanden waren, zonder dat hem zijn 
onbetamelijkheid voor de voeten kon worden geworpen. Als de revindicatie 
niet mogelijk was, moest hij een condictie instellen, die werd geweigerd omdat 

181. Het onderwerp is voornamelijk door Kaser behandeld; zie zijn artikel ‘Das Geld 
im römischen Sachenrecht’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1961, p. 220 en Ver-
botsgesetze, Wenen 1977, p. 75. Zie verder F. Sturm, ‘Quod meretrici datur repeti 
non potest’, Iuris professio (Festschrift Kaser), Wenen/Keulen/Graz 1986, p. 287 

e.v.; L.C. Winkel, ‘De verbintenis tot ongedaanmaking ex BW 6:210-211: een lelijke 
eend in de privaatrechtelijke kweekvijver’, Miscellanea (feestbundel van Dunné), 
Deventer 1997, p. 463.

182. Kaser 1977, p. 75; zie verder Kaser 1961, p. 220 en RP I, p. 417, nt. 37.
183. Sturm, p. 287 e.v.
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hij onbetamelijk had gehandeld. De in pari causa-regel, waardoor terugvorde-
ring op morele gronden werd uitgesloten, zou dan slechts ten dele effect hebben.

Was de omgekochte rechter uit het voorbeeld dan eigenaar geworden? Een klas-
siek probleem in het Romeinse recht is of voor eigendomsovergang via traditio 
een geldige titel was vereist.184 In een causaal stelsel moest een geldige titel, zoals 
een koop of schenking, aan de overdracht ten grondslag liggen. In een abstract 
stelsel was een geldige titel geen vereiste voor eigendomsoverdracht.185 Er wordt 
aangenomen dat voor een geldige overdracht door middel van traditio in het 
Romeinse recht over het algemeen een geldige titel nodig was, maar dat hier 
uitzonderingen op bestonden.186 

Het Romeinse recht kende een aantal betalingstitels, zoals de stipulatio en het 
damnatielegaat.187 Het voldoen aan een stipulatie of een legaat bewerkstelligde 
eigendomsovergang, ongeacht de geldigheid hiervan. Verder wordt aangeno-
men dat het Romeins recht meer abstracte leveringsvormen kende, waarbij het 
eigendomsrecht overging ondanks de afwezigheid van een geldige titel.188 De 
overhandiging van een zaak ob turpem causam was één van de uitzonderin-
gen op het uitgangspunt dat de traditio een causale leveringsvorm was.189 Als 
grondslag voor eigendomsverkrijging kan eenvoudigweg worden aangenomen 
dat een datio ob rem een eigendomsoverdracht opleverde:190 

“Betaling doet eigendom overgaan; maar als het gaat om een doel te bereiken, 
dat niet behoorlijk is, als dus een turpis causa aan deze datio ten grondslag ligt, 
is terugvordering mogelijk, althans wanneer de turpitudo juist den ontvanger 
betreft (…). Raakt zij den gever alleen, dan is de verrijking niet ongerechtvaar-
digd (…) en blijft zij dus intact; betreft zij zoowel het geven als het ontvangen, 
dan is er voor den overgang geen behoorlijke rechtvaardiging; maar hem te 
helpen wiens bedoelingen slechte zijn, is niet te verdedigen; zoodat hier on-
danks de turpis causa onaantastbaar eigendom overgaat.”

Het op onzedelijke grond overhandigen van een zaak was een betalingstitel, 
die eigendomsoverdracht tot gevolg had. In het gegeven voorbeeld werd de 

184. Hierbij wordt uitgegaan van res nec mancipi, die via bezitsverschaffing konden 
worden overgedragen. Zie voor een overzicht en literatuurverwijzingen bijv. Kaser, 
RP I, p. 416 e.v. 

185. Uitgebreid hierover Hazewinkel-Suringa, p. 126 e.v.
186. Kaser, RP I, p. 416.
187. Zie bijv. Jörs/Kunkel/Wenger, p. 158.
188. Jörs/Kunkel/Wenger, p. 158; zie verder Kaser, RP I, p. 417.
189. Zie ook L. Arndts Ritter von Arnesberg, Lehrbuch der Pandekten (9e dr.), Stuttgart 

1877, p. 225.
190. Hazewinkel-Suringa, p. 224. Zie ook Coninck Liefsting, p. 109.
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omgekochte rechter eigenaar van het aan hem overhandigde beeldje. Het feit 
dat hij zich had laten omkopen en onbetamelijk had gehandeld, stond hieraan 
niet in de weg. Bij de beoordeling van de overdracht werd dus niet gekeken naar 
de onzedelijke motieven die hieraan ten grondslag lagen. Doordat de omkoper 
het eigendomsrecht had verloren, stond hij in een procedure met lege handen. 
Zowel de revindicatie als de condictio ob turpem causam kon niet met succes 
worden ingesteld.

2.25 Bevindingen en conclusies

In dit hoofdstuk is bekeken onder welke voorwaarden een ‘debiteur’, die een 
ongeldige overeenkomst uitvoerde, kon terugvorderen. In het Romeinse recht 
werd per geval beoordeeld of er recht op terugvordering bestond en of één van 
de condicties kon worden ingesteld. Na de uitvoering van een ongeldige over-
eenkomst, kwamen met name de condictio indebiti en de condictio ob turpem 
causam voor toepassing in aanmerking. 

Terugvordering slaagde als er in dwaling was betaald om een schuld te delgen, 
zoals bij de condictio indebiti, of als er onzedelijk was ontvangen, zoals bij de 
condictio ob turpem causam. Als een ongeldige overeenkomst was uitgevoerd, 
was het afhankelijk van de omstandigheden of een condictie kon worden inge-
steld. Degene die voor een onzedelijk doel betaalde, of willens en wetens een 
niet-verschuldigde prestatie verrichtte, stond met lege handen. Er was geen 
reden om hem terugvordering toe te staan. De betaler had geen beschermens-
waardig belang en kon geen actie instellen.191 

Na de uitvoering van een onwettige overeenkomst kon in het Romeinse recht 
over het algemeen een condictie worden ingesteld om de verrichte prestatie 
terug te eisen. De strijd met een wettelijk verbod leidde van rechtswege tot 
nietigheid, of tot de beschikbaarheid van een verweermiddel voor de debiteur. 
In beide gevallen werd een eventueel verrichte prestatie als een onverschul-
digde betaling beschouwd en was de condictio indebiti op de terugvordering 
van toepassing. De aan deze condictie verbonden dwalingseis werd niet strikt 
toegepast. Alleen in uitzonderlijke gevallen kon een verrichte prestatie niet 
worden gecondiceerd, namelijk als de prestant wist dat hij beschikte over een 
verweermiddel en desondanks betaalde. Meestal werd na overtreding van een 
wettelijk verbod terugvordering toegestaan aan degene die had gepresteerd. 
Hierbij was de strekking van de geschonden norm van belang. Veel wetgeving 
beoogde een bepaalde partij te beschermen. Zo werd een lener beschermd 
tegenover een geldschieter die hoge rentes bedong. Als in strijd met de wet te 
veel rente werd betaald, kon de lener het teveel betaalde terugvorderen. 

191. Zie Schwarz, p. 300 e.v.
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Als een betaling in strijd met de goede zeden was, werd de terugvordering be-
heerst door de condictio ob turpem causam. Iemand die voor een onzedelijk doel 
betaalde, kon niet met succes een actie instellen. Alleen de betaler die niets ver-
keerd had gedaan en bijvoorbeeld had betaald om een misdrijf te voorkomen, 
had de beschikking over de condictio ob turpem causam. In andere gevallen 
werd terugvordering afgewezen vanwege eisers’ inbreuk op de goede zeden, 
zoals bij de betaling voor een misdrijf. Het feit dat de gedaagde evenzeer ‘fout’ 
handelde door geld in ontvangst te nemen voor het plegen van een misdrijf, 
deed niet ter zake. Het maakte voor het instellen van de condictie ook niet uit 
of het misdrijf daadwerkelijk werd gepleegd. Bij wederzijdse onbetamelijkheid 
bleef het betaalde geld in handen van de gedaagde. Dit gegeven vond uitdruk-
king in de in pari causa-regel. Deze regel is overgegaan in de rechtsstelsels van 
andere landen, waaronder Zuid-Afrika.
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TERUGVORDERING NAAR 
ZUID-AFRIKAANS RECHT

In Zuid-Afrika wordt de terugvordering van onverschuldigd ver-
richte prestaties grotendeels beheerst door de condicties. Deze van oorsprong 

Romeinsrechtelijke acties worden in het Zuid-Afrikaanse recht tot de dag van 
vandaag toegepast. In dit hoofdstuk wordt in het bijzonder op de condictio 
ob turpem causam ingegaan, omdat deze na de uitvoering van een ongeldig 
contract over het algemeen de toepasselijke terugvorderingsactie is. De ont-
wikkeling van deze actie in het Zuid-Afrikaanse recht wordt daarom uitgebreid 
bekeken. In het moderne recht bestaat een veelheid aan gevallen waarin over-
eenkomsten wegens strijd met het recht nietig worden verklaard. De vraag is 
onder welke voorwaarden in het Zuid-Afrikaanse recht terugvordering wordt 
toegestaan aan iemand die een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd. 

3.1 Korte inleiding in het Zuid-Afrikaanse recht1

Het Romeinse recht is tot op de dag van vandaag van belang voor de Zuid-Afri-
kaanse rechtspraktijk. Een reden hiervoor is de Nederlandse invloed die op het 
Zuid-Afrikaanse recht is uitgeoefend. In 1652 werd in opdracht van de V.O.C. 
onder leiding van Jan van Riebeeck een verversingspost bij Kaap de Goede 
Hoop opgezet. Hier werden de schepen die onderweg waren naar Indië be-
voorraad. De Nederlandse kolonisten brachten hun eigen recht mee naar de 
Kaap en dit was het Rooms-Hollandse recht. In Nederland trad in 1809 het 
Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland in werking en verloor 
het oude recht zijn gelding, terwijl in Zuid-Afrika het Rooms-Hollandse recht 
van kracht bleef.2 Het gebied rond Kaap de Goede Hoop was in 1795 in Britse 
handen gekomen en in 1806 werd de Kaap definitief een Britse kolonie. Terwijl 
de Engelse common law vanaf 1806 invloed uitoefende op de rechtsregels, bleef 

1. Hierover bijv. K. Zweigert/H. Kötz, An introduction to comparative law (3e dr.), 
Oxford 1998, p. 231 e.v.; R. Zimmermann, Das römisch-holländische Recht in Süd-
afrika, Darmstadt 1983.

2. Met name het werk van Johannes Voet is tot op de dag van vandaag invloedrijk 
en wordt in Engelse vertaling gebruikt: J. Voet, P.C. Gane en J. van der Linden, 
The selective Voet: being the Commentary on the Pandects (Paris edition of 1829), 
by J. Voet, and the supplement to that work, by J. van der Linden. Translated with 
explanatory notes and notes of all South African cases, by P. Gane, Durban 1955.

drie
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ook het Rooms-Hollandse recht van kracht. Er ontstond een gemengd stelsel, 
met elementen uit het continentale recht en de common law.3

De Britse invloed op het Zuid-Afrikaanse recht is onder andere zichtbaar in 
het bestuursrecht en het procesrecht.4 De ‘traditionele’ privaatrechtelijke onder-
werpen zijn over het algemeen op Romeinsrechtelijke leest geschoeid. Zo is in 
het goederenrecht het Romeinsrechtelijke eigendomsbegrip overgenomen. De 
condicties of verrijkingsacties die in het Romeinse recht werden toegepast, zijn 
via het Rooms-Hollandse recht in het Zuid-Afrikaanse recht terechtgekomen. 
De condictio indebiti, de condictio causa data causa non secuta en de condictio 
ob turpem causam zijn bijvoorbeeld nog steeds in gebruik. 

Codificatie van het burgerlijke recht heeft niet plaatsgevonden in Zuid-Afrika; 
het recht is op vergelijkbare wijze als in de Engelse common law zaak voor zaak 
ontwikkeld. In de Zuid-Afrikaanse rechtspraak is het verrijkingsrecht op basis 
van Rooms-Hollands recht en onder invloed van de common law vorm gegeven. 
Het precedentenstelsel met de stare decisis-regel is uit het Engelse procesrecht 
overgenomen, hoewel het minder strikt wordt toegepast.5 De Zuid-Afrikaanse 
rechter kan indien hij dit nodig vindt afwijken van beslissingen in eerdere za-
ken. Wel komt aan de jurisprudentie vanzelfsprekend groot gezag toe. De vraag 
of terugvordering moet worden toegestaan na de uitvoering van een nietige 
overeenkomst, wordt in dit hoofdstuk dan ook grotendeels aan de hand van 
de rechtspraak besproken.

3.2 Nietigheid van contracten: over de ex turpi causa- en de in pari 
delicto-regel6

Pas als een uitgevoerd contract ongeldig is, komt terugvordering en daarmee 
mogelijk één van de condicties, aan de orde. Een contract kan ongeldig zijn 
wegens strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer dan enkele 
uitgangspunten zijn hierbij niet te geven: de rechter dient van geval tot geval 
te beoordelen of een contract dat in strijd is met geschreven of ongeschreven 
recht nietig moet worden verklaard.

3. Zie ook R. Zimmermann in Mixed Legal Systems, red. R. Zimmermann, D.P. Visser 
en K. Reid, Oxford 2004, p. 4 e.v.

4. Zimmermann 1983, p. 234.
5. Zimmermann 2004, p. 17.
6. Hierover bijv. J.W. Wessels, The Law of Contract in South Africa, vol. 1 (2e dr.), 

Durban 1951, p. 148 e.v.; R.H. Christie, The law of Contract in South Africa (3e dr.), 
Durban 1996, p. 377 e.v.; D.B. Hutchison en F.G. du Bois in Wille’s Principles of 
South African Law (9e dr.), red. F. du Bois, Kaapstad 2007, p. 760 e.v.; S.W. van der 
Merwe e.a., Contract. General Principles (2e dr.), Kaapstad 2003, p. 175 e.v. 
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Bij de toetsing aan de goede zeden gaat het om de morele aspecten van een 
contract en om datgene wat behoort. Een contract dat bijvoorbeeld is gesloten 
door een bordeelhouder kan wegens strijd met de goede zeden nietig zijn. Bij de 
openbare orde gaat het om strijd met een publiek belang. Bij de toetsing van een 
overeenkomst aan de openbare orde of de goede zeden, werd al in 1902 bepaald 
dat strijd hiermee niet te snel moest worden aangenomen:7

“Now this Court has the power to treat as void and to refuse in any way to rec-
ognise contracts and transactions which are against public policy or contrary 
to good morals. It is a power not to be hastily or rashly exercised; but once 
it is clear that any arrangement is against public policy, the court would be 
wanting in its duty if it hesitated to declare such an arrangement void. What 
we have to look at is the tendency of the proposed transaction, not its actually 
proved result.”

Als de nietigheid van een contract vaststaat wegens strijd met een wettelijk 
voorschrift of een regel van ongeschreven recht, kan geen nakoming of scha-
devergoeding wegens wanprestatie worden gevorderd.8 De weigering van con-
tractuele acties wordt in Zuid-Afrika gebaseerd op het adagium ex turpi causa 
non oritur actio. Deze regel houdt in dat op grond van een onzedelijke oorzaak 
geen actie wordt toegestaan. De ex turpi causa-regel geldt elke keer als een 
overeenkomst nietig wordt verklaard, ongeacht of dit op grond van de wet, de 
goede zeden of de openbare orde gebeurt. Elke contractuele actie is als gevolg 
van de nietigheid uitgesloten:9 

“The effect of an agreement being void is that neither party can bring an action 
founded on the agreement. Thus one party cannot claim specific performance 
by the other of what the latter has undertaken in the agreement, nor can the 
former claim damages for breach of contract for there is no contract; nor, for 
the same reason, can he claim cancellation of the contract.”

Een turpis causa houdt naar Zuid-Afrikaans recht in dat een nietige overeen-
komst in het spel is. In het Romeinse recht had de term een beperktere beteke-
nis en duidde een turpis causa op een vergrijp tegen de goede zeden.10 Terug-
vordering was hierdoor uitgesloten en de betrokken partijen werden bovendien 

7. Eastwood v. Shepstone 1902 TS 294. Zie ook Sasfin Ltd v. Beukes 1989 (1) SA 1 (A). 
In dit laatste arrest werd overwogen dat de rechter terughoudend aan de openbare 
orde moet toetsen en niet op grond van zijn billijkheidsgevoel een overeenkomst 
nietig dient te verklaren.

8. Zie Lende v. Goldberg 1983 (2) SA 284 (C); S.W. van der Merwe, p. 184.
9. D. Hutchinson en F. du Bois in Wille’s Principles, p. 769. Zie ook Visser v. Rousseau 

1990 (1) SA 139 (A) en D.P. Visser, Unjustified Enrichment, Kaapstad 2008, p. 4. 
10. Zie par. 2.13 
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met strafrechtelijke maatregelen bedreigd. In het Zuid-Afrikaanse recht hoeft 
een turpis causa geen strijd met de goede zeden in te houden, maar hebben de 
woorden een ruimere betekenis. 

Op grond van de ex turpi causa-regel kan bijvoorbeeld een verkoper die in strijd 
met prijsvoorschriften een zaak heeft geleverd geen betaling van de koopprijs 
eisen. Een andere vraag is of de verkoper de geleverde zaak kan terugvorderen 
met een condictie. Bij deze vraag wordt door de Zuid-Afrikaanse rechters de 
in pari delicto-regel betrokken: in pari delicto potior conditio defendentis ofwel 
bij gelijke onbetamelijkheid is de positie van gedaagde sterker. Deze stelregel 
kan een hindernis vormen bij de terugvordering door degene die een nietige 
overeenkomst heeft uitgevoerd.11 

De revindicatie kan in ieder geval niet worden ingesteld door de verkoper. Als 
iemand op basis van een ongeldige overeenkomst een zaak levert, gaat naar 
Zuid-Afrikaans recht het eigendomsrecht op de verkrijger over en is de revin-
dicatie uitgesloten. Het Zuid-Afrikaanse recht gaat in overeenstemming met het 
gemene recht uit van een abstract stelsel, waarbij het eigendomsrecht overgaat, 
ook indien er geen geldige titel voor overdracht aanwezig is.12 Een zakelijke 
overeenkomst tussen partijen is voldoende als basis voor eigendomsoverdracht. 
Zowel roerende als onroerende zaken kunnen in eigendom worden overgedra-
gen zonder dat een geldige titel aanwezig is. De intentie van partijen is beslis-
send voor het slagen van de overdracht en niet de aanwezigheid van een geldige 
overeenkomst. De enige manier om een op ongeldige grond overgedragen zaak 
terug te vorderen, is het instellen van een condictie. Voor de betaling van een 
geldsom geldt hetzelfde. 

3.3 Toepassingsgebied van de verschillende condicties

De uit het Romeinse recht afkomstige condicties zijn in Zuid-Afrika met de 
nodige wijzigingen van toepassing op de terugvordering van onverschuldigd 
verrichte prestaties. Per geval moet worden beoordeeld of recht op terugvorde-
ring bestaat. Evenals het Romeinse recht is het Zuid-Afrikaanse verrijkingsrecht 
actiënrecht:13

11. In de Zuid-Afrikaanse rechtspraak werd tot 1939 overigens geen scherp onder-
scheid gemaakt tussen het toepassingsgebied van de twee adagia. Dat veranderde 
in het arrest Jajbhay v. Cassim 1939 AD 537, waarover uitgebreid par. 3.7 e.v.

12. Hierover uitgebreid C.G. van der Merwe, Sakereg (2e dr.), Durban 1989, p. 306 e.v. 
Verder J.E. Scholtens, ‘Justa causa traditionis and contracts induced by fraud’, South 
African Law Review 1957, p. 287 e.v. Zie ook Legator McKenna v. Shea (143/2008) 
[2008] ZASCA 144.

13. Visser, UE, p. 4.
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“The territory of enrichment law was (and for the moment remains) demar-
cated principally in terms of the Roman condictiones and a few other related 
actions. Athough some of these actions were created by the South African 
courts, most of them are firmly rooted in the Corpus Iuris Civilis (or at least 
in the medieval extension of its principles). In South African law, therefore, it 
is not so much a question of the forms of action ruling us from the graves, but 
that they have never died -causing us to continue thinking, quite primitively, 
in terms of ‘actions’ instead of principle.”

Hoewel een algemene actie uit ongerechtvaardigde verrijking in de Zuid-Afri-
kaanse rechtspraak voorzichtig is erkend, heeft zij subsidiaire werking en wordt 
het verrijkingsrecht tot de dag van vandaag grotendeels beheerst door de con-
dicties.14 Als onverschuldigd een zaak is gegeven of een geldbedrag is betaald, 
moet de prestant één van deze acties instellen en aantonen dat aan de eisen van 
één van de afzonderlijke condicties wordt voldaan.15 

De condictio indebiti kent het vereiste van dwaling.16 Deze actie kan worden 
ingesteld als is betaald in de onjuiste vooronderstelling dat een schuld moest 
worden voldaan. Bij elke denkbeeldige schuld kan worden getoetst of het gedrag 
van de prestant terugvordering op grond van de condictio indebiti rechtvaar-
digt. Toetsing van de verschoonbaarheid van de dwaling staat centraal bij deze 
condictie. Als de eiser op de hoogte van de onverschuldigdheid hoorde te zijn, 
verdient hij geen hulp en staat hij met lege handen.

De condictio indebiti heeft ogenschijnlijk een ruim toepassingsgebied, aange-
zien elk geval waarin geen schuld aanwezig is hieronder valt. Een betaling op 
grond van een ongeldige overeenkomst leidt in het Zuid-Afrikaanse recht ech-
ter naar een andere condictie, namelijk de condictio ob turpem causam. Deze 
condictie is dan op de terugvordering van toepassing.17 Niet de dwaling en de 
verschoonbaarheid hiervan staan centraal, maar de ongeldigheid van de uitge-
voerde overeenkomst. Er wordt niet beoordeeld of de eisende partij wist of kon 
weten van de ongeldigheid van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende 
onverschuldigdheid van de verrichte prestatie. 

14. Zie McCarthy Retail Ltd. v. Shortdistance Carriers 2001 (3) SA 482 (SCA).
15. Watson NO v. Shaw NO 2008 (1) SA 350 (C). Zie H. Scott, Unjust enrichment by 

transfer in South African law: unjust factors or absence of legal ground?, Oxford 
2005, p. 311; Visser, UE, p. 469 e.v.

16. Hierover D.P. Visser in Wille’s Principles, p. 1058 e.v. en zijn proefschrift Die rol 
van Dwaling bij die Condictio Indebiti; ’n Regshistoriese Ondersoek met ’n Regsver-
gelykende Ekskursus, Leiden 1985.

17. Cf. Visser 2008, p. 418.
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Als voor een bepaald toekomstig doel is betaald dat niet is bereikt, is de condic-
tio causa data causa non secuta van toepassing.18 Deze condictie wordt zelden 
toegepast, omdat betalingen meestal in het kader van een gemaakte afspraak 
worden gedaan en er dan een andere condictie van toepassing is, zoals de con-
dictio indebiti of de condictio ob turpem causam. Tot slot is er de condictio sine 
causa specialis; deze condictie heeft de functie van vangnet, als er geen ande-
re condictie van toepassing is, maar wel een ongegronde verrijking ongedaan 
dient te worden gemaakt.19 Zij is bijvoorbeeld van toepassing op de terugvor-
dering van een ten onrechte verrichte betaling door een bank, zoals wanneer 
op grond van een vervalste cheque een bedrag is uitgekeerd.20 

Als geen zaak of geldbedrag is gegeven, maar een andere prestatie onverschul-
digd is verricht, zoals een dienst, kan de waarde hiervan niet met een condictie 
worden opgeëist.21 Een condictie dient slechts tot terugvordering van zaken of 
geldbedragen, maar het vorderen van de waarde van een andere prestatie met 
een condictie is in beginsel niet mogelijk. Wel kan de prestant waardevergoe-
ding van de zonder rechtsgrond verrichte prestatie vorderen. Als aanvulling 
op de condicties kan een ‘action for work done and services rendered’ worden 
toegekend.22 Hierdoor wordt voorkomen dat degene voor wie een afgesproken 
prestatie is verricht, wordt verrijkt ten koste van de prestant omdat de onder-
liggende overeenkomst ongeldig is.

3.4 Verhouding tussen een nietig contract en de toepasselijke 
condictie 

Hieronder wordt steeds uitgegaan van een zonder rechtsgrond verrichte presta-
tie waarbij op basis van een ongeoorloofde overeenkomst een overdracht heeft 
plaatsgevonden. Zoals gezegd is dan de condictio ob turpem causam op de te-
rugvordering van toepassing en niet de condictio indebiti:23

“The condictiones sine causa specialis and indebiti are both based on the factual 
absence of a cause, in the first instance simply because there is none, in the 
second because of a mistaken belief that there is one. By contrast, in the case 
of the condictio ob turpem causam there is a cause. The trouble with it is that 

18. W. de Vos, Verrykingsaanspreeklikheid in die Suid-Afrikaanse Reg (3e dr.), Kaapstad 
1987, p. 155 e.v.

19. G. Glover, ‘Reflections on the sine causa requirement and the condictiones in 
South African law’, Stellenbosch Law Review 2009, p. 473.

20. Visser, UE, p. 339 e.v.
21. Zie het arrest Gouws v. Jester Pools 1968 (3) SA 563 (T).
22. Hierover Visser UE, p. 552 e.v.
23. First National Bank of Southern Africa Ltd v. Perry NO and Others (100/99) [2001] 

ZASCA 37.
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it is unlawful. The law does not recognise it as a valid means of conferring title. 
In that sense a causa is absent in that case too.”

Het gaat er bij de laatste condictie om dat er een verbod is overtreden en dat 
de overeenkomst ongeoorloofd is wegens strijd met de wet, de goede zeden of 
de openbare orde.24 In het Zuid-Afrikaanse recht wordt onderscheid gemaakt 
tussen een ongeoorloofde overeenkomst en een overeenkomst die om een an-
dere reden ongeldig is, zoals een overeenkomst waarbij door de wet voorge-
schreven formaliteiten niet zijn nageleefd. Er zijn verschillende vereisten voor 
de geldigheid van een overeenkomst en deze vereisten oefenen invloed uit op 
de toepasselijke condictie als een partij de verrichte prestatie terugvordert:25 

“It is trite that a party who has performed whether in whole or in part in 
terms of an illegal contract may reclaim performance with the condictio ob 
turpem vel iniustam causam. (…) The central requirement of this condictio is 
therefore that the amount claimed must have been transferred pursuant to an 
agreement that is void and unenforceable because it is illegal, i.e. because it is 
prohibited by law. If the contract is invalid but not illegal, the cause of action 
is the condictio indebiti.”

Zowel na de uitvoering van een ‘illegal’ (ongeoorloofd) als na de uitvoering van 
een ‘invalid’ (ongeldig) contract heeft de prestant in beginsel een condictie. In 
beide gevallen was er geen grond voor overdracht aanwezig en bestaat recht op 
terugvordering. Als er strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde 
is, is de uitgevoerde overeenkomst ongeoorloofd en is de condictio ob turpem 
causam de toepasselijke actie. Strijd met formaliteiten wordt als een aparte 
grond voor nietigheid beschouwd.26 Terugvordering van verrichte prestaties 
wordt dan door een andere condictie beheerst, namelijk de condictio indebiti.27 
De overeenkomst is dan niet zozeer ongeoorloofd maar wordt enkel als ‘invalid’ 
ofwel ongeldig aangemerkt. Hieronder zal ik allereerst ingaan op de gevolgen 
van een ongeoorloofde overeenkomst, die partijen wat betreft de terugvorde-
ring op het spoor van de condictio ob turpem causam brengt. 

24. Visser, UE, p. 425; De Vos, p. 162.
25. Free State High Court, Bloemfontein in SSI/Tshepega v. MEC 393/2012 en 4352/2013 

[2015] ZAFSHC 4; zie ook Visser, UE, p. 442.
26. De Vos, p. 162.
27. Hoewel over de dan toepasselijke condictie de nodige discussie bestaat, zie par. 

3.14.
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3.5 De condictio ob turpem vel iniustam causam: vergelijking 
Romeins en Zuid-Afrikaans recht28

De condictio ob turpem causam is meestal de actie die moet worden ingesteld, 
als is betaald op grond van een nietige overeenkomst. Deze condictie is ook van 
toepassing als ‘slechts’ een onwettige overeenkomst is uitgevoerd.29 Hierdoor 
verschilt het toepassingsgebied van de Zuid-Afrikaanse condictio ob turpem 
causam van haar Romeinsrechtelijke voorganger:30 

“Vir doeleindes van hierdie condictio word nie meer soos in die klassieke Ro-
meinse reg waterdig onderskei tussen skandelike en bloot ongeldige overeen-
komste as vermeende causa vir die vermoënsverskuiwing wat die onderwerp 
van kondikeringsaansoek vorm nie.”

In het Romeinse recht was het toepassingsgebied van de actie beperkt tot beta-
lingen met onzedelijke motieven. Als voor een delict was betaald, zoals bij de 
omkoping van een rechter, was de condictio ob turpem causam van toepassing. 
In Zuid-Afrika levert elke wetsovertreding die leidt tot nietigheid een delictum 
op.31 De reden voor de nietigheid maakt niet uit. Een nietige overeenkomst be-
vat uiteraard niet zonder meer een element van schandelijkheid.32 Een contract 
dat in strijd met de wet is, zoals de verkoop van een café zonder de vereiste 
vergunning, is nietig maar niet onzedelijk.33 Een partij bij een ongeldige over-
eenkomst is in Zuid-Afrika echter ook dan in delicto en de condictio ob turpem 
causam is op de terugvordering van toepassing.34 

De volledige naam van de actie was en is de condictio ob turpem vel iniustam 
causam, ofwel de condictie wegens een onzedelijke of ongeldige oorzaak. Deze 
naam is uit het Romeinse recht overgenomen. Het gaat echter maar om één 
actie.35 Het is niet zo dat er onderscheid wordt gemaakt tussen prestaties die op 
grond van een turpis causa of een iniusta causa zijn verricht. Elke schending 
van een wettelijke of ongeschreven norm die leidt tot nietigheid wordt in het 
Zuid-Afrikaans recht beschouwd als een turpis causa, waarna degene die op 

28. Hierover bijv. De Vos, p. 20 e.v. en p. 160 e.v.; J.C. Sonnekus, Ongegronde Verryking 
in die Suid-Afrikaanse Reg, Durban 2007, p. 129 e.v.

29. Met uitzondering van de overeenkomsten die wegens strijd met wettelijke forma-
liteiten ongeldig zijn. Deze komen vanaf par. 3.12 ter sprake.

30. J.C. Sonnekus, ‘Is die ongegronde van afgesproken prestatie steeds verryking?’ 
TSAR 2008, p. 610.

31. Over het begrip delictum, zie S.W. van der Merwe, p. 188 e.v.
32. Uitgebreid Sonnekus 2007, p. 134 e.v.; verder De Vos, p. 161 e.v.
33. Zie Klokow v. Sullivan (410/2004) [2005] ZASCA 99; besproken in par. 3.15.
34. S.W. van der Merwe, p. 189.
35. Zie De Vos, p. 161.
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deze basis heeft gepresteerd, moet proberen met de condictio ob turpem causam 
de prestatie terug te vorderen. 

In het Romeinse recht kon de condictio ob turpem causam met succes worden 
ingesteld als de onbehoorlijkheid zich alleen bij de ontvanger bevond en de 
gever geen blaam trof.36 Zo kon iemand die geld had betaald om een misdrijf 
te voorkomen met deze condictie terugvorderen.37 Hetzelfde gold voor degene 
die had betaald om een ander te bewegen datgene te doen waartoe hij reeds 
verplicht was.38 De transactie tussen de partijen was onzedelijk en de onzedelijk-
heid lag enkel bij de ontvanger van de geldstukken, die zijn wederpartij afperste. 
Bij wederzijdse onbetamelijkheid, zoals bij de betaling aan een misdadiger, of 
de omkoping van een rechter, was terugvordering in het Romeinse recht uitge-
sloten.39 Deze weigering van de condictie in geval van wederzijdse onbetame-
lijkheid is in het Zuid-Afrikaanse recht overgenomen en wordt zowel als de in 
pari delicto-regel, de par delictum-regel en de in pari causa-regel aangeduid.40 
De meest gebruikte formulering is in pari delicto potior est conditio defendentis 
ofwel bij gelijke onbetamelijkheid is de positie van gedaagde sterker.

3.6 De rule of non-recovery: Brandt v. Bergstedt en Holman v. 
Johnson

In het vervolg wordt gekeken in welke gevallen degene die een ongeldige over-
eenkomst heeft uitgevoerd, naar Zuid-Afrikaans recht de condictio ob turpem 
causam kan instellen. Wij zullen zien dat op een aantal punten de Engelse 
common law van belang is geweest. Waar nodig wordt deze Engelse recht-
spraak behandeld, maar met name wordt gekeken naar de ‘eigen’ uitleg die in 
het Zuid-Afrikaanse recht aan de in pari delicto-regel is gegeven. Lange tijd 
werd terugvordering in Zuid-Afrika consequent uitgesloten op grond van de 
in pari delicto-regel, in navolging van de Engelse common law.

Het bekendste arrest dat het oude recht weergaf, was het in 1917 door het Kaapse 
Hof gewezen arrest Brandt v. Bergstedt.41 De zaak draaide om de verkoop van 
een koe op een zondag. In 1838 was een ordonnantie in werking getreden, die 
verbood om op zondag handel te drijven, de ‘Ordonnance for the observance 

36. Zie par. 2.13 en 2.16.
37. D. 12,5,2,pr.
38. D. 12,5,2,1 en D. 12,5,9.
39. Zie par. 2.16 e.v.
40. In het Zuid-Afrikaanse recht komen deze benamingen veelvuldig voor. In dit 

hoofdstuk wordt de regel in navolging van de meest voorkomende bewoordingen 
in de jurisprudentie als de in pari delicto-regel of par delictum-regel aangeduid.

41. 1917 CPD 344.
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of the Lord’s Day’.42 De zondagse koopovereenkomst was nietig wegens strijd 
met deze ordonnantie. Koper Brandt had de koe de dag na de koop in bezit 
gekregen via een tussenpersoon, maar nog niet betaald. Verkoper Bergstedt 
vorderde daarop in eerste aanleg voor de Magistrate’s court teruggave van de 
koe dan wel betaling van de waarde van de koe van £9, bij wijze van schade-
vergoeding. De rechter in eerste aanleg wees de vordering toe, nadat hij had 
vastgesteld dat er inderdaad een koopovereenkomst was gesloten die niet was 
nagekomen door de koper. 

In hoger beroep voor het Kaapse Hof beriep Brandt zich op de nietigheid van de 
overeenkomst.43 Op grond hiervan zou de verkoper geen actie tegen hem kun-
nen instellen. Over de nietigheid bestond weinig discussie, gezien de verbods-
bepaling in de ordonnantie. Terugvordering van de geleverde koe werd niet 
toegestaan. Het hof wenste niet een partij bij een ongeldig contract te helpen. 
Deze weigering betekende niet alleen dat geen van beide partijen nakoming 
kon vorderen, maar ook dat terugvordering was uitgesloten. De beslissing werd 
gebaseerd op de in pari delicto-regel.44 Het uitgangspunt was dat in geval van 
wederzijdse onbetamelijkheid het ontvangene bij de bezitter bleef. Omdat de 
verkoper de ordonnantie had overtreden, kon hij geen enkele actie instellen.

In zijn uitspraak in Brandt v. Bergstedt stond het hof uitgebreid stil bij de En-
gelse rechtspraak. De hoofdregel in de common law na de uitvoering van een 
ongeldige overeenkomst is de ‘rule of non-recovery’.45 Deze regel heeft dezelfde 
betekenis als de par delictum-regel en houdt in dat iemand geen actie kan in-
stellen, als hij een ongeldig contract heeft uitgevoerd. De ‘rule of non-recovery’ 
is onlosmakelijk verbonden met het beroemde arrest Holman v. Johnson uit 
1775.46 Lord Mansfield gaf in zijn oordeel op fraaie wijze aan waarom deze regel, 
ondanks de hieraan verbonden nadelen, wordt toegepast:

“The objection, that a contract is immoral or illegal as between plaintiff and 
defendant, sounds at all times very ill in the mouth of the defendant. It is not 
for his sake, however, that the objection is ever allowed; but it is founded in 

42. No. 1, 1838. Section 2 van de ordonnantie bevatte de verbodsbepaling.
43. Hij had verzuimd dit in eerste aanleg te doen, maar dit had geen gevolgen voor 

het hoger beroep. 
44. Het hof verwees bij de toepassing van de regel naar werken van Grotius, Voet en 

de Duitse romanist Glück; H. Grotius, Inleydinge tot de Hollandsche Rechtsgeleer-
theid, 3,1,43 en 3,30,17; Voet 12,5,2; C.F. von Glück, Ausführliche Erlaüterungen der 
Pandekten, ad 12,5, par. 852. 

45. Zie voor een uitgebreide bespreking van de rule of non-recovery H.J. van Kooten, 
Restitutierechtelijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten, Deventer 2002, 
p. 237 e.v.

46. (1775) 1 Cowp. 341,343 (98 ER 1120,1121).
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general principles of policy, which the defendant has the advantage of, contrary 
to the real justice, as between him and the plaintiff, by accident, if I may say so. 
The principle of public policy is this; ex dolo malo non oritur actio. No Court 
will lend its aid to a man who founds his cause of action upon an immoral or 
illegal act. If, from the plaintiff ’s own stating or otherwise, the cause of action 
appears to arise ex turpi causa, or the transgression of a positive law of this 
country, there the Court says he has no right to be assisted. It is upon that 
ground the Court goes; not for the sake of the defendant, but because they will 
not lend their aid to such a plaintiff. So if the plaintiff and defendant were to 
change sides, and the defendant was to bring his action against the plaintiff, 
the latter would then have the advantage of it; for where both are equally at 
fault, potior est conditio defendentis.”

Het Kaapse Hof maakte bovenstaande redenering van Lord Mansfield in de 
zaak Brandt v. Bergstedt tot de zijne en ging over tot afwijzing van de actie 
van verkoper Bergstedt. De onbillijkheid van deze uitkomst, waarbij Brandt de 
koe mocht behouden zonder te betalen, stond het hof voor ogen. Het bereikte 
resultaat was niet rechtvaardig, maar was nu eenmaal het logische gevolg van 
de eenzijdige uitvoering van een ongeldige overeenkomst. Lord Mansfield had 
in het arrest Holman v. Johnson uiteengezet dat er een tegenstelling bestond 
tussen de eisen van ‘public policy’ en die van ‘real justice’. De eisen van openbare 
orde waren beslissend en brachten mee dat geen enkele actie voortkwam uit 
een turpis causa. Er werd geen actie verleend aan een prestant, ook al werd de 
wederpartij hierdoor verrijkt. De partij die als eerste presteerde, was dus het 
slachtoffer van de in pari delicto-regel. Als de koper als eerste had gepresteerd 
en de prijs van de koe had betaald, zou de uitkomst omgekeerd zijn. 

De ‘rule of non-recovery’ of in pari delicto-regel treft degene die ‘toevallig’ als 
eerste presteert. Dit moest blijkens Holman v. Johnson worden geaccepteerd 
omwille van ‘general principles of policy’. De eisen van openbare orde waren 
beslissend, ook als zij tot een onrechtvaardige uitkomst leidden. Na de uitvoe-
ring van een ongeldige overeenkomst werd geen enkele actie toegestaan en deze 
weigering werd gebaseerd op de regel ex dolo malo non oritur actio. Dit adagium 
houdt dus meer in dan de weigering van een actie tot nakoming, maar betekent 
dat elke actie wordt geweigerd. Er kan geen nakoming worden gevraagd, maar 
ook niet worden teruggevorderd door de prestant. De belangen van openbare 
orde wegen zwaarder dan de partijbelangen en krijgen voorrang. De reden 
hiervoor is dat een rechter geen enkele hulp hoort te verlenen aan een partij 
bij een nietig contract.
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3.7 Nuancering van de in pari delicto-regel in Jajbhay v. Cassim47

De regels uit de common law zijn in Zuid-Afrika in 1939 opzij gezet in het arrest 
Jajbhay v. Cassim. In dit arrest werd de toepassing van de in pari delicto-regel 
vergaand beperkt. De zaak tussen Jajbhay en Cassim speelde in de tijd van de 
apartheid in de buurt Malay in Johannesburg. Jajbhay was geregistreerd ver-
gunninghouder van een woning. Hij had in strijd met de plaatselijke regels deze 
woning onderverhuurd aan Cassim.48 Er waren Location Regulations, zodat de 
plaatselijke Sanitary Board de bewoners in de buurt kon controleren. Door de 
strijd met deze regels was de onderhuurovereenkomst nietig en waren beide 
partijen strafrechtelijk aansprakelijk. 

Jajbhay had in 1938 de woning onderverhuurd aan Cassim en vorderde een 
half jaar later uitzetting. De Supreme Court ging in zijn uitspraak uitgebreid in 
op de condictio ob turpem causam. De Vos merkt in zijn bespreking van deze 
zaak terecht op dat de actie van Jajbhay in wezen geen verrijkingsactie was.49 
De kwestie betrof een onderhuurder, die uit huis dreigde te worden gezet. Er 
waren geen zaken of geldstukken gegeven, die wegens de nietigheid van de 
onderliggende overeenkomst werden teruggevorderd. De Vos meende dat het 
bij deze uitzetting om een revindicatie ging en dat het hof ten onrechte van 
de condictio ob turpem causam was uitgegaan. De Supreme Court merkte de 
onderverhuurder Jajbhay inderdaad aan als dominus: als geregistreerde vergun-
ninghouder had hij een vergelijkbare positie met een eigenaar, zodat zijn actie 
tot uitzetting inderdaad een revindicatie betrof. Nu zijn recht was geregistreerd, 
kan de positie van Jajbhay wellicht worden vergeleken met die van een ‘lease-
holder’. De leaseholder, een schepping van de Engelse common law, is in de 
Zuid-Afrikaanse rechtspraak soms gelijkgesteld aan een eigenaar.50

Hoewel Jajbhay v. Cassim geen verrijkingszaak was, ging de beslissing wel een 
leidende rol in het Zuid-Afrikaanse verrijkingsrecht spelen en staat de zaak als 
standaardarrest te boek. De regels die voor de terugvordering van een op grond 
van een ongeldige overeenkomst verrichte prestatie zouden gelden, werden in 
het arrest uitgebreid uiteengezet. De Supreme Court greep de zaak Jajbhay v. 
Cassim aan om de uit het Engelse recht afkomstige ‘rule of non-recovery’ opzij 

47. 1939 AD 537. Over deze zaak uitgebreid Aquilius, ‘Immorality and Illegality in 
Contract’, SALJ 1941, p. 337 e.v. en 1942, p. 16 e.v. De naam Aquilius was een pseu-
doniem van de rechter Francois van den Heever. Zie verder L.J. Behrman, ‘Jajbhay 
v. Cassim’, South African Law Journal 1946, p. 40 e.v.

48. Location Regulations nrs. 8 en 22, die waren gebaseerd op Wet nr. 3 van 1885.
49. De Vos, p. 163 en p. 190 e.v.; zie ook Sonnekus 2007, p. 139 nt. 53.
50. Zie C.G. van der Merwe in Introduction to the law of South Africa, red. C.G. van 

der Merwe en J.E. du Plessis, Den Haag 2004, p. 238. 
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te zetten en over te gaan tot een fundamentele uitspraak over de gevolgen van 
ongeldige overeenkomsten. Twee adagia dienden te worden onderscheiden:

“We are concerned with the application of two legal maxims taken from Roman 
law by all modern civilised legal systems. The first is the maxim ex turpi causa 
non oritur actio and the second in pari delicto potior conditio defendentis. 
They have been called “cognate” doctrines, an expression, which I think per-
haps has served to confuse their essential different character. In my view the 
first maxim prohibits the enforcement of immoral or illegal contracts and the 
second curtails the right of the delinquents to avoid the consequences of their 
performance or part performance of such contracts.”

De adagia ex turpi causa non oritur actio en in pari delicto potior est conditio 
defendentis hebben een verschillend toepassingsgebied. De eerste regel betekent 
dat uit een ongeoorloofde oorzaak geen actie ontstaat. In 1917 was deze regel 
in het arrest Brandt v. Bergstedt nog zo uitgelegd dat een partij bij een nietig 
contract geen enkele actie kon instellen.51 Zowel een actie tot nakoming als een 
actie tot terugvordering werd afgewezen. De ex turpi causa-regel werd in Jaj-
bhay v. Cassim beperkter uitgelegd en alleen op contractuele acties betrokken. 
De regel drukt slechts uit dat een ongeoorloofde overeenkomst niet afdwingbaar 
is, maar heeft geen betrekking op de terugvordering. Een andere regel, de in 
pari delicto-regel, is van toepassing op de gevolgen van een uitgevoerde nietige 
overeenkomst. Deze regel dient te worden toegepast als een partij op basis van 
de condictio ob turpem causam een prestatie terugvordert. 

3.8 Over public policy en simple justice

De Supreme Court overwoog in Jajbhay v. Cassim dat beide regels, de ex turpi 
causa-regel en de in pari delicto-regel, hetzelfde morele uitgangspunt hebben. 
Het aangaan van ongeldige en onzedelijke overeenkomsten wordt door de re-
gels ontmoedigd en ‘public policy’ wordt bevorderd. Op grond hiervan gelden 
de regels dat geen nakoming kan worden gevorderd van een ongeoorloofde 
overeenkomst en dat er bij wederzijdse onbetamelijkheid geen terugvordering 
kan worden geëist. De in pari delicto-regel moet volgens het hof niet strikt 
worden toegepast, maar indien nodig worden versoepeld. Op grond van de 
openbare orde is het soms geboden om een actie toe te staan aan een eiser, die 
een ongeldige overeenkomst heeft uitgevoerd. De Supreme Court achtte zich 
niet gebonden aan het precedent van de zaak Brandt v. Bergstedt, waarin in 
strijd met de wet op een zondag een koe was verkocht en geleverd, maar niet 
betaald. De Supreme Court had terugvordering van de koe in deze zaak niet 

51. 1917 CPD 344.
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toegestaan. Rechter Stratford zette in Jajbhay v. Cassim uiteen dat hij een andere 
beslissing zou hebben genomen:52

“In the first (Brandt v. Bergstedt) the reasoning implies that the learned Judge 
considered himself bound by the authorities he quoted to refuse relief to the 
plaintiff,53 whereas I respectfully suggest that he should have approached the 
matter from the more fundamental point of view as to whether public policy 
was best served by granting or refusing the plaintiff ’s claim. If the learned Judge 
had so approached the case and had considered that as an equitable Judge he 
was free (as I think he was) to order the restoration of the cow, I cannot doubt 
that he would have granted the relief prayed.”

Er moest aan de hand van de openbare orde worden beslist over de actie van 
Jajbhay. Deze actie was zoals gezegd niet gericht op terugvordering van een 
prestatie maar op de uitzetting van een onderhuurder. Toepassing van het 
openbare orde-criterium leidde tot de conclusie dat de verhuurder de illegale 
onderhuur niet kon beëindigen. Onderdeel van de openbare orde was namelijk 
een eerlijke rechtsbedeling tussen partijen. De in pari delicto-regel diende niet 
te worden toegepast, als de billijkheid hierom vroeg. Watermeyer overwoog:

“The principle underlying the general rule is that the Courts will discourage il-
legal transactions, but the exceptions show that where it is necessary to prevent 
injustice, or to promote public policy, it will not rigidly enforce the general rule.” 

De Supreme Court gaf zichzelf en andere rechters in Jajbhay v. Cassim een grote 
mate van vrijheid bij het bepalen van de rechtsgevolgen van een uitgevoerd 
nietig contract. De in pari delicto-regel bleef het uitgangspunt, maar er dien-
de per geval te worden beoordeeld of hij moest worden toegepast. In de zaak 
Jajbhay v. Cassim leidde deze nieuwe beoordelingsruimte tot afwijzing van de 
eis van de onderverhuurder. Cassim had altijd tijdig de huur betaald en was de 
bepalingen in de huurovereenkomst nagekomen. Verder gold een opzegtermijn 
van een maand, die Jajbhay niet was nagekomen, omdat hij de huurder direct 
in rechte aansprak en uitzetting eiste. De Supreme Court wees de vordering 
om deze redenen af, daarmee uitdrukking gevend aan de regel dat er ‘simple 
justice between man and man’ moet geschieden. Het hof merkte op dat, als 
de overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn was beëindigd, de 
vordering tot uitwijzing waarschijnlijk wel was toegewezen. In dat geval zou er 
geen reden zijn de onderhuurder te beschermen.

52. In Jajbhay v. Cassim 1939 AD 537.
53. Zie nt. 44.
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Opvallend genoeg ging de Supreme Court nauwelijks in op het argument dat 
door de afwijzing van de eis van Jajbhay de onwettige onderhuur bleef voortbe-
staan. Er werd aangenomen dat er in de zaak geen overwegingen van openbare 
orde waren, die noopten tot toewijzing van de actie. Er vond geen afweging 
plaats tussen het belang dat de illegale huur zou worden beëindigd en het belang 
dat er een billijke uitspraak werd gedaan. Het hof oordeelde dat de naleving van 
de ‘regulations’ in handen was van de plaatselijke autoriteiten en dat er geen 
redenen waren aangevoerd om op grond van de openbare orde uitzetting van 
de onderhuurder toe te staan. Het hof zag geen reden om af te wijken van de in 
pari delicto-regel en wees de actie van Jajbhay af. 

3.9 Toepassing van de in pari delicto-regel als billijkheidsoordeel?

Enkele maanden na de uitspraak in Jajbhay v. Cassim moest een bijna identie-
ke zaak worden beslist door het Transvaalse Hof, de zaak Petersen v. Jajbhay.54 
Wederom was in strijd met de regels een huis onderverhuurd. Onderverhuurder 
Jajbhay had de rechter om uitzetting van Petersen gevraagd, omdat deze de huur 
al maanden niet had betaald. De uitzetting werd in dit geval wel toegestaan. De 
redenering uit Jajbhay v. Cassim werd gevolgd en verder uitgewerkt: 

“The basis of the decision in Jajbhay v. Cassim is that as a general rule in pari 
delicto potior est conditio defendentis, but that where it is necessary to prevent 
injustice or to promote public policy, the rule will be relaxed, and the question 
is whether it should be relaxed in this case. Mr. Stratford contended that the 
decision referred to nowhere held that mere enrichment to the defendant if 
relief is refused to the plaintiff is a sufficient ground for relaxation. This may 
be so and this may be the correct view, but where justice between the parties 
is a ground for relaxation, enrichment of the other is a relevant factor.”

De huurder zou ten onrechte worden bevoordeeld als hij zonder te betalen in 
het huis zou mogen blijven. De verhuurder Jajbhay kon daarom in deze zaak de 
huurder Petersen laten uitzetten. Het was echter niet mogelijk om de niet-be-
taalde huurtermijnen te vorderen. Het honoreren van deze actie betekende dat 
nakoming van de ongeldige overeenkomst werd toegestaan. Het hof kon dit 
niet doen, want: ex turpi causa non oritur actio.55 

54. 1940 TPD 182. Ik weet niet of dit dezelfde Jajbhay dezelfde was als in de eerdere 
zaak. Dit is mogelijk, want het betrof namelijk weer een illegale onderhuurover-
eenkomst in dezelfde wijk, de Johannesburg Malay Locatie.

55. Het Transvaalse Hof beschouwde de vordering van de huurtermijnen vreemd 
genoeg als een contractuele vordering en niet als een verrijkingsactie. 
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De onderverhuurder kon in Petersen v. Jajbhay de onderhuurder uitzetten. De 
in pari delicto-regel stond de uitzetting niet in de weg. Er werd een uitzondering 
op de regel gemaakt, op grond van de eerlijke rechtsbedeling tussen partijen. 
Het argument dat door toewijzing van de actie de onwettige onderhuur werd 
beëindigd, kwam niet aan de orde. Het voordeel dat de gedaagde in de schoot 
kreeg geworpen als hij gratis in het huis mocht blijven wonen, was de reden 
om de actie toe te wijzen. De rechtsverhouding tussen partijen bracht mee dat 
de verhuurder uitzetting kon eisen. De twee ‘huurzaken’, Jajbhay v. Cassim en 
Petersen v. Jajbhay, laten zien hoe belangrijk het gedrag van partijen is bij de 
toepassing van de in pari delicto-regel. De ongeldigheid van een contract is niet 
beslissend bij de beoordeling van een actie, maar wel de onderlinge verhouding 
tussen partijen en het streven naar een eerlijke rechtsbedeling.

Op het arrest Jajbhay v. Cassim is vrijwel direct kritiek gekomen.56 Tot 1939 werd 
de in pari delicto-regel in beginsel toegepast als de condictio ob turpem causam 
werd ingesteld, maar door dit arrest moest elke keer een afweging plaatsvin-
den tussen eiser en gedaagde om tot een billijke uitkomst te komen. De felste 
kritiek in de literatuur richtte zich op het gebrek aan scherpte van de criteria 
‘public policy’ en ‘simple justice between man and man’. Zo menen De Wet en 
Van Wyk dat de Supeme Court de materie in het arrest Jajbhay v. Cassim in 
een grenzeloos moeras van onzekerheid heeft gestort.57 De Vos drukt zich iets 
voorzichtiger uit en spreekt over ‘ietwat vage beginselen’.58 Partijen weten na de 
uitvoering van een ongeldig contract niet wat hun boven het hoofd hangt. An-
deren, zoals Lubbe en Du Plessis, hebben zich positiever uitgelaten en betoogd 
dat het simple justice-criterium een bruikbaar criterium is gebleken.59 

De vraag wanneer ‘public policy’ terugvordering na de uitvoering van een on-
geldig contract toelaat, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Ook het 
criterium ‘simple justice between man and man’ geeft slechts een algemeen 
richtsnoer. De Zuid-Afrikaanse rechters hebben aan de hand van deze open 
normen de vraag of een partij die een ongeldige overeenkomst heeft uitgevoerd 
beantwoord. In 2008 nog bewaakte de Supreme Court zijn ruimte voor afwe-
ging bij de omgang met de par delictum-regel:60

56. Zie vooral Aquilius, SALJ 1941, p. 337 e.v. en 1942, p. 16 e.v. Zie verder Behrman, 
SALJ 1946, p. 40 e.v.

57. Zie J.C. de Wet/A.H. van Wyk/J.P. Yeats, Die Suid-Afrikaanse Kontraktereg en 
Handelsreg (4e dr.), Durban 1978, p. 83.

58. De Vos, p. 163.
59. G. Lubbe en J.E. du Plessis in Introduction to the Law of South Africa, Den Haag 

2004, p. 254.
60. Afrisure v. Watson 522/07 [2008] ZASCA 89.
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“No definite criteria have, however, been laid down to decide whether the rule 
should be relaxed or not. The reason, I think, is plain. The issue of relaxation 
may arise in such an infinite variety of circumstances that it would be unwise 
for the courts to shackle their own discretion by predetermined rules or even 
guidelines as to when relaxation of the par delictum rule will be allowed.”

De open normen uit Jajbhay v. Cassim zijn in latere rechtspraak verder ontwik-
keld. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe deze ontwikkeling 
heeft plaatsgevonden en of het Zuid-Afrikaanse recht inderdaad in een ‘moeras 
van onzekerheid’ is gestort. 

3.10 Terugvordering na wederzijdse uitvoering van een ongeldige 
overeenkomst

Wat zijn de regels als een ongeldige overeenkomst door beide partijen is uitge-
voerd?61 Een eerste antwoord op deze vraag is gegeven in het arrest Jajbhay v. 
Cassim. Hierin was overwogen dat dan in beginsel geen acties konden worden 
ingesteld:62

“One might say, speaking generally, that restitution will be granted in cases 
where the illegal contract has not been substantially carried out, and not in 
those cases where the contract has been substantially performed. But such a 
rule, though affording us some guidance, must be subordinated to the overrid-
ing consideration of public policy (which I repeat does not disregard the claims 
of justice between man and man).”

Het uitgangspunt is dat als een nietige overeenkomst door partijen is uitgevoerd, 
er niet kan worden teruggevorderd. Beide partijen kunnen na wederzijdse na-
koming het ontvangene behouden. Het uitgangspunt van niet-terugvordering 
hoeft alleen te worden verlaten als hier een ‘overriding consideration of public 
policy’ aan in de weg staat. Een argument voor deze hoofdregel is dat na weder-
zijdse nakoming van een nietige overeenkomst geen van beide partijen is ver-
rijkt en dat er dus geen reden is om de condictio ob turpem causam aan partijen 
toe te kennen. Hutchinson en Du Bois hebben de uitsluiting van de condictie 
na wederzijdse uitvoering van een nietige overeenkomst als volgt verdedigd:63

61. Onder ongeldig versta ik hier die overeenkomsten die als ongeoorloofd (‘illegal’) 
worden aangemerkt, vgl. par. 3.4; overeenkomsten die wegens strijd met wettelijke 
formaliteiten ongeldig zijn, komen vanaf par. 3.12 aan bod.

62. 1939 AD 537.
63. In Wille’s Principles, p. 770. Ook in deze zin Wessels, p. 219 e.v. 
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“If there has been performance of their undertakings by both parties to an illegal 
agreement neither can claim relief or redress. Each has obtained what he or 
she has bargained for, and neither can claim relief (…) by way of condictio, for 
neither has been unjustly enriched at the expense of the other.”

Beide partijen hebben gekregen wat ze wilden en geen van beiden is verrijkt ten 
koste van de ander. Per saldo is er inderdaad geen sprake van verrijking. Het 
omgekeerde lijkt mij echter even goed verdedigbaar: beide partijen zijn verrijkt, 
omdat zij zonder rechtsgrond een prestatie hebben ontvangen. In dat geval 
hoort de condictie over en weer te worden toegewezen, tenzij de instandlating 
van de feitelijke toestand de voorkeur verdient. 

De Vos stelt dat het feit dat een overeenkomst wederzijds is nagekomen een 
factor kan zijn om op grond van de par delictum-regel terugvordering niet toe 
te wijzen.64 Een dergelijke weigering van acties is echter uitzonderlijk: er zijn, 
na de wederzijdse uitvoering van een nietige overeenkomst normaal gesproken 
geen gronden om de condictio ob turpem causam af te wijzen, mits de eiser de 
door hemzelf ontvangen prestatie aanbiedt:65 

“A person who transfers money or other property under such a transaction may, 
however, reclaim such property from the other party provided he restored or 
tendered what he has himself received from the transaction.” 

Het Zuid-Afrikaanse recht kent als regel dat iemand kan condiceren, als hij te-
gelijk aanbiedt om de ontvangen prestatie terug te geven of te vergoeden aan de 
gedaagde. Deze regel geldt ook als de condictio ob turpem causam is ingesteld.66 
Een eiser die terugvordert en zelf een prestatie heeft ontvangen, moet deze te-
ruggeven om de condictie te laten slagen. Als er een niet voor teruggave vatbare 
prestatie door de gedaagde is verricht, moet de eiser de waarde hiervan ver-
goeden. Doordat de ontvangen prestatie wordt teruggegeven dan wel vergoed, 
wordt geen van de partijen verrijkt ten koste van de ander. Bovendien kan door 
de wederzijdse toekenning van acties herstel in de oude toestand plaatsvinden.

Iemand die op grond van een ongeoorloofde overeenkomst geld heeft betaald 
voor een prestatie die niet ongedaan kan worden gemaakt, kan in beginsel is 
geen terugbetaling eisen. Als bijvoorbeeld in strijd met de wet voor een dienst 
is betaald die is verricht, hoort de condictio ob turpem causam niet te slagen. 
De dienst kan niet worden ‘teruggedraaid’ en dus niet ter teruggave worden 

64. De Vos, p. 170.
65. Dugas v. Kempster Sedgwick 1961 (1) SA 784 (D).
66. Zie Albertyn v. Kumalo 1946 WLD 529. Over de teruggaveverplichting, zie bijv. 

De Vos, p. 164 e.v.; Sonnekus, p. 141, Visser, UE, p. 443.
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aangeboden. Een vordering tot terugbetaling kan dan zonder probleem worden 
afgewezen. In 2008 overwoog de Supreme Court:67

“I do not believe anyone can disagree with the concept that in a case where both 
parties have performed their reciprocal obligations under an illegal contract, 
simple justice between man and man will usually dictate that, in order to 
avoid an undue benefit to the plaintiff, both parties should retain whatever 
they received. This must particularly be so in a situation where the defendant’s 
performance, received by the plaintiff, consisted of a factum that can no longer 
be returned or where such performance would, in any event, upon restoration, 
be of no value to the defendant.”

Het is de vraag of de instandlating van de gevolgen na de wederzijdse uitvoering 
van een ongeoorloofde overeenkomst een juist uitgangspunt is. Er is in strijd 
met het recht een bepaalde toestand bereikt. Ongedaanmaking van deze toe-
stand hoort voorop te staan. Pas als herstel in de oude toestand niet mogelijk 
is, dient afwijzing van de condictie te volgen. Als in strijd met een wettelijk 
verbod is gepresteerd en ongedaanmaking wel mogelijk is, bestaat geen ruimte 
voor instandlating want de gevolgen van het onwettig handelen worden dan 
gesanctioneerd. Het geschonden wettelijke belang dient in beginsel te leiden 
tot het terugdraaien van de bereikte resultaten. Een eventueel verrichte tegen-
prestatie speelt wel een rol bij de toetsing aan de par delictum-regel, maar staat 
in beginsel niet aan terugvordering in de weg:68

“The fact of performance by the defendant may have a significant role in decid-
ing whether or not to relax the par delictum rule, (…). To that extent, perfor-
mance by the defendant cannot be said to be irrelevant in the context of the 
condictio ob turpem vel iniustam causam. What I do say, however, is that such 
performance cannot be a complete answer to a claim based on that condictio.”

Als partijen over en weer een ongeoorloofde overeenkomst hebben uitgevoerd, 
hoort in beginsel over en weer terugvordering te volgen. Na overtreding van 
een verbod dient ongedaanmaking van de onrechtmatige toestand voorop te 
staan. Het feit dat partijen hebben gekregen wat zij beoogden, is geen afdoende 
verweer tegen de condictio ob turpem causam. Als de prestaties voor teruggave 
in aanmerking komen, hoort terugvordering in beginsel te worden toegekend. 
Herstel in de oude toestand kan, in de termen van het arrest Jajbhay v. Cassim, 
als een ‘overriding consideration of public policy’ worden beschouwd. Op grond 
hiervan hoort de par delictum-regel te worden verlaten en hoort over en weer 
te kunnen worden teruggevorderd. Mijns inziens verdient ongedaanmaking 

67. Afrisure v. Watson 522/07 [2008] ZASCA 89.
68. Afrisure v. Watson 522/07 [2008] ZASCA 89.
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van de onrechtmatige toestand in beginsel de voorkeur. Beide partijen dienen 
dan het ontvangene terug te geven. Als deze wederzijdse ongedaanmaking niet 
mogelijk is, kan de situatie intact worden gelaten door toepassing van de par 
delictum-regel.

3.11 Eenzijdige terugvordering en ‘public policy’

De condictio ob turpem causam is naar Zuid-Afrikaans recht steeds van toe-
passing als een ongeoorloofde overeenkomst is uitgevoerd, ongeacht de grond 
voor de nietigheid. Na wederzijdse prestatie kan worden teruggevorderd, mits 
de ontvangen prestatie wordt aangeboden. Als ongedaanmaking is uitgesloten, 
kan de condictie worden geweigerd. In geen van beide gevallen wordt één van 
de partijen per saldo verrijkt.

In bijzondere gevallen kan eenzijdig worden gecondiceerd, zoals gebeurde in 
de zaak Afrisure v. Watson. In deze zaak had zorgverzekeraar Publiserve forse 
bedragen aan bemiddelaar Afrisure betaald. Afrisure had een grote groep ver-
zekerden in portefeuille, die zij in ruil voor commissie liet overstappen naar 
Publiserve. Ondanks de toestroom van nieuwe klanten ging Publiserve failliet 
en Watson, de curator van Publiserve, vorderde de betaalde miljoenen van 
Afrisure terug.69 Hij baseerde zich hierbij op de onwettigheid van de gesloten 
bemiddelingsovereenkomst. 

Aan verschillende eisen uit de toenmalige ministeriële regeling was in casu 
niet voldaan.70 Afrisure was niet geaccrediteerd om als bemiddelaar op te tre-
den. Verder was de overeenkomst tussen Publiserve en Afrisure niet schriftelijk 
aangegaan, zoals was voorgeschreven.71 De Supreme Court beschouwde de af-
spraken tussen Publiserve en Afrisure als wetsontduiking, omdat de belonings-
structuur zo was opgezet dat Afrisure meer dan de krachtens de wet toegestane 
vergoeding kon opstrijken. De bedragen vormden een extra, niet-toegestane, 
beloning voor het introduceren van de nieuwe klanten en deze overtreding 
maakte de bemiddelingsovereenkomst nietig. De vordering van de curator 

69. Eerste gedaagde Africa Group Employee Benefits werd voor het proces begon 
eveneens failliet verklaard, zodat de gedaagde in eerste aanleg curator Shaw was. 
De terugvordering richtte zich verder op Afrisure.

70. Deze ministeriële regeling was gebaseerd op de Medical Schemes Act uit 1998, nr. 
31.

71. Regulation 28 (1): “A medical scheme must not compensate any person in terms 
of s 65 for acting as a broker unless such person: (a) has been accredited by the 
Council to act as a broker or apprentice broker; (d) enters into a prior written 
agreement with the medical scheme concerned, and the nature and compensation 
payable to such person must be fully disclosed in the financial statements of the 
medical scheme concerned.”
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werd toegewezen, omdat was voldaan aan de eisen van de condictio ob turpem 
causam.72 Hoewel de directeur van Publiserve de wet had ontdoken door te 
betalen, kon de curator kon de door de gefailleerde firma gedane betalingen 
‘gewoon’ terugvorderen.73 

Publiserve had weliswaar onwettig gehandeld door de bemiddelingsovereen-
komst uit te voeren, maar de par delictum-regel verhinderde terugvordering 
niet, omdat een ‘overriding consideration of public policy’ tot versoepeling 
van de regel noopte: 

“In my view the statutory provisions that have been contravened by the pay-
ments at issue were aimed at the members of the medical scheme. Strict ap-
plication of the par delictum rule in these circumstances will deprive them of 
that statutory protection. Thus understood, public policy, in my view, dictates 
in this case that the par delictum rule be relaxed in favour of the respondents.” 

Schending van de wet leidde in Afrisure v. Watson tot een argument van open-
bare orde op grond waarvan de par delictum-regel diende te worden verlaten. 
De Medical Schemes Act en de hierop gebaseerde ‘regulations’ beogen men-
sen met een ziektekostenverzekering te beschermen. Toepassing van de par 
delictum-regel zou volgens de Supreme Court in deze zaak tot onaanvaardbare 
resultaten leiden. De wettelijke bescherming voor verzekerden zou wegvallen 
als te hoge vergoedingen voor bemiddelaars werden gesanctioneerd. De curator 
kon daarom met succes de condictio ob turpem causam instellen.

3.12 Instandlating van de bereikte gevolgen na strijd met 
formaliteiten: de mondelinge verkoop van onroerend goed

De condictio ob turpem causam is steeds van toepassing als een ongeoorloofde 
overeenkomst is uitgevoerd. Zoals gezegd leidt een overeenkomst in strijd met 
formaliteiten partijen naar een andere condictie.74 In het Zuid-Afrikaanse recht 
is in geval van ‘lichte nietigheden’ soms geoordeeld dat terugvordering is uitge-
sloten na wederzijdse prestatie. Het betrof hierbij voornamelijk overeenkomst 
in strijd met wettelijk voorgeschreven vormvereisten:75

72. Oneens Sonnekus 2008, p. 605 e.v.; Sonnekus stelt dat de vordering van de cura-
tor diende te worden afgewezen, omdat beide partijen hadden gekregen wat zij 
beoogden, zie p. 606. 

73. De curator heeft niet meer rechten dan de gefailleerde, cf. Peterson e.a. v. Claassen 
2006 (5) SA 191 (C) en Minister of Finance v. Gore 2007 (1) SA 111 (SCA).

74. Zie par. 3.4.
75. Visser, UE, p. 426, nt. 52.
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“(…) it should be made clear that unenforceability and illegality are not coter-
minous in South African law: an illegal contract is always unenforceable, but 
an unenforceable contract is not necessarily illegal. Thus, although a contract 
which is void for failure to adhere to formalities laid down by statute is unen-
forceable, it is not illegal.”

Het feit dat ‘slechts’ formaliteiten zijn geschonden, heeft gevolgen voor de terug-
vordering. Een voorbeeld biedt de verkoop van onroerend goed die mondeling 
is gesloten, terwijl de wet een schriftelijke overeenkomst vereist. De terugvor-
dering van een op deze wijze verkocht en overgedragen perceel grond is uitge-
sloten als beide partijen aan hun verplichtingen hebben voldaan. In 1913 kwam 
een dergelijke zaak aan de orde in het arrest Wilken v. Kohler.76 Innes gaf hierin 
de volgende overweging ten overvloede:

“It by no means follows that because a court cannot enforce a contract which 
the law says shall have no force, it would therefore be bound to upset the result 
of such a contract which the parties had carried through in accordance with 
its terms. Suppose, for example, an unconditional underhand agreement of 
sale of land of fixed property for a definite price, a payment of the purchase 
price and due transfer of the land. Neither party would be able to upset the 
concluded transaction on the mere ground that the causa stated in the deed of 
transfer was called a contract of sale, whereas it was in reality an agreement 
to sell, invalid and unenforcable in law, but which both seller and purchaser 
proposed to carry out. No good ground of action could be alleged in such a 
case; neither in the shape of a restitutio in integrum, nor by way of condictio 
could relief be claimed. Neither party could say that he had been enriched at 
the expense of the other; and the traditio duly made with knowledge of all the 
facts and with the intent to pass the dominium, and the price duly paid with 
similar knowledge and with the object of acquiring the dominium would bind 
the respective parties.”

De rechter koos ervoor om de gevolgen van de ongeldige koopovereenkomst in 
stand te laten. De feitelijke situatie was bindend; de eigendom was overgegaan 
op basis van een zakelijke overeenkomst en rechtsmiddelen om deze eigen-
domsovergang ongedaan te maken, werden geweigerd.77 De reden hiervoor 
was dat geen van de partijen was verrijkt ten koste van de ander. De gemaakte 
afspraken waren niet afdwingbaar, maar als zij wederzijds waren uitgevoerd, 
hoefde geen ongedaanmaking te volgen. Er was geen reden om de bereikte toe-
stand terug te draaien, aangezien ‘slechts’ formaliteiten waren verontachtzaamd. 

76. Wilken v. Kohler 1913 AD 135.
77. Over de goederenrechtelijke aspecten van de zaak Wilken v. Kohler, zie Scholtens, 

p. 288.
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De overdracht werd in stand gelaten, omdat beide partijen hadden gekregen 
wat zij beoogden. De in Wilken v. Kohler geformuleerde regel staat bekend als 
de ‘achieved purpose’-regel.

De Zuid-Afrikaanse wetgever heeft in 1981 in geval van de vervreemding van 
onroerend goed bepaald dat de overdracht als geldig kan worden aangemerkt, 
als de koop mondeling is aangegaan en door beide partijen is uitgevoerd. Op 
grond van section 2 (1) van de Alienation of Land Act uit 1981 dient de verkoop 
van land schriftelijk plaats te vinden.78 Section 28 (2) van dezelfde wet bepaalt:

“Any alienation which does not comply with the provisions of section 2 (1) shall 
in all respects be valid ab initio if the alienee had performed in full in terms of 
the deed of alienation or contract and the land in question has been transferred 
to the alienee.”

Een condictie kan niet met succes worden ingesteld na de wederzijdse nako-
ming, omdat op geldige grond is gepresteerd. De uitgevoerde koopovereen-
komst wordt door bovenstaand wetsartikel geldig verklaard. De Alienation of 
Land Act biedt aldus een bijzondere wettelijke regeling, die de titel goedkeurt. 
Terugvordering is wel mogelijk na eenzijdige nakoming van de mondelinge 
koopovereenkomst, als bijvoorbeeld alleen de koper heeft gepresteerd en de 
koopsom heeft voldaan. Section 28 (1) van de wet geeft dan een terugvorde-
ringsrecht aan de prestant.79 Het betaalde geld kan alleen worden teruggevor-
derd, zolang de verkoper de grond niet heeft geleverd. De actie die op grond 
van de Alienation of Land Act wordt verleend, kan worden beschouwd als een 
condictio causa data causa non secuta, de condictie wegens de niet-verwezen-
lijkte oorzaak. Als de grond is geleverd, kan de koper geen condictie instellen. 
Alleen na wederzijdse nakoming is de condictie uitgesloten. De mogelijkheid 
van terugvordering is zodoende verbonden aan de wederprestatie.

78. Wet nr. 68 uit 1981; s 2 (1) van de wet luidt: “No alienation of land after the com-
mencement of this section shall, subject to the provisions of section 28, be of any 
force or effect unless it is contained in a deed of alienation signed by the parties 
thereto or by their agents acting on their written authority.”

79. De aanhef van s28 (1) van de wet luidt: “Subject to the provisions of subsection 
(2), any person who has performed partially or in full in terms of an alienation 
of land which is of no force or effect in terms of section 2 (1), (…) is entitled to 
recover from the other party that which he has performed under the alienation 
or contract (…).”
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3.13 Toepassing van de achieved purpose-regel na schending van 
vormvereisten

De regel uit Wilken v. Kohler, ofwel de ‘achieved purpose’-regel, is in 2008 door 
de Supreme Court toegepast in de zaak Legator McKenna v. Shea.80 Ook in 
deze zaak was een huis overgedragen, terwijl de koopovereenkomst niet aan de 
wettelijke vereisten voldeed. De verkoop was verricht door curator McKenna 
die namens mevrouw Shea optrad, die hersenletsel had opgelopen in een auto-
ongeluk. McKenna had Shea’s huis voor R 540.000 verkocht en geleverd aan 
het echtpaar Erskine. Shea vorderde, toen zij weer handelingsbekwaam was, 
teruggave van het huis. 

Er kleefde een probleem aan de verkoop van het huis door de curator. Het 
echtpaar Erskine had een bod op het huis gedaan, dat door McKenna was ge-
accepteerd. In zijn aanvaarding had de curator een opschortende voorwaarde 
toegevoegd. De president van de rechtbank diende namelijk toestemming te ge-
ven voor de verkoop van het huis door McKenna. De curator vulde eigenhandig 
de koopovereenkomst aan: hij voegde hieraan toe dat de verkoop plaatsvond 
onder de opschortende voorwaarde dat de vereiste toestemming zou worden 
gegeven. Deze toestemming volgde enkele maanden later, waarna partijen de 
leveringsakte inschreven en overdracht van het huis aan de Erskines volgde.81

De Supreme Court beschouwde het invoegen van de voorwaarde in de koop-
overeenkomst als een tegenaanbod. Dit tegenaanbod had op grond van de 
wet schriftelijk moeten worden aanvaard.82 Deze formele aanvaarding was 
niet gevolgd: de Erskines hadden simpelweg meegewerkt aan de overdracht 
van het huis. De koopovereenkomst voldeed daardoor niet aan de eisen die 
de wet stelde. Tevens betwijfelde de rechter of de Erskines het tegenaanbod 
van McKenna wel hadden aanvaard door mee te werken aan de overdracht. 
Daardoor was er mogelijk geen wilsovereenstemming tussen partijen tot stand 
gekomen.

Nadat zij was hersteld, protesteerde mevrouw Shea tegen de gang van zaken 
en eiste zij het huis terug. In eerste aanleg werd de terugvordering van het 
huis toegwezen op grond van de condictio ob turpem causam. In hoger beroep 
werd de condictie afgewezen met een beroep op het arrest Wilken v. Kohler 
en de daarin geformuleerde ‘achieved purpose’-regel. Beide partijen hadden 

80. 143/2008 [2008] ZASCA 144; zie verder Wilkens v. Bester 1997 (3) SA 347 (SCA).
81. Het Zuid-Afrikaanse recht kent zoals gezegd een abstract stelsel van eigendoms-

overdracht, zodat het eigendomsrecht overging ondanks het probleem met de 
koopovereenkomst; zie par. 3.2.

82. Op grond van s2 (1) van de Alienation of Land Act, zie par. 3.12.
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gekregen wat zij beoogden door de verkoop van het huis en de Supreme Court 
zag daarom geen reden om in te grijpen. De ongeldigheid van de overeenkomst 
leidde ‘slechts’ tot de onafdwingbaarheid van de afspraken, maar dwong niet 
tot terugvordering van reeds verrichte prestaties. De Supreme Court ging in 
de zaak Legator McKenna v. Shea niet uit van toepassing van de condictio ob 
turpem causam, maar van de condictio indebiti:

“Moreover, although on the facts of Wilken v. Kohler Innes JA was dealing with 
an agreement which he described as void for non-compliance with statutory 
formalities, I can see no reason why the rule should not apply in a case where, 
despite the non-existence of any agreement, the parties’ intention has been 
achieved. In both cases the condictio indebiti would normally be available be-
cause the transfer was motivated by a mistaken belief relating to the validity or 
the existence of the underlying agreement. And in both cases Wilken v. Kohler 
would constitute an exception to the condictio indebiti for the same reason, ie 
that the purpose of the transaction has been achieved.”

Omdat de Supreme Court de actie beschouwde als een condictio indebiti, kon de 
curator zich met een beroep op de ‘achieved purpose’-regel succesvol verweren. 
Deze condictie kon worden ingesteld omdat partijen hadden gemeend dat er 
een geldige overeenkomst aan de overdracht ten grondslag lag. De Supreme 
Court overwoog dat de curator zich niet met een beroep op de ‘achieved pur-
pose’-regel kon verweren, als de condictio ob turpem causam van toepassing was. 
Het laten voortbestaan van de feitelijke toestand zou dan in strijd met het recht 
zijn; de rechter zou in dat geval tot ongedaanmaking van de onrechtmatige 
toestand moeten concluderen:

“From the ‘achieved purpose’ analysis it is clear, however, that the Wilken v. 
Kohler rule cannot apply where the purpose of the transaction is prohibited by 
law. The law cannot preserve a transaction which it has prohibited. It follows 
that a defence on that rule is not available against a claim brought under the 
condictio ob turpem vel iniustam causam.”

Er wordt aldus onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten nietige over-
eenkomsten: er zijn enerzijds overeenkomsten die ‘slechts’ onafdwingbaar zijn 
maar indien uitgevoerd geen aanleiding voor terugvordering geven en ander-
zijds overeenkomsten die ongeoorloofd zijn en waarvan de gevolgen moeten 
worden teruggedraaid. In Legator McKenna v. Shea viel de door de curator 
verrichte verkoop van het huis in de eerste categorie en kon de bereikte toestand 
worden gehandhaafd.
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3.14 Over de toepasselijke condictie na de schending van 
vormvereisten

Het doel van de transactie in bovenstaande zaak, de verkoop van een huis 
door een curator, was geoorloofd. De ‘hapering’ in de overeenkomst leidde 
hier niet tot de verplichting tot ongedaanmaking. Terugvordering werd gewei-
gerd omdat de wet zich na de schending van formaliteiten niet verzette tegen 
het voortbestaan van de bereikte toestand. Als een transactie als ongeoorloofd 
wordt aangemerkt, is sprake van een ‘illegal contract’ en bestaat recht op terug-
vordering. In casu was er hoogstens sprake van een ‘invalid contract’ en stond 
niets de afwijzing van de condictie in de weg. Een contract dat in strijd met 
vormvoorschriften is aangegaan, is weliswaar nietig maar niet ongeoorloofd. 

De niet-naleving van formaliteiten wordt dus gezien als een aparte grond voor 
nietigheid. De condictio ob turpem causam is niet op de terugvordering van 
toepassing. In het arrest hierboven werd de condictio indebiti besproken en ge-
weigerd door de rechter. In de literatuur is geen eenstemmigheid over de vraag 
met welke condictie reeds verrichte prestaties kunnen worden teruggeëist, als 
de wederpartij niet presteert.83 Een logische mogelijkheid is om de terugvor-
dering te baseren op de condictio causa data causa non secuta. Er is met een 
geoorloofd doel gepresteerd; de mogelijkheid om terug te vorderen is zodoende 
gekoppeld aan de tegenprestatie.

Er is wat mij betreft een nog aantrekkelijker mogelijkheid als één partij een 
overeenkomst heeft uitgevoerd die nietig is wegens strijd met een vormvoor-
schrift. De materie kan worden versimpeld door na de eenzijdige uitvoering 
van een wegens schending van formaliteiten nietige overeenkomst terugvor-
dering ‘gewoon’ aan de hand van de condictio ob turpem causam te beoorde-
len. Toepassing van deze condictie is mijns inziens ook mogelijk na schending 
van formaliteiten. In geval van eenzijdige prestatie dicteert de billijkheid dat 
de prestant kan terugvorderen. Na wederzijdse prestatie kan terugvordering 
indien nodig worden geweigerd op grond van de openbare orde of de billijk-
heid. De open normen uit Jajbhay v. Cassim aan de hand waarvan de condic-
tio ob turpem causam moet worden beoordeeld, kunnen worden gebruikt om 
de feitelijke gevolgen van een mondelinge koopovereenkomst van onroerend 
goed te beoordelen. Voor het slagen van deze condictie is de tegenprestatie 
van de gedaagde partij van belang. Met deze tegenprestatie en de ernst van de 
geschonden norm kan bij de toepassing van de condictio ob turpem causam 

83. Als kandidaten worden de condictio indebiti, de condictio causa data causa non 
secuta en de condictio sine causa specialis genoemd. Zie de verschillende opties die 
worden genoemd bij Sonnekus 2007, p. 138; Visser in ‘Wille’s Principles’, p. 1064, 
nt. 96 en De Vos, p. 185 e.v.
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rekening worden gehouden. Als wordt geoordeeld dat de feitelijke toestand in 
stand dient te worden gelaten, kan door toepassing van de in pari delicto-regel 
terugvordering worden geweigerd. 

De ruimte die de rechterlijke uitwerking van de condictio ob turpem causam 
heeft gelaten, zorgt ervoor dat geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tus-
sen categorieën van nietigheid. Ook bestaat alle ruimte om te beoordelen of 
door één van de partijen, of door beide is gepresteerd. Pogingen om de terug-
vordering soms bij een andere condictie ‘onder te brengen’ zijn daarom overbo-
dig. Als men terugvordering wil toetsen aan de hand van de omstandigheden 
van het geval, is de condictio ob turpem causam een geschikte actie. Overigens 
zal ik voor het Nederlandse recht betogen dat een dergelijke toetsing in veel 
gevallen overbodig is, omdat een terugvorderingsrecht in beginsel kan worden 
toegekend als een nietige overeenkomst is uitgevoerd.84

Buiten de verkoop van onroerend goed is de ‘achieved purpose’-regel uit Wilken 
v. Kohler weinig toegepast. Deze regel hoeft na een ongeldig contract, ook een 
contract dat nietig is wegens schending van vormvoorschriften, mijns inziens 
niet als zelfstandig verweer aan bod te komen. Als een ongeldige overeenkomst 
aan de orde is, biedt de condictio ob turpem causam voldoende ruimte om te be-
slissen over terugvordering. De schending van vormvereisten hoeft daarom niet 
als een aparte grond voor nietigheid te worden gezien en ook niet tot toepasse-
lijkheid van een andere condictie dan de condictio ob turpem causam te leiden.

3.15 Terugvordering na eenzijdige prestatie: Klokow v. Sullivan

De Zuid-Afrikaanse rechter heeft bij het afwegen van de partijbelangen alle 
vrijheid om te komen tot de meest billijke uitkomst. De regels na wederzijdse 
uitvoering van een nietige overeenkomst zijn hierboven aan bod gekomen. In 
het vervolg wordt gekeken wat dient te gebeuren als één partij heeft gepresteerd.

Het voorkomen van een verrijking bij de ontvanger van een prestatie leidt na 
de eenzijdige uitvoering van een ongeoorloofd contract over het algemeen tot 
toekenning van de condictio ob turpem causam. ‘Simple justice’ dicteert in be-
ginsel dat de prestant de verrichte prestatie kan terugeisen.85 Een goed voor-
beeld hiervan biedt de zaak Klokow v. Sullivan.86 Hierin was een café verkocht, 
zonder dat de koper de benodigde drankvergunning had aangevraagd bij de 
autoriteiten. De vergunning was verplicht op grond van de Drankwet en de 

84. Zie bijv. par. 6.4 
85. Tenzij ‘public policy’ aan toekenning van de condictie in de weg staat, bijvoorbeeld 

omdat de eiser zich schuldig heeft gemaakt aan immoreel gedrag; hierover par. 3.16.
86. Klokow v. Sullivan (410/2004) [2005] ZASCA 99.
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gesloten koopovereenkomst werd wegens strijd met de wet nietig verklaard.87 
Koper Klokow, die trouwens de merkwaardige voornamen Hitler Adolf had, 
had R 250.000 aanbetaald. Hij vorderde dit geld terug, nadat het contract on-
geldig bleek te zijn. Verkoper Sullivan weigerde terug te betalen en meende het 
geld te kunnen behouden door toepassing van de par delictum-regel. 

De verplichting om de drankvergunning aan te vragen bij de verkoop van een 
café, rustte op de verkoper en de koper gezamenlijk. Omdat zij de vergunning 
allebei niet hadden aangevraagd, waren zij beiden schuldig aan de wetsover-
treding. In eerste aanleg kreeg de gedaagde Sullivan gelijk, zodat hij niet terug 
hoefde te betalen. Het Transvaalse Hof oordeelde dat de in pari delicto-regel 
diende te worden toegepast. Eiser Klokow had aangevoerd dat de gedaagde 
onbetamelijker had gehandeld doordat alleen hij strafrechtelijk aansprakelijk 
was wegens overtreding van de Drankwet. Het Transvaalse Hof was het hier niet 
mee eens en oordeelde dat beide partijen in gelijke mate onbetamelijk hadden 
gehandeld. Dit oordeel werd simpelweg gebaseerd op het feit dat partijen uit 
vrije wil de ongeldige overeenkomst hadden gesloten. Klokow had geen verdere 
feiten gesteld die ten gevolge hadden dat er op grond van de openbare orde 
of de billijkheid moest worden afgeweken van de par delictum-regel. Daarom 
wees het hof zijn vordering af. Sullivan kon de aanbetaling van 250.000 rand 
behouden, omdat hij als gedaagde nu eenmaal een sterkere positie had.

De Supreme Court oordeelde anders en kende de condictio ob turpem causam 
wel toe. Het Transvaalse Hof was te star geweest en had ten onrechte gemeend 
dat de eiser moest bewijzen dat de in pari delicto-regel niet van toepassing was. 
Als slechts door één partij was gepresteerd, was het juist aan de gedaagde om 
duidelijk te maken op welke grond hij het ontvangene mocht behouden:

“Faced with these facts it is difficult to understand what ‘further facts’ the plain-
tiff was required to plead to persuade the full court that the par delictum rule 
should be relaxed. The defendant was left with both the business and R 250.000. 
The equities clearly supported a return to the status quo. There was no need, 
in these circumstances, for the plaintiff specifically to plead the relaxation of 
the par delictum rule on grounds of public policy, or that the defendant had 
been unjustly enriched. Once it had been alleged that the defendant was in 
possession of the business as well as the money (which at exception stage must 
be accepted as true), it was he, not the plaintiff, who needed to show that he 
had not been enriched.”

87. Op grond van Liquor Act, s148: “A contract which contains a provision whereby a 
person purports to relinquish or forgo a right, privilege, obligation or liability in 
terms of this Act, shall be void.”
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Het feit dat Sullivan geld had ontvangen en zelf niet had gepresteerd, omdat hij 
het café niet had geleverd, was in beginsel voldoende reden om de condictie toe 
te wijzen. Op grond van de billijkheid diende de gedaagde terug te betalen. Een 
afwijking van de par delictum-regel werd zodoende aangenomen na de eenzij-
dige uitvoering van een overeenkomst. De billijkheid dicteert dat degene die 
als enige heeft gepresteerd, kan terugvorderen. Op grond van de ‘simple justice 
between man and man’ hoort iemand niet een zonder rechtsgrond verrichte 
prestatie te behouden, terwijl hij zelf niet heeft gepresteerd.

Wat diende te gelden als de caféverkoop was voltooid en er over en weer was 
gepresteerd? Als Klokow en Sullivan beiden de koopovereenkomst hadden uit-
gevoerd, had ‘public policy’ mijns inziens meegebracht dat partijen over en weer 
konden terugvorderen.88 Door de uitvoering van een ongeoorloofde overeen-
komst was een onrechtmatige toestand ontstaan. Deze kan ongedaan worden 
gemaakt. De verkoper dient daartoe de koopsom terug te betalen, terwijl de 
koper de eigendom van het café terug dient over te dragen.

3.16 Onzedelijkheid en toepassing van de in pari delicto-regel

Degene die een ongeldig contract uitvoert en geen tegenprestatie ontvangt, kan 
soms zonder actie achterblijven, omdat hij de in pari delicto-regel op zijn weg 
vindt. Het onbetamelijke gedrag van een partij kan leiden tot ontzegging van 
elke actie. In het Zuid-Afrikaanse recht is in enkele gevallen tot toepassing van 
de in pari delicto-regel overgegaan, als er strijd met de seksuele moraal was, 
zoals in de zaak Thornycroft v. Vas.89 In deze zaak had een man onder ande-
ren enkele geldleningen aan zijn minnares verstrekt. Het hof oordeelde dat de 
leenovereenkomsten in strijd met de goede zeden waren, omdat zij dienden 
tot de voortzetting van een buitenechtelijke relatie. De man meende dat hij het 
geld kon terugvorderen, maar het hof oordeelde anders: 

“Finally in this regard it was contended that this was a case in which, applying 
Jajbhay’s case, the requirements of public policy were that the loans should be 
recoverable. (…) But it would be a strange application of law, (…), to decide 
that the maxim in pari delicto applied, because the claim was based on im-
morality, and then to decide that public policy demanded that an exception 
should be made. In any event the reason advanced, that to allow a mistress 

88. Zie par. 3.10.
89. 1957 (3) SA 754 (FC); de zaak werd gewezen door de Federal Supreme Court, 

gevestigd in Salisbury. Dit hof was vanaf 1956 de hoogste rechter in Zimbabwe 
maar paste Zuid-Afrikaans recht toe. Tot 1956 was de hoogste rechter de Appel-
late Division van de Zuid-Afrikaanse Supreme Court, zie R. Zimmermann, ‘Das 
römisch-holländische Recht in Zimbabwe’, RabelsZeitschrift 1991, p. 512.
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to retain a loan would encourage immorality, can be countered by as strong 
reasons to the contrary.” 

Omdat de leningen een immoreel doel hadden, kon de man niet terugvorderen. 
De openbare orde bracht mee dat de in pari delicto-regel werd toegepast. De 
reden voor de afwijzing van de condictie was de immoraliteit, waarmee het hof 
werd geconfronteerd. De seksuele moraal was in het geding en een actie die uit 
de schending hiervan voortvloeide, hoorde niet te slagen.90 De maîtresse hoefde 
niets terug te betalen, ondanks haar onbetamelijkheid. Het feit dat zij hierdoor 
werd verrijkt, was geen reden de actie van de man toe te staan. Een actie hoort 
niet te slagen als voor een onzedelijk doel is betaald. De afwijzing heeft niet te 
maken met eerlijke rechtsbedeling, maar met de vergaande immoraliteit van de 
eisende partij. Hij die zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding 
van zedelijke voorschriften, hoort geen actie in te kunnen stellen en krijgt geen 
bescherming van de rechter.

Ook in de zaak S v. Nkambula leidden de onzedelijke motieven van de eiser tot 
toepassing van de in pari delicto-regel.91 In deze zaak, die voor de strafrechter 
kwam, bezocht een man een prostituee voor een tarief van 5 rand. Na afloop 
overhandigde hij haar een biljet van 10 rand. De vrouw gaf geen wisselgeld en 
daarop pakte de man het biljet terug. Helaas voor hem was er een agent in de 
buurt die hem arresteerde en er volgde in eerste instantie een veroordeling tot 
twaalf maanden cel wegens diefstal van geld. In hoger beroep werd de man 
vrijgesproken, omdat de intentie om te stelen ontbrak. De man had slechts 
zijn wisselgeld veilig willen stellen. De privaatrechtelijke aspecten van de zaak 
werden ook besproken en het hof vergeleek de positie van de twee partijen:

“Op grond van die feit dat ons hier te doen het met ’n skandelike en ongeldige 
ooreenkoms, het die oorhandiging van die R 10-noot geen wettige retensiereg 
of besitsreg in die klaagster geskep nie (ex turpi causa non oritur actio). Aan 
die anderkant sal die reg nie die leweraar te hulp kom om sy geld terug te kry 
nie en die ‘simple justice’ reël van Jajbhay v. Cassim (supra) sal myns insiens 
nie op grond van openbare beleid in so’n geval toegepas word nie.”

De vrouw verdiende geen bescherming als houder of bezitter van het biljet. 
Aan de andere kant verdiende de man ook geen bescherming bij zijn eis tot 
teruggave. Er was niet simpelweg een overeenkomst uitgevoerd die in strijd 
met de wet was, maar er was sprake van ernstige strijd met de goede zeden. 
Iemand die was betrokken bij een dergelijke transactie, werd niet geholpen als 

90. Vgl. D. 12,5,4,pr.; degene die een betaling met het oog op overspel had verricht, 
kon in het Romeinse recht ook niet terugvorderen.

91. S. v. Nkambula 1980 (1) SA 189 (T).
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hij achteraf de rechter om hulp vroeg.92 De in pari delicto-regel diende in geval 
van vergaande immoraliteit niet te worden versoepeld.

3.17 Onwettigheid en toepassing van de in pari delicto-regel

Niet alleen strijd met de goede zeden, maar ook strijd met de wet kan leiden tot 
toepassing van de in pari delicto-regel, waardoor een prestant met lege handen 
staat. Het belang dat wordt beschermd door een wettelijk verbod, leidt soms 
tot toepassing van de in pari delicto-regel. In de zaak Henry v. Branfield wilde 
mevrouw Henry een groot bedrag Zimbabwaanse dollars in Zuid-Afrikaanse 
rand laten wisselen.93 Zij overhandigde bij een zwembad in Harare een koffer 
met 386.000 dollar aan een agent van Branfield. Deze Branfield zou 90% van dit 
bedrag wisselen en na een smokkeloperatie in Zuid-Afrika in rand uitbetalen. 
Hij mocht 10% van het geld als commissie opstrijken. 

Slechts een deel van het geld bereikte Henry in Zuid-Afrika. Henry sprak Bran-
field aan tot terugbetaling van het ontbrekende bedrag in rand. Zij baseerde 
haar vordering in eerste instantie op wanprestatie. Deze vordering had geen 
kans van slagen. De gesloten overeenkomst was in strijd met monetaire voor-
schriften en daarom ongeoorloofd.94 Subsidiair baseerde Henry haar vordering 
op de verrijking bij Branfield. Zij vorderde het equivalent van het bedrag dat zij 
had overhandigd. De in pari delicto-regel stond een verrijkingsactie in de weg. 
De ontduiking van de monetaire voorschriften leidde niet alleen tot nietigheid 
en strafbaarheid, maar ook tot uitsluiting van andere acties: 

“Strong policy considerations are at the core of the decision already reached 
to strike down the contract as illegal and unenforceable. It would then be 
somewhat illogical and inconsistent if one came to a conclusion on the question 
of the relaxation of the par delictum rule which has the effect of putting the 
plaintiff in a better position than she would have been had the contract been 
performed. That situation would arise if I ordered the return in South Africa 
of the rand equivalent of the Zimbabwean currency paid over.”

Het resultaat was dat Branfield niet aansprakelijk was voor het verdwenen geld. 
Het hof overwoog dat toekenning van de actie en versoepeling van de in pari 
delicto-regel in deze zaak een ongewenste aanmoediging zou zijn voor andere 
partijen die monetaire voorschriften overtraden. De schending van de wette-
lijke norm betekende dat de eiser met lege handen stond.

92. Overeenkomstig het Romeinse recht, vgl. D. 12,5,4,3.
93. 1996 (1) SA 244 (D).
94. Namelijk s 2 (1) of the South African Exchange Control Regulations 1961.
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Het algemeen belang leidde na eenzijdige prestatie bij wijze van uitzondering 
tot weigering van een actie. Bij overtredingen van het recht die als ernstig wor-
den beschouwd, kan de Zuid-Afrikaanse rechter de in pari delicto-regel toe-
passen. Het streven naar een eerlijke rechtsbedeling en het voorkomen van 
een verrijking worden dan ondergeschikt gemaakt aan de weigering van een 
actie aan de overtreder. De eisen van ‘public policy’ prevaleren en dicteren dat 
geen enkele actie kan worden ingesteld. Het aantal keren dat een weigering 
op dergelijke gronden plaatsvindt, is logischerwijs beperkt. Een partij die zich 
heeft schuldig gemaakt aan ernstige schendingen van het recht, zal niet snel een 
civiele procedure beginnen waarin hij zijn handelen moet openbaren. Degene 
die bijvoorbeeld heeft betaald voor een misdrijf, zal in de praktijk zelden de 
condictio ob turpem causam instellen, ook al pleegt zijn wederpartij ‘wanpres-
tatie’. Hij moet dan zijn eigen gedrag in rechte openbaren en tevens staat de in 
pari delicto-regel aan het slagen van een actie in de weg. 

3.18 Weging van onbetamelijkheid? Een ingewikkeld piramidespel in 
Visser v. Rousseau

De rechtspraak van de Supreme Court biedt ruimte om de rechtsverhouding 
tussen partijen bij een nietig contract te toetsen. Vindt bij de toetsing van de 
condictio ob turpem causam ook een weging van de schuld van partijen plaats?95 
Over deze vraag bestaat in de literatuur geen overeenstemming.96 De vraag 
kwam aan de orde in het in 1990 gewezen arrest Visser v. Rousseau. In deze 
zaak had Visser deelgenomen aan een project van de firma Kubus Kwekerij, dat 
een zeer bijzonder piramidespel bleek te zijn. De Kwekerij had een zogenaamde 
activeerder verkocht, die in een glas melk diende te worden gegooid. In een 
week werd op de melk een nieuwe substantie gekweekt die op de melk groeide. 
Mensen konden voor 30 rand de activeerder kopen en zo nieuw product kwe-
ken. Het gekweekte product kon voor 10 rand worden verkocht aan de Kwekerij, 
waarna de activeerder opnieuw kon worden gebruikt. 

De opzet van het bedrijf was om snel geld te verdienen; het gekweekte product 
dat werd opgekocht, was volstrekt waardeloos. Kubus Kwekerij had met deze 
‘melkstofgroeierij’ een piramidespel opgezet dat in strijd was met de Gambling 
Act nr. 51 uit 1965. Het piramidespel stortte in en de Kwekerij ging failliet, terwijl 
vele deelnemers aan het spel nog geld tegoed hadden. De Kwekerij had het feno-
menale bedrag van 150 miljoen rand verzameld, maar dit was onvoldoende om 
de verliezen van de crediteuren te vergoeden. Curator Rousseau zocht verhaal 
en sprak de winnaars van het spel aan tot terugbetaling. Het geld dat zij hadden 

95. Hierover Van der Merwe, Contract, p. 189; Sonnekus 2007, p. 139 e.v.; Visser, UE, 
p. 447.

96. Visser, UE, p. 447.
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verdiend door aan het piramidespel deel te nemen, werd teruggevorderd. De 
primaire verweerder, Visser, had bijvoorbeeld voor 18.000 rand activeerders 
aangekocht en voor zijn geweekte producten 59.000 rand van de maatschappij 
ontvangen. 

Het verschil van 41.000 rand werd door de curator opgeëist met een beroep 
op de Faillissementswet.97 In de hierop volgende rechtsstrijd deed Visser een 
indirect beroep op de in pari delicto-regel. De Kwekerij hoefde volgens hem 
alleen de deelnemers te betalen die met succes de condictio ob turpem causam 
tegen haar konden instellen. Visser stelde dat veel verliezers in het spel wisten 
waar ze aan deelnamen en geen vordering tegen het failliete bedrijf hadden. 
Omdat het bedrijf niet aansprakelijk was voor deze schulden, zaten er genoeg 
baten in de boedel en kon er op grond van de Faillissementswet niets op Visser 
worden verhaald.98

De werking van de in pari delicto-regel diende aan de hand van de criteria uit 
Jajbhay v. Cassim te worden beoordeeld. In cassatie werd aangevoerd dat on-
derscheid tussen de deelnemers aan het spel diende te worden gemaakt. Som-
mige van de deelnemers aan de melkstofgroeierij wisten precies wat het spel 
inhield, terwijl anderen van niets wisten en ‘onschuldige’ deelnemers waren.99 
De Supreme Court oordeelde net als het hof dat de in pari delicto-regel ten 
behoeve van de verliezers behoorde te worden verlaten. Bij dit oordeel waren 
drie factoren van belang:100

“Dit is nie nodig om meer te sê nie as dat elke tersaaklike oorweging voort-
spruitend uit Jajbhay v. Cassim supra daarop dui dat die eise van die verloor-
der-kwekers toegestaan behoort te word by wyse van die verslapping van die 
in pari delicto-reël: die verslapping is nodig om die openbare beleid te bevorder, 
om onregverdige verryking van die Maatskappy ten koste van die verloorders 
te vermy, en om billikheid tussen die partye te bewerkstellig.”

97. Op grond van section 26 (1) van de Insolvency Law nr. 24 uit 1936.
98. S. 26 (1) (b) van de Insolvency Law luidt als volgt: 1. “Every disposition of property 

not made for value may be set aside by the court if such disposition was made 
by an insolvent (…) b. within two years of the sequestration of his estate, and 
the person claiming under or benefited by the disposition is unable to prove that, 
immediately after the disposition was made, the assets of the insolvent exceeded 
his liabilities (…).”

99. Visser was één van de ‘onschuldigen’ die niet doorhad dat er iets mis was met het 
spel. Aan de andere kant stond bijvoorbeeld Niewoudt, die het piramidespel had 
opgezet en veel geld had verdiend door deel te nemen.

100. Visser v. Rousseau 1990 (1) SA 139 (A).
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Alle factoren leidden tot de toekenning van een actie aan de verliezers, die geld 
waren kwijtgeraakt aan de Kwekerij. De Kwekerij hoorde niet te worden verrijkt 
door haar frauduleuze praktijken en ook de openbare orde en de billijkheid 
brachten mee dat de Kwekerij met de condictio ob turpem causam kon worden 
aangesproken. De kennis van de deelnemers aan het spel was niet beslissend 
voor de toekenning van de condictie. Het feit dat het een faillissementszaak 
betrof, was waarschijnlijk van belang bij deze beslissing. Het ging namelijk niet 
om individuele deelnemers die de Kwekerij aanspraken, maar de vordering was 
ingesteld door de curator die namens de boedel verhaal zocht op het gefailleer-
de bedrijf en daarom de ‘winnaars’ van de loterij aansprak.

De Supreme Court hoefde niet op de afzonderlijke acties van de verliezers 
tegen de Kwekerij in te gaan. Net als het Kaapse Hof kon het volstaan met de 
vooronderstelling dat partijen in pari delicto waren en vervolgens beslissen dat 
de criteria uit Jajbhay v. Cassim meebrachten dat de verliezers konden terugvor-
deren. Deze uitkomst was slecht nieuws voor Visser en de andere deelnemers 
die winst hadden gemaakt met hun ‘activeerder’. De curator kon de behaalde 
winsten van hen opeisen. 

3.19 Geen reden tot weging van betamelijkheid

De Supreme Court ging in een overweging ten overvloede uitgebreid in op de 
verhouding tussen partijen en hun onderlinge ‘blaamwaardigheid’. Appelrechter 
Botha zette in Visser v. Rousseau uiteen dat de in pari delicto-regel was geïn-
spireerd door het beginsel dat ongeoorloofdheid moest worden ontmoedigd 
en ‘public policy’ moest worden bevorderd. Op basis van deze uitgangspunten 
moet een rechter per geval bekijken of restitutie van een op grond van een nie-
tig contract verrichte prestatie wordt toegestaan. Botha vroeg zich af of er een 
vergelijking van de verwijtbaarheid van partijen bij een ongeldige transactie 
diende plaats te vinden. Vermeende steun voor zo’n vergelijking was te vinden 
in de volgende overweging uit het arrest Jajbhay v. Cassim:101

“Thus I reach my third conclusion, which is that Courts of law are free to reject 
or grant a prayer for restoration of something given under an illegal contract, 
being guided in each case by the principle which underlies and inspired the 
maxim. And in this last connection (…) I think a Court should not disregard 
the various degrees of turpitude in delictual contracts. And when the delict falls 
within the category of crimes, a civil court can reasonably suppose that the 
criminal law has provided an adequate deterring punishment and therefore, 
ordinarily speaking, should not by its order increase the punishment of the 
one delinquent and lessen it of the other by enriching one to the detriment of 

101. 1939 AD 537; aan het woord is hier Stratford.
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the other. And it follows from what I have said above, in cases where public 
policy is not foreseeably affected by a grant or a refusal of the relief claimed, 
that a Court of law might well decide in favour of doing justice between the 
individuals concerned and so prevent unjust enrichment.”

Botha ging uitgebreid in op de betekenis van bovenstaand fragment. Hij stelde 
terecht dat het hof zich in Jajbhay v. Cassim niet uitsprak voor een weging van 
de verwijtbaarheid van het gedrag van partijen. Er moet blijkens het arrest 
rekening worden gehouden met de oorzaak van de nietigheid van het contract. 
Speciale aandacht werd gegeven aan de vraag of het gedrag van de contracts-
partijen kan leiden tot bestraffing. Een mogelijke bestraffing van een partij is 
een aanwijzing dat zij het betaalde kan terugvorderen. De straf voor de over-
treder volstaat dan en hoeft niet te worden vergezeld van een privaatrechtelijke 
sanctie, doordat de condictio ob turpem causam is uitgesloten. De uitsluiting 
van terugvordering leidt bovendien tot een verrijking bij de wederpartij. Botha 
stelde over een mogelijke weging van turpitudo ofwel schandelijkheid:

“Volgens my beskouing is die stelling gemaak102 met verwysing na verskillende 
soorte kontrakte (nie kontraktante nie), soos blyk uit die voorafgaande vermel-
ding van die beginsel wat die in pari delicto-reël ten grondslag lê, en die daar-
opvolgende bespreking van kontrakte, die sluiting waarvan strafbare misdrywe 
uitmaak. By die toepassing van die in pari delicto-reël is dit natuurlik wel ter 
sake of die turpitudo (“skandelikheid”) aanwesig is slegs by die ontvanger, of 
slegs by die gewer, of by albei (…); maar non constat dat waar turpitudo by 
albei partye aanwesig is, daar morele skakerings daarvan by die een en die 
ander opgeweeg staan te word soos betoog is.”

Botha sprak zich niet definitief uit over de vraag of de verwerpelijkheid van 
partijen onderling moest worden gewogen. Hij stelde wel dat de weging van 
turpitudo niet voortvloeide uit Jajbhay v. Cassim. Het lijkt mij zinnig niet tot 
subtiele afwegingen over te gaan van ‘skandelikheid’ bij de toetsing van de con-
dictio ob turpem causam. De criteria uit Jajbhay v. Cassim bieden veel ruimte 
om bij de beoordeling van de condictio ob turpem causam tot een passende 
uitkomst te komen. Zo is het mogelijk dat een individuele deelnemer, die wist 
van de achtergronden van het piramidespel en desondanks deelnam in de ver-
wachting winst te maken voordat het piramidespel instortte, geen condictie kan 
instellen. De reden hiervoor is dat hij zich onbetamelijk heeft gedragen: er is 
echter geen reden om het gedrag van partijen te vergelijken. 

De Zuid-Afrikaanse rechter kan aan de hand van de open normen dat het 
openbare beleid moet worden bevorderd en dat tot een billijke uitkomst moet 

102. In het hierboven geciteerde fragment uit Jajbhay v. Cassim.
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worden gekomen, per geval beoordelen of de in pari delicto-regel moet worden 
toegepast. Aan een deelnemer te kwader trouw kan terugvordering worden 
geweigerd, terwijl de curator die namens de boedel optreedt met succes tegen 
‘onschuldige’ winnaars kan procederen. Bij de toepassing van de in pari delic-
to-regel hoeft geen rekening te worden gehouden met de mate van schuld bij 
de partijen. Er moet slechts worden gekeken naar de vraag óf er schuld is. Naar 
nadere morele schakeringen hoeft niet te worden gezocht.

3.20 De in pari delicto-regel en verbeurdverklaring

De in pari delicto-regel kan worden tegengeworpen aan een partij die probeert 
winsten te behalen met een spel waarvan hij weet dat het een piramidespel be-
treft. Een afwijzing van de condictio ob turpem causam zou waarschijnlijk ook 
volgen, als een PhD-student zijn promotor en de leden van zijn leescommissie 
betaalt om op eenvoudige wijze zijn doctorstitel te bemachtigen. Naar aanlei-
ding van enkele schandalen aan Zuid-Afrikaanse universiteiten heeft Sonnekus 
een artikel aan de juridische gevolgen van deze onbetamelijke academische 
praktijken gewijd.103 In een dergelijk geval van wederzijdse onbetamelijkheid 
hoort het gedrag van de student tot uitsluiting van de condictie te leiden. De 
onfatsoenlijke promotor kan niet in rechte door de student worden aangespro-
ken, ondanks zijn wangedrag. 

Met de afwijzing van de vordering van de PhD-student is echter maar een 
deel van het probleem opgelost. De promotor, die nogal lichtvaardig omgaat 
met het promotiereglement, hoeft het ontvangen geld niet terug te betalen en 
kan de onrechtmatig verkregen winst behouden. Sonnekus heeft gesteld dat de 
afwijzing van terugvordering een privaatrechtelijk logisch maar moreel onaan-
vaardbaar eindresultaat geeft.104 Ook geeft hij een aantrekkelijke oplossing om 
wel tot een aanvaardbaar eindresultaat te komen: de verbeurdverklaring van het 
smeergeld. Bij wederzijdse onbetamelijkheid, waarbij het handelen van partijen 
als frauduleus en strafbaar wordt beschouwd, is ontneming van het voordeel bij 
de ontvanger inderdaad gewenst om een ongegronde verrijking te voorkomen. 

Als bij laakbaar gedrag van partijen zowel terugvordering als behoud van de 
winsten onaanvaardbaar is, biedt ontneming door de Staat de beste oplossing. 
De verbeurdverklaring kan een nuttige aanvulling op de in pari delicto-regel 
vormen: de weigering van een actie aan de eisende partij hoeft daardoor niet te 
leiden tot gewin bij de wederpartij. Ook in andere landen kan de verbeurdver-
klaring tot de meest billijke uitkomst leiden bij wederzijdse onbetamelijkheid. 

103. J.C. Sonnekus, ‘Gekoopte titels en die condictio ob turpem causam’, TSAR 2007, 
p. 741 e.v.

104. Zie Sonnekus 2007, p. 749.
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Ik zal betogen dat deze strafrechtelijke maatregel ook in het Franse en Neder-
landse recht een betere oplossing geeft dan de privaatrechtelijke mogelijkheden, 
bestaande uit de toewijzing of afwijzing van terugvordering.105 

3.21 Bevindingen en conclusies

Als een ongeldig contract is uitgevoerd, wordt de terugvordering naar Zuid- 
Afrikaans recht over het algemeen beoordeeld aan de hand van de condictio ob 
turpem causam. In strijd met de wet of het ongeschreven recht verrichte presta-
ties brengen partijen op het spoor van deze condictie.106 In Zuid-Afrika heeft de 
condictio ob turpem causam een grotere rol dan zij ooit in het Romeinse recht 
had. In het Romeinse recht kwam deze condictie alleen bij een grove inbreuk 
op de goede zeden aan de orde, zoals wanneer iemand geld had betaald voor 
een misdrijf. In een kleine groep gevallen van ernstige onbehoorlijkheid werd 
volstaan met een weigering van een actie, als de eiser geen schone handen had. 
Deze weigering had een moreel karakter en werd uitgedrukt door de in pari 
delicto-regel. Er werd op de koop toe genomen dat dan een verrijking aan de 
kant van de ontvanger in stand werd gelaten.

In het Zuid-Afrikaanse recht is de condictio ob turpem causam op grotere schaal 
toegepast dan in het Romeinse recht. De condictie is in Zuid-Afrika steeds van 
toepassing na de uitvoering van een nietige overeenkomst, ook als ‘slechts’ een 
wettelijk verbod is overtreden.107 Als een partij na uitvoering van een nietige 
overeenkomst terugvordert, leidt consequente toepassing van de in pari de-
licto-regel tot onwenselijke resultaten. De prestant zou na uitvoering van een 
nietige overeenkomst steeds met lege handen staan, met een verrijking bij de 
wederpartij als gevolg. Het formuleren van uitzonderingen op de in pari delic-
to-regel was daarom noodzakelijk in het Zuid-Afrikaanse recht. Hierdoor werd 
voorkomen dat elke ontvanger van een op grond van een nietige overeenkomst 
verrichte prestatie zich op de ongeldigheid hiervan kon beroepen en het ont-
vangene mocht behouden. 

In de Zuid-Afrikaanse rechtspraak is de in pari delicto-regel nooit verworpen en 
wordt hij nog steeds toegepast. In geval van een ernstige schending van het recht 
kan terugvordering met een beroep op de regel worden geweigerd. Wel zijn er 
vele uitzonderingen op de regel geformuleerd. De criteria hiervoor, de openbare 

105. Zie par. 4.22 en 6.25 e.v.
106. Tenzij in strijd met wettelijk voorgeschreven formaliteiten is gehandeld, zie par. 

3.12 e.v.
107. Behalve als een overeenkomst is uitgevoerd die nietig is, omdat wettelijk voorge-

schreven formaliteiten niet in acht zijn genomen. De condictio ob turpem causam 
is dan niet van toepassing.
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orde en de billijkheid, zijn in 1939 gegeven in het arrest Jajbhay v. Cassim.108 In 
de Zuid-Afrikaanse literatuur is kritiek op deze ‘vage’ criteria geuit.109 Er werd 
gevreesd voor rechtsonzekerheid, die zou ontstaan doordat de rechter te veel 
vrijheid kreeg bij de beoordeling van de condictio ob turpem causam. Het open-
bare orde-criterium en het streven naar een billijke uitkomst zouden de rechter 
te veel discretie geven. De gevreesde rechtsonzekerheid is volgens mij uitge-
bleven, omdat te voorspellen is in welke gevallen de in pari delicto-regel wordt 
versoepeld. De partijverhouding staat centraal en het verlenen van een actie 
wordt voornamelijk gebaseerd op het doen van ‘simple justice between man 
and man’. Na eenzijdige prestatie kan de condictie over het algemeen worden 
ingesteld.110 Na wederzijdse ‘nakoming’ van een nietige overeenkomst slaagt de 
condictie eveneens, mits de eiser de door hemzelf ontvangen prestatie aanbiedt. 

Morele criteria spelen geen grote rol in de Zuid-Afrikaanse rechtspraak. De 
condictio ob turpem causam dient er voornamelijk toe om de verrijking bij de 
ontvanger weg te nemen. Slechts in uitzonderingsgevallen staat de in pari delic-
to-regel aan terugvordering in de weg. De actie wordt echter veelal beoordeeld 
zonder dat het gedrag van de eisende partij ter sprake komt. Het doel van de 
actie is dan het wegnemen van een mogelijke verrijking, met inachtneming 
van de omstandigheden van het geval. De Zuid-Afrikaanse condictio ob turpem 
causam is zodoende bijna een ‘gewone’ verrijkingsactie geworden.

108. 1939 AD 537.
109. Par. 3.8; zie met name de artikelen van Aquilius, SALJ 1941, p. 337 e.v.; 1942, p. 16 

e.v. 
110. Zie par. 3.15.
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TERUGVORDERING NAAR FRANS RECHT

In dit hoofdstuk komen de gevolgen van nietige overeenkomsten 
naar Frans recht aan de orde. In de Franse rechtspraak is bij de beoordeling 

van de terugvordering regelmatig het adagium ingeroepen, dat niemand zich 
op zijn eigen onzedelijkheid mag beroepen: nemo auditur suam turpitudinem 
allegans, ofwel “niemand wordt gehoord die zich op zijn onbetamelijkheid be-
roept”.1 Deze nemo auditur-regel verhindert terugvordering voor degene die 
zich in strijd met de goede zeden heeft gedragen. In dit hoofdstuk wordt geke-
ken wanneer deze regel wordt toegepast en worden de rechtvaardigingsgronden 
voor deze weigering bekeken. Gezien het belang van de nemo auditur-regel 
in het Franse recht wordt eerst kort de historische ontwikkeling van de regel 
besproken.2 Daarna wordt de terugvordering van onverschuldigd verrichte 
prestaties naar Frans recht uitgebreid behandeld.

4.1 Romeinsrechtelijke achtergronden van de nemo auditur-regel

Anders dan de vergelijkbare in pari causa-regel heeft de nemo auditur-regel 
nauwelijks een Romeinsrechtelijke basis. Slechts eenmaal wordt hij in het Ro-
meinse recht vermeld, in een constitutie uit het jaar 223 n.C. over de vrijlating 
van verpande slaven:3

“Als de schuldeisers genoegdoening is verleend, worden de slavinnen die, terwijl 
zij als pand verbonden waren, door de schuldenaar vrijgelaten zijn, vrij. Want 
als de vrijlater zelf het zou wagen te verklaren dat hij dit heeft gedaan om de 

1. Over deze regel bijv. G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles (2e dr.), 
Parijs 1927; P. Savey-Casard, Le refus d’action pour cause d’indignité, Parijs 1930; 
M. Aubert, La répétition des prestations illicites ou immorales en droit français et 
en droit suisse, Lausanne 1954; P. le Tourneau, La règle nemo auditur, Parijs 1970; 
C. Guelfucci-Thibierge, Nullité, restitutions et responsabilité, Parijs 1992.

2. Hierover uitgebreid Savey-Casard, p. 37 e.v.; F. Sturm, ‘Aperçu sur l’origine du 
brocard Nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ in Mémoires de la Société 
pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et 
romands 1973, p. 289 e.v.; R. Feenstra, ‘Nemo auditur suam turpitudinem allegans’ 
in : Brocardica in honorem G.C.J.J. van den Bergh: 22 studies over oude rechtsspreu-
ken, Deventer 1987, p. 31 e.v.

3. C. 7,8,5 Imp. Alexander. Si creditoribus satisfactum fuerit, ancillae, quae pignori 
obligatae a debitori manumissae erant, liberae fiunt. Nam ipse manumissor si frau-
dem se fecisse creditoribus, ut re vocet libertates, audeat dicere, audiri non debet nec 
heredes eius.

vier
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schuldeisers te bedriegen, met het doel de vrijlatingen [vervolgens] te herroe-
pen, mag hij geen gehoor vinden en evenmin zijn erfgenamen.”

Als iemand een slaaf vrijliet om zijn schuldeisers te benadelen, kon hij deze 
vrijlating niet ongedaan maken. In de aangehaalde constitutie ging het om een 
slaaf die werd vrijgelaten nadat hij in pand was gegeven aan een crediteur. Deze 
vrijlating had echter geen invloed op de verpanding.4 Het pandrecht bleef op 
de slaaf rusten zolang de schuld niet aan de pandhouder werd voldaan. Pas 
als de pandhouder was betaald, verviel het pandrecht en werd de slaaf een vrij 
persoon.

De vrijlating was daarom niet nadelig voor de pandhouder, maar zij kon dat wel 
zijn voor de schuldeisers van de vrijlater. De slaaf kon na vrijlating niet meer als 
verhaalsobject worden gebruikt. Een vrijlating die fraus creditorum was verricht, 
was nietig omdat de vrijlater het oogmerk had om zijn schuldeisers te benade-
len.5 Deze crediteuren konden een beroep op de ongeldigheid van de vrijlating 
doen. Als de schuldeisers waren voldaan, bestond er geen bezwaar meer tegen 
de vrijlating en was de slaaf vrij. Een rescript van de keizer verhinderde dat de 
vrijlater zelf de nietigheid kon inroepen; hij werd niet gehoord als hij de vrij-
lating wilde herroepen. De vrijlating was werkzaam en de vrijlater kon geen 
beroep doen op zijn eigen bedrieglijke handelwijze.6 In de glosse Non debet bij 
de constitutie wordt de nemo auditur-regel vermeld:7

“Merk op dat hij die zich op zijn eigen onbetamelijkheid beroept, geen gehoor 
vindt. Evenzo is het niet toegestaan dat iemand in strijd komt met zijn eigen 
gedrag of het gedrag van zijn voorganger, en het is niet toegestaan dat hij een 
recht zal uitoefenen.”

Iemands onbehoorlijkheid kan reden zijn om de uitoefening van een recht te 
verhinderen. Het is niet toegestaan om de eigen frauduleuze motieven in rechte 
aan te voeren. De oorspronkelijke context werd in de glosse terzijde gescho-
ven teneinde een regel met een meer algemene strekking te geven. De kwestie 
aangaande fraude rond verpande slaven verwerd tot een algemene stelregel 

4. F. Schulz, ‘Die fraudatorische Freilassung im klassischen und justinianischen 
römischen Recht’, SZ 1928, p. 218.

5. Zie Gaius 1,37; de Lex Aelia Sentia uit het jaar 4 n.C. verbood de vrijlating die ter 
benadeling van schuldeisers was verricht. Vgl. verder D. 40,9,10; D. 40,9,27,1 en 
D. 40,9,29,pr.

6. Zie Schulz, p. 259.
7. Glosse Non debet bij C. 7,8,5. Nota non audiri quem allegantem turpitudinem suam. 

Item non licet venire contra suum vel praedecessoris sui factum, licet illud non tenu-
erit de iure.
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die inhield dat iemand niet in rechte werd gehoord na onbetamelijk handelen. 
Vanzelfsprekend kan hier sprake van zijn in een veelheid van kwesties.

4.2 Middeleeuwse ontwikkeling van de nemo auditur-regel

De nemo auditur-regel kwam in de 13e eeuw voor in de werken van zowel cano-
nisten als glossatoren.8 Zowel Romeinsrechtelijke als canoniekrechtelijke bron-
nen werden gebruikt als basis voor de formulering van de nemo auditur-regel. 
Hieronder wordt van beide bronnen een voorbeeld geven waarmee wordt ge-
toond hoe verschillende casusposities in de middeleeuwen aanleiding konden 
geven tot het formuleren van een algemene regel. In C. 7,75,4 is wederom sprake 
van fraus creditorum, nu van een erflater:9

“Het is een allerwegen bekende rechtsregel dat de zoons van een schuldenaar 
die hem [als erfgenaam] opvolgen, niet de bevoegdheid hebben zaken, als 
zouden deze ter bedrieglijke benadeling van schuldeisers zijn vervreemd, terug 
te vorderen.”

Een erflater kon ter benadeling van schuldeisers waardevolle vermogensbe-
standdelen vervreemden en zo onttrekken aan verhaal van zijn crediteuren. 
Deze vervreemdingshandelingen konden worden vernietigd met de actio Pau-
liana. Deze actie kon alleen worden ingesteld door de benadeelde crediteuren.10 
De fraudeur had deze bevoegdheid niet en ook zijn erfgenamen konden geen 
actie instellen en de vervreemde zaken terugvorderen. De ‘allerwegen bekende 
rechtsregel’ uit C. 7,75,4 die de erfgenaam van een fraudeur geen actie toestaat, 
werd in de glosse Alienatorum door de nemo auditur-regel vervangen:11

“En merk zo dus dat hij die iemand opvolgt, die zich op zijn onbetamelijkheid 
beroept, geen gehoor vindt.”

Ook canoniekrechtelijke bronnen zijn gebruikt om een algemene regel aangaan-
de onbetamelijkheid te formuleren. In een decreet van Innocentius III werd de 
nemo auditur-regel aangehaald in een proces tussen twee kloosterordes.12 De 

8. Zie bijv. Sturm, p. 290 e.v. en Feenstra, p. 31 e.v.
9. C. 7,75,4 Imperatores Diocletianus, Maximianus. Filios debitoris ei succedentes velut 

in creditorum fraudem alienatorum facultatem revocandi non habere notissimi iuris 
est. 

10. Zie J.A. Ankum, De geschiedenis der ‘Actio Pauliana’, Zwolle 1962, p. 99 e.v. en 
Sturm, p. 321.

11. Glosse Alienatorum bij C. 7,75,4. Et sic nota non audiri aliquem allegantem turpi-
tudinem eius, cui successit. 

12. Liber Extra X. 3,24,8; Innocentius III was paus van 1198 tot 1216. Over deze kwestie 
uitgebreid Sturm, p. 290 e.v.
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orde van Sint-Allucius had toegezegd een hospitaal te schenken aan de orde van 
het Heilige Graf. De schenkende orde weigerde vervolgens echter om het bezit 
van het hospitaal af te staan en de zaak werd voor de paus gebracht. De orde 
van Sint-Allucius beriep zich op de nietigheid van de schenking. De procedure 
onder de eigen broeders was niet volgens de regels verlopen. Niet iedereen was 
geraadpleegd alvorens de schenking was toegezegd. Ook was er fraude binnen 
de kloosterorde gepleegd. Tijdens het proces werd duidelijk dat de schenking 
aan de andere kloosterorde was verricht om een derde-rechthebbende, de pas-
toor van Pescia, te benadelen. 

De argumenten van de orde van Sint-Allucius werden verworpen, omdat de 
orde zich aan fraude en manipulatie schuldig had gemaakt. Paus Innocentius 
III wees het hospitaal per decreet dan ook toe aan de orde van het Heilige Graf. 
De orde van Sint-Allucius kon zich niet op de onregelmatigheden rond de 
schenking beroepen:13

“daar de broeders en patronen van Sint Allucius zich beriepen op onbetamelijk-
heid ten behoeve van zichzelf of liever gezegd tegen zichzelf.”

De gedane schenking was geldig, want de orde van Sint-Allucius kon geen be-
roep doen op eigen onbetamelijkheid. De eigen fraudeleuze handelwijze kon 
niet met succes in de procedure bij de paus worden aangevoerd. De glosse 
Turpitudinem allegabant op het pauselijke decreet begint als volgt:14 

“Er wordt betoogd dat hij die zijn onbetamelijkheid inroept niet moet worden 
gehoord.”

Bovenstaande voorbeelden betroffen verschillende kwesties, maar de kern was 
dezelfde: bedriegers, die hadden geprobeerd anderen op te lichten, konden 
achteraf niet terugkomen op hun gedrag en werden in rechte niet gehoord. 
De geldigheid van rechtshandelingen die waren verricht om derden te scha-
den, kon niet door de fraudeur of diens erfgenaam worden aangevoerd. In 
de verschillende glossen wordt steeds vermeld dat fraudeurs geen rechten aan 
hun oneerlijke gedrag kunnen ontlenen. Een actie werd in de middeleeuwse 
commentaren onder verwijzing naar de onbetamelijke handelwijze van de eiser 
uitgesloten. De nemo auditur-regel was hier de uitdrukking van.

13. Liber Extra X. 3,24,8. Quod fratres et patroni S. Alucii pro se, immo potius contra 
se turpitudinem allegabant.

14. Glosse Turpitudinem allegabant bij Liber Extra X. 3,24,8. Argumentum quod alle-
gans turpitudinem suam non est audiendus.
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Met de terugvordering van onverschuldigd verrichte prestaties hadden de voor-
beelden hierboven niets te maken. Bij de toepassing van de nemo auditur-regel 
in de Franse rechtspraak werd de regel vanaf de 19e eeuw wel hoofdzakelijk op 
de terugvordering betrokken.15 De regel, waardoor oorspronkelijk aan bedrie-
gers een bepaalde actie of een bepaald verweer werd ontzegd, richtte zich in het 
Franse recht op partijen die in strijd met het recht een prestatie hadden verricht. 
De nemo auditur-regel kreeg hierdoor de plaats die in het Romeinse recht en 
het Zuid-Afrikaanse recht door de in pari causa-regel was ingenomen. Hij werd 
een rechterlijk middel om terugvordering te weigeren.

4.3 Terugvordering in de Code civil: art. 1235 CC

Op 1 oktober 2016 heeft in Frankrijk een grote herziening plaatsgevonden van 
het in de Code civil (CC) opgenomen verbintenissenrecht.16 Vele wetsartikelen 
zijn in dat kader geschrapt, gewijzigd of hernummerd. Ook inhoudelijk vonden 
enkele wijzigingen plaats.17 Zo is de causa afgeschaft als één van de voorwaarden 
voor de geldigheid van een overeenkomst. In dit hoofdstuk wordt uitgegaan 
van het verbintenissenrecht uit de Code civil van 1804. In de behandelde recht-
spraak en literatuur wordt immers steeds naar de ‘oude’ artikelen verwezen. 
Steeds wordt indien nodig gerefereerd aan de bepalingen in de gewijzigde Code.

In de Code civil, die in 1804 in werking is getreden, was één artikel gewijd aan 
de terugvordering van zonder rechtsgrond verrichte prestaties. Art. 1235 van 
het wetboek luidde:18

“Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à 
répétition.”

15. P. Malaurie, L’ordre public et le contrat, deel I, Reims 1953, p. 225.
16. De herziening van de Code civil heeft per verordening plaatsgevonden. De Franse 

regering heeft deze verordening na een publieke consultatie in februari 2016 vast-
gesteld, zonder het parlement te raadplegen: ‘Ordonnance no 2016-131 du 10 février 
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations’, gepubliceerd in JORF 2016 no. 35. 

17. Over de belangrijkste wijzigingen, zie bijv. J.M. Smits/C. Calomme, ‘De herziening 
van het Franse verbintenissenrecht: les jeux sont faits’, AA 2016, 726 e.v.

18. Sinds 1 oktober 2016 is deze bepaling in licht gewijzigde vorm te vinden in art. 1302 
CC.
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Deze bepaling gaf in een paar woorden het wettelijke Franse verrijkingsrecht 
weer.19 Terugvordering van onverschuldigd verrichte prestaties was van ouds-
her het terrein van de Romeinsrechtelijke condictiones. Deze verrijkingsacties 
waren nu weergegeven in één bepaling in de Code civil. Art. 1235 CC was blij-
kens de parlementaire geschiedenis alleen van toepassing op betalingen die 
in dwaling waren gedaan. De ontvanger van de betaling was op grond van de 
billijkheid verplicht om terug te betalen:20

“(…) Celui-là seul qui a reçu est obligé envers celui qui a payé; et cette obligation 
prend sa source dans l’équité, qui ne souffre pas qu’une erreur opère chez l’un 
perte funeste, et chez l’autre un gain injuste.”

De wetgever had de dwalingseis voor ogen bij de totstandkoming van art. 1235 
CC. Het Franse recht ging bij terugvordering zodoende uit van de condictio 
indebiti, waarbij aansprakelijkheid alleen werd aangenomen als iemand per er-
rorem had betaald. Degene aan wie per abuis een niet-bestaande schuld was 
betaald, was op grond van art. 1376 CC verplicht om een gelijk bedrag terug 
te betalen.21 Het is lange tijd onduidelijk geweest hoe het vereiste van dwaling 
moest worden opgevat.22 De vraag was vooral of de eiser moest aantonen dat 
hij per vergissing had betaald. Tegenwoordig wordt aangenomen dat een recht 
op terugvordering bestaat als zonder rechtsgrond is betaald.23

De vraag is wat er, buiten de condictio indebiti, met de condicties was gebeurd, 
zoals de condictio ob turpem causam. Deze condictie was in de parlementaire 
stukken bij art. 1235 CC niet genoemd, maar dat betekent geenszins dat de actie 
in het Franse recht verloren is gegaan. Op de artt. 1235 en 1376 CC kon geen 

19. Hiernaast is in de jurisprudentie de ‘action de in rem verso’ erkend, die een verrij-
kingsactie tegen een derde inhoudt. Deze actie, die haar wortels in het Romeinse 
recht heeft, werd toegestaan in het arrest Boudier, CdC 15 juni 1892, S. 1893 I, 281. 
Deze buitenwettelijke actie slaagt in een beperkt aantal gevallen, waarin bijvoor-
beeld door werkzaamheden een ongegronde verrijking bij een derde is ontstaan. 
Over de ontwikkeling en de reikwijdte van deze actie, zie bijv. D.M.A. Gerdes, 
Derdenverrijking, diss. Groningen 2005, p. 104 e.v.

20. P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil (2e dr.), boek 
XIII, Parijs 1836, p. 484.

21. Art. 1376 CC luidde: “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas 
dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.” Thans is deze bepaling 
licht gewijzigd te vinden in art. 1302-1 CC.

22. Hierover bijv. F. Terré/P. Simler/Y. Lequette, Droit civil. Les obligations (9e dr.), 
Parijs 2005, p. 1008 e.v.

23. Zie bijv. CdC 2 april 1993, nr. 89-15.490 en CdC 16 mei 2006, nr. 05-12.972. De 
dwalingseis speelt nog wel een rol als iemand ogenschijnlijk een betaling heeft 
gedaan om andermans schuld te delgen en hierna terugvordert, zie Terré/Simler/
Lequette, p. 1013.
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beroep worden gedaan door degene die onbetamelijk had gehandeld, zoals 
blijkt uit de zaak Mary c. Lemée die in 1874 voor de Cour d’Appel van Caen 
kwam.24 In deze zaak had Mary een huis verhuurd aan een echtpaar dat een 
bordeel vanuit het pand bestierde. Mary had het hierin aanwezige meubilair 
meeverkocht. Zowel de huur- als koopovereenkomst was nietig wegens strijd 
met de goede zeden. Het geleverde meubilair was nog niet betaald; Mary kon 
het onder deze omstandigheden niet terugvorderen: 

“Qu’en effet, les art. 1235, 1376 et suivant ne régissent pas le cas où il y a tur-
pitude de la part de celui qui a payé; que telle était, sur ce point, la solution 
du droit romain et de l’ancienne jurisprudence attestée par Pothier; que les 
rédacteurs du Code Civil n’y ont pas dérogé, mais qu’ils ont voulu, comme les 
précédents législateurs, subvenir à l’erreur et non à la turpitude, d’où il suit que 
la demande en restitution de mobilier devrait être écartée.”

De wettelijke bepalingen hadden geen betrekking op de situatie waarin sprake 
was van onbetamelijkheid bij de gever. Het hof oordeelde zonder veel omhaal 
van woorden dat een vordering uit onverschuldigde betaling in het Franse recht, 
evenals in het Romeinse recht, bij turpitude van de eiser strandde. Een vrouw 
die haar meubels meeverkocht om deze in een bordeel te laten gebruiken, had 
geen recht op teruggave. Dergelijk onbetamelijk gedrag leidde tot de weigering 
van terugvordering. De wettekst zweeg over een dergelijke vordering en ook in 
de parlementaire geschiedenis was de weigering van terugvordering niet aan de 
orde geweest. Het Hof van Caen paste de regels toe die in het Romeinse recht 
hadden gegolden bij toepassing van de condictio ob turpem causam en verwees 
naar het werk van Pothier.

4.4 Toepassing van de condictio ob turpem causam in het Franse 
recht

Het werk van Robert Joseph Pothier (1699-1772) heeft grote invloed op de Code 
civil uitgeoefend. De indeling van het verbintenissenrecht in zijn Traité des 
Obligations is bij de totstandkoming van de Code civil in grote lijnen gevolgd.25 
Pothier ging hierin uitgebreid in op de condictio ob turpem causam en paste de 
Romeinsrechtelijke regels toe op Franse zaken.26 Als een onzedelijk contract 
was uitgevoerd, was bij de mogelijkheid om terug te vorderen beslissend wie 

24. CdA Caen 29 juli 1874, S. 1875 II, 298. Zie over deze zaak uitgebreid par. 4.14.
25. Vgl. M.H. Bregstein, Ongegronde vermogensvermeerdering, Amsterdam 1927, 

p. 148. 
26. R.J. Pothier, Traité des obligations selon les règles tant du for de la conscience, que 

du for extérieur, deel I, Parijs 1764, p. 52 e.v. met verwijzing naar D. 12,5,3 en D. 
12,5,4,2.
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van de partijen zich onbetamelijk had gedragen. Ter illustratie gaf Pothier twee 
voorbeelden die in 18e-eeuws Frankrijk blijkbaar geregeld voorkwamen.

Het eerste voorbeeld betrof een edelman van wie een heerlijkheid door een 
schuldeiser in beslag was genomen en vervolgens in het openbaar was ver-
kocht.27 De adellijke titels verhuisden mee naar de nieuwe eigenaar aan wie het 
landgoed was toegekend. Een overeenkomst dat de beslagene zijn titels tegen 
betaling mocht houden, was nietig. De overgang van de adellijke titels kon niet 
contractueel worden tegengehouden: de titels waren afhankelijke rechten die 
toebehoorden aan de nieuwe eigenaar van het landgoed. Als de ex-eigenaar 
had betaald voor het behoud van zijn rechten kon hij dit bedrag terugvorderen. 

Pothier besprak ook de omgekeerde mogelijkheid: de nieuwe eigenaar, die 
blijkbaar zijn juridische positie niet goed kende, betaalde zijn voorganger voor 
de overdracht van de bij het landgoed behorende titels. Pothier oordeelde dat 
de ex-landheer in strijd met de goede zeden had gehandeld door zich te laten 
betalen. De nieuwe eigenaar had daarentegen niets misdaan en kon de gedane 
betaling gewoon terugvorderen.

Geheel in overeenstemming met de Romeinsrechtelijke regels met betrekking 
tot de condictio ob turpem causam was terugvordering uitgesloten bij weder-
zijdse onbetamelijkheid. Pothier gaf ook hiervan een actueel voorbeeld, dit 
keer uit militaire kringen. Het betrof een officier die een van zijn soldaten geld 
beloofde als hij een soldaat uit een ander regiment in een duel zou bevechten. 
Deze overeenkomst was nietig en de soldaat kon geen betaling van het geld 
eisen. Als de officier in strijd met het ‘duelverbod’ had betaald aan een soldaat, 
was terugvordering uitgesloten. De positie van de officier verschilde op een 
essentieel punt van de landheer die had betaald voor zijn titels. Hij had, anders 
dan de edelman, onbetamelijk gehandeld:28 

“mais ce second diffère du premier, en ce que, si, en exécution de ce contrat, 
quoique nul, l’officier a payé la somme convenue, il n’en aura pas la répétition 
comme dans le cas précédent; car l’officier qui a promis la récompense n’ayant 
pas moins péché contre les lois et les bonnes mœurs, que le soldat à qui il l’a 
promise, il est indigne du secours des lois pour la répétition de la somme.”

De Romeinsrechtelijke regels aangaande onbetamelijkheid zijn ook behandeld 
door Jacques de Maleville, één van de ontwerpers van de Code civil. Hij schreef 
een samenvatting van de totstandkoming van het wetboek, de Analyse raison-
née de la discussion du Code civil au conseil d’État. Maleville ging ervan uit dat 

27. Pothier I, p. 54 e.v.
28. Pothier I, p. 56



Terugvordering naar Frans recht   

107

art. 1235 CC summier de condictio indebiti weergaf.29 Uit zijn Analyse blijkt dat 
hij de regels uit het Romeinse recht, die golden voor de condictio ob turpem 
causam, niet afgeschaft achtte. Maleville besprak uitgebreid de gevolgen van 
een overeenkomst, die in strijd met de goede zeden was. Terugvordering was 
uitgesloten als beide partijen onbetamelijk hadden gehandeld:30

“Quant à la turpitude de l’obligation, on distingue: ou elle existe dans les deux 
parties, comme si un voleur donne de l’argent pour n’être pas dénoncé, et il 
n’y a pas de répétition. (…) Ou elle existe de la part seulement de celui, qui 
donne, comme si le don est fait à une fille publique, et il n’y a pas non plus de 
répétition.”

Maleville haalde veel voorbeelden uit het Romeinse recht aan. De Franse wet-
gever had geen afschaffing van de condictio ob turpem causam beoogd. De 
wetgever had de stof slechts in een paar woorden weergegeven en een kort, 
algemeen artikel gewijd aan de onverschuldigde betaling. Door codificatie van 
art. 1235 CC was niet beoogd de regels af te schaffen die terugvordering verhin-
derden in geval van een betaling voor een onzedelijk doel. De ‘oude’ regels die 
hadden gegolden bij de Romeinsrechtelijke condictie behielden in de Franse 
rechtspraak hun gezag. Petit schreef in overeenstemming hiermee:31

“De Fransche jurisprudentie meent dan ook meestal te kunnen volstaan met een 
beroep op „la maxime nemo auditur” en op de „condictio ob turpem causam”, 
alsof wij nog leefden onder Justiniaansch recht.”

Degene die op grond van een nietig contract een zaak had geleverd of een 
geldbedrag had betaald, diende de ontvanger op grond van art. 1235 CC tot 
teruggave aan te spreken. De mogelijke strijd met de goede zeden was deel van 
de beoordeling van de terugvordering, evenals in het Romeinse recht. In het 
Romeinse recht werd het slagen van de condictio ob turpem causam getoetst 
aan de in pari causa-regel. In het Franse recht werd in geval van strijd met de 
goede zeden de terugvordering voornamelijk aan de middeleeuwse nemo au-
ditur-regel getoetst, hoewel soms ook de Romeinsrechtelijke in pari causa-regel 
werd aangehaald. Inhoudelijk was er geen verschil tussen de regels; onzedelijk 
gedrag van de eiser stond aan terugvordering in de weg. 

29. J. de Maleville, Analyse raisonée de la discussion du Code civil au Conseil d’Etat, 
deel III (2e dr.), Parijs 1807, p. 90 e.v.

30. Maleville III, p. 91.
31. C.J.J.M. Petit, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, Leiden 1920, p. 138.
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4.5 Nietigheid en herstel in de oude toestand

Een overeenkomst die in strijd is met de wet, de goede zeden of de openbare 
orde, heeft geen rechtsgevolg, zoals blijkt uit de artikelen 1131 en 1133 van de 
Code civil. Deze artikelen gingen uit van het causa-begrip:

Art. 1131: “L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause 
illicite, ne peut avoir aucun effet.”

Art. 1133: “La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est 
contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.”

Een contract moest een geldige grond hebben. Hieronder werd meestal de in-
houd van het contract begrepen.32 De ‘cause’, ofwel de inhoud, van een over-
eenkomst diende geoorloofd te zijn om partijen te binden. De afgesproken 
prestaties mochten niet in strijd met de wet of het ongeschreven recht zijn. 
Inmiddels zijn bovenstaande artikelen geschrapt en is het begrip ‘cause’ naar 
de geschiedenisboeken verwezen. Van groot belang is dat niet: art. 1128 CC 
bepaalt thans dat een contract een geoorloofde inhoud dient te hebben, ‘un 
contenu licite et certain’.33 Een immorele of illegale overeenkomst is nietig en 
heeft geen rechtsgevolgen. 

Tot 2016 kon een contract nietig worden verklaard op grond van art. 1131 en 1133 
CC. In aansluiting hierop kon een reeds verrichte prestatie op grond van art. 
1235 CC worden teruggevorderd, omdat zij zonder rechtsgrond was verricht. Bij 
toetsing aan dit artikel heeft de nemo auditur-regel als buitenwettelijke regel 
ingang gevonden in de Franse rechtspraak. Ook in het moderne recht kan de 
regel terugvordering in de weg staan.34 Toepassing van de regel leidt tot het in 
stand houden van de op grond van een nietige overeenkomst ontstane vermo-
gensverschuivingen. De feitelijke toestand wordt gehandhaafd, hoewel deze op 
basis van een ongeldige overeenkomst tot stand is gekomen. In 1847 meende 
het Hof van Nîmes dat de handhaving van de feitelijke toestand in strijd was 
met de door de rechter uitgesproken nietigheid:35 

“qu’il y aurait une véritable contradiction à déclarer qu’une convention est nulle, 
comme contraire à l’ordre public, qu’elle ne produit ni lien civil, ni lien naturel, 

32. Vgl. Petit, p. 71 e.v.
33. Verder bepaalt art. 1162 CC: “Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par 

ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les 
parties.”

34. Zie bijv. CdA Montpellier 14 mei 2014, nr. 12/00575.
35. CdA Nîmes 10 mei 1847, S. 1847 II, 147. 



Terugvordering naar Frans recht   

109

et cependant à lui conserver tous ses effets, à proclamer que dans une pareille 
convention il y a deux coupables et cependant à n’en punir qu’un seul, celui 
des deux qui est le plus excusable, celui qui (…) a été victime de l’adresse ou 
de la mauvaise foi de son cédant.”

Er zou een tegenstelling bestaan tussen de vaststelling dat een overeenkomst 
nietig was en de instandlating van de gevolgen hiervan. Een nietige overeen-
komst hoorde echter geen gevolgen te hebben; als zij was uitgevoerd diende 
daarom terugvordering te volgen. Op deze wijze oordeelde de Rechtbank van 
Vervins in 1911.36 In deze zaak was een woning verhuurd aan een bordeelhouder, 
met gelijktijdige verkoop van de inboedel. De overeenkomst waren nietig en de 
verhuurde woning werd samen met de verkochte spullen opgeëist. Het Tribunal 
in Vervins, dat in eerste aanleg de resultaten van deze overeenkomsten moest 
beoordelen, wees terugvordering toe. Het feit dat een nietige overeenkomst 
geen gevolgen mocht hebben, bracht mee dat er kon worden teruggevorderd:

“Attendu qu’une telle nullité a pour conséquence nécessaire, non seulement l’im-
possibilité pour chaque partie d’exiger de l’autre l’exécution de son obligation, 
mais encore si, en fait, le contrat a été exécuté, le droit, pour chaque partie, 
de réclamer de l’autre la remise des choses en leur état primitif, et partant, la 
restitution de la prestation qu’elle a fournie en exécution du contrat, car au-
trement, l’on donnerait effet aux obligations ainsi exécutées, alors que d’après 
la loi elles n’en doivent produire aucun.”

Uit de onverschuldigdheid van de prestatie volgde automatisch een recht op 
ongedaanmaking. Herstel in de oude toestand diende voorop te staan. De wet 
verplichtte volgens de rechtbank niet om met de onbetamelijkheid van de gever 
rekening te houden. De nemo auditur- en de in pari causa-regel waren volgens 
het Tribunal niet van toepassing, omdat zij niet in de Code civil waren opgeno-
men. Verder was het bij wederzijdse onbetamelijkheid billijker om de gevolgen 
van de nietige overeenkomst te vernietigen dan deze te laten voortbestaan en 
één van de partijen te bevoordelen. Rechters waren verplicht verzoeken tot 
teruggave te toetsen en hierbij ook te luisteren naar een partij die zich op haar 
onzedelijkheid beriep. Het Tribunal van Vervins werd in hoger beroep gecor-
rigeerd. De nietigheid van de overeenkomst verplichtte niet tot het toestaan 
van terugvordering. Als in strijd met de goede zeden was gehandeld, moest de 
rechter niet naar de eiser luisteren.

36. Op 21 juli 1911 in de zaak Pariselle en Létoret c. Rémy en Hupin. Deze zaak is 
gerapporteerd in CdA Amiens 1 april 1912, GdP 1912 II, 136; meer over deze zaak 
in par. 4.16.
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4.6 Een tegenstelling tussen nietigheid en de nemo auditur-regel?

Ook in de literatuur is opgemerkt dat de uitvoering van een nietige overeen-
komst dient te leiden tot het toestaan van terugvordering en tot herstel in de 
oude toestand. Zo meent Honsell dat de weigering van een actie de ratio iuris 
van art. 1131 CC ondermijnt.37 Volgens dit artikel hebben nietige overeenkom-
sten geen rechtsgevolgen. Door de nemo auditur-regel toe te passen wordt te-
rugvordering geweigerd en blijft de bereikte toestand in stand. Honsell schrijft 
dat er tegenspraak is tussen de nietigheid van art. 1131 CC en de nemo audi-
tur-regel en dat toepassing van de regel leidt tot sanctionering van een nietige 
overeenkomst:38 

“Dieses ‘Zusammenspiel’ des Art. 1131 cc und der Regel verstöβt in gleicher 
Weise gegen die Normlogik wie das Verhältnis von §138 und §817 BGB. Ist 
man der Meinung, daβ es nicht Aufgabe des Zivilrechts sei, Bordellbetriebe 
zu unterbinden, so mag man das Ergebnis billigen. Die richtige Konsequenz 
dieser Wertung führt jedoch zur Gültigkeit solcher Geschäfte.”

Mijns inziens verwisselt Honsell de beoordeling van de geldigheid van een 
contract met de resultaten van een uitgevoerd contract. Het weigeren van terug-
vordering leidt niet tot geldigheid van de gesloten overeenkomst. De weigering 
betekent ‘slechts’ het in stand laten van de door uitvoering van de ongeldige 
overeenkomst bereikte resultaten. Nietigheid zegt alleen iets over de status van 
het contract en betekent dat het beoogde rechtsgevolg van contractuele binding 
niet is bereikt. Er bestaat geen tegenspraak tussen de nietigheid van een over-
eenkomst en de instandlating van de feitelijke gevolgen, door toepassing van 
de nemo auditur-regel. Een nietige overeenkomst brengt geen verbintenissen 
voort, maar de uitvoering van de ongeldige afspraken kan wel degelijk leiden 
tot vermogensverschuivingen. Hier kan op twee wijzen op worden gereageerd: 
de in strijd met het recht bereikte toestand kan in stand worden gelaten of on-
gedaan worden gemaakt. Er kan niet worden gezegd dat de instandlating van 
de gevolgen in strijd is met de nietigheid. De nietigheid betekent alleen dat aan 
een contract geen rechten en plichten kunnen worden ontleend.39 

Het is dus niet zo dat een door de rechter uitgesproken nietigheid er noodza-
kelijkerwijs toe leidt dat verrichte prestaties kunnen worden teruggevorderd. 

37. H. Honsell, Die Rückabwicklung sittenwidriger oder verbotener Geschäfte, München 
1974, p. 123.

38. Honsell, p. 123 e.v.; zie ook R. Hornung, Die Rückabwicklung gescheiterter Verträge 
nach franzözischem, deutschem und nach Einheitsrecht, Baden-Baden 1998, p. 185, 
nt. 341.

39. Zie ook Aubert, p. 13.
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Wetgeving kan terugvordering in bepaalde gevallen verhinderen, zoals par. 817 
s 2 BGB in Duitsland. In het Franse recht werpt de nemo auditur-regel soms 
een blokkade op tegen terugvordering. Ernst Dubois heeft in 1873 terecht op-
gemerkt dat de weigering van terugvordering berust op morele gronden, maar 
niet de ongeldige overeenkomst sanctioneert:40

“D’après les art. 1131 et 1133, dit-on, une convention immorale ne peut avoir 
aucun effet. Or, elle en aurait un si ce qui a été reçu en exécution de cette 
convention pouvait être conservé. 
Cet argument repose sur une confusion; car, si ce qui a été reçu est conservé, 
ce n’est en aucune façon par l’effet de la convention, laquelle n’engendre pas 
d’obligation, c’est uniquement parce que celui qui veut répéter, ayant besoin, 
pour justifier sa demande, d’alléguer en justice sa propre turpitude, ne doit pas 
être écouté. Les art. 1131 et 1133 ne sont donc pas violés.”

Het gegeven dat een overeenkomst nietig is wegens strijd met de goede zeden 
staat los van de vraag naar terugvordering, als deze overeenkomst is uitgevoerd. 
Een rechter kan een beroep op art. 1235 CC toewijzen of afwijzen, maar deze 
beslissing botst niet met de vastgestelde nietigheid. De beoordeling van de 
geldigheid van een overeenkomst verschilt van de beoordeling van de terug-
vordering. De mogelijke toepassing van de nemo auditur-regel is daarom niet 
in tegenspraak met de nietigheid van de uitgevoerde overeenkomst.

4.7 Verdediging van de nemo auditur-regel

In de literatuur en de rechtspraak zijn verschillende argumenten gebruikt ter 
verdediging van de nemo auditur-regel.41 Zo is betoogd dat degene die zich 
heeft ingelaten met een onwettige transactie hiervoor moet worden gestraft. 
Een privaatrechtelijke actie, die een partij op grond van art. 1235 CC toekomt, 
wordt hem bij wijze van sanctie ontnomen. 

Een ander argument dat wordt genoemd voor toepassing van de regel is dat 
het recht bepaalde mensen niet te hulp hoort te schieten. Dit argument is door 
Schlechtriem fraai aangeduid met de term ‘Rechtsschutzverweigerung’.42 De 
rechter luistert niet naar partijen, die een actie baseren op een ongeldige trans-
actie en weigert elke actie. De rechter hoort zich niet met partijen bij kwalijke 
zaken in te laten: de poorten van de rechtbank dienen geen toegang te bieden 

40. Noot bij CdC 15 december 1873, S. 1874 I, 241.
41. Voor een overzicht, zie P. Schlechtriem, Restitution und Bereicherungsausgleich in 

Europa I, Tübingen 2000, p. 646 e.v. 
42. Schlechtriem I, p. 646, nt. 1380.
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aan dergelijke lieden. In 1844 wees het Tribunal civil van Limoges een eiser op 
de volgende gronden af:43

“Celui qui excipe de son déshonneur et qui se fait un titre de ce qui devrait faire 
sa honte, ne doit être ni cru ni écouté (…). Le temple de la justice doit se voir 
fermer devant lui.”

De rechter diende zijn handen niet te bevuilen aan contracten die het daglicht 
niet konden verdragen. Rechterlijke bespreking van een bordeelovereenkomst 
was in strijd met de moraal en zou de waardigheid van de rechtbanken in 
gevaar brengen. Door rechterlijke interventie zou zelfs het publieke geweten 
verdorren! Het Hof van Caen zag in dat partijen door de rechterlijke onthou-
ding als het ware aan elkaar werden overgeleverd.44 Het gevolg hiervan was 
dat de meeste partijen zich voortaan, uit angst voor schade, tweemaal zouden 
bedenken alvorens een dergelijke overeenkomst te sluiten:

“Qu’au contraire, en refusant à chacun de ceux qui ont participé à de pareilles 
conventions tout accès devant les tribunaux à l’effet d’obtenir quoi que ce soit, 
exécution, résiliation ou répétition, on les livre à la discrétion l’un de l’autre; 
on les abandonne, sans aucun recours, aux conséquences de leur déloyauté 
réciproque; on leur enlève toute sécurité, et on arrête ainsi, par craintes de 
certes pécuniaires, la plupart de ceux qui seraient tentés de former de sem-
blables contrats.”

Van de weigering om de vordering uit onverschuldigde betaling te honoreren 
zou preventieve werking uitgaan. Schurken zouden zich wel een tweede maal 
bedenken voor ze illegale contracten aangingen, wetende dat een vordering uit 
onverschuldigde betaling zou stranden! Het slot van deze overweging is wellicht 
wat optimistisch. Degene aan wie een actie wordt ontzegd, is verarmd. Hier 
tegenover staat de verrijking van de even schurkachtige wederpartij, die waar-
schijnlijk graag nogmaals zo’n voordelige nietige overeenkomst wil aangaan. 
Als argument voor de ‘Rechtsschutzverweigerung’ is aangevoerd dat mensen 
die in strijd met de goede zeden handelen, zich buiten de rechtsorde plaatsen en 
daardoor hun juridische mogelijkheden verliezen. Savatier heeft deze toestand 
als een jungle omschreven. De mensen die zich in de jungle begeven, hebben 
een eigen moraal en zijn aan elkaar overgeleverd:45

43. Trib. Civ. Limoges 27 februari 1844, S. 1846 II, 465; vgl. CdA Parijs 12 mei 1949, 
GdP 1949 II, 48; voor een verder overzicht, zie Schlechtriem I, p. 647, nt. 1381. 

44. In het arrest Mary c. Lemee, CdA Caen 29 juli 1874, S. 1875 II, 298; dit arrest wordt 
uitgebreid besproken in par. 4.14.

45. Noot bij CdC (crim.) 7 juni 1945, D. 1946, 151.
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“Il n’est pas exact que les égarés moreaux, qu’il s’agisse de gens du milieu, d’une 
bande de malfaiteurs, ou d’une association de contrebandiers, ne connaissent 
pas de morale. Ils en ont une, au contraire, en marge de la vraie, mais par 
laquelle ils s’estiment singulièrement liés dans leur conscience dévoyée. C’est 
une sorte de loi de la jungle, de code des hors-la loi. C’est la loyauté du milieu et 
la bonne foi de la bande. Elle garantit, au lieu et place du juge et du gendarme, 
l’observation des contrats dont ceux-ci ne veulent pas se mêler.”

Door immorele afspraken te maken en uit te voeren, onttrekt iemand zich aan 
het recht. Ripert, die een voorstander van toepassing van de nemo auditur-re-
gel is, benadrukt het morele karakter hiervan en sluit de betrokkenen uit van 
rechtshulp. Partijen worden aan elkaar overgelaten en hier gaat volgens hem 
afschrikkende werking vanuit:46 

“La règle peut paraître d’une moralité un peu grossière qui laisse les coquins se 
débrouiller entre eux. Mais après tout, le meilleur moyen d’empêcher les actes 
immoreaux, c’est de les exclure de la vie juridique.”

De nemo auditur-regel is inderdaad bij uitstek een morele regel. De regel is 
aangeduid als een ‘règle juridico-morale’, die is gebaseerd op ‘fondements pa-
ra-juridiques’47, zoals de billijkheid en de moraal. Iemand heeft zich zo gedragen 
dat hij geen gehoor bij de civiele rechter vindt, als hij een actie instelt. Aan deze 
persoon wordt geen bescherming geboden, als hij zich tot de rechter wendt. De 
wet, die terugvordering in beginsel toestaat, moet voorrang verlenen aan de 
moraal. De vraag of de wederpartij mogelijk wordt verrijkt door de weigering 
is van ondergeschikt belang. De gedaagde partij wordt vrijgesproken, ondanks 
zijn mogelijk even grote betrokkenheid bij de schending van de goede zeden. 

4.8 Kritiek op de nemo auditur-regel

Het ‘buitensluiten’ van partijen die zich onbetamelijk hadden gedragen, is met 
name bekritiseerd door Demolombe, die een tegenstander was van toepassing 
van de nemo auditur-regel. Iedereen heeft volgens hem het recht om te worden 
gehoord:48

“La justice est due toujours et à tous! il nous paraît impossible d’admettre qu’il 
existe une catégorie d’affaires et une classe de plaideurs auxquels on soit en 
droit de dire: l’accès du prétoire vous est fermé! nous ne voulons pas vous 
entendre!”

46. Ripert, p. 199 e.v.
47. Begrippen van resp. Aubert, p. 181 en Guelfucci, p. 499.
48. C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, deel XXXI, Parijs 1882, p. 377.
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Verder kan toepassing van de nemo auditur-regel tot onbillijke uitkomsten 
leiden. De regel werkt bijvoorbeeld nadelig voor een koper die vooruit heeft 
betaald, terwijl de gesloten koopovereenkomst ongeldig is wegens strijd met de 
wet of de goede zeden. Als de nemo auditur-regel wordt toegepast, staat de ko-
per met lege handen. Hij kan geen nakoming vorderen en levering eisen, omdat 
de overeenkomst nietig is. Een actie uit onverschuldigde betaling op grond van 
art. 1235 CC kan afstuiten omdat de rechter weigert naar de koper te luisteren. 

Door de weigering van een actie aan de koper die vooruit heeft betaald, wordt 
de verkoper verrijkt. Hij hoeft niet te presteren en kan het ontvangen bedrag 
houden. Eén van de partijen moet de nadelige gevolgen van de transactie dra-
gen, terwijl de ander een verrijking in de schoot krijgt geworpen. Deze onge-
rechtvaardigde verrijking is in de rechtspraak als argument gebruikt om de 
nemo auditur-regel niet toe te passen:49

“les considérations morales qu’on peut invoquer en cette matière militent plutôt 
en faveur de la répétition, car il est assurément plus moral de détruire tous les 
effets d’un pacte honteux que d’en laisser subsister quelques-uns et de favoriser 
ainsi l’une des parties.”

Het is immoreler om terugvordering op grond van de nemo auditur-regel te 
weigeren dan om terugvordering toe te staan en de feitelijke gevolgen van de 
nietige overeenkomst ongedaan te maken. De meest schurkachtige partij kan 
bovendien, door af te wachten, de buit opstrijken. Hij hoeft niets te doen en 
kan een onverschuldigd verrichte prestatie behouden:50

“Sacrifier l’équité à la maxime, comme le font certains arrêts qui refusent la 
répétition -avec parfois une certaine gêne-, couvrant ainsi toutes sortes de si-
tuations scandaleuses, est nuisibles au Droit. Chacun espère se montrer le plus 
habile et conserver la prestation de l’autre sans livrer la sienne. La mauvaise 
foi est encouragée. C’est à qui montrera le plus d’ingéniosité dans la mauvaise 
foi. Le demandeur repoussé hors du prétoire, s’est fait duper bien souvent par 
un personnage plus roué que lui, plus malhonnête que lui.”

De nemo auditur-regel hoort niet voor iedere eiser die op grond van een nietige 
overeenkomst een prestatie terugvordert een blokkade op te werpen.51 Onver-
korte toepassing van de regel leidt ertoe dat de partij die als eerste een ongeldig 
contract uitvoert steeds met lege handen achterblijft. Op niet-presteren komt 
daarentegen een bonus te staan. De grote vraag is daarom te bepalen in welke 

49. Trib. Civ. Verviens 21 juli 1911, GdP 1912 II, 136.
50. Le Tourneau, p. 256.
51. Zie o.a. Demolombe XXXI, p. 368 e.v. 
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gevallen de actie uit onverschuldigde betaling na de uitvoering van een nietige 
overeenkomst dient te slagen. De rechtspraak levert een wisselend beeld op. 
Het is lastig gebleken om criteria te vinden die rechtszekerheid bieden en tege-
lijk de rechter voldoende ruimte geven om tot een billijke uitkomst te komen. 
Ripert heeft de onzekere toestand in de rechtspraak aangaande de toepassing 
van de nemo auditur-regel en de ‘hulp’ hierbij van de Franse literatuur als volgt 
beschreven:52 

“Cette jurisprudence s’est affirmée à propos de la répétition des prestations 
fournies en vertu d’un contrat immoral. Elle est assez confuse et ne paraît pas 
nettement fixée. La doctrine a largement aidé à cette confusion. Les auteurs 
modernes ont en effet blâmé presque tous le pouvoir que les tribunaux s’ac-
cordent, le considérant comme une intrusion inadmissible dans le domaine 
de la conscience. Aujourd’hui les tribunaux ne savent plus que faire. Quelque 
solution qu’ils adoptent, il est toujours quelqu’un qui crie à l’immoralité de 
la décision.”

Het is inderdaad lastig om lijn in de rechtspraak aangaande de gevolgen van nie-
tige overeenkomsten aan te brengen. Hieronder wordt op een tweetal terreinen 
dieper ingegaan op de rechtspraak om te kunnen zien wanneer terugvordering 
met een beroep op de nemo auditur-regel is geweigerd. 

4.9 Prestaties in strijd met de wet: de koop van publieke ambten

Op 28 april 1816, na de val van Napoleon, werd de ‘Loi sur les finances’ inge-
voerd die tal van ambten met een publieke functie overdraagbaar maakte.53 Op 
grond van deze wet kon iemand voor een vast bedrag bijvoorbeeld het ambt van 
notaris of deurwaarder van zijn voorganger kopen. Dit bedrag kon hij later in 
de uitoefening van zijn ambt terugverdienen. De kandidaat voor een ambt kon 
zijn kansen vergroten door zijn voorganger een hoger bedrag te bieden dan het 
wettelijk toegestane. Partijen maakten hiertoe vaak een ‘contre-lettre’ op: een 
geheime akte waarin de werkelijke koopprijs werd opgenomen. De kopers van 

52. Ripert, p. 189 e.v.; ondanks zijn kritiek verdedigt Ripert de toepassing van de regel 
wel, zie p. 200 e.v. 

53. Deze wet, die vele malen gewijzigd is, bestaat overigens nog steeds in afgeslankte 
vorm. Zij ziet nog steeds toe op bijv. de verwerving van de functie van notaris, 
deurwaarder of griffier of advocaat bij de Cour de Cassation. Hiertoe moet een per 
functie vastgesteld bedrag in bewaring worden gegeven dat wordt teruggegeven 
na beëindiging van de functie. Over de inbewaringgeving bevat de Code général 
des impôts uit 1950 nadere regels. 
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een ambt vorderden blijkens de vele rechtszaken regelmatig het te veel betaalde 
als onverschuldigd terug.54

Een geheime prijsafspraak in een ‘contre-lettre’ was in strijd met de wet van 
1816. De publieke functies werden vaak aan de hoogste bieder verkocht en het 
cassatiehof vreesde voor een teloorgang van het ambtelijke apparaat door de 
geheime overeenkomsten. Het contract was daarom in strijd met de openbare 
orde en had een ongeoorloofde oorzaak:55

“Qu’en un tel cas, toute contre-lettre ou traité secret blesse ouvertement l’intérêt 
public, en ce qu’il lui enlève les garanties que la loi avait placées sous la vigilan-
ce du pouvoir, et que dès lors de tels actes doivent être classés dans le nombre de 
ces conventions particulières que l’art. 6 Cc.,56 frappe d’une prohibition absolue, 
et qui, aux termes de l’art. 1131 Cc., même Code, ne peuvent produire aucun 
effet comme ayant une cause illicite.”

Het risico bestond verder dat de koper de prijs die hij had moeten betalen om 
een ambt te bemachtigen zou doorberekenen aan het publiek.57 Omdat het 
algemeen belang daardoor in gevaar werd gebracht, waren de prijsafspraken 
nietig. De vraag was of de koper van een ambt met succes een actie uit on-
verschuldigde betaling kon instellen, waarmee hij het bovenwettelijk betaalde 
kon terugvorderen. Door het opmaken van de geheime aktes werd de publieke 
dienstverlening in gevaar gebracht. Oorspronkelijk werd de vordering uit on-
verschuldigde betaling afgewezen: de actie van de koper van een ambt werd op 
grond van de nemo auditur-regel geweigerd.58

Toepassing van de regel lijkt logisch: een partij die zich inlaat met onwettige 
praktijken om een publiek ambt te verwerven, hoort toch niet in rechte te 
worden gehoord? In 1844 koos de Cour de Cassation voor een andere koers in 
het arrest Chedeville c. Delamotte.59 In deze zaak vorderde Chedeville, die voor 
meer dan het wettelijk toegestane bedrag een ambt had gekocht, met succes 

54. Voor een overzicht van deze rechtspraak, zie bijv. Le Tourneau, p. 134, nt. 9. Zie 
hierover ook E. Sabbath, ‘Denial of restitution in Unlawful Transactions’, The In-
ternational and Comparative Law Quarterly 1959, p. 497 e.v.

55. CdC 30 juli 1844, S. 1844 I, 231.
56. Art. 6 CC luidt: “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois 

qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.” 
57. Hierover CdC 7 juli 1841, S. 1841 I, 572.
58. Zie M Planiol/G. Ripert/P. Esmein, Traité pratique de droit civil français, Deel VII 

(2e dr.), Parijs 1954, p. 40 nt. 1; vgl. CR Grenoble, 16 februari 1837, S. 1838 II, 489. De 
vordering uit onverschuldigde betaling was kansloos, want: “s’en faire une arme 
contre lui: nemo auditur.”

59. CdC 30 juli 1844, S. 1844 I, 231. 
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het meerbedrag terug. Er was onverschuldigd, want op basis van een nietige 
overeenkomst, betaald. Dat de eiser in cassatie geen schone handen had, was 
geen bezwaar. Tot een behandeling van de nemo auditur-regel werd simpelweg 
niet overgegaan. De Cour de Cassation overwoog enkel dat het hof in het aan-
gevallen arrest ten onrechte had geoordeeld dat bij een tegen de openbare orde 
indruisende overeenkomst niet kon worden teruggevorderd:

“Attendu, en conséquence de ce qui précède, que l’arrêt attaqué, tout en re-
connaissant que les traités secrets sur la vente d’un office public frappé d’une 
nullité d’ordre public, a néanmoins repoussé la répétition des sommes payées 
volontairement par suite de leur exécution, a, en cela, faussement appliqué 
l’art. 1235 Cc. (…).”

De koper van een ambt kon, ondanks zijn fraude, het onverschuldigd betaalde 
terugvorderen. Het arrest Chedeville c. Delamotte werd vaste rechtspraak in 
Frankrijk.60 Uit de rechtspraak komt geen duidelijke grond voor toekenning 
van de vordering uit onverschuldigde betaling naar voren. Meestal wordt sim-
pelweg aangenomen dat herstel in de oude toestand is geboden.61 De onwettige 
toestand eindigt inderdaad als de betaler het bovenwettig betaalde op grond van 
art. 1235 CC kon terugeisen. Toch zou het wangedrag van de hoogste bieder die 
vrijwillig heeft meegewerkt aan een geheime ‘contre-lettre’ normaal gesproken 
zonder verdere afweging een reden voor toepassing van de nemo auditur-regel 
moeten zijn. 

Een reden voor de koerswijziging in de rechtspraak kan moeilijk zijn dat het 
gedrag van iemand, die zijn ambt op stiekeme wijze en ongetwijfeld vaak voor 
een torenhoog bedrag had gekocht, niet meer als verwerpelijk werd beschouwd. 
Overtuigender acht ik het argument dat het publieke belang meer werd gediend 
door het toestaan van terugvordering dan door de weigering van een actie. Juist 
het behoud van de gehele geldsom kon een gevaar voor het publiek vormen. 
De praktijk waarbij publieke functionarissen hoge bedragen kwijt waren om 
een ambt te bemachtigen, was gevaarlijk omdat de kosten waarschijnlijk op het 
publiek werden afgewenteld. Om deze reden was het beter om terugbetaling 
toe te staan. De ‘Loi sur les finances’ werd het beste gediend door de nemo au-
ditur-regel buiten beschouwing te laten. Hieraan kan worden toegevoegd dat de 
geheime praktijk met ‘contre-lettres’ zou blijven voortwoekeren als een civiele 
procedure bij voorbaat kansloos was door de nemo auditur-regel. Mogelijk zou 

60. Zie de aangehaalde rechtspraak bij Le Tourneau, p. 134, nt. 9.
61. Zie Sabbath, p. 497-498.
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er enig zicht op de illegale ‘banenmarkt’ komen als een partij zijn geld kon 
terugeisen.62

De koper van een ambt kon, ondanks zijn fraude, het onverschuldigd betaalde 
terugvorderen. Deze opvatting werd vaste rechtspraak in Frankrijk. Tegenwoor-
dig is in art. 1202 CC bepaald dat geheime afspraken aangaande het verwerven 
van een ambt nietig zijn.63 Ook het via een ‘contre-lettre’ verhullen van de prijs 
van onroerend goed wordt door deze bepaling verboden. Het verbod uit de 
Loi sur les finances heeft zijn weg naar de Code civil gevonden. Degene die 
in strijd met art. 1202 CC een te hoog bedrag heeft betaald, kan ondanks zijn 
frauduleuze gedrag het teveel betaalde in beginsel terugvorderen.64 De koper 
van een ambt heeft dan in beginsel een actie uit onverschuldigde betaling. Hij 
loopt wel de kans om te worden ontslagen, als de geheime overeenkomst met 
zijn voorganger aan het licht komt.65

4.10 Prestaties in strijd met de goede zeden: 
bordeelovereenkomsten

De meeste vragen over het toestaan van terugvordering na een ongeldige over-
eenkomst speelden bij zogenaamde bordeelovereenkomsten. Bij zulke overeen-
komsten was een bordeelhouder betrokken, die bijvoorbeeld een pand huurde 
of geld leende voor zijn onderneming. Bordeelovereenkomsten werden over 
het algemeen als nietig beschouwd wegens strijd met de goede zeden en de 
nemo auditur-regel is in de rechtspraak regelmatig toegepast als een partij tot 

62. Een vergelijking kan worden gemaakt met D. 12,5,2,2. In deze tekst vermeldde 
Ulpianus dat degene die in een winnende zaak smeergeld aan de rechter had be-
taald, oorspronkelijk wel de condictie kon instellen. De reden om terugvordering 
toe te staan was wellicht het feit dat omkooppraktijken op deze wijze konden 
worden tegengegaan. Hoewel de omkoper zich onbetamelijk had gedragen, was 
het toestaan van terugvordering dan, omwille van het algemeen belang, toch te 
verkiezen; over deze tekst, zie par. 2.19 e.v.

63. Art. 1202 CC luidt: “Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmenta-
tion du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel.
Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, 
lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce 
ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de 
bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un 
échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce 
ou une clientèle.”

64. Zie CdA Douai 8 juli 1992, J.C.P. 1993 II, 245 en CdC 5 maart 1997, nr. 95-14.838. 
Terugvordering werd echter niet toegestaan in CdA Montpellier 14 mei 2014, nr. 
12/00575. In deze zaak had iemand geprobeerd door middel van vervalste docu-
menten potentiële kopers van een appartement op het verkeerde been te zetten. 
Over deze zaak par. 4.20.

65. Zie art. 1840b Code général des impôts.



Terugvordering naar Frans recht   

119

uitvoering hiervan was overgegaan.66 Een bordeel werd een maison de tolérance 
genoemd, omdat het een instelling was die werd gedoogd door de autoriteiten. 
Tot 1946 kon iemand die een bordeel wilde beginnen hiervoor toestemming 
vragen aan de plaatselijke politie en zijn bedrijf uitoefenen.67 Juridisch had het 
bordeel een vreemde status. Als er toestemming was gegeven, mocht een bor-
deel worden geëxploiteerd. Contracten die ten behoeve van een bordeel werden 
aangegaan, werden echter door art. 1131 jo. 1133 CC met nietigheid bedreigd. 
Overeenkomsten waarbij bijvoorbeeld geld werd uitgeleend of een pand werd 
verhuurd aan een bordeelhouder waren in strijd met de goede zeden, ondanks 
de goedkeuring voor het bordeel die door de autoriteiten was gegeven. 

Eén van de oudste arresten inzake bordeelovereenkomsten is het in 1839 ge-
wezen arrest Pillot c. Marlot et Bergunion.68 Bergunion huurde in deze zaak 
een woning van Marlot, eigenaar van een huis in Parijs. In samenspraak met 
hem onderverhuurde Bergunion de woning gemeubileerd aan het echtpaar Pil-
lot. Het echtpaar, dat werd geacht het huis gewoon te gaan bewonen, had zo 
zijn eigen plannen en wilde in het huis een bordeel exploiteren. Hiervoor was 
toestemming van de eigenaar nodig. De Pillots voegden zelf een clausule toe 
aan de huurovereenkomst, waarin zogenaamd goedkeuring voor de exploitatie 
van een bordeel werd verleend. Met het contract togen zij naar de politie waar 
toestemming werd gegeven om een maison de debauchérie te beginnen. Toen 
Marlot hierachter kwam, toog hij naar het politiebureau, waar de gegeven toe-
stemming werd ingetrokken. 

De Pillots dagvaardden daarop huiseigenaar Marlot en huurder Bergunion. Zij 
vorderden primair nakoming van de huurovereenkomst. Subsidiair eisten zij 
terugbetaling van 1600 franc aan vooruitbetaalde huur en teruggave van een 
in het huis achtergebleven wijnvat ter waarde van 1000 franc.69 Rechtbank en 
hof verklaarden het echtpaar niet-ontvankelijk. De vorderingen van de Pillots 
waren gebaseerd op de bordeelovereenkomst en die was in strijd met de goede 
zeden en de openbare orde. Een Franse rechter hoorde niet in te gaan op der-
gelijke vorderingen:

“Considérant que les demandes principales et subsidiaires de Pillot (…) sont 
fondées sur de prétendues conventions dont la cause articulée étant l’établis-
sement d’une maison de débaucherie, serait illicite, comme contraires aux 

66. Zie bijv. het grote aantal uitspraken bij Planiol/Ripert/Esmein VII, p. 43, noot 1. 
67. Toen trad de wet Marte Richard in werking die bordelen verbood, zie nt. 121.
68. CR Parijs 30 november 1839, S. 1840 II, 121. 
69. De herkomst van dit wijnvat is mij niet duidelijk. Het vat kwam in het arrest verder 

nauwelijks aan de orde.
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bonnes moeurs et à l’ordre public; Que les tribunaux n’ont point à connaître 
de l’exécution ou de l’inexécution de pareils traités.”

In het arrest Pillot c. Marlot et Bergunion kon een bordeelhouder geen actie in 
stellen. De rechterlijke weigering kon echter ook de wederpartij treffen. Iemand 
die bijvoorbeeld meubilair verkocht aan een bordeelhouder, liep door de nemo 
auditur-regel het risico geen enkele vordering tegen een niet-betalende koper 
in te kunnen stellen. Honsell stelt dan ook:70

“Schnell gelangt man zu dem Satz, daß Verträge mit Personen eines bestimmten 
Gewerbes überhaupt keinen Rechtsschutz genießen.”

Als een bordeelovereenkomst was uitgevoerd, kon de ontvanger van de pres-
tatie een verweermiddel ontlenen aan de nemo auditur-regel. De prestant had 
inbreuk gemaakt op de goede zeden en werd niet gehoord door de rechter. Toe-
passing van de nemo auditur-regel heeft tot gevolg dat de, door de ‘nakoming’ 
van de overeenkomst bereikte gevolgen, in stand bleven. Een niet-presterende 
wederpartij kan toezien hoe alle vorderingen tegen haar worden afgewezen. De 
weigering om naar de eiser te luisteren, heeft dus als nadeel dat de ontvanger 
van een prestatie ten koste van zijn wederpartij wordt verrijkt, zonder dat hier 
een rechtvaardiging voor bestaat.71 Op morele gronden wordt de wederpartij 
niet gehoord, maar deze rechterlijke doofheid kan tot de wonderlijke uitkomst 
leiden dat de bordeelhouder een prestatie ‘gratis’ kan behouden. Om deze uit-
komst te voorkomen moet een eiser proberen om te ontsnappen aan de werking 
van de nemo auditur-regel en hierbij heeft hij regelmatig hulp gekregen van de 
Franse rechter. 

4.11 Ontsnappingsroute I: over ‘cause’ en ‘motif’

Vorderingen die werden ingesteld nadat handel was gedreven met een bordeel-
houder hoefden niet altijd buiten de beschouwingen van de rechter te blijven, 
zoals blijkt uit het arrest Dreyfus c. Caget.72 In deze zaak had Dreyfus zijde en 
lingerie aan het echtpaar Caget verkocht. Het echtpaar wilde de zaken gebrui-
ken bij de exploitatie van een bordeel. Na de levering vorderde Dreyfus de koop-
prijs. Het echtpaar Caget beriep zich op de ongeldigheid van de overeenkomst. 
Het Hof van Bordeaux liet de overeenkomst in stand en wees de vordering tot 
betaling van de koopprijs toe. 

70. Honsell, p. 126.
71. Zie par. 4.8.
72. CdA Bordeaux 6 februari 1885, S. 1886 II, 16.
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Een overeenkomst diende op grond van art. 1131 jo. 1133 CC een geldige ‘cause’ 
te hebben.73 Het hof oordeelde dat de koop van de spullen “la seule et vraie 
cause des obligations” was. De plannen van de koper met de gekochte zaken 
waren niet relevant. Ook hoefde het hof niet te onderzoeken in hoeverre de 
verkoper wist waarvoor de verkochte zaken werden gebruikt. Als een rechter 
de motieven van partijen in zijn overwegingen betrok, zou hij zich in een mij-
nenveld begeven:

“Attendu que la loi ne frappe de nullité que l’obligation dont la cause est illicite; 
qu’il n’y a donc pas à se préoccuper des motifs qui l’ont déterminée; que le 
législateur n’a point voulu entrer dans une voie qui eùt été pleine de périls; 
qu’il n’a pas subordonné la validité des conventions régulièrement formées à 
une question d’intention, le plus souvent aussi délicate que difficile à résoudre.”

Er werd onderscheid gemaakt tussen de ‘cause’ en het ‘motif ’ van de verbinte-
nis, dat wil zeggen de inhoud en de strekking.74 Het Hof van Bordeaux keek in 
Dreyfus v. Caget alleen naar de inhoud van de koopovereenkomst en ging niet 
in op de strekking.75 Met de aanschaf van zijde en lingerie door het echtpaar 
Caget was niets mis. De koop bleef in stand en Dreyfus had recht op de koop-
prijs, ook al werden de gekochte zaken in een bordeel gebruikt. 

In 1935 werd de huurkoop van een elektrische piano, die in een bordeel werd 
gebruikt, op dezelfde grond in stand gelaten.76 De huurkopers bleven achter met 
de maandelijkse betalingen voor de piano en werden aangesproken tot nako-
ming. Zij wierpen op dat de huurkoop nietig was omdat de piano in een bordeel 
werd gebruikt. De redenen voor de aanschaf werden door de rechtbank echter 
buiten beschouwing gelaten. Voor de geldigheid van een huurkoop deden de 
motieven van de huurkoper niet terzake:

“Mais attendu que la loi frappe de nullité l’obligation dont la cause est illicite, 
il convient d’observer qu’il résulte des explications même des défendeurs que 
ce n’était pas l’exploitation de leur maison de tolérance, mais l’acquisition du 

73. Hier zij nogmaals vermeld dat de voorwaarde van een geldige ‘cause’ bij de her-
ziening van de Code civil in 2016 uit de wet is geschrapt, zie par. 4.3. Uit de artt. 
1128 en 1162 CC volgt voor het huidige recht dat een contract met een verboden 
inhoud of strekking nietig kan worden verklaard.

74. Vgl. art. 3:40 lid 1 BW, op grond waarvan een overeenkomst nietig kan zijn omdat 
de inhoud of de strekking ervan in strijd is met de openbare orde of de goede 
zeden.

75. Uit het rapport van CdA Bordeaux 6 februari 1885, S. 1886 II, 16 wordt overigens 
niet duidelijk in hoeverre de verkoper op de hoogte was van het gebruik van de 
gekochte zaken door de kopers. 

76. Trib. de Commerce de la Seine 3 december 1935, GdP 1936 I, 327.
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piano électrique, qui constituait la véritable et seule cause de l’engagement par 
eux contracté; que ce tribunal ne saurait dès lors faire dépendre la validité du 
contrat litigieux, dont la cause juridique est parfaitement licite et déterminée, 
des motifs que les époux Peyre ont pu avoir de procéder à cette acquisition et 
de l’usage, non obligatoire, qu’il leur a pu faire de l’instrument acquis.”

Door niet verder te kijken dan de afgesproken prestaties, zoals de betaling van 
termijnen voor de aanschaf van een elektrische piano, kon een overeenkomst 
zonder probleem in stand blijven. De motieven van partijen bleven soms zelfs 
buiten beschouwing als beide partijen waren betrokken bij de bedrijfsvoering 
van een bordeel. In de zaak Bizot c. Faquet was een lening van 10.000 franc 
aan een bordeelhouder verstrekt.77 De rechtbank wees de ingestelde vordering 
tot nakoming af. De lening was namelijk verstrekt zodat een pand werd aange-
kocht waarin een bordeel werd geëxploiteerd. De geldschieter was hiervan op 
de hoogte en was vergaand betrokken bij de onderneming. Onder die omstan-
digheden had de lening een verboden karakter en was zij volgens de rechtbank 
nietig op grond van art. 1131 en 1133 CC. Het hof achtte deze omstandigheden 
in hoger beroep niet relevant en keurde de overeenkomst goed omdat zij een 
toegestane ‘cause’ had:

“Considérant qu’en présence d’un contrat dont la cause juridique est déterminée 
et licite, on ne saurait faire dépendre la validité de l’obligation ni du motif de 
la convention, ni de l’usage qui aurait été fait de la somme empruntée.”

De vordering tot nakoming werd zodoende toegekend aan de geldschieter. 
Ondanks zijn betrokkenheid bij de onderneming was de lening geldig.78 De 
geldigheid van de overeenkomst werd alleen aan de hand van de inhoud van 
de overeenkomst getoetst, zonder dat de strekking een rol speelde. De redenen 
voor het sluiten van de overeenkomst deden niet ter zake. De nemo auditur-re-
gel bleef op deze wijze geheel buiten beeld, want er was niet onbetamelijk ge-
handeld. De met een bordeelhouder gesloten overeenkomst was immers geldig, 
zodat simpelweg een vordering tot nakoming kon worden ingesteld.

4.12 Twee ‘losse’ overeenkomsten in Bléré c. Brugeroux

Het voordeel van de instandlating van bovengenoemde overeenkomsten was 
de rechtsbescherming voor degene die de overeenkomst had uitgevoerd. Hij 
kon nakoming eisen, zonder dat kon worden tegengeworpen dat hij in strijd 
met de goede zeden had gehandeld. De verweren die hierop waren gebaseerd 

77. CdA Parijs 13 februari 1877, S. 1877 II, 233.
78. Het cassatiehof oordeelde in een vergelijkbare zaak acht jaar later dat de ‘cause’ van 

de daar aangegane geldlening ongeldig was; CdC 1 april 1895, D. 96, 1, 329.
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speelden geen rol omdat de overeenkomst ‘gewoon’ geldig was. Als niet naar 
de achterliggende redenen voor het aangaan van het contract wordt gekeken, 
is een bordeelovereenkomst altijd geldig. De overeenkomst, of beter de ‘cause’ 
van de overeenkomst, verplicht immers slechts tot een ‘neutrale’ prestatie, zoals 
de levering van een zaak of de verstrekking van een geldbedrag. 

De motieven van partijen bleven niet altijd buiten beschouwing bij de toetsing 
van een bordeelovereenkomst. De grenzen van de rechterlijke toetsing kwamen 
in 1922 bij het Hof van Poitiers aan de orde.79 In deze zaak had Bléré meubels 
verkocht aan Brugeroux. De verkoop vond gelijktijdig plaats met de verhuur 
van een pand aan Brugeroux, die hierin een bordeel zou uitbaten. De contracten 
waren op dezelfde dag in aparte notariële akten vastgelegd. De rechter leidde 
hieruit af dat partijen de verkoop als een zelfstandige transactie zagen:

“Attendu que la maison où se trouvait le mobilier vendu était effectivement à 
usage de maison de tolérance et qu’elle fut louée à Brugeroux par Bléré suivant 
un autre acte notarié du même jour, 8 déc. 1919, mais que le soin qu’ont pris les 
parties de constater leurs accords par deux actes distincts démontre que, dans 
leur pensée, la vente n’a pas été considérée comme un accessoire nécessaire et 
indispensable du bail.”

De meubelverkoop was volgens het Hof van Poitiers geldig; Brugeroux kon met 
de meubels doen wat ze wilde en de koop was niet onlosmakelijk verbonden 
met de exploitatie van het bordeel. Hoewel het hof zich niet uitsprak over de 
huurovereenkomst, omdat alleen betaling van de koopsom was geëist, leek het 
uit te gaan van de ongeldigheid hiervan.80 Beslissend was in hoeverre een be-
paalde overeenkomst verbonden was met de bedrijfsvoering. De verhuur van 
het pand was op de exploitatie van het bordeel gericht, maar de verkoop van 
de meubels stond hier los van. De koper kon de meubels doorverkopen of ze 
op een ‘geldige’ manier gebruiken. Omdat de koop in een aparte akte was vast-
gelegd, werd ze als een aparte overeenkomst gezien en kon ze in stand blijven. 

4.13 Grenzen aan de geldigheid van bordeelovereenkomsten

Waarom was de huur van het pand ongeldig? Als slechts de ‘cause’ van de over-
eenkomst voor de geldigheid van belang was, kon ook de huurovereenkomst 
in stand blijven. De huurder verplichtte zich immers alleen tot betaling van 
de huur en mocht in ruil hiervoor gebruik maken van het pand. Hij zou zon-
der probleem een ‘geldige’ bestemming aan het pand kunnen geven door er te 
gaan wonen of er een legaal bedrijf te vestigen. De vestiging van een bordeel in 

79. CdA Poitiers 8 februari 1922, D. 1922 II, 33. 
80. Vgl de noot van Savatier onder CdA Poitiers 8 februari 1922, D. 1922 II, 33.
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het gehuurde pand kon echter niet buiten beschouwing worden gelaten. Deze 
vestiging was niet ‘slechts’ een motief, maar uit de huurovereenkomst bleek dat 
het gehuurde pand als bordeel zou worden ingericht. Petit stelde dat beslissend 
was in hoeverre de onzedelijke motieven uit de contractsinhoud bleken en gaf 
als voorbeeld de aankoop van een huis:81

“Is er sprake van de bedoeling van een der partijen, of is de contractsinhoud 
gericht op de verwezenlijking van een onzedelijk gevolg? Zijn partijen over-
eengekomen dat een huis zal worden geleverd, ’t welk de kooper beoogt als 
bordeel in te richten, of: dat zal worden geleverd een bordeel m.a.w. een pand 
in aanmerking genomen zijn eigenschap als bordeel, door den contractsinhoud 
bestemd tot bordeel? Alleen in het tweede geval is de strekking, als behoorende 
tot den inhoud van het contract, contractvernietigend.”

Als bij de huur of de koop van een pand bleek van een ‘ontuchtige bestemming’, 
werd in de rechtspraak consequent nietigheid aangenomen wegens strijd met 
de goede zeden.82 Zodra de bestemming van het pand als bordeel vaststond, 
was geen ruimte voor het argument dat alleen de ‘cause’ van de overeenkomst 
diende te worden getoetst en dat de motieven van partijen buiten beschou-
wing konden blijven. De mate waarin de overeenkomst was verbonden met 
de exploitatie van een bordeel was beslissend. Deze verbondenheid moet per 
geval door de rechter worden beoordeeld. Over de financiering van een bor-
deel werd verschillend gedacht. Bij het Hof van Parijs kon deze in stand blijven 
omdat er aan de ‘cause’ niets mankeerde, maar de Cour de Cassation achtte een 
vergelijkbare lening zonder meer in strijd met de goede zeden.83 Een financier 
die vergaand was betrokken bij de aankoop van een bordeel, stond na het ver-
strekken van een lening met lege handen. Het hof had geoordeeld dat de lening 
overduidelijk een ‘cause immorale’ had. 

In cassatie voerde de uitleenster aan dat het hof de artt. 1131 en 1133 CC verkeerd 
had toegepast:

“en ce que l’arrêt attaqué confond le motif d’un contrat avec la cause juridique; 
alors que la cause de l’obligation résidant dans la tradition des espèces était 
parfaitement licite.”

81. Petit, p. 78.
82. CR Parijs 30 november 1839, S. 1840 II, 121; CdA Caen 29 juli 1874, S. 1875 II, 298; 

CdA Bourges 13 juli 1889, D.P. 89.5.329; CdA Douai 24 oktober 1887, S. 1890 II, 99; 
CdA Amiens 1 april 1912, GdP 1912 II, 136; CdA Nancy 8 juni 1934, DP 1935 II, 33. 

83. Zie het hierboven besproken CdA Parijs 13 februari 1877, S. 1877 II, 233 en in andere 
zin CdC 1 april 1895, D. 96, 1, 329.
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Het cassatiemiddel slaagde niet: de Cour de Cassation oordeelde dat het doel 
van de geldlening voldoende duidelijk was gebleken. Aldus rijst het volgende 
beeld op:84 de financiering van een bordeel was een hachelijke onderneming, 
zodra de redenen voor het sluiten van de overeenkomst genoegzaam bekend 
waren. Voor de verkoop of verhuur van een pand dat was bestemd om als bor-
deel te worden gebruikt, gold min of meer hetzelfde.

De ‘losse’ verkoop van meubels of andere roerende zaken voor een bordeel was 
over het algemeen geldig. Er was geen noodzakelijk verband met de bedrijfs-
voering van een bordeel, omdat de koper vrij was te doen met de spullen wat 
hij wilde. Zodra de verkoop van spullen werd gecombineerd met de verkoop of 
verhuur van een pand, werden beide overeenkomsten met nietigheid bedreigd.85 
De zaak Bléré c. Brugeroux laat zien dat het geen kwaad kon om de huur van 
onroerend goed en de koop van roerende zaken los te koppelen door aparte 
aktes op te maken.86 Bij een gezamenlijke verhuur en verkoop weigerde de 
rechter naar de eiser te luisteren. Degene die een prestatie had verricht, stond 
dan met lege handen. Als een huurder enkele termijnen vooruit had betaald of 
een borgsom had betaald, was hij dat geld kwijt. Door de strijd met de goede 
zeden kon hem de nemo auditur-regel worden tegengeworpen. 

4.14 Ontsnappingsroute II: de goederenrechtelijke weg, het arrest 
Mary c. Lemee

Degene die een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd, heeft soms een moge-
lijkheid om de prestatie terug te vorderen zonder dat zijn onbetamelijkheid in 
het geding komt: hij kan zich op zijn eigendomsrecht beroepen en revindiceren. 
Een eigenaar die een zaak op ongeldige grond heeft verkocht of verhuurd, hoeft 
geen beroep te doen op art. 1235 CC en kan niet worden geconfronteerd met 
de nemo auditur-regel. Wat is de goederenrechtelijke positie van degene die 
in strijd met de goede zeden heeft gehandeld door een prestatie te verrichten? 
Degene die geld heeft betaald voor een onzedelijk doel, kan geen beroep doen 
op de revindicatie. De betaler staat goederenrechtelijk met lege handen, omdat 
de ontvanger door vermenging eigenaar van de geldstukken wordt. Als iemand 
echter individueel bepaalbare zaken heeft geleverd op grond van een nietige 
overeenkomst, blijft hij eigenaar. Het Franse recht kent een extreem causaal 

84. Voor een aardig rechtsvergelijkend overzicht van de beoordeling van bordeelover-
eenkomsten eind 19e eeuw, zie Petit, p. 248 e.v.

85. CdA Caen 29 juli 1874, S. 1875 II, 298; CdA Douai 24 oktober 1887, S. 1890 II, 99; 
CdA Amiens 1 april 1912, GdP 1912 II, 136. 

86. CdA Poitiers 8 februari 1922, D. 1922 II, 33.
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stelsel van eigendomsoverdracht.87 Het eigendomsrecht gaat op de verkrijger 
over op grond van een geldige titel, zonder dat een levering is vereist. Art. 711 
CC bepaalt:

“La propriété des biens s’acquiert et se transmet (…) par l’effet des obligations.”

Een eigenaar die een zaak aan een bordeelhouder heeft geleverd en niet met een 
persoonlijke actie kan terugvorderen, heeft in beginsel wel de revindicatie tot 
zijn beschikking. Deze actie kwam aan bod in het arrest Mary c. Lemée.88 De 
weduwe Mary dreef een bordeel in het Normandische dorp Avranches. Op 28 
februari 1872 sloot zij een tweetal contracten met het echtpaar Lemée. Zij ver-
huurde haar huis zodat het echtpaar het bordeel kon exploiteren en verkocht en 
leverde het in het huis aanwezige meubilair. Toen er niet werd betaald, vorderde 
Mary primair nakoming van de contracten en subsidiair de ontbinding van 
de huurovereenkomst en teruggave van het meubilair. Beide overeenkomsten 
waren nietig wegens strijd met de goede zeden. Het Hof van Caen verklaarde 
Mary niet-ontvankelijk wegens haar onbehoorlijkheid. Iemand die bordeel-
overeenkomsten aanging, vond de poorten van de rechtszaal voor zich gesloten. 

Voor zover de vorderingen van Mary waren gebaseerd op onverschuldigde be-
taling, stuitten zij af op de nemo auditur-regel. Zij kon wel de huurders uitzet-
ten zonder zich op haar onbehoorlijkheid te beroepen. Een revindicatie van 
het huis had bij het hof wel succes.89 Mary kon zich op haar eigendomsrecht 
beroepen, zonder dat zij de nietige bordeelovereenkomsten ter sprake hoefde 
te brengen: 

“Qu’à la vérité, la veuve Mary pourra ultérieurement, en se basant uniquement 
sur son titre de propriété, revendiquer la jouissance de sa maison, sans qu’on 
puisse lui opposer les conventions immorales du 28 février 1872.”

Uit deze zaak blijkt het verschil tussen de uitoefening van zakelijke rechten en 
persoonlijke rechten. Mary kon haar eigendomsrecht van het huis tegen de 
huurders Lemée inroepen, zonder dat zij werd gehinderd door de ongeoorloof-
de huurovereenkomst en de nemo auditur-regel. Bij zaken die krachtens een 
nietige overeenkomst zijn geleverd, is geen sprake van een geldige overdracht. 

87. Over de vereisten voor eigendomsoverdracht, zie bijvoorbeeld uitgebreid C. Lar-
roumet, Droit Civil II. Les Biens; Droits réels principaux (5e dr.), Parijs 2006, p. 197 
e.v.

88. CdA Caen 29 juli 1874, S. 1875 II, 298; reeds kort behandeld in par. 4.3.
89. Omdat de revindicatie in eerste aanleg niet was besproken, verwees het hof de 

zaak terug.
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Het eigendomsrecht gaat niet verloren door het uitvoeren van een onzedelijke 
overeenkomst:90

“La propriété ne se perd pas par l’indignité de son titulaire.”

Bij de revindicatie hoeft de eiser zich alleen op zijn eigendomsrecht te beroepen. 
De reikwijdte van de nemo auditur-regel wordt aldus bepaald door het recht 
dat wordt ingeroepen:91

“Il faut conclure donc que la portée de la règle nemo auditur ne s’étend qu’aux 
actions dans lesquelles le demandeur est obligé d’invoquer son immoralité. 
Mais la maxime cesse d’être applicable lorsque le demandeur fait valoir seule-
ment son titre de propriété; dans ce cas, son action ne nécessite pas du juge la 
connaissance d’une convention immorale.”

Het onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke rechten is essentieel bij de 
terugvordering. De persoonlijke actie uit onverschuldigde betaling is weliswaar 
uitgesloten door de werking van de nemo auditur-regel, maar een zakelijke actie 
wordt niet geraakt door de onbetamelijkheid van de eiser. Bij de revindicatie 
bestaat wel een belangrijk verschil tussen roerende en onroerende zaken. Als 
roerende zaken op grond van een ongeldige titel zijn geleverd, kan een revin-
dicatie zijn uitgesloten op grond van de vergaande bezitsbescherming in het 
Franse recht. Het bezit van een roerende zaak ‘geldt als titel’ en kan in de weg 
staan aan revindicatie.92 Mary had in de hierboven behandelde zaak niet alleen 
het verhuurde huis, maar ook de verkochte meubels teruggevorderd. Bij deze 
tweede vordering kan de koper een beroep doen op bezitsbescherming. Hier-
onder komt eerst de revindicatie van onroerende zaken en vervolgens die van 
roerende zaken aan bod.

4.15 Revindicatie van onroerende zaken na uitvoering van een 
nietige overeenkomst

Onroerende zaken kunnen worden gerevindiceerd in geval van onwaardig-
heid van de eiser. De eigenaar die een huurder een bordeel laat exploiteren in 
zijn pand, kan de huurder uitzetten. De ongeldige huurovereenkomst tast het 
eigendomsrecht van de verhuurder niet aan. Ook bij de verkoop van een pand 

90. Aldus Carbonnier in zijn noot bij CdC (crim.) 3 juli 1947, JCP 1948 II, 4474. Zie 
ook G. Farjat, L’ordre publique économique, Parijs 1962, p. 415. 

91. Aubert, p. 166; zie ook de noot van Voirin bij CdA Nancy 8 juni 1934, DP 1935 II, 
34.

92. Op grond van het huidige artikel 2276 CC; tot 2008 was de regel vervat in art. 2279 
CC. Meer over de werking van dit artikel in par. 4.16 e.v. 
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aan een bordeelhouder, kan worden gerevindiceerd. De gesloten bordeelover-
eenkomst vormt ook dan geen belemmering. Het gesloten contract kan zelfs 
helpen bij het bewijs van iemands eigendomsrecht:93

“Ainsi le propriétaire d’une maison de tolérance peut se prévaloir de l’immorali-
té de la vente qu’il a consentie pour la faire annuler et de prendre comme mode 
de preuve dans cette action, de son titre d’acquisition bien qu’il soit infecté du 
même vice d’immoralité; la vente d’une maison de tolérance ne peut servir de 
base à un droit contractuel, mais vaut comme fait pouvant servir de preuve 
au droit de propriété.”

In de zaak Fouquet c. Richard was in 1884 een bordeel met inboedel verkocht 
en geleverd aan Richard.94 Het echtpaar Fouquet vorderde zowel het gebouw 
als de meubels terug. De Fouquets hadden het huis een half jaar eerder gekocht. 
Het probleem met deze eerdere koop was dat het echtpaar het pand zelf ook al 
had aangekocht om het als bordeel te gaan gebruiken. De eerdere koopovereen-
komst was dus eveneens nietig wegens strijd met de goede zeden. De nietigheid 
van het eerder gesloten contract vormde geen belemmering ten opzichte van 
derden volgens het Hof van Douai:

“Mais attendu que cette fin de non-recevoir, entre les parties contractantes, ne 
s’applique pas lorsque le débat s’engage avec un tiers qui n’a pas été partie à 
l’acte incriminé; que, dans ce cas, la vente, surtout lorsqu’elle a été suivie de la 
tradition de l’immeuble par le vendeur et du paiement du prix par l’acheteur, 
peut créer au profit de ce dernier un titre de propriété opposable aux tiers, et 
que lui permet de revendiquer la jouissance de sa maison.”

De Fouquets konden de eerder gesloten bordeelovereenkomst aan de latere 
koper tegenwerpen. Het eerdere contract diende zelfs als bewijs van hun ei-
gendomsrecht! De latere koper van het huis kon hier alleen een ongeldige titel 
tegenover stellen en werd uit het huis gezet. Het hof was dus op de hoogte van 
het eerdere nietige contract en de hieruit voortvloeiende mislukte overdracht, 
maar weigerde hier verder op in te gaan. Het echtpaar Fouquet had ‘un titre de 
proriété’, die aan derden kon worden tegengeworpen. De latere kopers legden 
het daartegen af. De andere vorderingen tegen de kopers, tot teruggave van 
het meubilair en tot betaling van schadevergoeding, werden echter afgewezen:

“Mais attendu que si, en leur qualité de propriétaires, les époux Fouquet peu-
vent réclamer la jouissance de leur maison, ils ne sont plus recevables dans 
leur demandes en indemnités et en dommage-intérêts, ainsi qu’en restitution 

93. Malaurie I, p. 230.
94. CdA Douai 24 oktober 1887, S. 1890 II, 99.
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du mobilier garnissant l’immeuble; que ces questions soulèvent précisément 
l’examen du contrat de vente (…) et de son exécution, examen dans lequel 
la justice n’a pas à entrer, le contrat, ainsi qu’il a été dit, se trouvant entaché 
d’immoralité.”

De eigenaar van een onroerende zaak, die een pand in strijd met de goede ze-
den had verkocht of verhuurd, kon aldus revindiceren.95 Hierbij kon hem niet 
worden tegengeworpen dat hij zich op zijn onbetamelijkheid beriep. Bij andere 
acties, in het bijzonder bij de terugvordering van roerende zaken, kon de nemo 
auditur-regel wel aan toekenning hiervan in de weg staan. 

4.16 Revindicatie van roerende zaken na uitvoering van een nietige 
overeenkomst

De goederenrechtelijke positie van de verkoper van roerende zaken is anders 
dan die van de verkoper van onroerende zaken. De revindicatie van roerende 
zaken na de uitvoering van een bordeelovereenkomst kwam in 1912 aan de orde 
bij het Hof van Amiens.96 In deze zaak waren Rémy en Hupin huurders van een 
huis in Hirson in Noord-Frankrijk. Zij cedeerden hun huurrecht dat nog enkele 
jaren doorliep aan Pariselle en Létoret. Hierbij verkochten zij voor 7.000 franc 
enkele meubels mee. In het pand werd een bordeel geëxploiteerd en de nieuwe 
bewoners zouden deze exploitatie voortzetten. Toen de kopers niet betaalden, 
beriepen Rémy en Hupin zich op de nietigheid van de overeenkomst.

Rémy en Hupin eisten het gebruik van de verhuurde woning op en teruggave 
van de verkochte spullen. Het Tribunal in Vervins, dat in eerste aanleg oor-
deelde, wees de vorderingen toe.97 Uit de onverschuldigdheid van de prestatie 
volgde automatisch een recht op ongedaanmaking. Een revindicatie van Rémy 
en Hupin werd verhinderd door art. 2279 CC (thans art. 2276 CC) dat bepaalt 
dat het bezit van een roerende zaak tot titel strekt:98 

“En fait de meubles la possession vaut titre.”

Zoals gezegd oordeelde de rechtbank dat de meubels wel met een persoonlijke 
actie konden worden teruggevorderd. De kopers Pariselle en Létoret dienden 
de in eigendom verkregen spullen zodoende terug over te dragen. Zij gingen 

95. CdA Nancy 8 juni 1934, DP 1935 II, 33.
96. CdA Amiens 1 april 1912, GdP 1912 II, 136. 
97. Zie ook par. 4.5.
98. In 2008 is deze bepaling hernummerd tot art. 2276 CC. Omdat de behandelde 

rechtspraak uitsluitend betrekking heeft op art. 2279 CC, gebruik ik in navolging 
hiervan ook het oude nummer. 



hoofdstuk vier

130

met succes tegen dit oordeel in hoger beroep bij het Hof in Amiens. Om de 
verkochte spullen terug te krijgen, moesten de verkopers Rémy en Hupin zich 
namelijk op de nietige bordeelovereenkomst beroepen en het hof weigerde naar 
een dergelijke vordering te luisteren. Elke actie werd vervolgens afgewezen:99

“Qu’en effet, en admettant qu’ils puissent se prévaloir d’une action personnelle 
en restitution dérivant de ce que leur prestation, ayant été faite sans cause 
valable, ils ont droit d’en réclamer la restitution, ils devraient, de toute évidence, 
pour asseoir leur action, invoquer la convention illicite, ce qu’ils ne sont pas 
autorisés à faire; que si, au contraire, ils exercent en réalité une action en 
revendication, pour démontrer leur droit de propriété sur les meubles formant 
l’objet de leur demande, ils seraient contraints d’invoquer encore la même 
convention illicite qui, en raison de sa nature, doit être écartée du débat; que, 
par suite, aucun titre efficace ne leur permettrait de combattre avec succès la 
présomption de propriété résultant, aux termes de l’art. 2279 C.civ., pour leurs 
adversaires du fait seul de leur possession.”

De verkopers van de roerende zaken hadden niet de mogelijkheid te revindi-
ceren. Zij stuitten namelijk op art. 2279 CC. De bezitter van een roerende zaak 
wordt op grond van de wet vermoed eigenaar te zijn. De verkoper van meubels 
aan een bordeelhouder kan dit wettelijk vermoeden niet weerleggen. Om te 
bewijzen dat het eigendomsrecht niet is overgedragen, moet hij zich op de 
nietige overeenkomst beroepen en dan wordt hij niet gehoord door de rechter. 

Ook de bezitter aan wie op grond van een ongeldige overeenkomst is geleverd, 
wordt vermoed eigenaar te zijn. De verkrijger van een roerende zaak hoeft in 
een procedure slechts aan te tonen dat het bezit is verkregen. De grond voor de 
bezitsverkrijging werd niet getoetst. In een zaak die in 1903 voor het Parijse Hof 
kwam, had Galas juwelen geschonken aan zijn minnares, madame de Talésa.100 
Deze schenking was in strijd met de goede zeden en nietig.101 De verkrijging van 
de juwelen door mevrouw de Talésa berustte niet op een geldige titel, zodat er 
geen sprake kon zijn van een geldige eigendomsoverdracht. Wel had de Talésa 
geldig het bezit verkregen, ondanks de nietige schenking:

“(…) que d’ailleurs, ladite dame dont la possession n’a rien eu d’équivoque et de 
clandestin et qui aux termes de l’art. 2230 Cc. doit être réputée avoir possédé 

99. CdA Amiens 1 april 1912, GdP 1912 II, 136.
100. CdA Parijs 1 augustus 1903, D. 1904 II, 345.
101. Overigens werd niet elke schenking aan een maîtresse nietig verklaard; in deze 

zaak werd tot nietigverklaring overgegaan omdat Galas had verklaard niet ‘ge-
woon’ te hebben geschonken, maar louter om de buitenechtelijke relatie in stand 
te houden.
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pour elle à titre de propriétaire, est en droit d’invoquer la présomption de 
propriété établie en faveur du possesseur d’objets mobilier corporels par l’art. 
2279 Cc., sans être tenue à aucune justification.”

Op grond van art. 2279 CC werd de bezitter vermoed eigenaar te zijn geworden. 
De revindicatie stuitte af op het bezit van de Talésa. De mogelijkheid om roeren-
de zaken te revindiceren is na de uitvoering van een onzedelijke overeenkomst 
zodoende uitgesloten. Deze uitsluiting is niet het gevolg van een geslaagde 
eigendomsoverdracht, maar is het resultaat van de bezitsverkrijging door de 
ontvanger aan wie een roerende zaak is overhandigd.

4.17 Eigendomsverkrijging op grond van art. 2279 CC

Art. 2279 CC heeft een bewijsrechtelijke functie, omdat de bezitter van een roe-
rende zaak wordt vermoed eigenaar te zijn.102 Verder kan het artikel de bezitter 
van een roerende zaak verheffen tot eigenaar. De bezitsverkrijging te goeder 
trouw betekent naar Frans recht eigendomsverkrijging. Deze verkrijging geldt 
krachtens art. 2279 par. 2 CC alleen voor roerende zaken, die niet onvrijwillig 
door de eigenaar zijn verloren.103 Het betreft geen eigendomsoverdracht waar-
voor altijd een geldige titel nodig is, maar een aparte rechtsverkrijging.104 Het 
bezit zelf fungeert als titel, mits dit bezit te goeder trouw is verkregen. Wordt 
iemand aan wie op grond van een ongeldige overeenkomst een roerende zaak 
is geleverd op grond van art. 2279 CC dan ook eigenaar?

De titeleis kwam aan de orde in een klassiek arrest uit 1886, Lévy et Hachen-
bourg c. Moyse et Clausse.105 In deze zaak hadden Moyse en Clausse waardepa-
pieren in bewaring gegeven aan hun werknemer Aron. Aron had de papieren 
verkocht en geleverd aan Lévy en Hachenbourg en was vervolgens van het 
toneel verdwenen. Moyse en Clausse probeerden de papieren te revindice-
ren onder Lévy en Hachenbourg. Deze beweerden op grond van art. 2279 CC 

102. Zie de in de vorige paragraaf besproken zaken; verder J.E. Jansen, Bezit te kwader 
trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, Den Haag 2011, p. 201 e.v.

103. Zie art. 2279 CC (thans art. 2276 CC): “1. En fait de meubles, la possession vaut 
titre. 2. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la 
revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui 
dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel 
il la tient.”

104. W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht, De-
venter 2003, p. 313.

105. CdC 6 juni 1886, D. 1887 I, 25; zie ook Zwalve, p. 314 e.v.
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eigenaar te zijn geworden.106 Een revindicatie was mogelijk als de eisers de 
afwezigheid van goede trouw bij de kopers konden aantonen. Het stond vast 
dat de kopers niet wisten van de verduistering en niet hoefden te twijfelen aan 
de beschikkingsbevoegdheid van Aron. Er was echter een titelprobleem, want 
Aron was niet bevoegd om de waardepapieren als agent te verhandelen. De 
koopovereenkomst die door Aron was gesloten was in strijd met een wettelijk 
handelsverbod en nietig.107 

In hoger beroep werd geoordeeld dat de eisers de nietigheid van de overeen-
komst tussen Aron en Lévy en Hachenbourg konden aanvoeren. Het bezit van 
de gedaagden was volgens het hof zonder grond, want het was niet op basis van 
een geldige titel verkregen. De overeenkomst was onwettig en gedaagden waren 
volgens het hof op de hoogte van dit gebrek. De ongeldige titel had ongeldige 
bezitsverkrijging tot gevolg:

“que Lévy et Hachenbourg n’avaient pu puiser une cause légitime de possession 
des valeurs revendiquées dans une convention vicié dans son essence même, 
et alors qu’ils connaissaient le vice dont elle était infectée.”

Het ongeldig verkregen bezit werd volgens het hof niet beschermd door art. 
2279 CC. In cassatie bleef dit oordeel niet overeind. Het cassatiehof betrok de 
vraag naar de goede trouw van de verkrijger alleen op de beschikkingsbevoegd-
heid van de vervreemder. Lévy en Hachenbourg konden zich op art. 2279 par. 
1 CC beroepen, want zij hadden gemeend dat Aron beschikkingsbevoegd was:

“Que si le principe absolue de l’art. 2279 § 1, souffre exception dans l’hypothèse 
où la possession, à laquelle la loi attache la valeur légale d’un titre, est viciée par 
la mauvaise foi du détenteur, c’est seulement quand il est prouvé qu’il a acquis 
la chose sachant qu’elle lui était transmise par une personne qui n’en était pas 
propriétaire, ou qui n’avait pas qualité pour lui en transférer la propriété.”

Lévy en Hachenbourg waren op grond van art 2279 par. 1 CC eigenaar gewor-
den van de waardepapieren. De verkrijger van roerende zaken aan wie door 
een beschikkingsonbevoegde en op grond van een ongeldige titel is geleverd, 
werd op grond van de wet eigenaar, mits hij mocht aannemen dat hij van een 
beschikkingsbevoegde had verkregen. In cassatie was tevergeefs betoogd dat 

106. De papieren vielen niet onder het bereik van art. 2279 par. 2 CC. Als roerende 
zaken zijn gestolen, heeft de bestolen eigenaar drie jaar de tijd om te revindiceren. 
In het arrest was geen sprake van diefstal, maar van verduistering. De eigenaar had 
de papieren vrijwillig uit handen gegeven.

107. De overeenkomst was in strijd met art. 76 van de Code commercial dat agenten 
verbood om onbevoegd te handelen.
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de nietigheid van de overeenkomst en de kennis hiervan bij de verkrijger, mee-
brachten dat het bezit niet te goeder trouw kon zijn verkregen. De goede trouw 
die is vereist voor toepassing van het art. 2279 CC werd door het cassatiehof 
echter beperkt uitgelegd. De afwezigheid van een geldige titel stond daardoor 
niet in de weg aan eigendomsverkrijging op grond van art. 2279 lid 1 CC.

4.18 Discussie in de literatuur over het goede trouw-vereiste

Larroumet heeft de opvatting van de Cour de Cassation verdedigd. Hij neemt 
aan dat de bezitter eigenaar van een roerende zaak wordt, ook als geen geldige 
titel aanwezig is.108 Als iemand ervan uit mocht gaan dat hij van een beschik-
kingsbevoegde verkreeg, wordt hij beschermd. Het feit dat er geen geldige titel 
aanwezig is, wordt geheeld door het feit dat het bezit als titel telt:109

“Non seulement, la possession est assimilée à un titre, en ce sens que la posses-
sion égale le droit, mais encore la possession fonde le titre, en ce sens qu’elle 
équivaut à une cause de transmission ou de constitution d’un droit réel. Dès 
lors, la preuve de l’existence d’un titre, c’est-à-dire d’un acte juridique translatif 
ou constitutif de droit réel mobilier, est parfaitement inutile de la part de 
possesseur. Le fait juridique de la possession vaut l’acte juridique translatif ou 
constitutif.”

Goede trouw is aanwezig als de verkrijger mocht aannemen dat de vervreemder 
van de roerende zaak eigenaar was. Het bezit wordt dan beschermd, ook als 
het op grond van een nietige overeenkomst is verkregen. De beperkte uitleg 
van de goede trouw door de Cour de Cassation is de afgelopen decennia in de 
literatuur in twijfel getrokken.110 Zo is betoogd dat de goede trouw, die wordt 
beschermd, niet alleen betrekking hoort te hebben op de beschikkingsbevoegd-
heid van de vervreemder. Art. 2279 CC hoort geen bescherming te bieden aan 
degene die op grond van een onwettige of onzedelijke overeenkomst een zaak 
heeft verkregen.111 Mazeaud legt het goede trouwvereiste zo uit dat de verkrijger 
in de vooronderstelling diende te verkeren dat hij eigenaar werd. Hij diende er 
vanuit te mogen gaan dat er een geldige titel was. Een vermeende of putatieve 
titel volstaat voor toepassing van art. 2279 CC, maar een titel in strijd met de 

108. Zie Larroumet II, p. 581 e.v.
109. Larroumet II, p. 582.
110. Zie bijv. H. Römer, Der gutgläubige Mobiliarerwerb im franzözischen Recht. Rechts-

vergleichende Betrachtungen zu Art. 2279 C.c., Münster 1984, p. 150; H. en L. Ma-
zeaud/J. Mazeaud/F. Chabas, Leçons de Droit Civil, Tome II 2e volume, Biens. Droit 
de propriété et ses démembrements (8e dr.), Parijs 1994, p. 277. 

111. Mazeaud II, p. 272 e.v.
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wet of de goede zeden niet. De verkrijger verdient alleen bescherming als hij 
mocht uitgaan van de aanwezigheid van een geldige titel:112

“Il faut, comme pour l’usucapion décennale, (…), exiger la croyance en la ré-
gularité du titre: le possesseur qui a acquis sachant que son titre d’acquisition, 
qu’il croyait, à tort, émaner du véritable propriétaire, était nul, n’a pas cru 
devenir propriétaire.”

Mazeauds opvatting wordt door Römer gedeeld. Hij meent dat in het moderne 
recht de goede trouw verder strekt dan de beschikkingsbevoegdheid en inhoudt 
dat de verkrijger meent eigenaar te zijn geworden. Hier hoort tenminste het 
vermoeden bij dat er een geldige titel aanwezig is:113

“Es reicht nicht aus, an das Eigentum des Veräußerers zu glauben, der Erwerber 
muß vielmehr Erwerbstitel möglich. Dahinter steht die Wertung, daß derjenige, 
der wohl glaubt, vom Eigentümer zu erwerben, aber genau weiß, daß der 
Erwerbstitel nichtig ist, keinen Verkehrsschutz verdient.”

Deze opvatting lijkt billijk: als iemand weet dat hij geen eigenaar kan worden, 
verdient hij geen bescherming. Omgekeerd kan worden gezegd dat een ver-
vreemder zijn rechten heeft verspeeld door een zaak op grond van een nietige 
overeenkomst te leveren. Als er een onwettige of onzedelijke overeenkomst 
is gesloten, hoort ook de vervreemder te weten dat er geen sprake is van een 
geldige titel en dus van een geldige overdracht. Als hij een zaak vrijwillig uit 
handen geeft, is het mijns inziens te billijken dat hij zijn eigendomsrecht verliest 
via art. 2279 CC. 

De verkrijger wordt ondanks zijn kennis van het titelgebrek als bezitter te goe-
der trouw aangemerkt en door de wet tot eigenaar gepromoveerd. De gever van 
een zaak heeft op grond van art. 1395 CC normaal gesproken een persoonlijke 
actie tot teruggave van de onverschuldigd geleverde zaak. De eigendomsverkrij-
ging van art. 2279 CC kan zo op verbintenisrechtelijke wijze ongedaan worden 
gemaakt. De actie uit onverschuldigde betaling slaagt, mits de vervreemder 
niet in strijd met de goede zeden heeft gehandeld. In dat geval kan de nemo 
auditur-regel aan terugvordering in de weg staan.

112. Mazeaud II, p. 277, zie ook p. 280; vgl. Römer, p. 148 e.v.
113. Römer, p. 150; zie ook Malaurie I, p. 170. Malaurie schrijft dat de afwezigheid of 

twijfelachtigheid van een titel kan worden ingeroepen om de afwezigheid van 
goede trouw te bewijzen.
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4.19 Onderscheid tussen onzedelijke en andere ongeldige 
overeenkomsten?

In de literatuur is, bij wijze van vuistregel, onderscheid gemaakt tussen immo-
rele en anderszins ongeldige overeenkomsten.114 Bij de ene groep, de immorele 
overeenkomsten of conventions immorales, was de terugvordering van verrichte 
prestaties uitgesloten door toepassing van de nemo auditur-regel. Bij de andere 
groep, de overeenkomsten die ‘slechts’ ongeldig waren, de conventions seule-
ment illicites, was terugvordering wel gewoon mogelijk. 

Van een onderscheid tussen gewone ongeldigheid en onzedelijkheid blijkt soms 
uit de jurisprudentie. In een zaak die in 1987 voor de Cour de Cassation kwam, 
hadden een man en een vrouw in strijd met de wet een maatschap opgericht 
om te beleggen. Het was de man echter krachtens een beroepsverbod niet toe-
gestaan om als belegger op te treden. De overtreding van het verbod leidde 
tot nietigheid van de maatschapsovereenkomst. Terugvordering van het inge-
brachte geld was gewoon mogelijk:115

“Attendu que la règle nemo auditur ne fait point obstacle à ce que chacune des 
parties puisse pour en écarter les effets, se prévaloir du caractère illicite d’une 
convention, lorsque celle-ci n’est pas fondée sur une cause immorale.”

In 2006 kwam een andere ongeldige maatschap voor het cassatiehof in de zaak 
Freard c. Domi.116 Zij hadden jarenlang op geheel eigen wijze boeren van dier-
geneesmiddelen voorzien. Farmaceut Freard betrok de middelen en verkocht 
ze zonder recept door aan verschillende boeren en veearts Doni keurde de ver-
strekte middelen achteraf goed als hij bij de boeren op bezoek ging. De maten 
hadden zich op deze wijze jarenlang schuldig gemaakt aan schendingen van 
regels aangaande de levering van diergeneesmiddelen.117

Na enkele jaren ontstond onenigheid en gingen partijen over tot ontbinding van 
de maatschap. Freard vorderde onder andere terugbetaling van een bedrag van 
ruim € 36.000, dat hij ten onrechte aan Doni had betaald. De rechtbank sprak 
de nietigheid van de maatschap uit en oordeelde dat de nemo auditur-regel aan 
terugvordering van het geld in de weg stond. De schending van de regels was zo 
ernstig dat een maat die zich hieraan schuldig had gemaakt, niet kon terugvor-
deren. In cassatie had Freard wel succes. Zijn deelname aan de maatschap stond 

114. Zie bijv. Aubert, p. 95 e.v. en Hornung, p. 189 e.v.
115. CdC 20 januari 1987, No. 85-11.277.
116. CdC 11 juli 2006, No. 04/16.759.
117. Het ging met name om schending van art. 5143 par. 5 van de Code de la santé 

publique.
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terugbetaling niet in de weg. Het vereffenen van de maatschapsschulden stond 
voorop en de onwettigheid van de maatschap verhinderde terugvordering niet. 
Ondanks de inbreuk op de wettelijke regels, die van openbare orde waren, kon 
het ingelegde geld ‘gewoon’ worden teruggevorderd.

Dit arrest laat zien dat terugvordering mogelijk is, ook als de eiser willens en 
wetens de wet heeft overtreden. De nemo auditur-regel was van oudsher voor-
al van toepassing als de goede zeden in het geding waren, in het bijzonder de 
seksuele moraal.118 Toch moet voorzichtig worden omgegaan met een scheiding 
tussen onzedelijke en andere nietige overeenkomsten. In 1972 kwam een zaak 
tot de Cour de Cassation die aanhangig was gemaakt door een man die in 1949 
aan zijn maîtresse had geschonken om hun buitenechtelijke relatie voort te 
zetten.119 Decennia later stelde de man dat de schenking wegens strijd met art. 
1131 CC nietig was. De gedane schenking werd als onzedelijk aangemerkt.120 De 
Cour d’Appel van Parijs had geweigerd onder deze omstandigheden een actie 
toe te kennen:

“(…) au seul motif que lorsu’un acte a une cause contraire aux bonnes moeurs, 
les parties qui y ont concouru sont irrecevables a fonder sur une action en 
justice, soit pour poursuivre l’exécution des conventions, soit pour obtenir des 
restitutions.”

In slechts enkele woorden werd dit arrest gecasseerd. Het was onjuist om, louter 
omdat de schenking als strijdig met de goede zeden werd aangemerkt, vervol-
gens elke actie te weigeren. Enkele onzedelijkheid leidt niet tot weigering van 
terugvordering. De weigering van acties mag niet louter worden gegrond op de 
onzedelijkheid van de aangegane transactie. Er moet uitgebreider worden ge-
motiveerd waarom terugvordering niet wordt toegestaan. Bovenstaande zaken 
laten zien dat toepassing van de nemo auditur-regel niet te snel moet worden 
aangenomen. De regel heeft een uitzonderingskarakter: een zonder rechtsgrond 
verrichte prestatie kan over het algemeen op grond van art. 1235 CC worden 
teruggevorderd. Wel wordt terugvordering af en toe met een beroep op de nemo 
auditur-regel geweigerd door de Franse rechter. Het is echter lastig te voorspel-
len wanneer een inbreuk op het recht zo ernstig wordt bevonden dat een partij 
geen vordering uit onverschuldigde betaling kan instellen.

118. Malaurie I, p. 217.
119. CdC 25 januari 1972, nr. 70-12679.
120. Hoewel het zeker denkbaar is om de schenking als geldig te beschouwen. omdat 

er met de ‘cause’ niets mis is. De motieven van partijen kunnen bij een schenking 
buiten beschouwing worden gelaten, vgl. par. 4.11 en Terré/Simler/Lequette, p. 372. 
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4.20 Toepassing van de nemo auditur-regel na 1946

De nemo auditur-regel is in de rechtspraak vooral aan bod gekomen nadat za-
ken met een bordeelhouder waren gedaan. Bij wet van 13 april 1946 zijn borde-
len in Frankrijk verboden.121 Het beleid waarbij toestemming van de plaatselijke 
politie voor een bordeel kon worden verkregen, is toen afgeschaft. Het aantal 
bordeelovereenkomsten dat voor de rechter kwam, is zienderogen gedaald.122 
Een partij die zijn zaken openbaar maakte voor de civiele rechter hing, anders 
dan daarvoor, strafrechtelijke vervolging boven het hoofd. Na het verdwijnen 
in de illegaliteit van bordelen dienden zich andere overeenkomsten aan, waarbij 
de nemo auditur-regel terugvordering verhinderde.123 Deze zaken laten zien 
dat schending van de goede zeden geen vereiste is voor toepassing van de regel 
en dat er in dit opzicht geen onderscheid wordt gemaakt tussen ‘soorten’ nie-
tigheid. Een ernstige schending van wettelijke regels kon tot verhindering van 
terugvordering leiden.

De nemo auditur-regel werd na de Tweede Wereldoorlog toegepast in een zaak 
tussen twee collaborateurs. Er waren in de oorlog werktuigen verhuurd aan 
iemand die voor het Duitse leger werkzaamheden verrichtte.124 De verhuurder 
stelde na de oorlog een actie in tot betaling van de huurprijs. De gedaagde 
hoefde geen huur te betalen en de werktuigen bovendien niet terug te geven. 
De rechter ging ambtshalve over tot het uitspreken van de nietigheid, omdat 
het verbod tot handel met de Duitsers van openbare orde was. Deze nietig-
heid leidde tot de inwerkingtreding van de nemo auditur-regel. De eiser kon 
de verhuurde zaken niet terugvorderen en de hurende collaborateur was niet 
aansprakelijk volgens het Hof van Parijs. De eiser kon ook niet met succes de 
revindicatie instellen, want de collaborateur werd als eigenaar van de werktui-
gen aangemerkt.125

121. Door wet nr. 46-685, die naar Marthe Richard werd vernoemd. Deze politica en 
voormalige spionne was voorvechtster van de sluiting van bordelen geweest. De 
naam van de wet luidde voluit “Loi n° 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermetu-
re des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme”. 

122. Zie nog wel CdC 27 april 1981, D. 1982, 51; in deze zaak was een vordering tot 
vrijwaring aan de orde. Mevrouw Fonzo had een drankwinkel verkocht waarin 
eerder een bordeel had gezeten. De winkel werd gesloten en de koper sprak haar 
met succes aan tot schadevergoeding. Fonzo wilde daarop degene van wie hij de 
zaak had overgenomen in vrijwaring roepen, maar op grond van de wederzijdse 
onbetamelijkheid werd de vordering tot vrijwaring niet-ontvankelijk verklaard.

123. Voor een overzicht van de jurisprudentie na 1945, zie Hornung, p. 189, nt. 368.
124. CdA Parijs 12 mei 1949, GdP 1949 II, 48.
125. Vgl. par. 4.17.
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In 1986 verhinderde de nemo auditur-regel de terugvordering van betaalde com-
missie die was bedoeld om wapens te kopen.126 De wapenhandel was in strijd 
met een wettelijk verbod en daarom nietig. Het ging om een onwettige over-
eenkomst en terugvordering op grond van art. 1235 CC werd niet toegestaan:

“Et la demande en restitution de la commission doit être rejetée en raison du 
fait que celui qui l’a versée a concouru à l’illicéité.”

Een reden voor weigering van terugvordering was dat de handel in wapens 
als een ernstige schending van de openbare orde werd gezien, die leidde tot 
toepassing van de nemo auditur-regel. Er was niet ‘slechts’ een wettelijke regel 
overtreden, maar het handelen van de eiser betekende bovendien een inbreuk 
op de openbare orde. De mogelijkheid om terug te vorderen was uitgesloten 
door het ongeoorloofde gedrag van de eisende partij, die geld had betaald om 
wapens aan te schaffen.

In 2014 heeft het Hof van Montpellier arrest gewezen in de zaak Domitile c. 
Alain H.127 Deze partijen waren ex-echtgenoten, die voorafgaand en gedurende 
hun huwelijk over en weer geldbedragen hadden uitgeleend. Na de echtschei-
ding vorderde mevrouw Domitile verschillende bedragen terug. In een veelheid 
van eisen in conventie en reconventie sprong één vordering van Domitile eruit. 
Zij had een schuldbekentenis getekend voor een lening van € 30.000 die H. aan 
haar had verstrekt. Deze lening was zogenaamd verstrekt, zodat Domitile een 
appartement in de kustplaats Marseillan kon aankopen. Domitile, die in onroe-
rend goed handelde, had ongeveer € 7.000 euro terugbetaald aan H. In rechte 
onthulde ze dat de schuldbekentenis frauduleus was en enkel was bedoeld om 
eventuele kopers van het appartement te misleiden. Domitile had € 80.000 
bij de bank geleend om het appartement aan te kopen. De lening van H. was 
fictief en bedoeld om de prijs van het appartement op te drijven. Door de valse 
schuldbekentenis zouden potentiële kopers een hoger bedrag betalen. Domi-
tile legde het hof de misleidende constructie uit en vorderde terugbetaling van 
€ 7.039. De beoogde misleiding van potentiële kopers werd door het toenmalige 
art. 1321-1 CC met nietigheid bedreigd.128 Het werd Domitile niet toegestaan de 
onverschuldigd betaalde sommen terug te vorderen:

“L’adage «nemo auditur» emporte interdiction pour l’appelante, complice de 
cette cause illicite, de demander répétition des sommes qu’elle aurait indûment 
versées sur la base de cette contre lettre.”

126. CdA Parijs 29 mei 1986, D. 1986, 308.
127. CdA Montpellier 14 mei 2014, nr. 12/00575.
128. Tegenwoordig art. 1202 CC; zie par. 4.9.
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Naar de bedriegster werd niet geluisterd door de Franse rechter. De onver-
schuldigd gedane ‘aflossingen’ konden niet worden teruggevorderd. De poging 
om derden te bedriegen door een te hoog bedrag voor het appartement te 
simuleren, leidde tot afwijzing van deze eis. Het hof keerde met zijn oordeel 
in zekere zin terug naar de ‘oorsprong’ van de nemo auditur-regel, omdat een 
fraudeur juridisch met lege handen stond.129 Ook in de middeleeuwse kwesties 
aan de hand waarvan de regel was ontwikkeld, waren het bedriegers naar wie 
niet werd geluisterd.

4.21 De rol van de nemo auditur-regel in het recht

De meeste zaken waarin werd overgegaan tot toepassing van de nemo audi-
tur-regel, speelden in de 19e eeuw en de eerste decennia van de 20e eeuw. De 
jurisprudentie waarin de nemo auditur-regel aan de orde kwam, werd met name 
gewezen doordat partijen die een bordeelovereenkomst hadden gesloten, de 
gang naar de rechter maakten. In 1935 schreef Pierre Voirin dat de nemo audi-
tur-regel op de terugtocht was en nog slechts in beperkte mate werd toegepast.130 
Daarna is de regel van zijn grootste toepassingsgebied ‘beroofd’ door het einde 
van het gedoogbeleid voor bordelen. Na het verdwijnen in de illegaliteit van 
bordelen durfden partijen hun op bordeelovereenkomsten gebaseerde vorde-
ringen waarschijnlijk niet meer voor de rechter te brengen, gelet op de moge-
lijke sancties die konden volgen. 

De nemo auditur-regel heeft altijd een uitzonderingskarakter gehad. In de 
meerderheid der zaken kon en kan er, na de uitvoering van een nietig con-
tract, ‘gewoon’ via art. 1235 CC worden teruggevorderd. Degene die een ongel-
dige overeenkomst heeft uitgevoerd, kan normaal gesproken een vordering uit 
onverschuldigde betaling instellen, simpelweg omdat hij zonder rechtsgrond 
heeft gepresteerd. De hoofdregel is dat de gevolgen van nietige overeenkom-
sten ongedaan dienen te worden gemaakt.131 Het toestaan van terugvordering 
past hier logisch bij. Slechts in een beperkt aantal gevallen, waarbij meestal 
sprake was van strijd met de goede zeden, verhinderde de nemo auditur-regel 
terugvordering. 

Het Franse recht laat zien dat in veel gevallen terugvordering wordt toegestaan, 
maar dat de nemo auditur-regel niet is uitgespeeld. De rechter heeft de moge-
lijkheid om de regel toe te passen en bij grove schendingen van het recht wordt 

129. Vgl. par. 4.1 e.v.
130. Zie Voirins noot bij CdA Nancy 8 juni 1934, DP 1935 II, 34.
131. Zie ook N. Enonchong, ‘Effects of Illegality: a Comparative Study in French and 

English Law’, International and Comparative Law Quarterly 1995, p. 196 e.v. Voor 
een overzicht van de rechtspraak, zie Enonchong, p. 202, nt. 56. 
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de regel ook in het moderne recht aangehaald om partijen terugvordering te 
ontzeggen. De regel vervult dan een morele functie, omdat geen actie wordt 
toegekend aan een onwaardige eiser. Het is wel lastig te voorspellen wanneer 
precies terugvordering wordt geweigerd. Toepassing van de nemo auditur-re-
gel kan enigszins willekeurig worden genoemd en hangt nauw samen met het 
rechterlijk oordeel over de gemaakte rechtsinbreuk. Een duidelijke afbakening 
van gevalstypen is niet te vinden. De nemo auditur-regel is zowel toegepast 
na de schending van wettelijke regels als na schending van de goede zeden of 
de openbare orde. Wel is duidelijk dat de schending van het recht voldoende 
ernstig moet zijn om tot toepassing over te gaan, zodat de regel uiteindelijk 
alleen bij partijen wordt toegepast die werkelijk geen bescherming verdienen, 
zoals oplichters en criminelen. Problematisch blijft zelfs dan dat de opbrengst 
kan worden behouden door een vaak even onwaardige wederpartij. Met beroep 
op de bij uitstek morele nemo auditur-regel wordt deze wederpartij verrijkt. 
Mijns inziens kan voor de ‘ernstige’ gevallen het beste aansluiting worden ge-
zocht bij het strafrecht, zodat geen enkele onwaardige partij uiteindelijk wordt 
beschermd. 

4.22 Tot slot: verbeurdverklaring van opbrengsten en de functie 
van de nemo auditur-regel

De nemo auditur-regel vormt, ondanks zijn uitzonderingskarakter, tegenwoor-
dig nog steeds een mogelijke hindernis voor partijen die terugvorderen. Bij 
grove schendingen van het recht, zoals een betaling voor wapenhandel, kan de 
regel aan de orde komen.132 De vraag is wat er in zulke ernstige gevallen met de 
‘buit’ moet gebeuren. De nemo auditur-regel bepaalt alleen dat degene die heeft 
gepresteerd geen actie heeft. Aan de wederpartij die geld heeft ontvangen, wordt 
geen woord vuil gemaakt. De nemo auditur-regel beschermt aldus degene, die 
op grond van een ‘misdadige’ overeenkomst een prestatie heeft ontvangen. Er 
zijn ‘aanvullende’ middelen nodig om een ongewenste verrijking bij de ontvan-
ger te voorkomen. 

Jean Domat (1625-1696) heeft reeds gewezen op de mogelijkheid om de op-
brengst van onzedelijk handelen aan partijen te ontnemen. In zijn Loix civiles 
besprak Domat de uit het Romeinse recht afkomstige condicties en ging hij in 
op de regels aangaande een overeenkomst in strijd met de goede zeden.133 Hier-
bij ging hij, evenals het Romeinse recht, uit van een driedeling: de onzedelijk-
heid kon zich bij de gever bevinden, bij de ontvanger, of bij beide partijen. Als 
voorbeeld van wederzijdse onbetamelijkheid gaf Domat het voorbeeld van een 

132. Zie par. 4.20.
133. J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, deel I, Parijs 1777, p. 170.
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rechter die zich liet omkopen. De omkoper kon in dat geval niet terugvorderen, 
maar ook de rechter mocht geen aanspraak maken op het geld:134

“Si le fait est illicite et de la part de celui qui donne, et de la part de celui qui 
reçoit, celui qui a donné perdra justement ce qu’il avoit si mal employé, et 
n’aura aucune action pour le recouvrer. Et celui qui a reçu ne pourra retenir ce 
profit injuste; et quand même il auroit exécuté l’engagement illicite pour lequel 
il avoit reçu, il fera obligé à la restitution à qui elle pourra être dûe, et tenu des 
autres peines qu’il aura méritées.”

De ontvanger van het geld, zoals de omgekochte rechter, hoorde niet van zijn 
onrechtmatige gedrag te profiteren en had geen recht op het behoud van de 
ontvangen steekpenningen. Domat schreef dat restitutie plaats moest vinden 
aan ‘degene aan wie hij deze verschuldigd kan zijn’.135 Bij de rechterlijke omko-
ping kan hierbij worden gedacht aan een procespartij die is benadeeld door 
een verkeerd vonnis. De steekpenningen dienen aan het slachtoffer te worden 
toebedeeld. Beide partijen verdienden het niet om rechten te ontlenen aan de 
transactie en moesten worden bestraft:136

“Mais si la convention est illicite de part et d’autre, comme si une partie donne 
de l’argent à son Juge pour lui faire gagner sa cause: ou qu’une personne donne 
à une autre pour l’engager à quelque méchante action; celui qui a donné est 
justement dépouillé de ce qu’il avoit employé pour un tel commerce, et il ne 
peut le répéter. Et celui qui a reçu ne peut profiter du prix de son crime: mais 
l’un et l’autre seront punis par les restitutions et les autres peines qu’ils pourront 
mériter.”

Domat achtte bij wederzijdse onbetamelijkheid beide partijen onwaardig om 
iets over te houden aan hun handelen. De opbrengst diende hun te worden ont-
nomen en aan het slachtoffer kon genoegdoening worden verleend. De nemo 
auditur-regel bewerkstelligt deze uitkomst niet, maar laat alleen een verrijking 
in stand. Daarom moet worden ingegrepen om de omgekochte rechter niet te 
laten profiteren van zijn wangedrag. Zo bereikt Domat de meest billijke uit-
komst: beide partijen houden niets aan hun handelen over. 

134. Domat II, p. 204.
135. Over de ontvanger van het smeergeld schreef Domat : “(…) il fera obligé à la 

restitution à qui elle pourra être dûe.”
136. Domat I, p. 170.
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Carbonnier heeft bepleit dat door misdaad verdiend geld door de Staat dient 
te worden ontnomen.137 Door misdrijf verkregen winsten zouden na te zijn 
geconfisqueerd in het algemeen belang kunnen worden aangewend:

“au bénéfice des pauvres eût dit l’ancien droit, au bénéfice de l’Etat aujourd’hui.”

Als twee partijen betrokken zijn bij een overeenkomst met een onzedelijk of 
zelfs een ‘misdadig’ karakter, biedt een verbeurdverklaring inderdaad een goede 
oplossing.138 Uiteindelijk staan beide onwaardige partijen daardoor met lege han-
den. Degene die smeergeld betaalt, hoort niet terug te kunnen vorderen. Een 
rechter die zich laat omkopen, hoort geen steekpenningen te kunnen houden. 
Na ontneming kan het geld daarentegen ten goede worden aangewend. In het 
strafrecht kan de oplossing worden gevonden als geen van beide partijen be-
scherming verdient. De nemo auditur-regel moet daarom strafrechtelijk worden 
‘aangevuld’. In het zesde hoofdstuk zal dieper op deze samenloop van het civiele 
recht en het strafrecht worden ingegaan.139

137. Noot bij CdC 3 juli 1947, J.C.P. 48 II, 4474.
138. Vgl. Aubert, p. 182 e.v. Zie voor de verbeurdverklaring art. 131-21 Code pénal.
139. In par. 6.26 e.v.
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TERUGVORDERING ONDER HET OUD BW 

Onder het oud BW kon degene die een nietige overeenkomst had 
uitgevoerd een vordering uit onverschuldigde betaling instellen. Hierbij 

deed het gedrag van partijen niet ter zake. De actie uit onverschuldigde beta-
ling slaagde ongeacht het gedrag van de eiser. Het adagium nemo auditur suam 
turpitudinem allegans werd afgewezen door de Nederlandse rechter.1 Met de 
consequente afwijzing van de nemo auditur-regel of een vergelijkbare regel 
bevond Nederland zich in een uitzonderingspositie. Bijna alle andere landen in 
West-Europa hebben een dergelijke regel via wetgeving of rechtspraak in hun 
rechtsstelsel opgenomen teneinde terugvordering soms te kunnen weigeren.2 
Een mogelijk terugvorderingsrecht kwam uiteraard pas aan de orde na de vast-
stelling dát onverschuldigd was gepresteerd. Als een contract was uitgevoerd, 
moest eerst worden vastgesteld of het geldig of nietig was. Dit gebeurde aan de 
hand van de volgende artikelen uit het oud BW (OBW):3

Art. 1171 “Eene overeenkomst zonder oorzaak, of uit eene valsche of ongeoor-
loofde oorzaak, aangegaan is krachteloos.”

Art. 1173 “Eene oorzaak is ongeoorloofd, wanneer dezelve bij de wet verboden 
is, of wanneer dezelve strijdig is met de goede zeden, of met de openbare orde.”

Als een overeenkomst op grond van artt. 1171 jo. 1173 OBW nietig werd ver-
klaard, konden reeds verrichte prestaties op grond van art. 1395 OBW als on-
verschuldigd betaald worden teruggevorderd. Hieronder wordt allereerst de 
achtergrond van de wettekst van art. 1395 OBW besproken. Daarna volgen de 
belangrijkste arresten, omdat de ontwikkeling van het terugvorderingsrecht 
vooral via de Nederlandse rechtspraak plaatsvond. De in dit opzicht ‘klassieke’ 
arresten worden uitgebreid besproken en van commentaar voorzien. Verder 
wordt gekeken naar de grondslag van de aansprakelijkheid uit onverschuldigde 
betaling en de invloed van de goede trouw op de terugvordering.

1. “Niemand wordt gehoord die zich op zijn eigen onbetamelijkheid beroept.”
2. Vgl. Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Al-

gemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, C.J. van Zeben, J.W. du Pon, M.M. 
Olthof (red.), Deventer 1981, p. 819.

3. Hierover bijv. L.C. Hofmann/S.N. van Opstall, Het Nederlands Verbintenissenrecht. 
De algemene leer der verbintenissen, deel I (8e dr.), Groningen 1959, p. 366 e.v.

vijf
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5.1 Een bepaling naar Frans voorbeeld: de achtergronden van art. 
1395 OBW

In het oud BW, dat in 1838 in werking trad, was, in navolging van de Franse 
Code civil, één bepaling aangaande terugvordering opgenomen. Art. 1395 par. 
1 OBW luidde als volgt:

“Iedere betaling doet eene schuld vooronderstellen; hetgeen zonder verschuldigd 
te zijn betaald is, kan terug gevorderd worden.”

Deze bepaling was, zoals veel bepalingen die aan het verbintenissenrecht waren 
gewijd, een letterlijke vertaling van het overeenkomstige artikel uit de Code 
civil.4 De Romeinsrechtelijke condicties waren, in navolging van het Franse 
wetboek, in deze ene bepaling opgegaan. Het Nederlandse recht kende met 
art. 1395 OBW één moderne condictie, op basis waarvan een onverschuldigd 
verrichte prestatie kon worden teruggevorderd. De vraag was in hoeverre nog 
waarde werd gehecht aan het onderscheid tussen de condicties. 

In het Romeinse recht was onder verschillende omstandigheden terugvorde-
ring met een condictie mogelijk. Deze condicties kenden elk eigen voorwaarden 
waaraan moest worden voldaan.5 Voor de condictio indebiti was bijvoorbeeld 
vereist dat onverschuldigd en in dwaling was betaald. De condictio ob turpem 
causam was gebaseerd op de onzedelijke ontvangst van een zaak of geldbedrag 
door de gedaagde. Samen met de andere condicties werden zij geschaard onder 
de noemer van condictiones sine causa generalis. De basis voor aansprakelijk-
heid was hierbij steeds dat iemand zonder rechtsgrond een zaak of geldbedrag 
in zijn vermogen had gekregen en dat er reden bestond om deze verrijking 
ongedaan te maken. Het gedifferentieerde Romeinse systeem van terugvorde-
ring kwam in het Nederlandse wetboek niet voor. De tekst van art. 1395 OBW 
stelde in navolging van art. 1235 CC kortweg dat een onverschuldigde betaling 
kon worden teruggevorderd. 

In de Franse en de Nederlandse wetsgeschiedenis werd de moderne terugvor-
deringsactie gezien als een condictio indebiti. Deze uit het Romeinse recht af-
komstige actie uit onverschuldigde betaling was voor ogen gehouden bij het op-
stellen van de wettekst. In de Franse wetsgeschiedenis was in overeenstemming 
hiermee gesteld dat dwaling was vereist om de vordering uit onverschuldigde 

4. Vgl. art. 1235 CC (oud): “Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans 
être dû, est sujet à répétition.” Zie hierover M.H. Bregstein, Ongegronde vermo-
gensvermeerdering, Amsterdam 1927, p. 147 e.v. 

5. Zie par. 1.3.
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betaling in te kunnen stellen.6 In het Nederlandse recht was het de vraag of de 
dwalingseis in art. 1395 OBW moest worden gelezen. In de toelichting op de wet 
is deze kwestie nauwelijks aan de orde gekomen.7 Mede hierdoor ontstond een 
discussie over de vraag of een bewuste onverschuldigde betaling kon worden 
teruggevorderd. Deze discussie werd voornamelijk gevoerd in de 19e-eeuwse 
literatuur.8 Onder meer Opzoomer en Land verdedigden de stelling dat de on-
verschuldigde betaling, net als in het Romeinse recht, in dwaling moest hebben 
plaatsgevonden.9 In zijn commentaar bij art. 1395 OBW verdedigde Opzoomer 
deze opvatting als volgt:10

“Betaling kan slechts bedoeld worden door hem, die werkelijk meent dat hij te 
betalen heeft. Die er vast van overtuigd is, niets schuldig te zijn kan met de 
overdracht van zijn goed misschien iets geheel anders dan een schenking, (…), 
bedoelen, maar een betaling bedoelen kan hij niet, ook al verklaart hij, met 
aanneming van een valschen schijn, inderdaad alleen ter betaling te geven.” 

Deze gedachte ondersteunde Opzoomer voornamelijk met historische argu-
menten. In het Franse recht was dwaling vereist om de vordering uit onver-
schuldigde betaling in te kunnen stellen.11 Deze eis zou ook voor het Neder-
landse recht dienen te gelden. Diephuis meende daarentegen dat dwaling in het 
nieuwe recht niet meer was vereist. Hij verdedigde dit standpunt door te wijzen 
op de onbillijke consequenties voor degene die, terwijl hij wist in werkelijkheid 
niets verschuldigd te zijn, toch betaalde:12

“Zoo kan men ook betalen, wat men in gemoede overtuigd is niet schuldig te 
zijn, hetzij om voor het oogenblik de kansen van een regtsgeding te ontwijken, 
hetzij om, door voor het oogenblik toe te geven, in tijds eene formaliteit te 
vervullen, wier vertraging boete of andere onaangename gevolgen na zich kan 
slepen; men kan betalen als tot bewaring van zijn regt, en met het oog op eene 

6. Vgl. P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, Boek XIII 
(2e éd.), Paris 1836, p. 484.

7. De enige opmerking kwam van kamerlid Barthélémy, die meende dat dwaling was 
vereist. Zie J.C. Voorduin, Geschiedenis en Beginselen der Nederlandsche wetboeken, 
deel V, Utrecht 1838, p. 77 e.v.

8. De vordering uit onverschuldigde betaling wordt behandeld in G. Diephuis, Het 
Nederlandsch Burgerlijk Regt, deel XI, Groningen 1888, p. 38 e.v.; C.W. Opzoomer, 
Het Burgerlijke Wetboek verklaard, deel VI, Amsterdam 1879, p. 223 e.v.; N.K.F. 
Land, bewerkt door W.H. de Savornin Lohman, Verklaring van het Burgerlijk 
Wetboek, deel IV (2e dr.), Haarlem 1907, p. 287 e.v. 

9. Zie Opzoomer VI, p. 236 e.v., Land-Lohman IV, p. 292.
10. Opzoomer VI, p. 237.
11. Vgl. Fenet, p. 484.
12. G. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt naar de volgorde van het Burgerlijk 

Wetboek, deel VI (2e dr.), Groningen 1859, p. 247 
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latere terugvordering van hetgeen men onverschuldigd betaalt, zonder dat 
daarom die terugvordering door de wet of ook zelfs door de jurisprudentie is 
uitgesloten, zonder dat in dergelijke gevallen een bewijs van dwaling, of ook 
een voorbehoud van regten noodzakelijk is.”

Met het oog op deze ‘afgedwongen betalingen’ wilde Diephuis de vordering uit 
onverschuldigde betaling toestaan, ook al wist een betaler dat de rechtsgrond 
voor zijn betaling in werkelijkheid niet bestond. Deze opvatting is in de 19e 
en de 20e eeuw zowel in de rechtspraak als de literatuur overgenomen.13 De 
dwalingseis maakte hierdoor geen onderdeel uit van het Nederlandse terug-
vorderingsrecht. De ‘nieuwe’ condictie in het oud BW kende als enige eis dat 
onverschuldigd was betaald en stond, omdat er tijdens de beraadslagingen ook 
zo over was gesproken, bekend als condictio indebiti.14 In feite was in Nederland 
één algemene terugvorderingsactie ontstaan, een condictio sine causa generalis, 
ofwel een algemene condictie zonder oorzaak. De enige eis die op grond van 
de wet aan terugvordering werd gesteld, was dat zonder grond een prestatie 
was verricht.

5.2 De condicties en art. 1395 OBW

De wetgever heeft een algemene actie uit onverschuldigde betaling gecodifi-
ceerd en bij de beraadslagingen geen woord gewijd aan de overige condicties. 
De rechter hoefde op basis van art. 1395 OBW alleen maar te onderzoeken of 
de eiser een onverschuldigde betaling had verricht. Naar de oorzaak van deze 
onverschuldigdheid hoefde hij in beginsel niet te kijken.15 Het Nederlandse 
terugvorderingsrecht betekende dan ook een verregaande vereenvoudiging ten 
opzichte van het Romeinse recht met zijn afzonderlijke condicties. Konden 
de overige condicties dan voortaan geheel buiten beschouwing blijven? Juist 
door de algemene formulering van de nieuwe regeling van de onverschuldigde 
betaling was het mogelijk de andere Romeinsrechtelijke condicties ook toe te 
passen. Deze toepassing was weliswaar niet beoogd door de wetgever,16 maar de 
wetsgeschiedenis hoefde niet doorslaggevend te zijn, aldus Bregstein in 1927:17

“Maar ook al wilde men zich aan de wetshistorie gebonden achten en indien 
dus 1395 B. geen ruimte bood voor deze condicties, zou dit niet wegnemen, dat 

13. Voor een uitgebreid overzicht hiervan, zie L.C. Hofmann/H. Drion/K. Wiersma, 
Het Nederlands Verbintenissenrecht. De algemene leer der verbintenissen, deel II (8e 
dr.), Groningen 1959, p. 18, nt. 1.

14. Hofmann/Drion/Wiersma II, p. 16.
15. Zie bijv. Hofmann/Drion/Wiersma II, p. 27 e.v. 
16. De wetgever had immers alleen de condictio indebiti in gedachten bij het opstellen 

van art. 1395 OBW. 
17. Bregstein, p. 169. 
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men toch gerechtigd zou zijn op grond van de langdurige traditie de andere 
verwante, op een datio rustende condicties te erkennen, vooral waar regeling 
van deze andere waarschijnlijk slechts is uitgebleven, omdat Pothier deze in 
ander verband vermeldt.”18 

Bregstein concludeerde dat door het wegvallen van de dwalingseis uit art. 1395 
OBW alle condicties hierin besloten lagen. Coninck Liefsting stelde dat het 
oorspronkelijke Romeinse materiaal, als ‘overgenomen uit het Romeinse recht’, 
bij de uitleg van het artikel kon worden gebruikt.19 Het burgerlijk wetboek vatte 
volgens hem in navolging van de Code civil samen wat in het Romeinse recht 
onder verschillende condicties kon worden gebracht. Coninck Liefsting stelde 
dat de Nederlandse praktijk met kennis van het Romeinse condictierecht tot 
goede oplossingen zou kunnen komen. Het scheen hem zelfs ‘vrij zeker’ dat de 
Romeinsrechtelijke in pari causa-regel ook voor het Nederlandse recht gold.20 
Bij wederzijdse onbetamelijkheid zou een beroep op terugvordering dienen 
te worden afgewezen en bleef het ontvangene in handen van de gedaagde. De 
algemene wettekst van art. 1395 OBW zou zo aan de hand van het Romeinse 
recht moeten worden uitgelegd. 

De actie wegens onverschuldigde betaling was van Romeinsrechtelijke oor-
sprong, maar het gaat te ver om de toepasselijkheid van de in pari causa-regel 
rechtstreeks te laten steunen op het gezag van het Romeinse recht, dat toch 
zeker niet meer gold.21 In 1809 was het Romeinse recht formeel afgeschaft, toen 
Nederland zijn eerste burgerlijk wetboek kreeg.22 Van der Ley stelde terecht dat 
toepassing van de regel ook niet op de wetsgeschiedenis kon worden gebaseerd.23 
Hij ging zelfs zo ver om te stellen dat de wetgever de ‘Romeinsche uitzondering’ 
dat bij wederzijdse onbetamelijkheid terugvordering werd geweigerd met opzet 

18. De condicties waren in Pothiers Traité des obligations inderdaad op verschillen-
de plaatsen behandeld. Pothier behandelde de condictio indebiti samen met de 
zaakwaarneming bij de quasi-contracten, op p. 135 e.v. van zijn Traité. De andere 
condicties kwamen bij Pothier niet bij de quasi-contracten aan de orde, maar bij 
de contracten. Zo kwam de condictio ob turpem causam uitgebreid aan de orde bij 
de vereisten voor een geldig contract, op p. 52 e.v. Pothier besprak deze condictie 
dus niet bij de terugvordering, maar bij de totstandkoming van contracten.

19. F.B. Coninck Liefsting, Algemeene beginselen van de leer der regtsgeldigheid van 
verbindtenissen uit overeenkomst, Den Haag 1890, p. 239.

20. Coninck Liefsting, p. 257. 
21. Zie in deze zin ook W. Birnie, Terugvordering wegens ongeoorloofde oorzaak, Lei-

den 1892, p. 9 e.v.; J.N. van der Ley, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, 
Amsterdam 1899, p. 108 e.v.

22. Het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland; hierover J.H.A. 
Lokin/W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis (4e dr.), 
Den Haag 2014, p. 368. 

23. Van der Ley, p. 109.
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had verzwegen. Het is onmogelijk om dergelijke opzet aan te nemen, maar wel 
is het zo dat toepassing van de in pari causa-regel in de parlementaire beraad-
slagingen geen moment ter sprake is gekomen. Argumenten voor toepassing 
van de regel konden niet op wetshistorische argumenten berusten. Iets anders is 
dat het bij de uitleg van art. 1395 OBW mogelijk was op billijkheidsgronden de 
regel in het artikel ‘in te lezen’. Ook zou de Nederlandse rechter het voorbeeld 
van zijn Franse collega’s kunnen volgen en de nemo auditur-regel kunnen aan-
halen. Door een beroep op deze regel kon eveneens een uitzondering worden 
gemaakt op het terugvorderingsrecht dat zo ongeclausuleerd in de wettekst 
was opgenomen. 

5.3 Een uitzondering na uitvoering van een ongeoorloofde 
overeenkomst?

Het maken van een uitzondering werd overwogen, omdat een partij die een 
ongeoorloofde overeenkomst uitvoerde niet altijd bescherming verdiende. In 
de literatuur zijn vooral billijkheidsargumenten aangevoerd om een uitzonde-
ring op de wettekst te rechtvaardigen. Coninck Liefsting meende dat weigering 
van de condictie moest plaatsvinden in geval van betrokkenheid bij onzedelijke 
handelingen. Weliswaar vond dan geen herstel in de oude toestand plaats, maar 
de argumenten tegen terugvordering waren sterker.24 

“Daartegenover staat echter, dat zulke processen, waarbij eene partij, die 
schaamteloos hare eigene onzedelijke handelingen als grond van hare terug-
vordering aanvoert, zegevierend uit den strijd komt, brutale onbeschaamdheid 
en onzedelijkheid zouden begunstigen en aanmoedigen. Het regt moet aan 
dengeen, die ter goeder trouw dwaalde en het slagtoffer werd van onzedelijk-
heid en onregtmatige handelingen, bescherming verleenen; maar er is geene 
reden tot bescherming tegen de schade, die men beloopt door zijne eigene 
onzedelijke handelingen.”

Een partij die zijn eigen onzedelijk gedrag in rechte aanvoerde, hoorde geen 
bescherming te krijgen. In een dergelijk geval moest terugvordering van een 
verrichte prestatie op grond van art. 1395 OBW worden verhinderd. Bij de uitleg 
van dit artikel zou dus ruimte voor uitzonderingen moeten zijn.

Van der Ley kwam bij afweging van dezelfde belangen tot het tegenovergestel-
de resultaat. Hij schreef dat het te betreuren was “dat iemand schaamteloos 
eigen onzedelijkheid als grond voor zijne vordering aanvoerende, zegevierend 
uit den strijd kan treden.”25 Deze uitkomst was echter te prefereren boven het 

24. Coninck Liefsting, p. 257.
25. Van der Ley, p. 109; zie verder p. 114 e.v.
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behoud door de wederpartij van het ontvangene, die dan een beloning voor zijn 
onbetamelijkheid zou genieten. Het onthouden van rechtsbescherming aan de 
‘onzedelijk handelende’ leidde soms tot goede resultaten. Zo was het te billijken 
dat iemand niet kon terugvorderen als de wederpartij de afgesproken immorele 
gedraging had verricht. De tegenargumenten wogen echter zwaarder:26

“Hiertegen evenwel weegt op, dat de geldnemer op de zelfde bedrieglijke wij-
ze het geld zou kunnen behouden, ook bij nalaten van de daad, waarvoor 
het gegeven was. De voorwaarde, dat het recht zich dan niet met dergelijke 
onzedelijke handelingen zal bemoeien, indien beide prestaties geleverd zijn, 
mag niet gesteld worden, daar immers dit het doen van ’n ongeoorloofd feit 
zou provoceeren. De bevoegdheid tot het instellen der condictie heeft juist het 
voordeel, middel te zijn tot voorkoming van ’t sluiten van ’n immoreel contract. 
Het vooruit innen der belooning mag niet kunnen baten.”

Alles overwegende oordeelde Van der Ley dat terugvordering op grond van art. 
1395 OBW het beste consequent kon worden toegestaan. Ook anderen wezen 
een nuancering van art. 1395 OBW van de hand. Zo schreef Birnie, dat het 
artikel slechts vereiste dat zonder rechtmatige grond was betaald en dat het 
zich niet in liet met billijkheid en dwaling. 27 De wet gaf geen aanleiding om 
onderscheid aan te brengen om zo in geval van onzedelijkheid de vordering 
uit onverschuldigde betaling te weigeren. Het Nederlandse recht kende immers 
een condictio sine causa, die kon worden ingesteld op grond van het enkele feit 
dat iemand onverschuldigd had betaald. Op deze wijze zou de Hoge Raad art. 
1395 OBW ook gaan uitleggen.

5.4 Nietigheid en terugvordering: verkoop van andermans zaak

In de rechtspraak van de Hoge Raad, aan het einde van de 19e eeuw en in de 
eerste helft van de 20e eeuw, werd terugvordering op grond van art. 1395 OBW 
consequent toegestaan, als een nietige overeenkomst was uitgevoerd. Het eerste 
arrest van de Raad betreffende de gevolgen van nietige overeenkomsten en de 
toepassing van art. 1395 OBW werd pas gewezen in 1896, bijna 60 jaar na de 
invoering van het oud BW.28 In deze zaak had Balke een aanbetaling van ƒ 500 
gedaan voor de aankoop van een bouwterrein. Verkoper Benjamins bleek geen 
eigenaar van het verkochte terrein te zijn. 

26. Van der Ley, p. 114-115.
27. Birnie, p. 19.
28. HR 31 januari 1896, W. 6770 (Benjamins/Balke).
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Verkoop van andermans zaak was op grond van art. 1507 OBW nietig.29 De 
Hoge Raad is in de 19e eeuw lange tijd uitgegaan van de absolute nietigheid 
van een dergelijke koopovereenkomst. Bij absolute nietigheid konden er geen 
contractuele rechten en plichten uit de overeenkomst voortvloeien. Op deze 
uitleg was veel kritiek in de literatuur.30 De sanctie van absolute nietigheid leek 
niet in overeenstemming met de wet. Art. 1507 OBW bepaalde dat de verkoper 
schadeplichtig kon zijn ten opzichte van een koper die niet wist dat de zaak niet 
aan de verkoper toebehoorde. Verder was in art. 1510 OBW een vrijwaringsver-
plichting voor de verkoper opgenomen. Deze bepalingen waren lastig te rijmen 
met de absolute nietigheid. In de literatuur werd veelal uitgegaan van relatieve 
nietigheid.31 Zo meende Hamaker dat een koper te goeder trouw het contract als 
nietig kon beschouwen, of juist in stand kon laten en de verkoper tot nakoming 
of schadevergoeding kon aanspreken.32 Aldus was het aan de koper overgelaten 
om een beroep op de ongeldigheid van de overeenkomst te doen en was sprake 
van relatieve nietigheid. 

In de rechtspraak van de Hoge Raad werd lange tijd aan de leer van de absolute 
nietigheid vastgehouden.33 Hiertoe werd met name gewezen op de bewoordin-
gen van de wet, die weinig aan duidelijkheid te wensen overlieten. A-G Van 
Maanen schreef in zijn conclusie dat de wet behoorde te worden toegepast:34

“Dan hoe gegrond deze bezwaren mochten zijn, en sommigen zelfs leiden tot 
eene uitlegging in strijd met deze stellige wetsbepaling; zij is nu eenmaal wet 
en behoort te worden toegepast.”

De woorden van de wet waren duidelijk en lieten geen ruimte. De Hoge Raad 
ging ook uit van absolute nietigheid. Koper Balke kon het aanbetaalde geld wel 
gewoon terugvorderen op grond van art. 1395 OBW. De koper had recht op 
terugbetaling, omdat partijen moesten worden hersteld in de toestand waarin 
zij zich voorafgaand aan het sluiten van de nietige overeenkomst bevonden. Er 
werd geoordeeld dat het recht op terugbetaling een direct gevolg was van de 
nietigheid van de overeenkomst. Vrij snel na het arrest, in 1898, ging de Hoge 

29. Art. 1507 OBW: “Koop en verkoop van eens anders goed is nietig, en kan tegen 
den verkooper grond opleveren tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, 
indien de kooper niet geweten heeft dat de zaak aan een ander toebehoorde.”

30. Voor een overzicht, zie C.J.H. Jansen, ‘De koop en verkoop van eens anders goed: 
enige opmerkingen over art. 1507 OBW’, GROM 1998, p. 43 e.v.

31. Of in moderne terminologie: vernietigbaarheid.
32. H.J. Hamaker, ‘Koop en verkoop van eens anders goed’, in: Verspreide Geschriften 

IV, Haarlem 1912, p. 120 e.v. 
33. Jansen, p. 48.
34. HR 31 januari 1896, W. 6770.
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Raad over tot een andere uitleg van art. 1507 OBW en werd beslist dat er ver-
plichtingen uit de verkoop van andermans zaak konden voortvloeien.35 

5.5 Beoordeling van art. 1395 OBW in de lagere rechtspraak

In 1916 werd een beroep op de condictio indebiti geweigerd bij de Rechtbank 
Rotterdam. Zij zag ruimte om na een onverschuldigde betaling tot afwijzing van 
een vordering op grond van art. 1395 OBW over te gaan. Er was in deze zaak 
tegen betaling een drankvergunning ‘uitgeleend’. Karstel exploiteerde een café 
in Rotterdam; hij wilde graag sterke drank verhandelen, maar had hier geen 
vergunning voor. Karstel mocht alleen sterke drank verkopen als de drank ter 
plaatse werd genuttigd. Tegen betaling van ƒ 1000 mocht hij de vergunning van 
Hagenberg gebruiken. Deze constructie was in strijd met de wet en ongeldig; la-
ter vorderde Karstel het geld terug maar de rechtbank wees deze vordering af:36

“dat blijkens het door hem gestelde de eischer van deze ongeoorloofde, immers 
bij de wet verboden oorzaak volkomen op de hoogte was, (…) 
dat aan iemand die willens en wetens een overeenkomst sluit met eene onge-
oorloofde immers bij de wet verboden oorzaak en daaraan uitvoering geeft 
niet de condictio indebiti toekomt.”

De rechtbank gaf als reden voor de weigering van de condictie dat willens en 
wetens een ongeoorloofde overeenkomst was gesloten en uitgevoerd. Onder die 
omstandigheden bestond geen recht op terugvordering. Het lijkt erop dat de 
rechtbank haar beslissing vooral op de ‘ouderwetse’ condictio indebiti grondde, 
inclusief het vereiste van dwaling. De wetenschap dat een ongeldig contract 
werd uitgevoerd, blokkeerde namelijk de terugvordering en niet de ongeoor-
loofdheid van de overeenkomst. Bij deze uitleg van art. 1395 OBW zouden vele 
vorderingen die werden ingesteld door degene die een ongeldig contract had 
uitgevoerd, worden afgewezen. Een ieder die een prestatie verrichtte, terwijl hij 
wist dat de overeenkomst ongeldig was, zou met lege handen komen te staan.

De dwalingseis was echter niet van belang bij de toetsing van terugvordering. 
Het ging er enkel om dat zonder rechtsgrond een prestatie was verricht.37 De 
door de rechtbank gegeven uitleg van art. 1395 OBW was dan ook uitzonderlijk: 
het verrichten van een ongegronde prestatie was de enige eis die de wet stelde 
en de kennis van partijen deed niet ter zake. 

35. Jansen, p. 48.
36. Rb. Rotterdam 13 november 1916, NJ 1917, p. 317. Zie voor een overzicht van lagere 

rechtspraak uitgebreid H.J. van Kooten, Restitutierechtelijke gevolgen van ongeoor-
loofde overeenkomsten, Deventer 2002, p. 57, nt. 133.

37. Zie par. 5.1.



hoofdstuk vijf

152

Het Hof Den Bosch wees toepassing van de in pari delicto-regel enkele jaren 
later af.38 Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de gemeente Maastricht meelle-
veranties aan Stols gegund. Deze Stols verkocht meel van een fabriek door aan 
de gemeente; hij kreeg korting van de fabriek en de gemeente had bedongen dat 
hij een deel van deze korting aan de gemeente doorbetaalde. Er werd gesteld 
dat deze regeling, krachtens welke Stols ƒ 7000 aan de gemeente had doorbe-
taald, in strijd met door de minister van landbouw uitgevaardigde prijsvoor-
schriften was.39 Stols vorderde dit bedrag op grond van art. 1395 OBW terug. 
De gemeente stelde onder meer dat in geval van wederzijdse onbetamelijkheid 
geen van beide contractanten kon terugvorderen en beriep zich aldus op de in 
pari delicto-regel. Het hof oordeelde dat de wettekst geen ruimte bood voor het 
inroepen van deze regel en overwoog

“dat (…) op de aangehaalde Romeinsche wet, die in zeker geval terugvordering 
uitsloot -hoewel op zich zelve in theorie niet onjuist- geen beroep kan worden 
gedaan, nu art. 1395 B.W. algemeen luidt en die bepaalde uitzondering niet 
overgenomen heeft.” 

Hieruit blijkt dat het hof de regel misschien wel wilde toepassen, maar zich 
aan de bewoordingen van de wet gebonden achtte en daarom de vordering op 
grond van art. 1395 OBW toewees. Het hof achtte zich gebonden aan de wettekst 
en zag geen ruimte om een uitzondering op de wettekst te maken door hier 
een niet-gecodificeerde regel in te lezen. Deze opvatting zou in de jaren hierna 
eveneens door de Hoge Raad worden aangenomen. 

5.6 Het Lotisco-arrest en de achtergronden hiervan

In 1923 wees de Hoge Raad het Lotisco-arrest.40 Er was in deze zaak in strijd 
met de Loterijwet jarenlang een loterij georganiseerd, waarbij geld was ingelegd. 
Eén van de deelnemers vorderde, na enkele jaren te hebben deelgenomen, de 
door hem ingelegde bedragen van de loterijorganisator terug. Deze actie slaag-
de omdat onverschuldigd, want op grond van een nietige overeenkomst, was 
betaald. De Hoge Raad overwoog:

“dat wel vaststaat, dat beide partijen in deze tegen de wet hebben gehandeld, 
doch art. 1371 elke overeenkomst uit ongeoorloofde oorzaak aangegaan 

38. Hof Den Bosch 28 januari 1919, NJ 1919, p. 537.
39. Het hof oordeelde uiteindelijk overigens dat de prijsvoorschriften tot de meelfa-

brikanten waren gericht en niet tot nietigheid van de tussen de gemeente en Stols 
gemaakte afspraken leidden. In hoger beroep werd dan ook geoordeeld dat er een 
geldige overeenkomt was uitgevoerd en dat Stols niet kon terugvorderen.

40. HR 4 mei 1923, NJ 1923, p. 920.
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krachteloos verklaart en mitsdien hetgeen deswege is betaald, steeds als on-
verschuldigd kan worden teruggeëischt, terwijl noch dit noch eenig ander 
wetsartikel grond geeft om hierbij te onderscheiden of beide partijen bij het 
sluiten der overeenkomst in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare 
orde hebben gehandeld, dan wel slechts een van haar en om terugvordering 
van het onverschuldigd betaalde door een partij, die zelve bij het sluiten der 
overeenkomst onzedelijk heeft gehandeld, als in strijd met de goede zeden 
ontoelaatbaar te achten.”

Door het Lotisco-arrest zijn zowel de in pari delicto- als de nemo auditur-regel 
door de Hoge Raad van toepassing uitgesloten.41 Een onderzoek naar het gedrag 
van partijen was in het Nederlandse recht niet nodig. Als vaststond dat zonder 
rechtsgrond was betaald, stond ook de mogelijkheid tot terugvordering vast. 
De uitvoering van een nietige overeenkomst had dus automatisch de vordering 
uit onverschuldigde betaling tot gevolg. De betrokkenheid van de eiser bij de 
nietige overeenkomst deed niet ter zake. Ook de aard van de nietigheid speelde 
geen rol bij de terugvordering. Het maakte voor het slagen van een actie niet uit 
of er strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde was. 

Annotator de Jong schreef dat de beslissing in de Lotiscozaak te verwachten 
was.42 Wel plaatste hij vraagtekens bij de wenselijkheid hiervan. Het was toch 
niet dat zo een partij die ‘eene door de wet niet gewilde verbintenis’ had uitge-
voerd rechtsbescherming kreeg? De Jong maakte een vergelijking met zaken 
die zich buiten de handel bevinden en sprak van een verbintenis buiten de 
handel. Een partij die een zodanige verbintenis uitvoert, zou geen bescherming 
verdienen.

De Hoge Raad lichtte de keuze voor zijn beslissing en daarmee de weigering 
van toepassing van de twee adagia nauwelijks toe. Het enige wat uit het arrest 
blijkt, is het feit dat de Raad vasthield aan de wettekst en geen ruimte voor 
differentiatie zag.43 Een partij die een ongeldige overeenkomst had uitgevoerd, 
kon op grond van art. 1395 OBW terugvorderen. Anders dan in het Franse recht 
speelde de nemo auditur-regel geen rol. De Hoge Raad kende ‘gewoon’ een recht 
op terugbetaling toe en kwam tot een bijzonder eenvoudig stelsel. De wet gaf 
geen grond om onderscheid te maken welk van de partijen in strijd met het 
recht had gehandeld. Chorus schrijft deze keuze van de Hoge Raad toe aan het 

41. Zie ook de noot van Meijers onder het arrest HR 25 februari 1926, NJ 1926, p. 361.
42. In zijn noot in W. 11113, p. 1 e.v.
43. Vgl. Van Kooten, p. 40.
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tijdsverschil tussen de inwerkingtreding van het oud BW en het moment dat 
deze rechtsvraag voor het eerst in cassatie aan de orde kwam:44

“De Hoge Raad heeft niet willen weten van uitzonderingen voor gevallen van 
in pari delicto. De verklaring van die verrassende Einzelgang ligt, denken wij, 
in het toeval dat de vraag pas op 4 mei 1923 voor het eerst door de Hoge Raad 
behoefde te worden beantwoord. Toen zag de Hoge Raad in het algemeen 
weinig ruimte meer voor ongeschreven regels van vóór de codificatie, die aan 
wettelijke regels moesten derogeren. Dat was dichter bij 1838 anders geweest.” 

Ten tijde van het Lotisco-arrest was 85 jaar verstreken sinds het oud BW in 
werking was getreden. Zou de uitkomst in eenzelfde loterijzaak in bijvoorbeeld 
1860 anders zijn geweest? Zou de nemo auditur-regel of de in pari delicto-regel 
dan wellicht een plaats hebben gekregen in het Nederlandse recht? Ik betwijfel 
het: toen was de wettekst nog jonger en was de invloed van de bewoordingen 
van de wettekst groter.45 De tekst van art. 1395 OBW was ondubbelzinnig: dat-
gene wat onverschuldigd was betaald, kon worden teruggevorderd. Het artikel 
was uit de Code civil overgenomen en was geen aanleiding geweest tot uitge-
breide parlementaire beraadslagingen. De nemo auditur-regel was echter in 
de Franse beraadslagingen ook niet genoemd en de bewoordingen van de wet 
nodigden niet uit tot toepassing van de regel. Art. 1235 CC bepaalde niet meer 
dan dat een onverschuldigd verrichte prestatie kon worden teruggevorderd. De 
Franse rechter sloot echter aan bij de traditie van Pothier en de codificatoren 
van de Code civil, zoals Maleville.46 Deze hadden in hun werk verwezen naar 
de Romeinsrechtelijke teksten en dit gezag werd aangewend om tot weigering 
van terugvordering over te gaan. Er bestond geen grond voor een vergelijkbare 
Nederlandse koers. 

De Hoge Raad koos in 1923 simpelweg voor een letterlijke wetsuitleg van art. 
1395 OBW. De wettekst noch de wetsgeschiedenis gaf aanleiding om ruimte 
voor uitzonderingen te maken. De Hoge Raad oordeelde in het Lotisco-arrest 
dat terugvordering werd toegestaan, ongeacht het gedrag van partijen en de 
aard van de geschonden norm. De deelnemer aan de loterij kon zijn inleg te-
rugvorderen. Nadat de nietigheid van de overeenkomst was geconstateerd, had 
de vordering zonder veel omhaal van woorden op grond van art. 1395 OBW 
kunnen worden toegewezen. De deelname aan een loterij die in strijd met de 

44. J.M.J. Chorus, Privaatrecht voor rovers en moordenaars: historisch-kritische kant-
tekeningen bij artikel 6:211 BW, Leiden 1993, p. 18.

45. Vgl. bijv. W.H.M. Reehuis, ‘De wil van de wetgever: over het gezag van wettekst 
en parlementaire geschiedenis’, in: Rechtsvinding onder het NBW. Een Groningse 
kijk op het nieuwe vermogensrecht, Deventer 1992, p. 57 e.v.

46. Zie CdA Caen 29 juli 1874, S. 1875 II; Pothier I, p. 54 e.v.; Maleville III, p. 91. Hier-
over par. 4.4.
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Loterijwet was georganiseerd, hoefde niet als onbehoorlijk te worden gekwa-
lificeerd. Het betrof geen kwestie waarin het gedrag van de partijen zo schan-
delijk was dat op die grond terugvordering moest worden geweigerd.47 Niets 
stond een simpele toepassing van art. 1395 OBW in de weg. Wat volgde was 
een categorische overweging, waarin werd geoordeeld dat voor een beroep op 
het artikel de grond voor nietigheid niets uitmaakte en dat onzedelijk gedrag 
van een partij geen reden was om terugvordering ontoelaatbaar te achten. De 
Hoge Raad liet in zijn motivering geen misverstand bestaan en gebruikte de 
zaak om alle gevallen van nietigheid over één kam te scheren, zich baserend op 
de bewoordingen van de wet. 

In latere rechtspraak waarin zedelijke aspecten een grotere rol speelden, zou de 
in het Lotisco-arrest gekozen regel worden herhaald ondanks de kritiek dat ‘de 
door den H.R. gevolgde heerschende leer alle differentiatie en rechtsverfijning 
afsnijdt.’48 De door de Hoge Raad genomen beslissing was nu juist voor alle 
gevallen van nietigheid genomen.

5.7 De gekochte echtscheiding

De regel uit het Lotisco-arrest, die terugvordering na de betaling op grond 
van een nietige overeenkomst toestond, werd tien jaar later bevestigd in het 
arrest inzake de gekochte echtscheiding.49 In deze zaak ging het om iemand 
die een op grond van een onzedelijke overeenkomst betaald geldbedrag terug-
vorderde. Het draaide om een zogenaamde echtscheidingsovereenkomst. De 
welgestelde mevrouw Nap wilde graag een einde maken aan haar huwelijk. Na 
enkele mislukte pogingen wist zij op een gegeven moment haar echtgenoot 
door het betalen van een enorm bedrag, ruim ƒ 123.000, tot een echtscheiding 
te bewegen. Na ontbinding van het huwelijk vorderde de vrouw dit bedrag als 
onverschuldigd betaald terug. De echtscheidingsovereenkomst was inderdaad 
ongeldig, wegens strijd met zowel de wet als de goede zeden. De ex-echtgenoot 
weigerde terugbetaling en stelde dat

“indien beide partijen bij het sluiten der overeenkomst in strijd met de goede ze-
den hebben gehandeld, de terugvordering van het krachtens de overeenkomst 
betaalde evenzeer onzedelijk is en evenmin voor toewijzing door den rechter 
in aanmerking kan komen als de vordering tot nakoming der overeenkomst.” 

47. Anders J.C. van Oven, ‘De condictio ob turpem causam in het Nederlandsche 
recht’, WPNR 1933, p. 452. Van Oven oordeelde dat het gedrag van beide partijen 
gedrag ongeoorloofd was, omdat beiden zondigden “tegen den door de overheid 
gestelden regel, dat er niet geloot mag worden.” Van Oven wilde de deelnemer aan 
de loterij daarom geen actie toekennen. 

48. Van Oven 1933, p. 452.
49. HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 804.
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In het cassatiemiddel werd het onzedelijke gedrag van de vrouw naar voren 
gebracht. Aangezien beide partijen onzedelijk hadden gehandeld, diende de 
vordering tot terugbetaling van de vrouw te worden afgewezen. Dit argument in 
het cassatiemiddel was op de in pari causa-regel geïnspireerd.50 Bij wederzijdse 
onbetamelijkheid zou terugvordering achterwege moeten blijven. A-G Berger 
concludeerde dat de terugvordering op het eerste gezicht onzedelijk leek. Bij 
nader inzien achtte hij de terugvordering niet onzedelijk. De vrouw had betaald 
voor een prestatie waarvoor de man zich niet had mogen laten betalen. Daarom 
achtte Berger terugvordering toch geboden:

“Hoezeer immers de terugvordering van het in dezen betaalde uit verschillen-
den hoofde te betreuren moge zijn, hoezeer de ingestelde actie op het eerste 
gezicht het rechtsgevoel niet vermoge te bevredigen, zoo meen ik toch bij nader 
inzien niet te mogen toegeven, dat de terugvordering op zich zelve onzedelijk 
ware te achten, nu zij strekte om terug te bekomen hetgeen werd voldaan, om 
een gevolg -de ontbinding van der partijen huwelijk- te verkrijgen, hetwelk 
degene, die de daartoe noodige vordering instelde, naar zedelijk oordeel slechts 
mocht verkrijgen zonder streven naar geldelijk voordeel.”

De Hoge Raad wilde niet weten van dergelijke subtiliteiten. Er hoefde niet te 
worden getoetst wie zich precies onzedelijk had gedragen. Uit de wet volgde 
‘gewoon’ het recht om een onverschuldigd gedane betaling terug te vorderen:

“dat echter uit de omstandigheid, dat ingevolge de voormelde wetsbepalingen 
(artt. 1371 en 1373, TJ) de in strijd met de goede zeden aangegane overeenkomst 
krachteloos is, volgt, dat de betaling, ter uitvoering van zoodanige overeen-
komst geschied, onverschuldigd heeft plaats gehad en dat het deswege betaalde 
krachtens art. 1395 B. W. kan worden teruggevorderd, terwijl geen der in het 
middel aangehaalde wetsartikelen grond geeft om hierbij te onderscheiden 
of beide partijen bij het sluiten der overeenkomst in strijd met de goede ze-
den hebben gehandeld dan wel slechts een van haar en om terugvordering 
van het onverschuldigd betaalde door een partij, die zelve bij het sluiten der 
overeenkomst onzedelijk heeft gehandeld, als in strijd met de goede zeden 
ontoelaatbaar te achten.” 

Het was irrelevant of het gedrag van de vrouw als onzedelijk werd gekwalifi-
ceerd. Zij had op grond van de wet recht op terugbetaling, ondanks haar mo-
gelijk onzedelijke gedrag. Van de nuances waarmee de Advocaat-Generaal de 
ingestelde vordering had benaderd, bleek niets uit het arrest van de Hoge Raad. 
Mevrouw Nap had een onzedelijke overeenkomst uitgevoerd, maar dit gegeven 
stond terugvordering niet in de weg. Net als in het Lotisco-arrest kon het geld, 

50. Zie ook Van Kooten, p. 43.
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dat op grond van een ongeldige overeenkomst was betaald, worden terugge-
vorderd. Voor de rechterlijke beoordeling maakte het geen verschil of in strijd 
met de wet, zoals de Loterijwet, of in strijd met de goede zeden was gehandeld. 
De overweging uit het Lotisco-arrest waarin terugvordering aan een ieder werd 
toegekend die een nietige overeenkomst had uitgevoerd, werd tien jaar later in 
deze echtscheidingszaak nog eens uitgebreid herhaald. De wet gaf geen grond 
de vordering te toetsen aan de reden van de nietigheid van de overeenkomst of 
het gedrag van partijen. Er was geen ruimte om een dergelijk onderscheid aan 
te brengen bij toepassing van art. 1395 OBW.

5.8 De Hoge Raad in de jaren ’30: wederzijdse terugvordering 

In de jaren ’30 werden twee arresten door de Hoge Raad gewezen, die belang-
rijk waren voor de uitleg van art. 1395 OBW en het bepalen van de reikwijdte 
hiervan. Het waren de arresten Van de Sande/De Zeeuw en Scheltens/Idema.51 
Hierin werd het principe van een dubbele terugvorderingsactie aangenomen. 
De aanleiding voor de twee kort na elkaar gewezen arresten was vrijwel iden-
tiek. Het eerste arrest was Van de Sande/De Zeeuw. De in Velp woonachtige 
Van de Sande had in deze zaak een woonhuis gehuurd, waarvan een deel als 
koffiehuis was ingericht waar ook sterke drank werd geschonken. Toen hij vier 
maal had nagelaten de maandelijkse huursom van ƒ 55 te betalen, vorderde 
verhuurder De Zeeuw ontruiming van het pand. In reconventie vorderde de 
huurder terugbetaling van de door hem voldane huurtermijnen van ƒ 10.890. 
Hij baseerde deze vordering op art. 1395 OBW. Huurder Van de Sande stelde 
dat hij de huurtermijnen onverschuldigd had voldaan, omdat de overeenkomst 
nietig was. Hij had namelijk de drankvergunning van de verhuurder gebruikt, 
wat in strijd was met de Drankwet.52 Alleen de vergunninghouder mocht ge-
bruik maken van de drankvergunning en het was niet toegestaan haar aan een 
ander te verschaffen. De wetsovertreding maakte de huurovereenkomst nietig. 
De betalingen van de huurpenningen waren daardoor onverschuldigd verricht 
en het geld kon door Van de Sande worden teruggevorderd. 

Voor het geval hij de huurpenningen terug moest betalen, had verhuurder De 
Zeeuw een beroep op compensatie gedaan. Hij had ook een prestatie op grond 
van de nietige overeenkomst verricht, door het gebruik van zijn pand inclusief 
vergunning aan de huurder toe te staan. De vraag die moest worden beant-
woord was of deze prestatie, die niet meer kon worden teruggedraaid, voor 
waardevergoeding in aanmerking kwam. In drie instanties werd deze vraag po-
sitief beantwoord. Deze uitkomst betekende dat ook prestaties die uit een doen 
bestonden, onderwerp van een vordering uit onverschuldigde betaling konden 

51. Resp. HR 7 november 1935, NJ 1936, 239 en HR 25 juni 1937, NJ 1937, 1128.
52. Art. 27 Drankwet, S. 1931, nr. 476.
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zijn. Het over en weer toestaan van vorderingen uit onverschuldigde betaling 
werd in verband gebracht met de restitutio in integrum. Beide partijen moesten 
worden teruggebracht in de toestand waarin zij zich bevonden voor het sluiten 
van het contract. Hierdoor kwam aan gedaagde De Zeeuw een vordering toe en 
moest zijn prestatie op waarde worden geschat. Deze waarde stond gelijk aan de 
door hem ontvangen huurtermijnen. Twee geldvorderingen stonden tegenover 
elkaar en werden onderling weggestreept.

Doordat de vorderingen werden verrekend, werd de actie van eiser Van de San-
de afgewezen. Hij had geprobeerd de rechter te bewegen zijn vordering toe te 
wijzen en de tegenvordering af te wijzen. In de wet was alleen voor vernietigde 
overeenkomsten bepaald dat herstel in de oude toestand moest plaatsvinden.53 
Voor nietige overeenkomsten zou iets anders dienen te gelden. Van de Sande 
had betoogd dat in geval van een nietige overeenkomst de rechter geen herstel 
in de oude toestand diende na te streven,

“omdat, wanneer men, met de Rechtbank, tegenover het recht op terugbetaling 
van het onverschuldigd betaalde, erkent een recht op vergoeding der onge-
oorloofde prestatie, het verbod der overeenkomst alle kracht verliest en alle 
onzedelijke en onwettige overeenkomsten worden gesanctionneerd.”

Met het betoog van Van de Sande werd korte metten gemaakt. Het hof over-
woog dat ook bij nietige overeenkomsten herstel in de oude toestand paste en 
dat daarom over en weer vorderingen werden toegekend:

“dat veeleer de omstandigheid, dat -naar moet worden aangenomen- de onwet-
tigheid der overeenkomst voor appellant, naar de wet, geen beletsel behoeft te 
zijn, om zich het onverschuldigd betaalde te doen terugbetalen en zich dus te 
doen herstellen in den vroegere staat, er op wijst, dat in het systeem der wet, 
ook bij overeenkomsten, in strijd met de wet aangegaan, herstel van partijen 
in den vorige toestand past.”

Het hof oordeelde fijntjes dat Van de Sande zelf een vordering tot terugbetaling 
instelde, die was gericht op herstel in de oude toestand. Deze vordering zou 
volgens de appellant gewoon kunnen worden toegekend, terwijl de vordering 
van de wederpartij moest worden afgewezen. Dit beroep op eenzijdige terug-
vordering ging niet op. Er bestond volgens het hof geen wettelijk bezwaar om 
ook aan De Zeeuw een vordering uit onverschuldigde betaling toe te staan. Het 

53. Zie artt. 1487 en 1488 OBW. Hierin stond dat herstel in de oude toestand het 
gevolg was van de nietigverklaring van een overeenkomst die door een hande-
lingsonbekwame was gesloten of onder invloed van geweld, dwaling of bedrog 
was aangegaan. 
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was geen probleem dat de door hem verrichte prestatie, het verhuren van een 
huis, niet voor teruggave in aanmerking kwam. De waarde van de onverschul-
digd verrichte prestatie kon worden getaxeerd en verrekend met de ontvangen 
prestatie, de betaalde huurtermijnen. Het hof merkte nog het volgende op over 
de verrekening:

“dat appellant wel aanvoert, dat het toelaten van dit beroep op compensatie 
ondoelmatig is, omdat het aangaan van met de wet strijdige overeenkomsten 
dan niet wordt tegengegaan, maar niet is in te zien, waarom die doelmatigheid 
zou moeten worden nagestreefd louter op kosten van die partij, wier praestatie 
niet voor teruggave in aanmerking kan komen.”

Het belangrijkste argument voor het toekennen van de vordering van De Zeeuw 
was het voorkomen van een verrijking bij één der partijen. Als beiden een on-
geldige overeenkomst hadden uitgevoerd, was het onbillijk slechts aan één par-
tij een actie toe te kennen. Zoals het hof opmerkte, was niet in te zien waarom 
de nadelige gevolgen van een ongeldige overeenkomst op het bord van slechts 
één partij terecht moesten komen. Degene die een prestatie verrichtte die ‘toe-
vallig’ niet ongedaan kon worden gemaakt, zou hierdoor ten onrechte worden 
gestraft. Nu werden ook verrichte diensten onder art. 1395 OBW gebracht. 

Traditioneel werd de actie uit onverschuldigde betaling alleen toegestaan, als de 
prestatie uit een geven had bestaan. Deze regel was ontleend aan het Romeinse 
recht, waar een condictie slechts werd verleend als een zaak in eigendom was 
overgedragen en de prestatie zodoende een dare inhield. Degene die op grond 
van een nietig contract geld had betaald, kon via art. 1395 OBW eenzelfde be-
drag terugvorderen. Dit artikel werd in het arrest Van de Sande/De Zeeuw ook 
toegepast op een facere. Dit was mogelijk omdat het begrip ‘betaling’ ruimer 
werd uitgelegd dan het betalen van geld of de overdracht van een zaak. Ook 
het op andere wijze voldoen aan een verplichting viel onder betalen. Andere 
prestaties, zoals het verrichten van een dienst, werden zo onder de reikwijdte 
van art. 1395 OBW gebracht.

Annotator Meijers was hier niet gelukkig mee.54 Hij was het eens met de be-
reikte uitkomst, waarbij wederzijds terugvordering werd toegestaan en verre-
kening plaatsvond. Hij achtte de uitbreiding van art. 1395 OBW echter niet juist. 
Meijers was het niet eens met de ruime uitleg die aan het woord ‘betaling’ werd 
gegeven. Hij had liever gezien dat de tegenvordering van de verhuurder was 
beschouwd als een, niet in het wetboek opgenomen, algemene verrijkingsac-
tie. Met een dergelijke actie uit ongerechtvaardigde verrijking zou een billijker 

54. Noot bij HR 7 november 1935, NJ 1936, 239.
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resultaat kunnen worden bereikt.55 Hij meende dat de Hoge Raad bang was om 
buitenwettelijke regels op te stellen en daarom de betekenis van de wettelijke 
voorschriften oprekte. De ruime uitleg van art. 1395 OBW was volgens Meijers 
in strijd met de bedoeling van de wetgever. Deze had bij het opstellen van dit 
artikel slechts het oog gehad op de Romeinsrechtelijke condicties. Verder werd 
in de wettekst gesproken over het ‘terugvorderen’ van het betaalde. Deze term 
impliceerde dat de actie uit onverschuldigde betaling alleen kon worden inge-
steld na het geven van een zaak of geldbedrag. 

De Hoge Raad koos er, evenals de rechtbank en het hof, voor om het begrip 
‘betaling’ ruim uit te leggen. Deze wetsuitleg was een kleinere stap dan het in-
troduceren van een nieuwe verrijkingsactie zonder wettelijke grondslag.56 De 
beslissing in Van de Sande/De Zeeuw kon ‘gewoon’ worden gebaseerd op art. 
1395 OBW. Hieraan stond niet in de weg dat een zuiver teruggeven en daarmee 
werkelijke ongedaanmaking niet mogelijk was. Aan de wetsgeschiedenis hoefde 
geen doorslaggevende betekenis te worden toegekend. De ongelijkheid tussen 
partijen kon op simpele wijze worden weggenomen door aan beide prestanten 
een actie uit onverschuldigde betaling toe te kennen. Degene die een prestatie 
had verricht, die niet terug te draaien was, had zo een vordering, die was ge-
richt op waardevergoeding. Een ruime uitleg van art. 1395 OBW was het aan-
gewezen middel om eenzijdige bevoordeling te voorkomen. Als beide partijen 
een nietige overeenkomst hadden uitgevoerd, hadden beiden een vordering uit 
onverschuldigde betaling.

5.9 Het arrest Scheltens/Idema: over waardevergoeding en 
onwettigheid

Ruim een half jaar na Van de Sande/De Zeeuw bevestigde de Hoge Raad zijn 
beslissing in een bijna identieke zaak, het arrest Scheltens/Idema.57 Hierin was 
een winkelpand in een pakhuis aan de Groningse Turfsingel aan Scheltens ver-
huurd, die ook de bijbehorende drankvergunning ging exploiteren. Dit laatste 
was, wederom, in strijd met de Drankwet. De vergunning was niet overdraag-
baar en door de overtreding van dit verbod was de gehele huurovereenkomst 
nietig. Net als in de zaak Van de Sande/De Zeeuw probeerde de huurder zijn 
huurpenningen terug te krijgen via de actie uit onverschuldigde betaling, ter-
wijl hij de verhuurder deze actie wilde ontzeggen. De prestatie van verhuurder 

55. Zoals opgenomen in art. 6:212 van het door Meijers ontworpen nieuw BW.
56. Tot de erkenning van een actie uit ongegronde verrijking werd ook enkele de-

cennia later, in het arrest Quint/Te Poel, niet overgegaan door de Hoge Raad, HR 
30 januari 1959, NJ 1959, 548. Zie hierover bijv. G.E. van Maanen, ‘De mythe van 
Quint/Te Poel. Een herwaardering van Diephuis en Opzoomer en de ontmaske-
ring van een overgewaardeerde uitspraak’, GROM 2008, p. 33 e.v. 

57. HR 25 juni 1937, NJ 1937, 1128.
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Idema had bestaan uit het zowel ter beschikking stellen van het pand als het ter 
beschikking stellen van de vergunning. 

In eerste aanleg eiste huurder Scheltens volledige terugbetaling van de huur-
termijnen. In hoger beroep en in cassatie verminderde hij zijn vordering. Hij 
erkende dat de verhuurder onverschuldigd het pand ter beschikking had ge-
steld en op grond hiervan een tegenvordering had en kon verrekenen. Er be-
stond volgens hem echter geen mogelijkheid te verrekenen voor het afstaan van 
de vergunning. In zijn cassatiemiddel zette Scheltens uiteen dat geen waarde 
mocht worden toegekend aan deze ‘verboden’ prestatie, omdat anders de rech-
ter de nietige overeenkomst sanctioneerde. Dit betoog ging niet op: de gehele 
prestatie van de verhuurder moest op waarde worden geschat. Niet alleen het 
gebruik van het pand, maar ook het verboden gebruik van de vergunning moest 
worden getaxeerd. Uiteindelijk werd beslist dat de prestatie van de verhuurder 
op dezelfde waarde moest worden getaxeerd als de prestatie van de huurder, te 
weten ƒ 3494. 

Aan het uiteindelijke oordeel ging een aantal overwegingen over de gevolgen 
van nietige overeenkomsten vooraf. Procureur-Generaal Besier had in zijn con-
clusie al gesproken over de onjuiste voorstelling van zaken bij de eiser. Hij kon 
zich niet met het cassatiemiddel verenigen,

“omdat daarin doorloopend verward worden de feitelijke onmogelijkheid om 
het vergunningsrecht te stellen ter beschikking van een ander (…) en de on-
mogelijkheid om dit rechtmatig te doen, (…).”

Het ter beschikking stellen van de vergunning was verboden en maakte de 
gehele huurovereenkomst ongeldig. Het onwettige gebruik dat van de vergun-
ning was gemaakt, nam niet weg dat ook ten aanzien hiervan herstel in de oude 
toestand moest plaatsvinden voor beide partijen. Dit was geen goedkeuring 
van de nietige overeenkomst, maar het gevolg van de toepassing van art. 1395 
OBW. Besier besprak de verwarring die ontstond als de feitelijke en de toege-
stane gevolgen van een nietige overeenkomst door elkaar werden gehaald. De 
uitvoering van een ongeldige overeenkomst had wel degelijk gevolgen; deze 
gevolgen waren alleen ongeoorloofd. Door een nietige huurovereenkomst uit 
te voeren bestond een onwettige toestand. Deze was niet toegestaan, maar toch 
een feitelijk gegeven. In overeenstemming hiermee overwoog het hof:

“Ten onrechte voerde appellant dan ook aan, dat hier sprake zou zijn van iets, 
dat niet gepraesteerd kon worden, alsof onwettige toestanden geen werkelijk-
heden zouden kunnen zijn. Iets anders is het natuurlijk, dat Idema niet op 
rechtsgeldige wijze kon praesteeren, waartoe hij zich bij contract verplicht had. 
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Evenmin gaat het betoog op, dat de beslissing der Rechtbank, in strijd met de 
wet, een nietige overeenkomst zou sanctioneeren, alsof er niets aan de hand 
was. Nietige overeenkomsten kunnen immers wel degelijk gevolgen hebben -b.v. 
aan appellant het recht geven om onverschuldigd gedane betalingen terug te 
vorderen- zij het ook niet de gevolgen, die partijen bij het sluiten der overeen-
komst beoogden. Beide partijen hebben recht op restitutie in integrum.”

De arresten Van der Sande/De Zeeuw en Scheltens/Idema betekenden een be-
langrijke modernisering van het Nederlandse verrijkingsrecht. Er werd geen 
onderscheid gemaakt tussen onverschuldigd verrichte prestaties die een dare 
of een facere inhielden. Hierdoor werd niet langer één partij het slachtoffer van 
een wederzijds uitgevoerde ongeldige overeenkomst. Beide partijen hadden 
onverschuldigd een prestatie verricht en konden een actie instellen. Niet alleen 
de partij die een prestatie had verricht die ongedaan kon worden gemaakt, kon 
terugvorderen. Ook degene die een prestatie had verricht, die naar haar aard 
niet ongedaan kon worden gemaakt, had een vordering uit onverschuldigde be-
taling. De vordering was niet gericht op teruggave van een zaak of een geldsom, 
maar op waardevergoeding. De prestatie moest zodoende worden gewaardeerd. 
Zij vond plaats door de prestatie, in de arresten tweemaal het verhuren van een 
pand met drankvergunning, te taxeren op de door partijen overeengekomen 
waarde. 

Door de wederzijdse ongedaanmaking na de uitvoering van een ongeldige over-
eenkomst werd in de twee arresten feitelijk hetzelfde resultaat bereikt als bij de 
uitvoering van een geldige huurovereenkomst. De huurder was zijn huurpen-
ningen kwijt en de verhuurder kon het ontvangen geld uiteindelijk behouden. 
Ondanks dit resultaat is er geen sprake van goedkeuring of sanctionering van de 
overeenkomst. Het eerste deel van de hier besproken arresten bestond namelijk 
uit een nietigverklaring van de gesloten huurovereenkomst. Hierdoor stond 
vast dat de huurder het pand moest verlaten. 

5.10 Grondslag voor waardevergoeding

De partijen in het arrest Scheltens/Idema konden beide op grond van art. 1395 
OBW een vordering uit onverschuldigde betaling instellen. Zowel de verhuur-
der als de huurder had zonder rechtsgrond een prestatie verricht. De reden die 
de Hoge Raad gaf voor de toekenning van een vordering aan beide partijen in 
de arresten was het herstel in de oude toestand. Deze term impliceert dat de ge-
volgen van de nietige overeenkomst kunnen worden teruggedraaid. Als een uit 
een doen bestaande prestatie is verricht, is ongedaanmaking echter uitgesloten. 
Bij de illegale verhuur van een pand is het dan ook verwarrend om over restitu-
tio in integrum te spreken. De verhuurder kan het genot van het pand weliswaar 
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opvorderen, maar dat is reeds een gevolg van de vastgestelde nietigheid van 
de huurovereenkomst. De wederzijdse toekenning van vorderingen uit onver-
schuldigde betaling zorgt niet voor herstel van de oorspronkelijke toestand. Er 
wordt slechts door uitgedrukt dat beide partijen zonder rechtsgrond hebben 
gepresteerd. Als gevolg hiervan komen geldvorderingen tegenover elkaar te 
staan en vindt verrekening plaats. Het maandenlange ongeldige gebruik dat 
een huurder van een pand heeft gemaakt, wordt vanzelfsprekend niet ongedaan 
gemaakt door de toekenning van een vordering uit onverschuldigde betaling. 
Een langdurig uitgevoerde illegale praktijk is nu eenmaal een feit. 

Na de uitvoering van een ongeldig contract moet er onderscheid worden ge-
maakt tussen de feitelijke gevolgen en de wettigheid van die gevolgen.58 Soms 
kunnen de onwettige resultaten van de overeenkomst worden teruggedraaid, 
zoals bij de nietige verkoop van een zaak. Dan vindt via de actie uit onver-
schuldigde betaling herstel in de oude toestand plaats. Bij veel andere prestaties, 
zoals het bouwen van een huis of het plegen van een misdrijf, is dit herstel 
onmogelijk of onzinnig. De feitelijke gevolgen kunnen dan niet worden te-
ruggedraaid, maar zijn een gegeven, waaraan het toekennen of weigeren van 
acties verder niets verandert. Dit gegeven is door Van Oven aangeduid als het 
‘gedane zaken’-beginsel.59 

Een logische grondslag voor het toekennen van waardevergoeding is mijns in-
ziens het voorkomen van een ongegronde verrijking. Als een partij een uit een 
doen of nalaten bestaande prestatie zonder geldige rechtsgrond is verricht, heeft 
deze prestatie economische waarde voor de wederpartij. Zo kan de huurder van 
een café een vergunning in strijd met de wet gebruiken en op deze wijze geld 
verdienen. Als hij hier niet op grond van art. 1395 OBW voor hoeft te betalen, 
verkrijgt hij de prestatie gratis. Om een dergelijke ongegronde verrijking tegen 
te gaan, heeft de wederpartij recht op waardevergoeding.

5.11 Een zedelijke toets bij de terugvordering?

Verschillende auteurs waren kritisch over de jurisprudentie van de Hoge Raad. 
Het meest geuite bezwaar was dat de Hoge Raad een te grove regel hanteerde 

58. Vgl. de conclusie van P-G Besier bij HR 25 juni 1937, NJ 1937, 1128 (Scheltens/
Idema).

59. J.C. van Oven, ‘Is een wettelijke regeling gewenscht van de gevolgen van nietigheid 
eener overeenkomst wegens ongeoorloofde oorzaak’, Handelingen der Nederland-
sche Juristen-Vereeniging, Den Haag 1937, p. 9.
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doordat restitutie steeds werd toegestaan na de uitvoering van een nietige 
overeenkomst.60 

Hamaker had een ander standpunt en stelde juist dat in de Nederlandse recht-
spraak ten onrechte aan de goede zeden werd getoetst. In 1970 opende hij de 
aanval op de zedelijke toets die volgens hem in het Nederlandse recht werd aan-
gelegd bij de toekenning van een vordering uit onverschuldigde betaling.61 Hij 
sprak over een “zedelijk getint non possumus” dat door de Nederlandse rechter 
werd gehanteerd. Hierdoor wilde de rechter onder omstandigheden niet tot 
waardevergoeding van een prestatie overgaan. In de Nederlandse rechtspraak 
werd volgens Hamaker terugvordering geweigerd, indien teruggave niet mo-
gelijk was en de rechter de verrichte prestatie niet op waarde wilde schatten.62 
Hierdoor kon de ene partij soms wel een actie uit onverschuldigde betaling 
instellen, terwijl de andere partij met lege handen bleef staan. Dit is echter 
niet wat de rechtspraak laat zien; zo had de Hoge Raad geoordeeld dat beide 
partijen na een onwettige en strafbare verstrekking van een drankvergunning 
een vordering uit onverschuldigde betaling konden instellen. 

Het enige voorbeeld dat Hamaker van een zedelijke toetsing gaf, was de gekoch-
te echtscheiding.63 In dit arrest was eenzijdig een vordering uit onverschuldigde 
betaling toegestaan. De scheidingslustige vrouw had het gewenste resultaat, 
namelijk de echtscheiding en kon het hiervoor betaalde geld terugvorderen. 
Zij kreeg haar geld terug, terwijl de gedaagde ex-echtgenoot met lege handen 
achterbleef. Er was echter niet op grond van zedelijke overwegingen een actie 
aan één partij toegekend. De Hoge Raad hoefde simpelweg geen vordering tot 
waardevergoeding te beoordelen. De man had zich zonder resultaat verweerd 
tegen de vordering van de vrouw, maar niet zelf een vordering in reconventie 

60. Zie A. Büchenbacher, ‘De voordeelen van onrechtmatig handelen volgens Ne-
derlandsch recht’, RM 1931, p. 70 e.v.; J.C. van Oven, ‘De condictio ob turpem 
causam in het Nederlandsche recht’, WPNR 1933, nrs. 3328-3332, p. 427 e.v.; Van 
Oven, ‘Is een wettelijke regeling gewenscht van de gevolgen van nietigheid eener 
overeenkomst wegens ongeoorloofde oorzaak?’ (preadvies), Handelingen der Ne-
derlandsche Juristen-Vereeniging, 1937-I, p. 65 e.v.; E.M. Meijers, ‘De gevolgen der 
nietigheid eener overeenkomst wegens ongeoorloofde oorzaak’, WPNR 1937, p. 300 
e.v. 

61. G. Hamaker, De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht, De-
venter 1971, p. 127 e.v.

62. Vgl. de tekst van art. 6:211 lid 1 NBW.
63. HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 804.
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ingesteld tot waardevergoeding.64 Aldus werd alleen de vordering tot terugbe-
taling van de vrouw getoetst. Zij had onverschuldigd betaald en kon ‘gewoon’ 
terugvorderen, terwijl de wederpartij geen tegenvordering had ingesteld ten-
einde waardevergoeding te eisen. De wederpartij moest zich er wel op beroepen 
ook onverschuldigd een prestatie te hebben verricht. 

Er is geen rechtspraak van de Hoge Raad waarin op zedelijke gronden terug-
vordering werd geweigerd. Het was integendeel vaste rechtspraak dat beide 
partijen een actie konden instellen en dat de aard van de prestatie niet ter zake 
deed. Er kan niet worden gezegd dat de Nederlandse rechter van een zedelijk 
‘non possumus’-criterium uitging, waardoor ongelijkheid tussen de partijen bij 
een nietig contract ontstond. In de literatuur werd wel gepleit voor een zedelijke 
toets, omdat sommige prestaties niet op waarde hoorden te worden geschat. In 
de rechtspraak vanaf de jaren ’30 werd echter consequent over en weer restitutie 
toegestaan.65 De rechter toonde zich niet terughoudend en stond aan een ieder 
die onverschuldigd presteerde een actie toe. 

In een enkel geval werd de vordering in reconventie ‘vergeten’ en vond eenzij-
dige terugvordering plaats, zoals in het arrest Mol/Verbove.66 Partijen in deze 
zaak hadden in oorlogstijd op illegale wijze handel gedreven. Tussen 1942 en 
1944 hadden een bakker en een slager gebak en vlees geruild zonder afgifte van 
voedselbonnen. Verbove had gebak geleverd en een bedrag van in totaal ƒ 2500 
bijbetaald. Later vorderde hij dit geld als onverschuldigd betaald terug. De 
gedaagde Mol had betoogd dat op grond van de wet geen verbintenis ontstond 

“tot teruggave van gelden, welker ‘betaling’ een onrechtmatige daad, en zelfs als 
misdrijf strafbaar is”. Het feit dat Mol een misdrijf had gepleegd, deed echter 
niets af aan de onverschuldigdheid van de betaling. Hij had recht op terugbe-
taling. Verbove had vergeefs deze vordering bestreden, maar geen vordering in 
reconventie ingesteld. In zijn noot merkte Meijers hierover op:

“Dengene, tegen wien een vordering wegens onverschuldigde betaling bij een 
overeenkomst met een onzedelijke oorzaak wordt ingesteld, rest dientengevolge 
geen ander middel dan ook zijnerzijds het gepresteerde terug te vorderen. Het 
is niet duidelijk, waarom de eischer in cassatie niet dezen weg ingeslagen heeft.” 

64. Als hij deze vordering wel had ingesteld, valt te betwijfelen of hij succes zou hebben, 
zie par. 5.15; de afwijzing van een vordering kan worden gebaseerd op het misbruik 
dat de man maakte van zijn positie onder het toenmalige echtscheidingsrecht. De 
vordering tot waardevergoeding zou dan niet op grond van zedelijke argumenten 
worden geweigerd. 

65. HR 7 november 1935, NJ 1936, 239 (Van de Sande/De Zeeuw) en HR 25 juni 1937, 
NJ 1937, 1128 (Scheltens/Idema).

66. HR 19 december 1946, NJ 1947, 139.
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De transacties in oorlogstijd waren nietig zodat op grond van art. 1395 OBW 
kon worden teruggevorderd. De wederpartij, van wie geld werd teruggevor-
derd, kon niets anders doen dan op haar beurt een actie instellen. Door zelf 
een tegenvordering in te stellen had zij recht op compensatie. Van een zedelijke 
toetsing van de vordering uit onverschuldigde betaling bleek hier niet. Straf-
baar gedrag was voor de Hoge Raad geen reden om een vordering af te wijzen. 
De kritiek van Hamaker op de “dam die men in Nederland opwerpt tegen de 
terugvordering van prestaties verricht in het kader van (te) onzedelijke over-
eenkomsten”, is in dat licht moeilijk te begrijpen.67

5.12 Kritiek op de rechtspraak van de Hoge Raad

De meeste kritiek in de literatuur richtte zich op de grofheid van de rechtspraak 
van de Hoge Raad. Hoewel er geen overvloed aan zaken voor de rechter kwam 
over de gevolgen van nietige overeenkomsten, werd de toewijzing van de vor-
dering uit onverschuldigde betaling als vaste rechtspraak van de Hoge Raad be-
schouwd. Als op grond van een ongeoorloofde overeenkomst was gepresteerd, 
kon worden teruggevorderd of kwam de verrichte prestatie voor waardever-
goeding in aanmerking. De uitleg van art. 1395 OBW werd door nagenoeg alle 
auteurs die zich hierover uitlieten, als onbevredigend ervaren. De automatische 
toekenning van de condictie zou namelijk tot onbillijke resultaten leiden. 

De terugvorderingsactie diende niet in alle gevallen te mogen slagen, zeker niet 
als er onzedelijk gedrag van de eiser in het spel was. De oplossing werd niet 
in een algemene regel gezocht, die tot toewijzing of afwijzing van de condictie 
zou leiden, maar in een beoordeling van geval tot geval. Petit stelde in 1920 al 
een “individualiseerende methode” voor, waarbij de condictie naar billijkheid 
diende te worden beoordeeld.68 De rechter moest hierbij per geval onderzoe-
ken of het slagen van de eis gerechtvaardigd was. Terugvordering van het on-
verschuldigd betaalde mocht niet in strijd komen met het rechtsgevoel. Later 
schaarden ook bijvoorbeeld Van Oven en Scholten zich bij de auteurs die nu-
ancering verlangden. Volgens Van Oven werd alle rechtsverfijning afgesneden 
door de consequente toekenning van terugvordering; 69 Scholten meende dat 
alleen op grond van het ‘bijzonder onbehoorlijke van de terugvordering’ een 
actie diende te worden afgewezen.70 Geen van deze auteurs pleitte overigens 
voor de hantering van de nemo auditur-regel zoals in het Franse recht. Slechts 
Büchenbacher zocht de oplossing in deze richting.71

67. G. Hamaker, p. 127.
68. C.J.J.M. Petit, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, Leiden 1920, p. 142. 
69. Van Oven 1933, p. 452.
70. Noot bij HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 812.
71. Büchenbacher, p. 97 e.v.
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Tot koerswijziging in de rechtspraak van de Hoge Raad kwam het niet; in 1947 
schreef Meijers:72

“Wij blijven dus bij de weinig bevredigende leer, dat ieder der partijen, in geval 
van een overeenkomst met een onzedelijke oorzaak, het door hem gegevene 
kan terugvorderen.”

In de lagere rechtspraak is wel een enkele uitzondering te vinden op de eenvou-
dige toepassing van art. 1395 OBW. Zo zag de Rechtbank Rotterdam voorzichtig 
ruimte voor de in de literatuur bepleite rechtsverfijning.73 Aan haar werd een 
zaak voorgelegd door een koper die voor een te hoge prijs een partij van 20.000 
zakjes zoetstof had gekocht. De koop was nietig wegens overtreding van de 
prijsvoorschriften. Op grond van deze voorschriften was een maximumprijs 
van ƒ 0,045 per zakje zoetstof toegestaan. Een Rotterdamse ondernemer had 
een veel hoger bedrag van ƒ 0,175 per zakje betaald. De verkoper had gegaran-
deerd dat dit het wettelijk vastgestelde bedrag was. Toen de koper op de hoogte 
was van de onjuistheid van de mededeling vorderde hij de koopprijs van ƒ 3500 
terug tegen aanbieding van het geleverde. De rechtbank stelde voorop dat op 
grond van de wet ‘hetgeen krachtens de nietige overeenkomst is gepresteerd, 
kan worden teruggevorderd’. Toch kon de koper niet de prijs terugvorderen. 
De rechtbank overwoog74

“dat de tekst der wet niet voorschrijft, doch evenmin verbiedt, terwijl de oudste 
geschiedenis dezer materie toelaat, en het streven naar rechtsverfijning, het 
wenselijk maakt, om daarbij te onderscheiden of beide partijen dan wel een 
harer in strijd met de openbare orde of de goede zeden heeft gehandeld; dat 
toch de quasi-Romeinsrechtelijke regel ‘nemo turpitudinem suam allegans 
auditur’ in deze absolute vorm in het Nederlandse recht niet voorkomt.” 

De rechtbank zag ruimte om onderscheid aan te brengen bij de terugvordering. 
De rechtbank kwam op grond hierna tot de volgende oplossing; de koper had 
ƒ 3500 betaald voor een partij waarvoor op grond van de wet slechts ƒ 900 
mocht worden gevraagd. De rechtbank oordeelde dat het verschil van ƒ 2600 
tussen deze bedragen gelijk moest worden verdeeld over partijen, omdat zij 
beiden hadden moeten weten van de wetsovertreding. De koper kon aldus 
ƒ 1300 terugeisen. Het vonnis was niet in lijn met het geldende recht. De recht-
bank kwam bovendien tot een vreemde ‘risicoverdeling’ door het ‘verboden’ 

72. Noot bij HR 19 december 1946, NJ 1947, 139 (Mol/Verbove).
73. Rb. Rotterdam 17 oktober 1947, NJ 1948, 757.
74. Een half jaar later zou dezelfde rechtbank deze argumenten herhalen, zie Rb. Rot-

terdam 30 april 1948, NJ 1949, 361. 
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gedeelte van de koopsom over beide partijen uit te smeren. Deze aanpak van 
de Rechtbank Rotterdam vond dan ook geen navolging. 

5.13 Grenzen aan waardetoekenning?

In bovenstaand geval pleitte geen van de genoemde auteurs voor rechtsverfij-
ning. Bij de onwettige verkoop van zaken konden de verrichte prestaties immers 
ongedaan worden gemaakt. In dat geval konden ‘gewoon’ over en weer acties uit 
onverschuldigde betaling worden toegestaan. De kritiek in de literatuur op de 
rechtspraak van de Hoge Raad richtte zich op de terugvordering na contracten, 
waarbij één van de verrichte prestaties niet ongedaan kon worden gemaakt én 
niet op geld hoorde te worden gewaardeerd.75 Er hoorde niet tot taxatie te wor-
den overgegaan van prestaties die in strijd met de goede zeden waren. Aan de 
mogelijkheid tot waardevergoeding moesten grenzen worden gesteld:76

“Zo kan men al moeilijk verwachten dat een rechter, wanneer, zoals in het 
gegeven voorbeeld van de verboden loterij, terugbetaling van premies wordt 
geëist, die vordering zal willen compenseren met een schatting in geld van de 
kansen, die de premiebetaler gedurende een bepaalde termijn heeft genoten. 
Helemaal onmogelijk is die schatting vanzelfsprekend in het (…) geval, waarin 
tegenover gegeven geld of goed een misdrijf als contraprestatie wordt gesteld. 
Evenmin kan zij worden toegelaten bij vele andere onwettige en onzedelijke 
overeenkomsten, die zich in de praktijk voordoen: het bedingen van geldelij-
ke beloningen voor het verlenen van medewerking aan echtscheiding of het 
doen van afstand van voogdij, het omkopen van ambtenaren voor het gegund 
krijgen van leveranties, of van ondergeschikten van een concurrent voor het 
uitleveren van bedrijfsgeheimen e.d. In al die gevallen verzet de rechtsorde 
zich tegen een sanctionering van de verboden handeling door taxatie van de 
waarde daarvan in geld.”

In bepaalde gevallen, als een onwettige of onzedelijke overeenkomst is uitge-
voerd, hoort de waarde van prestaties niet te worden getaxeerd. Meijers merkte 
terecht op dat de keuze die na wederzijdse uitvoering van een overeenkomst 
wordt gemaakt, ook gevolgen had in het geval slechts één partij presteerde. Naar 
aanleiding van het arrest Van de Sande/De Zeeuw schreef hij:77

“Nochtans meen ik, dat men uit dit arrest niet te ver strekkende verwachtingen 
voor de toekomst mag trekken. De waarde der prestatie kan teruggevorderd 
worden, maar zal de Hooge Raad aan iedere prestatie om te doen of niet te 

75. Vgl. in het huidige recht art. 6:211 lid 1 BW.
76. Hofmann/Drion/Wiersma II, p. 30 e.v.
77. Meijers 1937, p. 300.
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doen aldus de waarde der contraprestatie willen toekennen? Ook dus aan de 
op ontucht gerichte prestatie, aan de medewerking tot een echtscheiding, aan 
het doen houden van een verboden loterij? Want (…) mocht men bij deze 
contracten het principe der dubbele terugvorderingsactie aannemen, als beide 
partijen voldaan hebben, dan moet men ook de enkele terugvorderingsactie 
aanvaarden, wanneer slechts het verboden doen of niet-doen heeft plaats 
gevonden zonder dat de contraprestatie reeds voldaan is. Aldus zou niette-
genstaande de onzedelijkheid of ongeoorloofdheid van het contract toch de 
geldelijke belooning in rechte kunnen gevorderd worden, zij het dan ook in 
de vorm van eener restitutie van de waarde van de onverschuldigd verrichte 
prestatie. Dit zal onze rechtspraak nooit doen.”

Meijers stelde dat waardetoekenning soms uitgesloten was. Het was volgens 
hem ondenkbaar dat de Nederlandse rechter te allen tijde een actie zou toewij-
zen aan degene die eenzijdig een ongeoorloofde overeenkomst had uitgevoerd, 
door middel van een verboden facere. Om deze reden zou ook de dubbele te-
rugvorderingsactie moeten worden begrensd. Meijers zou deze opvatting later 
ook in zijn codificatie voor het nieuwe wetboek uiteenzetten.78

5.14 Waardevergoeding voor onwettige prestaties

Wat zou dienen te gelden als alleen de verboden prestatie was verricht en deze 
niet ongedaan kon worden gemaakt? Het is instructief om hiervoor de casus te 
gebruiken die zich in de praktijk wel eens voordeed, de verhuur van een café die 
nietig was, omdat iemand een café inclusief vergunning verhuurde zonder dat 
de huurder een vergunning had om alcohol te schenken.79 Partijen handelden 
dan in strijd met de Drankwet, met nietigheid van de huurovereenkomst tot 
gevolg. Stel dat partijen voor deze nietige praktijk een prijs van ƒ 50 per maand 
hadden afgesproken, maar dat de huurder nog niets had betaald. Hoe moet de 
feitelijke toestand worden afgewikkeld als de nietige huurovereenkomst vier 
maanden is uitgevoerd? Een dergelijke vordering is bij mijn weten niet inge-
steld, mogelijk omdat de wetsovertreder dan zelf zijn handelen openbaar moet 
maken. 

Meijers stelde dat de Nederlandse rechtspraak nooit zou overgaan tot het toe-
staan van een geldelijke beloning na het uitvoeren van een ongeoorloofde over-
eenkomst.80 Mij schijnt deze opvatting al te rigoureus. Na bovenstaande wets-
overtreding hoort een verhuurder mijns inziens ƒ 200 te kunnen opeisen van de 
niet-betalende huurder. Toekenning van deze vordering tot waardevergoeding 

78. Zie art. 6:211 lid 1 NBW; uitgebreid over dit artikel, zie par. 6.12 en 6.25.
79. Zie par. 5.8 e.v.
80. Meijers 1937, p. 300.
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is een logische vervolgstap op de uitleg die de Hoge Raad vanaf 1923 aan art. 
1395 OBW had gegeven. Eerst oordeelde de Raad dat een partij die geld had 
betaald op grond van een onwettige of onzedelijke overeenkomst dit geld kon 
terugvorderen. Vervolgens werd bepaald dat de wederpartij die een prestatie 
tot een doen of nalaten had verricht een daar tegenover staande vordering 
tot waardevergoeding had.81 Als beide partijen hadden gepresteerd, konden de 
vorderingen tegen elkaar worden weggestreept.

Een volgende stap kan zijn ook degene die op grond van een nietige overeen-
komst een dienst heeft verricht waardevergoeding toe te staan. Deze beslissing 
kan niet worden gebaseerd op herstel in de oude toestand. De grondslag hier-
voor is het voorkomen van een verrijking bij de niet-betalende huurder. Deze 
hoort niet ‘gratis’ het café te kunnen gebruiken. De verhuurder hoort daarom 
mijns inziens de waarde van de onverschuldigd verrichte prestatie te kunnen 
opeisen. Wel wordt hij hierdoor beloond voor de door hem verrichte ‘verboden’ 
prestatie. Het ontnemen van een ongegronde verrijking hoort echter voorrang 
te krijgen, als een partij in strijd met de wet heeft gehandeld. Art. 1395 OBW be-
treft een verrijkingsactie die kan worden ingesteld, ongeacht het soort prestatie 
dat een partij heeft verricht. Het hoort daarom geen verschil te maken of een 
partij in strijd met de wet een huurbetaling heeft gedaan dan wel als verhuurder 
een pand ter beschikking heeft gesteld.

5.15 Waardevergoeding voor medewerking aan een echtscheiding?

Na de wetsovertreding in bovenstaand voorbeeld lijkt waardetoekenning van de 
onverschuldigd verrichte dienst mij dus geboden. Problematisch wordt waar-
detoekenning als sprake is van strijd met de goede zeden. De gesignaleerde 
problemen waartoe onverkorte toekenning van restitutie leidden, komen naar 
voren bij de casus van de gekochte echtscheiding.82 De Hoge Raad had in deze 
zaak geoordeeld dat de vrouw, die haar echtgenoot voor zijn medewerking aan 
een echtscheiding had betaald, kon terugvorderen. De gescheiden man had 
zonder succes aangevoerd dat de rechter niet zou moeten luisteren naar een 
partij die een betaling voor een echtscheiding had gedaan. Dit argument werd 
door de Hoge Raad verworpen. De grond voor nietigheid deed niet ter zake 
bij het instellen van een vordering uit onverschuldigde betaling: het feit dat de 
betalende vrouw in strijd met de goede zeden had gehandeld, stond niet aan 
toepassing van art. 1395 OBW in de weg.

81. Zie de vanaf par. 5.6 besproken arresten; HR 4 mei 1923, NJ 1923, p. 920 (Lotisco); 
HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 804 (Gekochte echtscheiding); HR 7 november 1935, 
NJ 1936, 239 (Van de Sande/De Zeeuw) en HR 25 juni 1937, NJ 1937, 1128 (Scheltens/
Idema).

82. HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 804.
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Een tweede argument was niet in rechte aangevoerd door de man: de vrouw had 
gekregen waarvoor zij had betaald. Zij zou ongerechtvaardigd worden verrijkt 
als zij haar geld kon terugvorderen. Als slechts eenzijdig een vordering mogelijk 
was, terwijl wederzijds was gepresteerd, werd de vrouw verrijkt. Zij zou ‘gratis’ 
de door haar gewenste prestatie, medewerking aan de echtscheiding, hebben 
verkregen. De betaalde echtgenoot had dit verrijkingsargument niet aan de 
rechter voorgelegd, bijvoorbeeld in de vorm van een vordering in reconventie 
waarin hij waardevergoeding van de door hem verleende medewerking eiste. 
Hoort een echtgenoot die zich laat betalen voor de medewerking aan een echt-
scheiding een vordering tot waardevergoeding te hebben voor de door hem 
verrichte ‘prestatie’, of is het ondenkbaar dat een dergelijke ‘onzedelijke’ vorde-
ring kans van slagen heeft? 

De beantwoording van deze vragen moet geschieden tegen de achtergrond van 
het toenmalige echtscheidingsrecht. In art. 263 OBW was bepaald dat echtge-
noten niet door onderlinge toestemming konden scheiden. Slechts op een van 
de in art. 264 OBW genoemde gronden kon echtscheiding plaatsvinden. Alleen 
op grond van overspel, kwaadwillige verlating, veroordeling wegens misdrijf 
tot een straf van vier jaar of langer en jegens de echtgenoot gepleegde verwon-
dingen of levensgevaarlijke misdrijven kon een huwelijk worden ontbonden.83 
De eerstgenoemde echtscheidingsgrond heeft geleid tot de zogenaamde ‘grote 
leugen’. In een beroemd arrest uit 1883 oordeelde de Hoge Raad dat de beken-
tenis van overspel volledig bewijs hiervan opleverde.84 Art. 263 OBW kon zo 
worden omzeild door echtgenoten die wilden scheiden. De ene echtgenoot kon 
een vordering instellen en de ander beschuldigen van overspel. De gedaagde 
kon dan het vermeende overspel bekennen of verstek laten gaan. De rechter 
moest in beide gevallen overspel als vaststaand aannemen. Alleen als een partij 
zich tegen de scheiding verzette, diende de rechter te toetsen of er wel een grond 
voor scheiding aanwezig was. 

De Hoge Raad oordeelde in 1933 dat afspraken waarbij geldelijke afspraken 
aangaande echtscheidingen werden gemaakt nietig waren.85 Scholten merkte 
hierbij op dat het onderling overeenkomen van een echtscheiding niet zozeer 
onzedelijk was, maar wel de verbinding met ‘de geldpraestatie’.86 Het instellen 
van een echtscheidingsvordering hoorde niet op deze wijze tot object van een 
overeenkomst te worden gemaakt. De vrouw in kwestie had de keuze tussen 

83. Hierover bijv. Asser/De Boer 1*, Deventer 2010, nr. 588 e.v.
84. HR 22 juni 1883, W. 4924.
85. In een later arrest dat onder het oude echtscheidingsrecht werd gewezen, liet de 

Hoge Raad wel ruimte voor nuancering, zie HR 29 april 1971, NJ 1972, 337 (Minck/
Vismans).

86. In zijn noot bij HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 804. 
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de gekozen houding om tot echtscheiding te komen en het laten voortduren 
van een ongelukkig huwelijk. In deze beknelde positie koos zij de eerste weg en 
sprak ze haar vermogen aan. Het ‘offer’ van de man was de medewerking aan 
de beëindiging van een ongelukkig huwelijk. Er kan worden betwijfeld of dit 
als tegenprestatie in aanmerking moet worden genomen. De man hoorde zich 
niet te laten betalen voor de medewerking aan een echtscheiding.

De Hoge Raad wees in 1970 een arrest in een vergelijkbare zaak aangaande 
een betaling voor een echtscheiding.87 Hierin was ook een echtscheidingscon-
venant gesloten waarin een betaling voor een echtscheiding was afgesproken. 
De rechtsvraag betrof hier de geldigheid van deze overeenkomst, maar het ge-
bruikte argument bij de beoordeling hiervan is ook relevant voor de gekochte 
echtscheiding uit 1933:

“dat de sterke positie waarin de echtgenoot die recht heeft echtscheiding te vor-
deren, aldus door de wet is geplaatst, er toe kan leiden dat deze echtgenoot 
van de wederpartij of van derden bedingt, waarop hij in redelijkheid geen 
aanspraak kan maken;
Dat in zodanig geval de door de wederpartij of door een derde aangegane 
overeenkomst door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen en 
derhalve in strijd moet worden geacht met de goede zeden.”

Financiële belangen mogen tot zekere hoogte worden behartigd als de beëin-
diging van een huwelijk in zicht komt. Hierbij moet wel de bijzondere positie 
waarin partijen zich bevonden in ogenschouw worden genomen. Het gaat niet 
om partijen die vrijwillig een contract sluiten, maar om een poging uit een 
knellend huwelijk te komen. Een echtgenoot mag zijn positie niet misbruiken 
door alleen tegen betaling van een hoog bedrag te willen meewerken aan een 
scheiding. In het licht van dit argument kan worden betoogd dat iemand voor 
deze ‘prestatie’ geen waardevergoeding hoort toe te komen. Een echtgenoot 
mag niet op ongeoorloofde wijze gebruik, of beter gezegd, misbruik maken 
van zijn positie. Zijn vordering tot waardevergoeding hoort op die grond te 
stranden.

87. HR 29 april 1971, NJ 1972, 337 (Minck/Vismans); voor een vergelijking tussen de 
twee echtscheidingszaken, zie ook F.J. de Jong, ‘Enkele aspecten van de civiele 
cassatie’, NJB 1971, p. 572 e.v.
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5.16 Strafrechtelijke aansprakelijkheid en de mogelijkheid van 
terugvordering; de ‘misdadige’ overeenkomst

In de echtscheidingszaak hierboven was sprake van een ‘onredelijke invloed’ 
die de ene partij over de andere uitoefende.88 Op grond hiervan kan aan de ene 
partij een vordering worden toegekend terwijl de wederpartij juridisch met 
lege handen staat. Van een andere orde zijn die ongeldige overeenkomsten 
die vrijwillig zijn gesloten. Gedacht kan worden aan de onwettige loterij uit de 
Lotisco-zaak. Van Oven schreef in dit kader dat partijen bij een nietige over-
eenkomst door de goede trouw zijn gebonden. Evenals bij een geldig contract 
moeten partijen bij een nietige overeenkomst de goede trouw in acht nemen. 
Het verschil is dat bij een nietige overeenkomst de beoogde rechtsgevolgen, dat 
wil zeggen de beoogde contractuele verbintenissen, niet zijn ontstaan:89

“Ziehier de tegenstelling: De geoorloofde overeenkomst bindt tot wat zij inhoudt, 
doch slechts voorzoover de goede trouw meebrengt; de ongeoorloofde bindt niet 
tot wat zij inhoudt, maar wel tot wat de goede trouw meebrengt.”

Wat brengt de goede trouw, of in moderne termen de redelijkheid en billijkheid, 
mee als voor een onwettige loterij is betaald? Een partij die tot uitvoering van de 
overeenkomst is overgegaan, heeft een vordering uit onverschuldigde betaling, 
omdat hij zonder rechtsgrond heeft gepresteerd. De partijen zijn door een ver-
bintenis uit de wet, veroorzaakt door de onverschuldigde betaling, als crediteur 
en debiteur aan elkaar geketend. Het essentiële element van de goede trouw is 
dat geen van beide partijen wordt verrijkt ten koste van de ander, doordat ie-
mand ‘gratis’ een prestatie verkrijgt. Het doel van de actie uit onverschuldigde 
betaling is het ontnemen van een ongerechtvaardigde verrijking uit iemands 
vermogen. Dit verrijkingsbeginsel wordt het beste gediend door in beginsel een 
actie uit onverschuldigde betaling toe te staan. 

In de tot nu toe behandelde rechtspraak stuitte de toekenning van een actie uit 
onverschuldigde betaling niet op morele bezwaren. Zo was in de arresten Van 
de Sande/De Zeeuw en Scheltens/Idema in strijd met de wet geld betaald voor 
een café inclusief drankvergunning. De verrichte prestaties kwamen voor terug-
vordering dan wel waardevergoeding in aanmerking. Beide partijen konden een 
vordering uit onverschuldigde betaling instellen en deze vorderingen gingen 
door compensatie over en weer teniet. Het deed niet ter zake dat de verhuurder 
een strafbaar feit pleegde door de drankvergunning te verstrekken. Strafbaar 
gedrag had hier geen invloed op de mogelijkheid om terug te vorderen. 

88. Deze term is gebruikt door Meijers 1937, p. 298.
89. Van Oven 1937, p. 69.
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Betekent dit dat aan iedereen die presteert een vordering uit onverschuldigde 
betaling toekomt? Van Oven heeft nuance bepleit en geschreven dat in gevallen 
van ‘bijzondere onbehoorlijkheid’ een uitzondering moet worden gemaakt op 
het terugvorderingsrecht.90 Ook stuitte de toekenning van waardevergoeding, 
als iemand een prestatie in strijd met de wet of de goede zeden had verricht, 
op bezwaren. Meijers kon zich zelfs niet voorstellen dat de Nederlandse recht-
spraak hier ooit toe zou overgaan.91 Het probleem is dat de prestant dan in feite 
betaling voor de door hem verrichte prestatie kan vorderen. Dit was misschien 
niet problematisch in ‘lichte’ gevallen, maar wel als de prestatie onzedelijk werd 
bevonden. De consequente toekenning van waardevergoeding zou tot vreemde 
vorderingen aanleiding kunnen geven als bijvoorbeeld een misdadiger waarde-
vergoeding voor een in opdracht gepleegd misdrijf kon vorderen. De vraag is 
wanneer sprake is van zulke ‘bijzondere onbehoorlijkheid’ dat zij de afwijzing 
van een vordering uit onverschuldigde betaling rechtvaardigt.92

Er bestaat mijns inziens geen verschil tussen de verhuurder van een café zonder 
de vereiste drankvergunning en de organisator van een illegale loterij. Zij han-
delen beide in strijd met de wet. De ene gedraging kan moeilijk als onbehoor-
lijker worden gezien dan de andere en er hoeft mijns inziens bij een vordering 
uit onverschuldigde betaling geen onderscheid tussen deze partijen te worden 
gemaakt. De schending van de Loterijwet hoeft niet anders te worden beoor-
deeld dan de illegale en strafbare verhuur van een café zonder de benodigde 
drankvergunning. 

Is het dan geen probleem dat de organisator van een loterij recht op waarde-
vergoeding heeft? Een misdadiger moet uiteindelijk worden bestraft voor zijn 
gedrag, evenals de opdrachtgever met wie hij een overeenkomst heeft gesloten. 
Het illegaal verdiende geld kan op deze wijze aan de daders worden ontnomen. 
In het strafrecht moet worden bepaald of de loterijdeelnemer en de loterijorga-
nisator en de verhuurder en de huurder van een café hun verdiensten kunnen 
behouden. Het met een nietige overeenkomst verdiende geld kan verbeurd 
worden verklaard, als het handelen van een partij een strafbaar feit opleverde. 
Het geld hoort te worden ontnomen aan de pleger van een strafrechtelijk feit en 
niet via privaatrechtelijke weg door weigering van de condictie. De bestraffing 
van een misdrijf moet via het strafrecht plaatsvinden. De civiele rechter kan hier 
beter buiten blijven en terugvordering op grond van art. 1395 OBW toestaan. 

Hieronder wordt gekeken naar de rechtspraak die aan de privaatrechtelijke 
gevolgen van ‘misdadige’ overeenkomsten is gewijd. Hiermee worden die 

90. Van Oven 1933, p. 427.
91. Zie Meijers 1937, p. 300.
92. Vgl. Scholten in zijn noot bij HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 812.
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overeenkomsten bedoeld, waarbij prestaties worden verricht die tevens een 
strafbaar feit opleveren. De overeenkomst is daardoor nietig en de partijen zijn 
strafrechtelijk aansprakelijk. Een dergelijke zaak komt vanzelfsprekend niet 
vaak voor de rechter. De partijen zullen elkaar wegens de dreigende strafrech-
telijke consequenties voor henzelf niet snel aanspreken. 

5.17 Twee gevallen van omkoping voor de rechtbank

Lagere rechters hebben onder het oude recht enkele malen geoordeeld over 
de terugvordering van een prestatie, die tevens een strafbaar feit opleverde. 
Tweemaal ging het hierbij om het aannemen van steekpenningen door werkne-
mers. De Rechtbank Den Haag kreeg in 1953 een dergelijk geval ter beoordeling 
voorgelegd.93 In deze zaak was de directeur van een gemeentelijk theater in 
Den Haag, het Zuiderpark, omgekocht door een geluidsbedrijf. In ruil voor de 
steekpenningen gaf de ambtenaar jaarlijks een gunstig advies over het bedrijf 
aan de gemeente. De gemeente verstrekte vervolgens de opdracht voor de ge-
luidsinstallatie in het theater aan de omkoper. Na het bekend worden van de 
omkoping werd de ambtenaar vanzelfsprekend ontslagen door de gemeente. 
Ook kreeg hij op grond van art 362 Sr. een gevangenisstraf van een maand 
opgelegd wegens ambtelijke omkoping.

Het omkopende bedrijf vorderde achteraf de steekpenningen terug. De recht-
bank oordeelde dat deze vordering uit onverschuldigde betaling van rechtswege 
was gecompenseerd met de hier tegenoverstaande vordering van de wederpartij. 
De diensten van de corrupte ambtenaar werden gezien als een relevante tegen-
prestatie. De gunstige adviezen kwamen voor waardevergoeding in aanmerking. 
De rechtbank overwoog:

“dat die diensten blijkens eiser’s stellingen kennelijk opwegen tegen de door hem 
betaalde gelden en dus zijn vordering, indien al bestaande, van rechtswege 
door schuldvergelijking is te niet gegaan.”

De rechtbank ging in mijn ogen terecht over tot het toekennen van een tegen-
vordering aan de omgekochte ambtenaar. De omkoping was geslaagd, aange-
zien de opdracht tot het verhuren van de geluidsinstallatie jaren achtereen aan 
de omkoper was gegund. De ambtenaar was de nietige afspraak nagekomen en 
had hierdoor een prestatie verricht. Als de omkoper zijn geld kon terugvorde-
ren en hier geen tegenvordering tegenover stond, zou dit onrechtvaardig zijn. 
De omkoper had precies gekregen wat hij beoogde, doordat hem jaren achter-
een de opdracht was gegeven om aan het gemeentetheater zijn geluidsinstallatie 
te verhuren. Hij zou de steun van de ambtenaar gratis hebben gekocht, als hij 

93. Rb. Den Haag 1 april 1953, NJ 1953, 775.
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achteraf kon terugvorderen. Dit zou een ongerechtvaardigde verrijking voor 
de omkoper opleveren. 

Door over en weer acties toe te kennen, werd geen van de partijen verrijkt. 
Morele argumenten leidden niet tot afwijzing van de vorderingen uit onver-
schuldigde betaling. De omkoping, actief dan wel passief, die voor de ambtenaar 
tot een celstraf leidde, deed niet af aan het slagen van de privaatrechtelijke 
acties. Eén aspect bleef buiten beschouwing in het vonnis, namelijk de positie 
van de gemeente Den Haag. De zaak speelde zich af tussen de omkoper en 
de omgekochte en de gemeente bleef buiten beeld. De vraag of de gemeente 
schade had geleden door de omkoping kwam niet aan de orde. Bekend is alleen 
dat de gemeente de ambtenaar ontsloeg. Het gedrag van de ambtenaar leverde 
een onrechtmatige daad op ten opzichte van de gemeente. De ambtenaar was 
aansprakelijk tot betaling van schadevergoeding. Deze schade bestond uit het 
bedrag dat de gemeente jarenlang te veel betaalde voor de geluidsinstallatie.

De Rechtbank Assen kreeg in 1984 een vergelijkbaar geval van omkoping voor-
gelegd. Het ging hier om omkoping van een werknemer bij een bedrijf.94 Dit 
was strafbaar wegens niet-ambtelijke omkoping, op grond van art. 328 Sr. De 
omkoper was een grafisch bedrijf en de omgekochte was werknemer bij een 
uitgeverij.95 Hij was adjunct-directeur en in die hoedanigheid hielp hij het gra-
fische bedrijf aan opdrachten. Hij bedong als vergoeding 10% van de prijs van 
de verleende opdrachten. Het grafische bedrijf betaalde deze vergoeding, kreeg 
opdrachten van de uitgeverij toebedeeld en verhoogde op zijn beurt de prijs 
met 10%. De uitgeverij betaalde zodoende te veel voor de werkzaamheden. Na 
enkele jaren kwam de omkoping aan het licht na een bezoek van de betrokken 
werknemers van het grafische bedrijf aan de uitgeverij. Toen werd geïnformeerd 
naar de gezondheid van de omgekochte adjunct-directeur, bleek dat deze reeds 
enkele jaren niet meer in dienst was bij de uitgeverij, maar voor zichzelf was 
begonnen. Hierop biechtten de werknemers de jarenlange omkoping op. Ook 
beloofden zij de uitgeverij om de zaak weer in orde te brengen en schadevergoe-
ding te betalen. De uitgeverij had jarenlang 10% te veel betaald voor de grafische 
werkzaamheden. Dit te veel betaalde bedrag werd terugbetaald en hierdoor 
werd het nadeel dat de uitgeverij had geleden, ongedaan gemaakt.

Hierna begon de omkoper een procedure tegen de ex-werknemer, die was 
gericht op terugbetaling van de steekpenningen. De ingestelde vordering uit 

94. Rb. Assen 23 oktober 1984, NJ 1985, 829.
95. De omkoping vond plaats door enkele werknemers bij het grafische bedrijf. 

Gemakshalve vereenzelvig ik hen met het bedrijf en beschouw ik het bedrijf als 
omkoper. De zaak, die speelde voor de Rechtbank Assen, is uitgebreid besproken 
door A.F.M. Dorresteijn, Corruptie en privaatrecht, Arnhem 1994, p. 8 e.v.
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onverschuldigde betaling slaagde, zonder dat verrekening plaatsvond. De 
Rechtbank Assen overwoog dat de omgekochte in ruil voor de steekpennin-
gen geen tegenprestatie had verricht. Hij kon niet bewijzen dat hij iets had 
gedaan in ruil voor het ontvangen smeergeld. Wat niet in het voordeel van de 
gedaagde pleitte, was het feit dat hij was vertrokken bij de uitgeverij en wel geld 
was blijven ontvangen. Hij kon de rechter niet overtuigen van het feit dat hij 
een relevante tegenprestatie had verricht, door het grafische bedrijf opdrach-
ten te helpen krijgen. Na de bewijsvoering kwam slechts vast te staan dat er 
was betaald, zonder dat van een tegenprestatie sprake was. Anders dan bij de 
omkoping in het Zuiderpark, konden niet beide partijen een vordering uit on-
verschuldigde betaling instellen. Deze eenzijdige terugvordering was het gevolg 
van het ontbreken van een tegenprestatie en niet van een moreel oordeel over 
het gedrag van de partijen. Het zonder rechtsgrond verrichten van een prestatie 
was de kern van het slagen van de vordering uit onverschuldigde betaling, ook 
als de prestatie een strafbaar feit inhield.

5.18 Ongegronde verrijking als grondslag van de condictie: de zaak 
NBI/Van Egmond

In de rechtspraak van de Hoge Raad zijn twee verschillende grondslagen naar 
voren gekomen voor de vordering uit onverschuldigde betaling, namelijk her-
stel in de oude toestand en het wegnemen van een ongegronde verrijking. In de 
oudere rechtspraak was het herstel in de oude toestand het uitgangspunt.96 Dit 
herstel impliceert dat de verrichte prestaties ongedaan kunnen worden gemaakt. 
Als de prestaties uit een dare bestonden, zoals bij een koopovereenkomst, kan 
de feitelijke toestand soms worden ‘teruggedraaid’. Een gekochte zaak kan wor-
den teruggegeven; de betaalde koopsom kan worden terugbetaald. Partijen be-
vinden zich dan weer in de begintoestand. In een dergelijk geval is het werkelijk 
bereiken van de oude toestand dus mogelijk. In alle andere gevallen, die niet 
bestaan uit een geven maar uit een doen of nalaten, kan de oude toestand niet 
meer worden bereikt. Ongedaanmaking of herstel in de oude toestand is dan 
niet aan de orde. 

De tweede grondslag voor de condictie was het wegnemen van een ongegronde 
verrijking bij de ontvanger. Deze grondslag kwam uitdrukkelijk naar voren in 
het arrest Nederlands Beheersinstituut/Van Egmond.97 De casus was als volgt: 
in de Tweede Wereldoorlog had Van Egmond aan de in Düsseldorf wonende 
Duitser Michels een partij bloembollen verkocht. Hij leverde een groot deel van 

96. Zie HR 4 mei 1923, NJ 1923, p. 920 (Lotisco); HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 804 
(gekochte echtscheiding); HR 7 november 1935, NJ 1936, 239 (Van de Sande/De 
Zeeuw); HR 25 juni 1937, NJ 1937, 1128 (Scheltens/Idema).

97. HR 4 december 1953, NJ 1954, 374.
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de bollen volgens afspraak af op station Heerlen/Kerkrade, vanwaar ze door een 
smokkelaar de Duitse grens over zouden worden gebracht. Op het station liep 
het plan echter spaak: de zending van Van Egmond werd daar meteen in beslag 
genomen. Er volgde een verbeurdverklaring van de illegaal verhandelde waren 
en een geldboete voor verkoper Van Egmond. 

Michels had de koopprijs vooruit betaald en vorderde dit bedrag van bijna 
ƒ 10.000 terug; na een schorsing werd de procedure voortgezet door de rechts-
opvolger van de koper, het Nederlands Beheersinstituut (NBI). Dit Instituut was 
na de oorlog belast met het beheer van vijandelijke vermogens. In 1940 was in 
een ‘Londens besluit’ bepaald dat alle transacties in oorlogstijd met de vijand 
nietig waren.98 De vordering tot terugbetaling, die door Michels in Nederland 
was ingesteld na de oorlog, kon niet door hem worden voortgezet. Het Neder-
lands Beheersinstituut nam op grond van een naoorlogs besluit zijn plaats in 
en zette de procedure voort.99 Over de nietigheid van de koopovereenkomst 
bestond geen discussie tussen het NBI en Van Egmond. Partijen hadden wil-
len ontsnappen aan de oorlogswetgeving, door de bloembollen het land uit 
te smokkelen. Het betaalde geld kon op grond van onverschuldigde betaling 
worden teruggevorderd.

De rechter moest vervolgens beoordelen of de verkoper een tegenvordering 
had. Van Egmond kon de bloembollen niet meer terugvorderen na de ver-
beurdverklaring. De vraag was of hij recht had op waardevergoeding van de 
verrichte prestatie, de levering van de bloembollen. De beoordeling van deze 
tegenvordering was gecompliceerd. Er was een beding in de overeenkomst op-
genomen dat de levering “af schuur” diende plaats te vinden. Op grond van deze 
‘leveringsconditie’ was de verkoper verplicht om de bloembollen op het station 
Heerlen/Kerkrade af te geven en aldus was geschied. De bloembollen hadden 
nooit de in Düsseldorf wonende koper Michels bereikt. De discussie spitste 
zich toe op de vraag of de levering op grond van de nietige overeenkomst een 
tegenvordering opleverde. De rechtbank en het hof meenden van wel. De pres-
tatie werd op waarde geschat en verrekend met de vordering tot terugbetaling, 
die door de koper was ingesteld. De grondslag hiervoor was dat de koper en 
de verkoper zoveel mogelijk moesten worden hersteld in de toestand waarin zij 
zich voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bevonden. 

Het resultaat kan moeilijk als herstel in de oude toestand worden beschouwd. 
De bloembollen waren geconfisqueerd en geveild. De verkoper kreeg de afge-
leverde bloembollen niet terug, maar had wel de mogelijkheid te verrekenen 

98. Besluit van 7 juni 1940; art. 6 hiervan bevatte een verbod om een overeenkomst 
met de vijand te sluiten. Art. 10 lid 1 stelde als sanctie hierop nietigheid.

99. Op grond van het Besluit Vijandelijk Vermogen uit 1947.



Terugvordering onder het oud BW    

179

en het ontvangen geld zo te behouden. De koper was het vooruit betaalde geld 
kwijt. Het Beheersinstituut ging in cassatie en richtte zijn pijlen op de overwe-
ging van het hof, waarin belang was toegekend aan het in de nietige overeen-
komst opgenomen leveringsbeding. Het eerste cassatiemiddel hield in:

“dat bij de beoordeling van wat tegenover zijn terugvordering van den door hem 
betaalden koopprijs aan van Egmond moet worden teruggegeven de condities 
van de nietige koopovereenkomst principieel irrelevant zijn en het de enige te 
beantwoorden vraag is, of Michels de verkochte bloembollen heeft ontvangen 
dan wel de tegenwaarde hiervan in zijn vermogen is gekomen, (…).”

Het was onjuist om betekenis te hechten aan een beding uit een overeenkomst, 
die in haar geheel nietig was verklaard. De afspraak over de levering, de zoge-
naamde ‘leveringsconditie’, had geen enkele waarde, zodat hier geen rekening 
mee mocht worden gehouden. De Hoge Raad was het hiermee eens. Hij oor-
deelde daarom

“dat mitsdien ’s Hofs opvatting, dat te dezen beslissend is of de verkoper een 
prestatie heeft verricht, waarmee hij, indien de overeenkomst geldig ware, aan 
zijn verplichting zou hebben voldaan, niet juist is.”

Verder was de tegenvordering van de verkoper door de rechtbank en het hof op 
een verkeerde grondslag beoordeeld:

“dat aan den regel, dat een verkoper hetgeen hij ter voldoening aan een nie-
tige koopovereenkomst heeft gepresteerd als onverschuldigd betaald kan te-
rugvorderen, niet ten grondslag ligt de gedachte, dat de verkoper behoort te 
worden hersteld in den toestand, waarin hij verkeerde voordat hij de nietige 
overeenkomst had uitgevoerd, doch de gedachte, dat de koper ten nadele van 
den verkoper ongerechtvaardigd zou worden verrijkt, indien hij zou behouden 
wat hij ingevolge de nietige overeenkomst van den verkoper heeft ontvangen;
dat de koper slechts dan verrijkt is, indien hij in het bezit is gekomen van de 
verkochte zaken of van de tegenwaarde daarvan.”

De grondslag voor de actie was niet het herstel in de oude toestand, maar het 
wegnemen van een ongerechtvaardigde verrijking bij de wederpartij. De tegen-
vordering van de verkoper strandde. Van Egmond had weliswaar alles gedaan 
waartoe de nietige overeenkomst hem verplichtte, maar dit had niet geleid tot 
een vermogensvermeerdering bij de koper. Hier was pas sprake van op het mo-
ment dat de bloembollen in het bezit waren gekomen van Michels. Aangezien 
de bloembollen al bij aankomst op het station waren geconfisqueerd, was hier 
geen sprake van. Pas na feitelijke levering aan Michels werden de bloembollen 
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onderdeel van zijn vermogen. Het risico voor de in beslag genomen goederen 
werd door de Hoge Raad bij de verkoper gelegd. Hij moest de ontvangen koop-
som terugbetalen, terwijl hij zelf geen tegenvordering had. 

5.19 Over waardevergoeding en gemaakte afspraken

Het lastige aan de casus in het arrest NBI/Van Egmond, was dat één van de 
prestaties aan het rechtsverkeer was onttrokken.100 De bollen waren gecon-
fisqueerd en konden niet meer worden teruggevorderd. Hierdoor moest een 
keuze worden gemaakt en werd één van de partijen benadeeld. De Hoge Raad 
kende alleen de koper een vordering uit onverschuldigde betaling toe. Een 
andere oplossing, waarbij ook de verkoper een vordering uit onverschuldigde 
betaling kon instellen, was in mijn ogen te prefereren geweest. Van Egmond 
had de bollen op de afgesproken plek afgeleverd en deze prestatie hoorde op 
geld te worden gewaardeerd.

Als de overeenkomst geldig was geweest, zou de prestatie van de verkoper als 
nakoming gelden. De overeenkomst tussen Michels en Van Egmond was echter 
ongeldig. Bij de vraag of kon worden teruggevorderd, kwam de prestatie van de 
verkoper, bestaande uit aflevering van de bollen op het station, mijns inziens 
voor waardevergoeding in aanmerking. Koper Michels had voor déze prestatie 
een geldbedrag over. Hij had de bloembollen weliswaar niet in eigendom of 
zelfs maar in bezit verkregen, maar de prestatie waar hij voor wilde betalen, 
was wel verricht. 

Hiervoor is wel een andere benadering nodig dan die van de Hoge Raad. De 
bedingen in een nietige overeenkomst moeten niet als ‘principieel irrelevant’ 
worden beschouwd, als het de vordering uit onverschuldigde betaling betreft. 
Zij moeten worden betrokken bij de toepassing van art. 1395 OBW. De uitvoe-
ring van de nietige overeenkomst heeft ertoe geleid dat partijen aansprakelijk 
zijn op grond van onverschuldigde betaling. Diezelfde overeenkomst moet in 
acht worden genomen bij het afwikkelen van de feitelijke toestand. De leve-
ring van de bloembollen, die conform de nietige overeenkomst “af schuur” had 
plaatsgevonden, was een prestatie die op waarde kon worden geschat. De voor 
deze bollen ontvangen koopsom kon hiermee worden verrekend.

De aansprakelijkheid dient aan de hand van het nietige contract te worden vast-
gesteld. Er wordt dan niet objectief gekeken naar de daadwerkelijke vermeer-
dering van het vermogen van de ontvanger. Michels en Van Egmond hadden 
afgesproken dat de gesmokkelde waar geleverd moest worden door de bollen 
‘af schuur’, dat wil zeggen, op een station af te leveren. Op dat moment was de 

100. HR 4 december 1953, NJ 1954, 374.
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levering door de verkoper voltooid en daarna lag het risico bij de koper. Dit 
was het gevolg van het leveringsbeding tussen partijen. De koper was door deze 
levering weliswaar nog geen bezitter en eigenaar geworden,101 maar hoorde 
vanaf dat moment wel het risico te dragen voor bijvoorbeeld het tenietgaan of 
de inbeslagname van de bloembollen. Verder was er geen sprake van dat de 
smokkelende verkoper Van Egmond zo geld zou verdienen aan zijn transacties 
met de vijand. Er was hem namelijk een boete opgelegd voor zijn handel tij-
dens de oorlog. De toekenning van een vordering tot waardevergoeding hoefde 
geenszins het behoud van de onrechtmatig verkregen verdiensten te betekenen. 
De Staat kon er via strafrechtelijk ingrijpen voor zorgen dat de smokkelaar niets 
aan zijn illegale handel overhield.102

5.20 Afwezigheid van verrijking: het arrest SVB/Stichting 
St. Jansgeleen

De actie uit onverschuldigde betaling is gericht op de ongedaanmaking van 
een verrijking. Doordat de ontvanger zonder rechtsgrond een prestatie heeft 
ontvangen, is hij in beginsel aansprakelijk tot teruggave, terugbetaling of waar-
devergoeding. De verrijking staat vast op het moment van ontvangst van een 
prestatie. Wat de ontvanger bijvoorbeeld met onverschuldigd ontvangen geld 
doet, is niet van belang. Op dit uitgangspunt werd een uitzondering gemaakt in 
het arrest SVB/Stichting St. Jansgeleen.103 Hierin was door de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) ouderdomspensioen en invaliditeitsrente uitgekeerd aan een 
kliniek, de Stichting St. Jansgeleen. In deze kliniek werd meneer Gulikers ver-
pleegd. Hij had, net als veel andere patiënten, volmacht aan de kliniek verleend 
om uitkeringen in ontvangst te nemen. De SVB betaalde ook enige maanden 
na de dood van Gulikers door. Pas een half jaar na zijn overlijden meldde de 
Stichting het overlijden en stopten de betalingen. In de tussentijd had de kliniek 
de ontvangen uitkeringen op verzoek van de notaris aan de erven van Gulikers 
doorbetaald. De SVB had een half jaar doorbetaald aan de Stichting en vorder-
de dit bedrag op grond van onverschuldigde betaling terug. 

De Stichting had aangevoerd dat zij niet was verrijkt door de betalingen, omdat 
zij het geld had uitgekeerd aan de erven. Deze stelling kon volgens de Hoge 
Raad in haar algemeenheid niet worden aanvaard. De onverschuldigd betaalde 
bedragen waren in het vermogen van de Stichting gevloeid en op grond hiervan 
bestond in beginsel aansprakelijkheid. Als hoofdregel gold dat er moest wor-
den terugbetaald, “onverschillig of de ontvanger door de betaling al of niet is 

101. Hierover de conclusie van Eggens bij HR 4 december 1953, NJ 1954, 374 (NBI/Van 
Egmond).

102. Uitgebreid over dit strafrechtelijke ingrijpen, par. 6.27 e.v.
103. HR 31 maart 1978, NJ 1978, 363.
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verrijkt.”104 In het arrest werd echter een uitzondering gemaakt op de hoofdregel. 
Er werd geoordeeld dat de Stichting te goeder trouw het geld had afgedragen 
aan de erven Gulikers: 

“Het vorenstaande brengt mee dat SVB het recht heeft behouden de onverschul-
digd betaalde bedragen van de Stichting terug te vorderen indien de Stichting 
ten tijde van de afdracht van die gelden wist of behoorde te weten dat die 
bedragen onverschuldigd waren betaald.”

Degene die onverschuldigd betaalt kan terugvorderen, tenzij de ontvanger niet 
is verrijkt en de wegval van de verrijking gezien de omstandigheden niet voor 
zijn risico hoort te komen.105 Door de afdracht te goeder trouw kon de Stichting 
niet worden aangesproken tot terugbetaling. Hierdoor werd een uitzondering 
geformuleerd op de regel dat degene die onverschuldigd had ontvangen, moest 
teruggeven of terugbetalen. Deze uitzondering is gekoppeld aan de niet meer 
aanwezige verrijking bij de ontvanger. Het uitgangspunt dat de ontvanger aan-
sprakelijk was voor hetgeen hij had verkregen en niet voor wat nog bij hem 
resteerde, werd opzijgezet. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat een ‘onschul-
dige’ ontvanger die zelf niet is verrijkt, maar te goeder trouw heeft afgedragen, 
niet aansprakelijk hoort te zijn. Deze uitkomst had voor de SVB tot gevolg 
dat zij de doorbetaalde gelden van de erven moest proberen terug te vorde-
ren. Het risico dat deze derden spoorloos waren of failliet zouden gaan, rustte 
daardoor op de SVB en niet op de kliniek. Deze risicoverdeling is in mijn ogen 
niet terecht: de kliniek had het overlijden van de uitkeringsgerechtigde kunnen 
doorgeven. Daarentegen had zij de bedragen aan de erven doorbetaald. Het is 
passend dat de kliniek onder deze omstandigheden de doorbetaalde bedragen 
zelf zou moeten terugvorderen.

Het argument dat een verrijking is weggevallen hoort alleen in uitzonderlijke 
gevallen te slagen als onverschuldigd een prestatie is verricht. De ontvangst 
van een zonder rechtsgrond verrichte prestatie betekent een verrijking en in 
beginsel tot een verplichting tot restitutie. Voor bijvoorbeeld handelingsonbe-
kwamen is een uitzondering denkbaar. Als een kind een onverschuldigd betaald 
geldbedrag heeft ontvangen en grotendeels heeft uitgegeven, hoort het beperkt 
aansprakelijk te zijn.106 De zaak SVB/Stichting St. Jansgeleen laat zien dat een 

104. Het lijkt mij zoals gezegd juister om aan te nemen dat de ontvanger van een zonder 
rechtsgrond gedane betaling per definitie is verrijkt. 

105. Zie de noot van Brunner bij HR 1 februari 1985, NJ 1986, 375.
106. Zoals thans bepaald in art. 6:209 BW op grond waarvan handelingsonbekwame 

slechts hoeft terug te betalen “voor zover het ontvangene hem tot werkelijk voor-
deel heeft gestrekt”.
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tussenschakel die ontvangen geld te goeder trouw heeft doorbetaald, eveneens 
aan een plicht tot terugbetaling kan ontkomen.107 

5.21 Omvang van de aansprakelijkheid: over subjectieve 
waardebepaling

Een partij die onverschuldigd presteerde, had volgens vaste rechtspraak de mo-
gelijkheid op grond van art. 1395 OBW terug te vorderen. De condictie kon zich 
op verschillende soorten prestaties richten. Ten eerste kon de teruggave van een 
zaak worden geëist, ten tweede de terugbetaling van een geldsom en ten derde 
waardevergoeding van een dienst.108 

Als de onverschuldigd verrichte prestatie een dienst inhoudt, is feitelijke te-
ruggave uitgesloten en moet de waarde van de prestatie worden vergoed. De 
rechter dient dan de waarde van de verrichte prestatie te bepalen en hij kan 
deze taxatie op twee wijzen maken. Hij kan de hoogte van de vordering laten 
afhangen van de waarde die de verrichte prestatie in het economisch verkeer 
toekomt; dit wordt de objectieve waardebepaling genoemd. Er wordt dan ge-
keken wat normaal gesproken de waarde van de verrichte prestatie is. Het is 
ook mogelijk een onverschuldigd verrichte prestatie subjectief te waarderen. De 
waarde van de prestatie wordt dan bepaald aan de hand van het door partijen 
overeengekomen bedrag. Er wordt niet gekeken naar de waarde die de prestatie 
normaal heeft, maar er wordt aangesloten bij de partij-afspraak. De subjectie-
ve waardebepaling verdient wat mij betreft de voorkeur.109 Als partijen tot de 
uitvoering van een ongeldig contract zijn overgegaan, hebben zij zelf over het 
algemeen de waarde van de prestatie bepaald, door een tegenprestatie overeen 
te komen. Bij de terugvordering op grond van onverschuldigde betaling kan 
hier rekening mee worden gehouden.

In de rechtspraak zijn regelmatig de afspraken in een nietige overeenkomst 
bij de waardebepaling van een onverschuldigd verrichte dienst gebruikt. Van 
subjectieve waardebepaling was bijvoorbeeld sprake in de arresten Van de San-
de/De Zeeuw en Scheltens/Idema.110 De prestatie van de verhuurder werd in 
deze beide arresten op de overeengekomen waarde geschat. Ook de Haagse 

107. De rechtsregel uit het arrest is gecodificeerd in art. 6:204 lid 2 NBW dat luidt: 
“Degene die namens een ander, maar onbevoegd een niet aan die ander verschul-
digde geldsom heeft ontvangen, is van zijn verplichting tot teruggave bevrijd, voor 
zover hij die geldsom aan die ander heeft doorbetaald in een periode waarin hij 
redelijkerwijze met die verplichting geen rekening behoefde te houden.”

108. Vgl. de prestaties die worden genoemd in art. 6:203 NBW.
109. Zie ook G. Hamaker, p. 149 e.v.
110. HR 7 november 1935, NJ 1936, 239 en HR 25 juni 1937, NJ 1937, 1128; hierover par. 

5.8 e.v.
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Rechtbank ging tot subjectieve waardebepaling over bij de vordering van een 
corrupte ambtenaar.111 Door zijn bemiddeling waren opdrachten aan een bedrijf 
gegund. Het is ondoenlijk zo’n prestatie objectief te waarderen. Hier kan geen in 
het economische verkeer gebruikelijke waarde aan worden verbonden. Als de 
rechter dit zou doen, moet hij eerst schatten voor hoeveel geld de gemeentelijke 
directeur van een theater normaal wordt omgekocht en hoeveel opdrachten 
de omkoper hierdoor in de wacht heeft gesleept. Deze prestatie moet vervol-
gens op waarde worden geschat. De objectieve waardering is in dit geval niet 
werkbaar, want er is geen vergelijking met voldoende andere gevallen mogelijk.

Ook in het geval dat een onwettige prestatie gebruikelijker is, verdient de subjec-
tieve waardebepaling mijns inziens de voorkeur. Stel dat een aannemer bereid is 
een bouwproject ‘zwart’ uit te voeren voor ƒ 4.000, terwijl de aannemingsover-
eenkomst door de belastingontduiking een verboden strekking heeft en nietig 
is. Voor welk bedrag heeft de aannemer een vordering uit onverschuldigde 
betaling als hij de klus heeft uitgevoerd, maar de aanneemsom niet is betaald? 

Mijns inziens hoort de aannemer het afgesproken bedrag van ƒ 4.000 van zijn 
opdrachtgever op te kunnen eisen. Een objectieve waardebepaling kan tot toe-
kenning van een ander bedrag leiden. Denkbaar is dat de klus door de beoogde 
belastingontduiking goedkoper dan normaal kon worden uitgevoerd. Als een 
aanneemsom van ƒ 5500 voor dit bouwproject gebruikelijk was, zou een rechter 
dit bedrag moeten gebruiken bij een objectieve waardebepaling. De verhuur-
der zou dan, naast het afgesproken bedrag, recht hebben op bijbetaling van 
ƒ 1500. De onderlinge afspraken worden aan de kant geschoven en vervangen 
door een rechterlijke schatting. Een andere objectieve berekening is ook mo-
gelijk. Denkbaar is dat de uitgevoerde klus meestal goedkoper is, bijvoorbeeld 
ƒ 3.000. Wederom zou de rechter kunnen afwijken van de partij-afspraak. Hij 
kan oordelen dat partijen de verboden prestatie op een te hoog bedrag hebben 
gewaardeerd. Vervolgens hoeft de opdrachtgever ‘maar’ ƒ 3.000 te betalen voor 
het verrichte werk, terwijl hij hiervoor een bedrag van ƒ 4.000 had toegezegd. 
Hij krijgt aldus een korting van ƒ 1.000. 

Zoals gezegd kan een rechter in mijn ogen bij de beoordeling van een vordering 
uit onverschuldigde betaling het beste uitgaan van de gemaakte afspraken.112 
Een nadere beoordeling van het gedrag van partijen in bovenstaand voorbeeld 
kan het beste plaatsvinden via de belastingwetgeving. Langs deze weg kunnen 
partijen worden bestraft voor de begane wetsovertreding. Bij bovenstaande 
aannemingsovereenkomst kan op twee wijzen de rechterlijke waardebepaling 
in de plaats treden van de nietige partij-afspraak. De rechter wijkt af van het 

111. Rb. Den Haag 1 april 1953, NJ 1953, 775; hierover par. 5.17.
112. Hierover uitgebreid par. 6.9 e.v.
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door partijen gekozen evenwicht en moet ondertussen een onderzoek doen 
naar de gebruikelijke waarde van de prestatie. Waarom zou een rechter niet 
afgaan op de afspraken die partijen zelf hebben gemaakt? Dit is precies wat 
hij doet, wanneer hij vorderingen uit onverschuldigde betaling over en weer 
toekent, waarna verrekening plaatsvindt. Bij de illegale verhuur van een café, 
of de gunstige adviezen van een corrupte ambtenaar, bepaalde de rechter de 
waarde van de onwettige prestatie subjectief.113 De rechter keek niet of het door 
partijen overeengekomen bedrag ‘marktconform’ was.

Een argument dat tegen de subjectieve berekeningsmethode kan worden aan-
gevoerd, is dat hierdoor belang wordt gehecht aan een nietige afspraak. De 
hoogte van de vordering uit onverschuldigde betaling is namelijk afhankelijk 
van een beding in een ongeldige overeenkomst. Als één van de partijen presteert 
en vervolgens waardevergoeding vordert, houdt dit in feite een vordering tot 
nakoming in.114 De partij die heeft gepresteerd, vordert precies het afgespro-
ken bedrag, via de ‘omweg’ van de onverschuldigde betaling. De aannemer uit 
het voorbeeld kan gewoon het afgesproken bedrag van ƒ 4.000 opeisen. Het 
maakt hem niet uit of hij het geld met een actie tot nakoming of op grond van 
onverschuldigde betaling verkrijgt. Inderdaad gaat de rechter dan uit van een 
prijsafspraak die hij even daarvoor nietig heeft verklaard. Dit is echter de beste 
weg om de ontstane situatie af te wikkelen. Er is niets op tegen het nietige con-
tract bij de ongedaanmaking als uitgangspunt te nemen. Hamaker benadrukte 
in dit verband terecht de 

‘verwantschap tussen de afwikkeling van onverschuldigd gedane prestaties en 
de afwikkeling van een geldige overeenkomst’.115 

Een voorbeeld van deze verwantschap is de subjectieve waardebepaling van 
onverschuldigd verrichte prestaties. Een nietig contract hoeft niet te worden 
nagekomen. Als nakoming plaatsvindt, dienen de gemaakte afspraken mijns 
inziens een belangrijke rol te spelen. Zij kunnen worden gebruikt om te toetsen 
in hoeverre is ‘nagekomen’. Als een partij jarenlang op grond van een nietig 
contract geld heeft ontvangen, maar niet de in datzelfde contract voorziene 
tegenprestatie heeft verricht, komt hem geen vordering toe.116 Daarom moet 

113. Zie HR 7 november 1935, NJ 1936, 239 (Van de Sande/De Zeeuw); HR 25 juni 1937, 
NJ 1937, 1128 (Scheltens/Idema) en Rb. Den Haag 1 april 1953, NJ 1953, 775.

114. Vgl. Van Kooten, p. 109. Zie ook J. Kortmann/C.H. Sieburgh, ‘Handhaving door 
Nederlands privaatrecht’, Preadviezen voor de Vereniging voor de vergelijkende 
studie van het recht van België en Nederland, Den Haag 2009, p. 268. Vgl. par. 6.11.

115. G. Hamaker, p. 125.
116. Vgl. de casus uit Rb. Assen 23 oktober 1984, NJ 1985, 829. Hierin was niet gebleken 

dat een omgekochte werknemer een tegenprestatie had verricht. Zodoende kwam 
hem geen actie uit onverschuldigde betaling toe.
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een rechter indien nodig kijken in hoeverre een partij een nietige overeenkomst 
heeft uitgevoerd. De daadwerkelijk verrichte prestatie komt voor vergoeding 
in aanmerking.117

5.22 Uitzonderingen op de subjectieve waardebepaling

In een aantal gevallen kan of hoort de waarde van een onverschuldigd ver-
richte dienst niet subjectief te worden berekend.118 Ten eerste is subjectieve 
waardeberekening onmogelijk als partijen zelf geen prijs hebben vastgesteld 
voor de ongeoorloofde prestatie. Ten tweede is subjectieve waardeberekening 
bezwaarlijk als partijen een wettelijk vastgesteld bedrag hebben overschreden 
bij de vaststelling van de prijs. Ten derde kan de overeengekomen waarde van 
een prestatie onder invloed van een wilsgebrek tot stand zijn gekomen.

Allereerst is de subjectieve methode uitgesloten als partijen geen afspraak over 
een vergoeding hebben gemaakt. Dan moet de waarde van de prestatie objectief 
worden berekend. Voor de koopovereenkomst is dit thans bepaald in art. 7:4 
BW. Als er geen prijs voor een geleverde zaak is overeengekomen, moet er een 

“redelijke prijs” voor de zaak worden betaald. De koper dient dan een gangbare 
prijs voor de zaak te betalen. Bij een onverschuldigd verrichte prestatie is een 
objectieve waardebepaling ook mogelijk. Bij gebrek aan een partij-afspraak 
moet de rechter zelf de ongeoorloofde prestatie op waarde schatten. Deze ob-
jectieve waardebepaling betekent dat de rechter bijvoorbeeld de waarde van 
illegaal verrichte werkzaamheden moet vaststellen. 

De tweede grens aan de subjectieve waardeberekening is, als de partij-afspraak 
wordt doorkruist door een wettelijke grens. Hier is bijvoorbeeld sprake van als 
iemand een zaak heeft verhuurd voor een bedrag van ƒ 1000, terwijl de wet 
een maximumbedrag van ƒ 750 voorschrijft. Deze wettelijke grens werkt door 
bij de terugvordering. Als door de overschrijding van het prijsmaximum de 
overeenkomst geheel nietig wordt verklaard, mag de waardevergoeding voor de 
verhuur niet subjectief worden vastgesteld. De wettelijke prijsbepaling moet in 
zo’n geval voorrang krijgen boven de partij-afspraak. De ‘omweg’ van de onver-
schuldigde betaling mag niet leiden tot schending van de wet. Het resultaat in 
bovenstaand voorbeeld is dat de huurder het betaalde bedrag van ƒ 1000 als on-
verschuldigd betaald kan terugvorderen. De prestatie van de verhuurder wordt 
op ƒ 750 gewaardeerd en de huurder krijgt na verrekening ƒ 250 terugbetaald.

117. Verder moet mijns inziens bij de afwikkeling rekening worden gehouden met an-
dere bedingen in de nietige overeenkomst, zoals het leveringsbeding dat centraal 
stond in HR 4 december 1953, NJ 1954, 374 (NBI/Van Egmond); zie par. 5.19.

118. Zie ook G. Hamaker, p. 150.
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Het kan wenselijk zijn de huurovereenkomst niet geheel nietig te verklaren. De 
rechter kan beslissen de overeenkomst partieel nietig te verklaren en alleen het 
deel van de huurprijs, dat boven het wettelijk maximum uitkomt, als ongeldig 
te beschouwen. Dit heeft voor de huurder het voordeel dat hij de zaak kan 
blijven huren. Het resultaat van de partiële nietigheid is dat de huurder het te 
veel betaalde bedrag van ƒ 250 als onverschuldigd betaald kan terugvorderen. 

Ten derde kan de waarde van de prestatie onder invloed van een wilsgebrek tot 
stand zijn gekomen.119 Meijers heeft deze categorie als gevallen van ‘onredelijke 
beïnvloeding’ omschreven.120 Iemand heeft bijvoorbeeld tien maanden lang een 
bedrag van € 100 aan zijn buurman betaald om zijn overspel verborgen te hou-
den.121 Nadat het gevaar is geweken, kan de afgeperste een bedrag van € 1000 als 
onverschuldigd betaald terugvorderen. De buurman heeft geen tegenvordering. 
Hij kan niet aanvoeren dat hij zonder rechtsgrond een prestatie heeft verricht, 
die op een bedrag van € 1000 moet worden geschat. Hij heeft de betalingen 
afgeperst en geen prestatie verricht die voor waardevergoeding in aanmerking 
komt. De gemaakte afspraken moeten buiten beschouwing worden gelaten en 
de waarde van de verzwijging moet op nihil worden getaxeerd. Een vergelijkba-
re casus biedt de reeds besproken gekochte echtscheiding:122 de echtgenote die 
zich ‘vrijkocht’ uit haar huwelijk hoort te kunnen terugvorderen, terwijl de man 
misbruik van zijn positie maakte en geen rechtens relevante prestatie verrichtte.

5.23 Invloed van de redelijkheid en billijkheid op terugvordering: 
het arrest Ziekenfondsen/Klijssen

In de Nederlandse rechtspraak werd van oudsher een actie uit onverschuldigde 
betaling toegekend aan degene die een nietige overeenkomst had uitgevoerd, 
zonder dat diens gedrag invloed had op de mogelijkheid terug te vorderen. 
Door de werking van de goede trouw is in een enkel geval de vordering uit 
onverschuldigde betaling ontzegd aan een partij. De gerechtvaardigde belangen 
van de wederpartij dienen bij de terugvordering in acht te worden genomen. 
Of in moderne termen: terugvordering kan worden geweigerd als toekenning 
hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.123 
De Hoge Raad weigerde terugvordering in het arrest Ziekenfondsen/Klijssen, 
omdat een beroep op art. 1395 OBW in strijd was met de goede trouw.124 In 

119. Deze mogelijkheid zou tijdens de beraadslagingen voor het nieuw BW aan bod 
komen; PG Boek 6, p. 818.

120. Meijers 1937, p. 298.
121. Vgl. voor het Romeinse recht D. 12,5,4,pr. 
122. HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 804.
123. Vgl. art. 6:2 lid 2 BW.
124. HR 5 november 1982, NJ 1984, 125. Zie ook J.B.M. Vranken, ‘Nietige overeenkom-

sten binden tot wat de goede trouw meebrengt’, NJB 1990, p. 486.
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deze zaak was een zogenaamde tariefovereenkomst tussen ziekenfondsen en 
apothekers gesloten. Hierbij ontbrak de wettelijk vereiste goedkeuring van de 
Ziekenfondsraad. Door het schenden van deze verplichting was de overeen-
komst nietig. 

Tussen partijen was in 1968 een wijze van prijsberekening voor geneesmiddelen 
afgesproken die in strijd was met de Ziekenfondswet. Jaarlijks werd op grond 
van deze wet een landelijke Tariefovereenkomst tussen organisaties van zieken-
fondsen en apothekers gesloten. Apothekers verstrekten medicijnen aan zieken-
fondspatiënten en werden op basis van de overeengekomen tarieven vergoed 
door de ziekenfondsen. Om de kosten voor geneesmiddelen binnen de perken 
te houden, wilden ziekenfondsen in de jaren ’60 met goedkopere vervangende 
geneesmiddelen gaan werken. Deze substituten, genaamd loco’s, waren gelijk-
waardig aan de reguliere geneesmiddelen, de duurdere spécialités. 

Voor de substituten mocht op grond van de Tariefovereenkomst alleen de 
kostprijs worden gedeclareerd door de apothekers. De apothekers gingen hier 
niet mee akkoord en dreigden alleen met de duurdere reguliere medicijnen 
te werken. Voor afwijkende afspraken was op grond van de wet goedkeuring 
van de Ziekenfondsraad vereist.125 Tussen enkele Brabantse ziekenfondsen en 
apothekers werd zonder deze goedkeuring een prijsafspraak gemaakt: in een 
onderlinge tariefovereenkomst vond berekening zogenaamd op basis van de 
kostprijs plaats, terwijl de ziekenfondsen in werkelijkheid een hoger bedrag aan 
de apotheken vergoedden. Met deze afspraak handelden partijen in strijd met 
op de Ziektefondsenwet gebaseerde landelijke Tariefovereenkomst. 

Nadat enkele jaren de overeengekomen bedragen voor de loco’s werden ge-
declareerd en vergoed, vorderden de ziekenfondsen het teveel betaalde terug. 
Het hof oordeelde dat zij dit recht hadden verwerkt. Van 1971 tot 1975 hadden 
de ziekenfondsen de declaraties voldaan. Zij kwamen hier pas in 1976 op terug 
na jarenlang, ‘wellicht met tegenzin’, de overeengekomen declaratiemethode 
te hebben gevolgd. Door de jarenlang ingenomen houding was bij de apothe-
kers het vertrouwen gewekt dat de ziekenfondsen hier niet meer op zouden 
terugkomen. 

De Hoge Raad liet het arrest van het hof in stand: voorop gesteld werd dat aan 
een beroep op rechtsverwerking om terug te vorderen zware eisen werden ge-
steld. In beginsel kwam de ziekenfondsen een vordering uit onverschuldigde 
betaling toe om het teveel betaalde terug te vorderen. De fondsen hadden in de 
gegeven omstandigheden echter het recht verwerkt om terugbetaling te eisen: 

125. Op grond van art. 46 van de Ziektefondsenwet.
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“Het moet aldus worden begrepen dat de ziekenfondsen in de gegeven om-
standigheden in verband met de door hen gedurende vele jaren ingenomen 
houding en het daardoor bij de apothekers gewekte vertrouwen, in 1976 in 
zoverre niet meer op die houding konden terugkomen dat zij toen niet meer 
konden terugvorderen wat zij over de afgelopen jaren zonder voorbehoud 
hadden voldaan.”

De ziekenfondsen hadden zich zo gedragen dat de apothekers ervan uit moch-
ten gaan dat zij geen terugbetaling meer zouden eisen. Hoewel de declaraties 
wellicht met tegenzin waren voldaan, hadden de ziekenfondsen door zonder 
voorbehoud jarenlang betalingen te verrichten het recht op terugbetaling ver-
werkt. Uit het arrest Ziekenfondsen/Klijssen blijkt dat de vordering uit onver-
schuldigde betaling aan de beperkende werking van de goede trouw onderhevig 
was.126

De Hoge Raad legde terecht een zware maatstaf aan om terugvordering van 
een onwettige betaling wegens rechtsverwerking te weigeren.127 Mijns inziens 
werd echter ten onrechte aangenomen dat in deze zaak aan de zware eisen voor 
rechtsverwerking was voldaan. Het recht op terugvordering moet door bepaald 
gedrag zijn verwerkt. Hiervan is sprake als de ziekenfondsen vertrouwen bij de 
apothekers hadden gewekt dat zij onwettige betalingen niet zouden terugvorde-
ren. De ziekenfondsen hadden enkel jarenlang ten onrechte declaraties voldaan. 
Zij hadden niet de schijn gewekt het instellen van een actie uit onverschuldigde 
betaling achterwege te zullen laten. Zoals annotator Brunner opmerkt, is het 
niet aanvaardbaar dat na de enkele vrijwillige voldoening van een rechtens 
niet verschuldigde prestatie terugvordering in strijd met de goede trouw is.128 
Aan nietige overeenkomsten wordt in talloze gevallen vrijwillig voldaan. Deze 
voldoening zegt niets over later in te stellen vorderingen uit onverschuldigde 
betaling, ook niet als terugvordering pas na vele jaren plaatsvindt. 

De partijen die door een verbintenis uit onverschuldigde betaling zijn ‘geketend’ 
staan in een rechtsverhouding die door de goede trouw wordt beheerst. Zij zijn 
crediteur en debiteur en moeten rekening houden met elkaars belangen. Het is 

126. Zie ook de noot van Brunner bij HR 5 november 1982, NJ 1984, 125 (Ziekenfondsen/
Klijssen).

127. Vgl. Van Kooten, p. 115 e.v., die spreekt van “een verzwaarde vorm van de onaan-
vaardbaarheidstoets van art. 6:2 lid 2 BW.” 

128. Noot bij HR 5 november 1982, NJ 1984, 125.
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denkbaar dat een partij afstand doet van de mogelijkheid terug te vorderen.129 
Ook kan iemand zich zo gedragen ten opzichte van de wederpartij dat deze 
ervan mag uitgaan dat geen actie meer wordt ingesteld. 

Als de ziekenfondsen de apothekers hadden gedwongen om een onwettig de-
claratiestelsel te aanvaarden, zou dit een reden kunnen zijn om geen terug-
vordering toe te staan wegens strijd met de goede trouw. In de onderhavige 
zaak hadden de apothekers echter gedreigd de duurdere geneesmiddelen te 
verstrekken, als men niet ‘extra’ kon declareren voor de goedkopere substituten. 
De ziekenfondsen waren hier akkoord mee gegaan en hadden schoorvoetend 
de hogere bedragen voor de loco’s vergoed. De Hoge Raad benadrukte dat uit-
eindelijk zonder voorbehoud jarenlang te hoge declaraties waren voldaan. Het 
niet-maken van een ondubbelzinnig voorbehoud en het jarenlang voldoen van 
te hoge declaraties werden beschouwd als gedrag dat terugvordering in de weg 
stond. 

De apothekers hadden jarenlang te hoge bedragen ontvangen voor de verstrek-
king van loco’s. Er moeten bijzondere omstandigheden zijn om een vordering 
dan te weigeren en mijns inziens waren deze omstandigheden in dit arrest niet 
aanwezig. Het jarenlang uitvoeren van een nietige overeenkomst is niet onge-
bruikelijk en is niet voldoende voor rechtsverwerking. Als vooral tijdsverloop 
een factor is, is het leerstuk der bevrijdende verjaring aangewezen om te late 
terugvordering een halt toe te roepen.

5.24 Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk is de vordering uit onverschuldigde betaling onder het oud BW 
uitgebreid aan de orde gekomen. Hierbij is steeds de verhouding tussen twee 
partijen bij een nietige overeenkomst bekeken. De grondslag van deze actie 
is het wegnemen van een ongegronde verrijking die is ontstaan omdat zon-
der rechtsgrond een prestatie is verricht. Het vermogensrechtelijke evenwicht 
tussen partijen wordt weer hersteld door middel van toekenning van acties 
uit onverschuldigde betaling. De Hoge Raad heeft consequent terugvordering, 
volgend op de uitvoering van een nietige overeenkomst, toegestaan op grond 
van art. 1395 OBW. Hiertoe zijn twee belangrijke stappen gezet.

129. Hiervan was sprake in Rb. Assen 21 oktober 1952, NJ 1953, 339. In deze zaak was bij 
de verkoop van een bouwterrein een deel van de koopsom ‘onder tafel’ voldaan, 
dat wil zeggen zwart betaald. Hierdoor was de koopovereenkomst nietig. De ver-
koper kon de grond echter niet terugvorderen. De rechtbank oordeelde dat de hij 
ondubbelzinnig blijk had gegeven van zijn wil om afstand van dit recht te doen.
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Ten eerste werd art. 1395 OBW zo uitgelegd, dat de condictie niet langs een mo-
rele meetlat werd gelegd. Het gedrag van de eisende partij werd niet betrokken 
bij de terugvordering. De ongeldigheid van de overeenkomst leidde automa-
tisch tot toepassing van art. 1395 OBW. De uit het Romeinse recht afkomstige, 
dan wel op het Romeinse recht gebaseerde adagia, werden hierbij afgewezen. 
De in pari causa-regel en de nemo auditur-regel, waardoor terugvordering soms 
op morele gronden werd geweigerd, waren geen deel van het Nederlandse recht. 
Hierdoor bestond automatisch een vordering uit onverschuldigde betaling, als 
was vastgesteld dat een nietige overeenkomst was uitgevoerd. 

Ten tweede werd de condictie toegestaan aan elke prestant, ongeacht het soort 
prestatie dat hij had verricht. In de oudere rechtspraak kon alleen de persoon 
terugvorderen, die een prestatie bestaande uit een dare had verricht. In 1935 
werd dit Romeinsrechtelijke uitgangspunt verlaten en werd het toepassingsbe-
reik van de moderne condictie uitgebreid tot andersoortige prestaties.130 Onge-
acht het soort prestatie deed de uitvoering van een nietige overeenkomst een 
terugvorderingsrecht ontstaan. 

De Hoge Raad hield bij de ongedaanmaking geen rekening met de bedingen in 
de nietige overeenkomst.131 Deze zouden principieel irrelevant zijn. Deze ziens-
wijze lijkt mij juist voor zover het de mogelijkheid tot nakoming betreft, maar 
niet waar het de afwikkeling van de gevolgen van een uitgevoerde overeenkomst 
betreft. De nietige afspraken zijn er de oorzaak van dat partijen verbonden zijn. 
Bij de terugvordering moet hiermee rekening worden gehouden. De bepaling 
van de waarde van een onverschuldigd verrichte prestatie dient in beginsel te 
geschieden aan de hand van de tussen partijen gemaakte prijsafspraak, ook al 
is die nietig. Bij een prestatie die naar haar aard niet kan worden teruggegeven, 
maar waarvan de waarde moet worden vergoed, dient de waarde in beginsel 
subjectief te worden berekend. Een rechter kan beter de partij-afspraak vol-
gen dan zelf de ‘normale’ waarde van de prestatie vaststellen. Ook met overige 
bedingen over bijvoorbeeld de levering moet rekening worden gehouden. De 
‘nakoming’ van een nietige overeenkomst is immers de reden dat de vordering 
uit onverschuldigde betaling ontstaat.

De rechtspraak van de Hoge Raad is bekritiseerd, vanwege de keuze de condic-
tie op grond van art. 1395 OBW in principe toe te staan. De rechterlijke beoor-
deling van een vordering uit onverschuldigde betaling richtte zich enkel op de 
vraag óf onverschuldigd was betaald. De oorzaak van de onverschuldigdheid 
deed niet ter zake. De rechter keek niet naar het gedrag van de partijen, maar 
kende een vordering toe, als onverschuldigd een prestatie was verricht. Van een 

130. HR 7 november 1935, NJ 1936, 239 (Van de Sande/De Zeeuw).
131. Zie HR 4 december 1953, NJ 1954, 374 (Ned. Beheersinstituut/Van Egmond).
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zogenaamde ‘zedelijke toets’ wilde de Hoge Raad niet weten. De mogelijkheid 
om in speciale gevallen een uitzondering te maken werd niet open gehouden. 
Er werd geoordeeld dat de wet geen ruimte bood om op grond van de aard van 
de geschonden norm of het gedrag van partijen terugvordering te weigeren. 
Een groot aantal auteurs vond de aanpak van de Hoge Raad te ongenuanceerd 
en pleitte voor rechtsverfijning. Eén van deze auteurs was Meijers, de geestelijk 
vader van het nieuw BW. In het nieuwe wetboek werd een uitgebreidere rege-
ling over de onverschuldigde betaling opgenomen. In het volgende hoofdstuk 
komen de ‘nieuwe’ wettelijke regels en de uitleg die hieraan in de rechtspraak 
is gegeven uitgebreid aan de orde.
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TERUGVORDERING ONDER HET NIEUW BW

Op 1 januari 1992 is in Nederland een nieuw Burgerlijk Wetboek in 
werking getreden. In afdeling 6.4.2 hiervan is een uitgebreide regeling van 

de onverschuldigde betaling opgenomen. De afdeling kent in art. 6:203 BW als 
uitgangspunt dat zonder rechtsgrond verrichte prestaties voor terugvordering 
in aanmerking komen. In de daarop volgende bepalingen zijn hierop uitzon-
deringen geformuleerd. Zo bepaalt art. 6:211 lid 1 BW dat terugvordering in 
bepaalde gevallen is uitgesloten. 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe de afwikkeling van nietige overeen-
komsten onder het sinds 1992 geldende BW plaatsvindt.1 Terugvordering hoeft 
uiteraard pas te volgen als is vastgesteld dat zonder rechtsgrond is gepresteerd. 
De beoordeling van de geldigheid van een overeenkomst en de vraag naar te-
rugvordering geven tot verschillende overwegingen aanleiding. Bij de terugvor-
dering wordt de partijverhouding afgewikkeld. De vaststelling van de nietigheid, 
is een toetsing van de partij-afspraken aan ‘hogere’ belangen. Deze toetsing is 
door Hijma als volgt voorgesteld:2

“Wanneer een nietigheidsregel in het spel is, is niet alleen de ‘horizontale’ ver-
houding tussen partijen onderling aan de orde, maar evenzeer -ja eerder- de 

‘verticale’ verhouding tussen enerzijds de betrokkenen, en anderzijds het alge-
mene belang zoals dat aan het nietigheidsvoorschrift ten grondslag ligt. Dat 
andere, algemene, belang verlangt zijn zelfstandige rol.”

Een nietigheidsoordeel gaat aan terugvordering vooraf en door het oordeel 
staat vast dat eventuele prestaties zonder rechtsgrond zijn verricht. Het partijde-
bat spitst zich vaak toe op de vraag of de door partijen gesloten en uitgevoerde 
overeenkomst geldig is. Daarom wordt eerst kort gekeken naar de rechterlijke 
toetsing van de geldigheid van de overeenkomst en de vraag welke betekenis 
aan een nietigheidsoordeel toekomt. Daarna komen de wettelijke regels van 
art. 6:203 e.v. BW en de hierover gewezen rechtspraak uitgebreid aan de orde.

1. Zie ook uitgebreid H.J. van Kooten, Restitutierechtelijke gevolgen van ongeoorloofde 
overeenkomsten, Deventer 2002, p. 78 e.v.

2. J. Hijma, ‘Nietigheden in het vermogensrecht’, RM Themis 1992, p. 414.

zes
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6.1 Toetsing van overeenkomsten aan art. 3:40 BW3

De vraag naar nietigheid wordt in het Nederlandse recht bestreken door art. 
3:40 BW. Alle gevallen waarin een regel van geschreven of ongeschreven recht 
de geldigheid van een overeenkomst aantast, ‘komen binnen’ via dit artikel.4 
Een overeenkomst kan nietig worden verklaard als zij in strijd is met de wet, 
de goede zeden of de openbare orde. Bij toetsing aan art. 3:40 BW is over het 
algemeen een wettelijk verbod in het spel. Het komt zelden voor dat een over-
eenkomst in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, zonder dat tege-
lijk sprake is van strijd met de wet.5 Schending van de wet kan op drie wijzen 
worden aangenomen: het sluiten, de inhoud of de strekking van een overeen-
komst kan verboden zijn.6 Als één van de overeengekomen prestaties bij wet 
verboden is, heeft een overeenkomst een verboden inhoud. Hier is bijvoorbeeld 
sprake van als een strafbaar feit tot voorwerp van de overeenkomst is gemaakt. 
Bij de strekking gaat het om de voor partijen over en weer kenbare motieven 
dan wel de voorzienbare gevolgen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een ver-
voerovereenkomst is gesloten die onherroepelijk leidt door een gebied, waar op 
dat moment een vervoerverbod geldt.

Niet elke schending van de wet heeft nietigheid tot gevolg. Een overeenkomst 
met een verboden inhoud of strekking kan door de rechter in stand worden 
gelaten, als het slechts om een ‘lichte’ inbreuk op het recht gaat. Hijma schreef 
dat de behandeling van de overeenkomst met een verboden inhoud of strekking 
in de parlementaire geschiedenis van een ‘onmiskenbare ontwikkelingsgang’ 

3. Hierover bijvoorbeeld Asser/Hartkamp/Sieburgh 6-III, p. 277 e.v.; zie verder onder 
meer J. Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, Deventer 
1988; V. van den Brink, De rechtshandeling in strijd met de goede zeden, Den Haag 
2002; Z. Mansoor, Public policy and good morals: a comparative study in English 
and Dutch contract law, Groningen 2016.

4. Art. 3:40 BW wordt hier alleen besproken in verband met overeenkomsten. Het 
artikel is echter op alle rechtshandelingen van toepassing, zoals testamenten en 
opzeggingen. Hierover Van den Brink, p. 30 e.v. 

5. Deze grote rol van het geschreven recht kan worden verklaard door de hoge re-
geldichtheid; zie ook Van den Brink, p. 29. Hierdoor komt het zelden voor dat een 
overeenkomst in strijd met het ongeschreven recht is, zonder ook in strijd met de 
wet te zijn.

6. Er gaan al lange tijd stemmen op om art. 3:40 BW, of de uitleg hiervan, te ver-
eenvoudigen. Een voorstel van Van den Brink is om het onderscheid tussen het 
verrichten, de inhoud en de strekking van de rechtshandeling los te laten. Het 
‘totaalkarakter’ van de rechtshandeling en niet een deelaspect hiervan behoort 
in ogenschouw te worden genomen, zie Van den Brink, p. 25 e.v.; zie verder J.H. 
Nieuwenhuis, ‘Buena Vista’, AA 1985, p. 16.
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getuigt.7 Een overeenkomst met een onwettige inhoud of strekking werd door 
Meijers nog automatisch nietig geacht. Dit principiële standpunt werd tijdens 
de wetgevingsprocedure steeds verder verlaten en de lat voor nietigheid werd 
uiteindelijk hoog gelegd:8

“(…) de vraag die hier door de rechter moet worden beantwoord, is -kort sa-
mengevat- of de rechtshandeling wegens haar inhoud of de bedongen prestatie 
of hetgeen partijen met die rechtshandeling beogen, een inbreuk oplevert op zo 
fundamentele beginselen van de rechtsorde of van maatschappelijk behoren 
dat strijd met de openbare orde of de goede zeden moet worden aangenomen.”

Regeringscommissaris Snijders merkte bij de parlementaire behandeling van 
boek 3 BW op dat de wetgever vaak niet stilstaat bij de privaatrechtelijke gevol-
gen van zijn wetgeving.9 De vraag wat er met een overeenkomst, die in strijd is 
met een wettelijk verbod moet gebeuren, wordt aan de rechter overgelaten. Hij 
moet beoordelen of een overeenkomst met een verboden inhoud of strekking 
ook strijd met de openbare orde oplevert en nietig is op grond van art. 3:40 lid 1 
BW.10 De enkele strijd met een wet betekent niet dat de rechtsorde in het geding 
is. Er moeten speciale omstandigheden aanwezig zijn om een overeenkomst 
nietig te verklaren. 

6.2 Een genuanceerde toetsing bij onwettigheid: het arrest Esmilo/
Mediq

In 2012 wees de Hoge Raad het arrest Esmilo/Mediq en formuleerde hierin 
een aantal criteria die van belang zijn voor de beoordeling van een onwettige 
overeenkomst.11 Twee bedrijven hadden een samenwerkingsovereenkomst ge-
sloten teneinde gezamenlijk in medicijnen te handelen en deze te exporteren. 
In de samenwerking was gekozen voor de tussenkomst van apotheken, die de 
medicijnen aan de groothandel zouden doorverkopen. Deze afspraak was in 
strijd met de regels aangaande medicijnhandel en partijen waren zich bewust 

7. In zijn noot bij HR 7 april 2000, NJ 2000, 652. Uitgebreid over deze ontwikkeling, 
P.W. den Hollander, ‘De overeenkomst met een verboden inhoud of strekking en 
de hindernisbaan van de Hoge Raad’, NTBR 2013, p. 2 e.v.

8. Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Invoering boeken 
3, 5 en 6, Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen, W.H.M. Reehuis, E.E. Slob en 
C.J. van Zeben (red.), Deventer 1990, p. 1142.

9. PG Boek 3 Inv., p. 1138 e.v.
10. Vgl. HR 11 mei 2001, NJ 2002, 364 (OZF/AZL).
11. HR 1 juni 2012, NJ 2013, 172. Zie over dit arrest S.D Lindenbergh, ‘Leidt een bij 

wet verboden strekking zonder meer tot nietigheid?’ AA 2012, p. 740 e.v.; Den 
Hollander, p. 2 e.v.
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geweest van deze wetsovertreding.12 Het hof verklaarde de samenwerkingsover-
eenkomst daarom nietig. De Hoge Raad casseerde en noemde een viertal om-
standigheden aan de hand waarvan de geldigheid van de overeenkomst diende 
te worden beoordeeld:

“Een overeenkomst die in strijd komt met een zodanig verbod hoeft niet strijdig 
te zijn met de openbare orde. Daarom dient de rechter, indien een overeen-
komst verplicht tot een door de wet verboden prestatie, in zijn beoordeling of 
de overeenkomst op die grond in strijd is met de openbare orde in elk geval 
te betrekken welke belangen door de geschonden regel worden beschermd, of 
door de inbreuk op de regel fundamentele beginselen worden geschonden, of 
partijen zich van de inbreuk op de regel bewust waren, en of de regel in een 
sanctie voorziet, en daarvan in de motivering van zijn oordeel rekenschap af 
te leggen.”

De omstandigheid dat partijen hadden gekozen voor een wettelijk niet-toege-
stane samenwerkingsvorm, vormt slechts één aspect van deze toetsing. Drie 
andere omstandigheden moeten in het rechterlijk oordeel worden betrokken 
en deze hebben betrekking op de uitleg van de overtreden norm: de vraag is 
kortweg of schending van de regel tot nietigheid moet leiden, gezien de door de 
regel beschermde belangen en mogelijke andere sancties die aan de wetsover-
treders worden opgelegd. Het is goed denkbaar dat, als bij overtreding van de 
wet een boete kan worden opgelegd, deze sanctie afdoende is.13 Bij zijn oordeel 
moet de rechter als uitgangspunt de geschonden regel nemen en kijken welke 
belangen deze regel probeert te beschermen. Tegen deze achtergrond moet hij 
beoordelen hoe ernstig de gemaakte inbreuk is. Het Hof Den Haag oordeelde 
na terugverwijzing dat de samenwerking tussen Esmilo en Mediq geldig was.14 

Het arrest Esmilo/Mediq laat zien dat een overeenkomst in strijd met de wet 
niet spoedig nietig wordt verklaard. Ook als partijen op wetsovertreding aan-
stuurden, hoeft een overeenkomst in veel gevallen niet ongeldig te worden ver-
klaard. De rechtspraak van de Hoge Raad laat een ‘principieel open benadering’ 

12. Uitvoering van de overeenkomst was in strijd met art. 37c van het Besluit berei-
ding en aflevering van farmaceutische producten. Dit artikel schreef voor dat een 
groothandel alleen medicijnen mocht betrekken van een andere groothandel of 
fabrikant, maar niet van een apotheek. De regel beoogde om de medicijnstromen 
in Nederland inzichtelijk te maken; zie ook de conclusie van A-G Wissink bij het 
arrest Esmilo/Mediq, onder 3.20.3.

13. Duidelijk is dit overigens niet; er kan ook worden betoogd dat de aanwezigheid 
van een sanctie juist de ernst van de overtreding benadrukt en tot een nietigver-
klaring aanleiding geeft.

14. Hof Den Haag 16 september 2014, NJ 2014, 519.
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zien bij de toetsing van onwettige overeenkomsten.15 Er moet steeds aan de hand 
van een viertal omstandigheden worden beoordeeld of schending van de wet 
tot nietigheid leidt.16 De ontwikkelingen in de parlementaire geschiedenis en de 
rechtspraak laten zien dat een onwettige overeenkomst geenszins een ongeldige 
overeenkomst hoeft te zijn.17

6.3 Afdeling 6.4.2 BW: wettelijke regels van terugvordering18 

In het vervolg wordt er steeds van uitgegaan dat een nietige overeenkomst is uit-
gevoerd. Aan de orde komen voornamelijk overeenkomsten die van rechtswege 
nietig zijn op grond van art. 3:40 BW.19 Indien gevolg is gegeven aan een ongel-
dige overeenkomst, bestaat op grond van art. 6:203 BW recht op terugvordering:

1. Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerech-
tigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.20

2. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot 
teruggave van een gelijk bedrag.
3. Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, 
heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.

Zowel het oude als het nieuwe recht neemt de ongedaanmaking van de verrich-
te prestaties als uitgangspunt. Lid 1 en 2 gaan uit van terugvordering van zon-
der rechtsgrond gegeven goederen dan wel terugbetaling van onverschuldigd 
betaalde geldsommen. In art. 6:203 lid 3 BW is bepaald dat degene die zonder 
rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, zoals in het kader van 
dienstverlening, recht heeft op ongedaanmaking hiervan. Deze formulering 
is misleidend, omdat ongedaanmaking dan zelden aan de orde is. In de par-
lementaire stukken is overwogen dat voornamelijk prestaties die bestaan uit 
het verrichten van een rechtshandeling voor ongedaanmaking in aanmerking 

15. J. Hijma, ‘Gezichtspunten bij nietigheid’, WPNR 2014, p. 929. 
16. Voor een voorbeeld van een dergelijke toetsing, zie HR 11 december 2015, RvdW 

2016, 43 (Wijnen Bouw/Muller).
17. Vgl. Asser/Hartkamp/Sieburgh 6-III, p. 596.
18. Vgl. Van Kooten, p. 78 e.v.
19. Soms komen overeenkomsten aan bod die nietig zijn omdat een succesvol beroep 

op een vernietigingsgrond zoals een wilsgebrek is gedaan. Verder gebruik ik zo-
wel de termen ‘nietigheid’ en ‘ongeldigheid’ zonder dat hiermee een verschil van 
betekenis is beoogd.

20. In deze gevallen kan de vordering uit onverschuldigde betaling samenlopen met 
de revindicatie, waarmee de eiser een onverschuldigd gegeven zaak als eigenaar 
opeist; zie par. 6.5.
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komen.21 Bij het meewerken aan een transportakte bij de verkoop van een huis, 
kan om ongedaanmaking worden gevraagd door middel van aanpassing van de 
openbare registers.22 Een ingeschreven akte, die niet heeft geleid tot overdracht 
van een onroerende zaak omdat de onderliggende overeenkomst ongeldig is, 
kan worden uitgeschreven. 

Een ander voorbeeld dat in de parlementaire stukken bij art. 6:203 lid 3 BW is 
gegeven, betreft de schuldoverneming. De overneming van andermans schuld 
is een abstracte rechtshandeling; de geldigheid van de overneming is onaf-
hankelijk van de geldigheid van de aan haar ten grondslag liggende rechtsver-
houding.23 Schuldoverneming kan zodoende plaatsvinden als een geldige titel 
ontbreekt. Als zonder rechtsgrond een schuld is overgenomen, kan de overne-
ming ongedaan worden gemaakt door een schuldoverneming in omgekeerde 
richting.24 Na onverschuldigde dienstverlening volgt echter over het algemeen 
waardevergoeding krachtens art. 6:210 lid 2 BW, omdat de aard van de prestatie 
herstel in de oude toestand uitsluit.25

6.4 De koppeling tussen nietigheid en terugvordering

De uitvoering van een nietige overeenkomst leidt de prestant in Nederland 
automatisch naar art. 6:203 e.v. BW. Als iemand geld heeft betaald of een zaak 
heeft geleverd, bestaat op grond van de wet recht op terugvordering:26 

“Deze gedachtengang heeft de charme van de logica: geen verbintenis, geen 
rechtsgrond, onverschuldigd, terugvorderbaar.”

Hijma heeft bovenstaande gedachtegang bestreden en heeft betoogd dat de 
nietigheid niet per definitie tot de toepasselijkheid van een vordering uit on-
verschuldigde betaling dient te leiden. Een automatische koppeling van deze 
leerstukken acht hij ongenuanceerd:27

“Het probleem van deze visie is, dat zij geheel abstraheert van de feitelijke 
ontwikkelingen, en -in het verlengde hiervan- voorbijgaat aan het feit dat de 

21. Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Alge-
meen Gedeelte van het Verbintenissenrecht, C.J. van Zeben en J.W. du Pon m.m.v. 
M.M. Olthof, Deventer 1981, p. 817.

22. Op grond van art. 3:17 sub e BW; zie bijv. Rb. Gelderland 5 augustus 2015, 
ECLI:NL:RBGEL:2015:8084.

23. Zie PG Boek 6, p. 576.
24. Zie art 6:158 BW.
25. Hierover uitgebreid par. 6.9 e.v.
26. Hijma 1988, p. 65.
27. Hijma 1988, p. 79.
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nakomingsactie de rechter voor een wezenlijk anders geaarde beslissing stelt 
dan de teruggavevordering.” 

Hijma spreekt van een ‘eenheidsbenadering’ omdat nietigheid twee verschillen-
de rechtsgevolgen heeft: de betrokkenen bij een nietige overeenkomst kunnen 
geen actie tot nakoming instellen en reeds verrichte prestaties terugvorderen. 
Het schenden van een rechtsregel staat nakoming in de weg, maar de noodza-
kelijke vervolgstap is volgens Hijma niet dat terugvordering van verrichte pres-
taties is geboden.28 Als een nietige overeenkomst is uitgevoerd, moet per geval 
worden gekeken of de overtreden rechtsregel tot ongedaanmaking van de fei-
telijke gevolgen noopt. Terugvordering hoort aldus niet automatisch te worden 
toegekend, maar er moet worden onderzocht of het geschonden belang meer 
is gediend bij terugvordering dan bij handhaving van de bereikte toestand.29 

Het is zo dat een nietigheidsoordeel alleen maar de uitsluiting van contractuele 
acties tot gevolg heeft. De rechtsvergelijking laat zien dat een zelfstandige beslis-
sing omtrent terugvordering mogelijk is. In de vorige hoofdstukken is voor het 
Zuid-Afrikaanse en het Franse recht gebleken dat terugvordering kan worden 
geweigerd in geval van bijvoorbeeld strijd met de goede zeden.30 Een dergelijke 
weigering op morele gronden is niet in tegenspraak met nietigheid. Het is dus 
zonder meer mogelijk om nietigheid en terugvorderingsrecht te ontkoppelen. 
Wat mij betreft is deze ontkoppeling echter niet gewenst. Het bestaande verband 
tussen een uitgevoerde nietige overeenkomst en een terugvorderingsrecht in 
het Nederlandse recht is een goede zaak. Hiertoe kan een verrijkingsargument 
en een herstelargument worden aangevoerd.31

Als een nietige koopovereenkomst is uitgevoerd en de geleverde zaak nog bij de 
koper voorhanden is, is herstel in de oude toestand mogelijk. De koper dient 
de zaak terug te leveren en de verkoper dient de koopprijs terug te betalen. 
Er is in strijd met het recht een bepaalde toestand ontstaan. Op grond van de 
herstelgedachte is terugvordering gerechtvaardigd. Nietigheid wordt niet reeds 
aangenomen als de inhoud of strekking van een overeenkomst in strijd met 
de wet is. Er moeten fundamentele beginselen van de rechtsorde in het geding 

28. Hijma 1988, p. 79 e.v.
29. Hijma 1988, p. 95.
30. Zie bijv. par. 3.16 e.v. en par. 4.20 e.v. Verder kan worden gewezen op enigszins 

vergelijkbare uitsluitingsgronden in het Engelse en het Duitse recht. In Engelse 
rechtspraak wordt soms met een beroep op de ‘rule of non-recovery’ terugvor-
dering uitgesloten. In Duitsland is in par. 817 s 2 BGB een ‘Kondiktionssperre’ 
gecodificeerd waardoor terugvordering kan worden geweigerd als de eiser in strijd 
met de wet of de goede zeden heeft gehandeld. Hierover uitgebreid Van Kooten, 
p. 163 e.v. en p. 235 e.v. 

31. Vgl. Van Kooten, p. 292 e.v.
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zijn.32 Als een koopovereenkomst nietig wordt verklaard en herstel in de oude 
toestand mogelijk is, dient dit herstel plaats te vinden. Van Kooten stelt dat het 
recht zichzelf als het ware niet serieus neemt, als het de feitelijke toestand laat 
voortbestaan.33 Als een normschending ernstig genoeg is om tot nietigheid van 
de gesloten overeenkomst te leiden, dienen indien mogelijk ook de feitelijke 
gevolgen ongedaan te worden gemaakt.

In veel gevallen kan herstel in de oude toestand geen argument zijn om toe-
kenning van een vordering uit onverschuldigde betaling te rechtvaardigen. Bij 
een koopovereenkomst kan de geleverde zaak zijn tenietgegaan of doorver-
kocht. De koper kan dan niet aan zijn teruggaveverplichting voldoen, zodat de 
oude toestand niet kan worden hersteld. Verder zijn er talloze overeenkomsten 
waarbij prestaties zijn verricht die naar hun aard niet ongedaan kunnen worden 
gemaakt, zoals diensten. Ook dan hoort een partij die een nietige overeen-
komst heeft uitgevoerd ‘gewoon’ een vordering uit onverschuldigde betaling 
in te kunnen stellen, als logisch vervolg op de vaststelling van de nietigheid. In 
dergelijke gevallen draagt de verrijkingsgedachte de vordering uit onverschul-
digde betaling. 

6.5 Over verrijking, onverschuldigde betaling en revindicatie

De ontvangst van een zonder rechtsgrond verrichte prestatie betekent in be-
ginsel een verrijking. Door toekenning van een vordering uit onverschuldigde 
betaling wordt deze verrijking weggenomen. Hierbij moet wel een kanttekening 
worden geplaatst. Een eigenaar die op grond van een nietige overeenkomst een 
zaak heeft geleverd, is niet verarmd. De geleverde zaak is door het ontbreken 
van een geldige titel onderdeel van zijn vermogen gebleven. De gever is nog 
steeds eigenaar en kan revindiceren.34 De Hoge Raad heeft in de jaren ’50 van 
de vorige eeuw geoordeeld dat de verrijking van de ontvanger de grondslag voor 
zijn aansprakelijkheid uit onverschuldigde betaling vormde. In 1957 overwoog 
de Raad:35

“dat daarom voor het ontstaan tussen twee partijen van een verbintenis uit on-
verschuldigde betaling (…) vereist is, dat door hetgeen ten titel van voldoening 
aan een verbintenis is gepraesteerd het vermogen van de ene partij ten koste 
van dat van de andere partij is vermeerderd.”

32. Zie par. 6.1.
33. Van Kooten, p. 295 e.v.
34. Ervan uitgaande dat de zaak nog kan worden geïdentificeerd en niet is verkocht 

en geleverd aan een derde te goeder trouw, die eigenaar is geworden. 
35. HR 8 maart 1957, NJ 1957, 525; zie ook HR 4 december 1953, NJ 1954, 374 (NBI/Van 

Egmond).
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Alleen als er een vermogensverschuiving was, kon er worden teruggevorderd. 
Later werd een andere grondslag voor de vordering uit onverschuldigde be-
taling aangenomen. De Hoge Raad oordeelde in 1985 dat zij haar grondslag 
kende in het feit dat zonder rechtsgrond een prestatie was verricht36, zoals nu is 
gecodificeerd in art. 6:203 BW. Met zijn uitspraak sloot de Hoge Raad ‘duidelijk 
en onomwonden aan bij het stelsel van het NBW’.37 Aldus slaagt de vordering 
uit onverschuldigde betaling, onverschillig of daardoor de een ten koste van de 
ander is verrijkt. Deze benadering is vooral praktisch voor de eiser. Hij hoeft 
immers alleen maar aan te tonen dat hij zonder rechtsgrond een prestatie heeft 
verricht.

Iemand die op grond van een nietige overeenkomst een zaak heeft geleverd, 
kan deze met de vordering uit onverschuldigde betaling terugeisen. Zijn vor-
dering slaagt op grond van art. 6:203 lid 1 BW omdat hij zonder rechtsgrond 
een zaak heeft geleverd. Niet relevant is wat er met de eigendom van de zaak 
is gebeurd. In de parlementaire geschiedenis is opgemerkt dat de prestant, de 
‘gever’ van de zaak, niet is verarmd, maar dat art. 6:203 BW buiten twijfel stelt 
dat hij hoe dan ook de beschikking heeft over de vordering uit onverschuldigde 
betaling.38 De gever hoeft dus niet verarmd te zijn: terwijl hij nog eigenaar is, 
kan hij de zaak met een vordering uit onverschuldigde betaling opeisen. Als 
hij andermans zaak heeft geleverd, bestaat eveneens recht op terugvordering. 
Omgekeerd hoeft de ontvanger niet te zijn verrijkt. Ook als hij geen eigenaar 
van de onverschuldigd geleverde zaak is geworden, is hij aansprakelijk wegens 
de ‘onverschuldigde ontvangst’. 

Het Nederlandse recht kent niet het vereiste dat een actie uit onverschuldigde 
betaling alleen kan worden ingesteld als een vermogensverschuiving, zoals een 
eigendomsoverdracht, heeft plaatsgevonden. Een verrijkingsactie in de vorm 
van een condictie had in het Romeinse recht subsidiaire werking en kon pas 
worden ingesteld als de revindicatie was uitgesloten. Pas door het daadwerke-
lijke verlies van het eigendomsrecht ontstond de mogelijkheid om deze actie 
in te stellen.39 De gever diende dan langs verbintenisrechtelijke weg met een 
condictie de zaak terug te vorderen. De condictie was daarmee waarlijk een 
verrijkingsactie, want zij maakte een vermogensverschuiving ongedaan. 

De scherpte van het Romeinse recht is uit het Nederlandse recht verdwe-
nen. Degene die zonder rechtsgrond heeft gepresteerd, kan een vordering uit 

36. Zie HR 11 oktober 1985, NJ 1986, 322; vgl. Asser/Hartkamp/Sieburgh 6-IV, nr. 418.
37. Aldus annotator Van der Grinten in HR 11 oktober 1985, NJ 1986, 322.
38. PG Boek 6, p. 803.
39. Hierover par. 2.3; met uitzondering van de condictio furtiva, maar voor toekenning 

van deze actie bestond een speciale reden, omdat sprake was van diefstal.
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onverschuldigde betaling instellen, ook als geen vermogensverschuiving heeft 
plaatsgevonden. In het Nederlandse recht kan daardoor samenloop plaatsvin-
den tussen de goederenrechtelijke revindicatie en de verbintenisrechtelijke 
vordering uit onverschuldigde betaling. Iemand die op grond van een nietige 
overeenkomst een zaak heeft geleverd, kan kiezen met welke actie hij zijn zaak 
terugeist. De vordering uit onverschuldigde betaling kan als eenvoudig alter-
natief voor de revindicatie dienen, omdat de eiser slechts hoeft aan te tonen dat 
hij zonder rechtsgrond een zaak heeft geleverd. Deze praktische opvatting leidt 
wel tot de vreemde consequentie dat op grond van art. 6:203 BW met succes een 
verrijkingsactie kan worden ingesteld door iemand die niet is verarmd tegen 
iemand die niet is verrijkt.

6.6 De verhouding tussen onverschuldigde betaling en 
ongerechtvaardigde verrijking

Zoals gezegd dwingt de nietigheid van een uitgevoerde overeenkomst geens-
zins tot restitutie, maar wel het uitgangspunt van art. 6:203 BW: er is zonder 
rechtsgrond gepresteerd. Hierdoor is de ontvanger van een dergelijke presta-
tie verrijkt. Op basis van het verrijkingsbeginsel is hij verplicht tot teruggave, 
terugbetaling dan wel waardevergoeding. De onverschuldigde betaling is een 
uitdrukking van dit beginsel, evenals de algemene actie uit ongerechtvaardigde 
verrijking, die is gecodificeerd in art. 6:212 lid 1 BW:40

“Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, 
voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn 
verrijking.”

In de parlementaire geschiedenis is de vordering uit ongerechtvaardigde ver-
rijking een ‘wenselijke aanvulling’ genoemd voor het geval een vordering uit 
onverschuldigde betaling geen soelaas biedt.41 De vordering uit onverschuldig-
de betaling omvat niet meer en niet minder dan het gegevene of de waarde van 
het gepresteerde. Als de ontvanger van een zaak voordeel heeft genoten, door-
dat hij enige tijd ‘gratis’ de beschikking hierover heeft gehad, kan dit voordeel 
niet als onverschuldigd worden teruggevorderd. Als bijvoorbeeld een koper op 
grond van een nietige overeenkomst maandenlang een zaak heeft gebruikt, is 
denkbaar dat de verkoper op grond van art. 6:212 BW een gebruiksvergoeding 
kan vorderen.42 Met de vordering uit onverschuldigde betaling kan hij alleen de 

40. Hierover uitgebreid S.D. Damminga, Ongerechtvaardigde verrijking en onverschul-
digde betaling als bronnen van verbintenissen, Deventer 2014, p. 222 e.v. en p. 266 
e.v.

41. PG Boek 6, p. 834 en Damminga, p. 269.
42. Vgl. M.W. Scheltema, Onverschuldigde betaling, Deventer 1997, p. 145 e.v.
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zaak zelf terugvorderen. Een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking biedt 
dan een aanvulling op de vordering uit onverschuldigde betaling.

De wetgever ging uit van een ‘strikt onderscheid’ tussen de acties uit onver-
schuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking.43 Dit onderscheid moet 
niet worden overdreven, want er bestaat een nauwe verwantschap tussen deze 
acties.44 Art. 6:212 BW betreft een schadevergoedingsactie die wordt toege-
kend als iemand is verrijkt ten koste van een ander. Voor toepassing van art. 
6:203 BW is ‘slechts’ vereist dat iemand zonder rechtsgrond een prestatie heeft 
verricht. Op grond van dát feit heeft de prestant een vordering tegen de ont-
vanger van deze prestatie. Het onderscheid tussen de vorderingen lijkt vooral 
pragmatisch:45 

“Dit stelsel is gekozen, omdat het wenselijk is geacht dat de schuldeiser zich in 
het doorsneegeval kan baseren op de eenvoudig toe te passen regeling betref-
fende onverschuldigde betaling. Hij kan dan volstaan met het bewijs dat a hij 
aan de ontvanger heeft gepresteerd, en dat b die prestatie zonder rechtsgrond 
is geschied.”

Een ‘strikt onderscheid’ tussen de acties uit onverschuldigde betaling en onge-
rechtvaardigde verrijking is mijns inziens niet te maken, simpelweg omdat per 
definitie een verrijking ontstaat op het moment van ontvangst van een zonder 
rechtsgrond verrichte prestatie. Wat overblijft van deze verrijking is in beginsel 
irrelevant. Ook degene die een zonder rechtsgrond ontvangen geldbedrag de-
zelfde avond vergokt, is gewoon aansprakelijk. Of in de woorden van Brunner:46

“Wat onverschuldigd is betaald, moet worden teruggegeven, ongeacht of de 
ontvanger uiteindelijk is verrijkt.”

De ontvanger van een onverschuldigd verrichte prestatie is op grond van de 
wet verplicht een onverschuldigd gegeven zaak in dezelfde staat terug te geven, 
een onverschuldigd betaald geldbedrag terug te betalen, of de waarde van een 
andere onverschuldigd verrichte prestatie zoals een dienst te vergoeden. De 
verrijking vindt plaats op het moment van ontvangst van de prestatie en met 
latere gebeurtenissen waardoor de verrijking vermindert hoeft in beginsel geen 
rekening te worden gehouden. 

43. PG Boek 6, p. 803.
44. Asser/Hartkamp/Sieburgh 6-IV, nr. 418.
45. PG Boek 6, p. 804; zie ook Van Kooten, p. 27.
46. Noot bij HR 1 februari 1985, NJ 1986, 375.
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Alleen onder speciale omstandigheden kan een partij zich beroepen op een 
wegval van verrijking, nadat hij onverschuldigd een geldbedrag heeft ontvan-
gen. De omvang van de verplichting tot terugbetaling kan verminderen, als 
de ontvanger achteraf niet blijkt te zijn verrijkt door omstandigheden die niet 
voor zijn risico komen. Zo is een handelingsonbekwame ontvanger op grond 
van art. 6:209 BW alleen aansprakelijk voor de uiteindelijke verrijking.47 Een 
minderjarige die onverschuldigd ontvangen geld meteen op de kermis besteedt, 
wordt door deze bepaling beschermd. Slechts het resterende bedrag kan worden 
opgeëist door de betaler, zodat er wordt gekeken naar de uiteindelijke verrijking 
en niet naar het onverschuldigd ontvangen bedrag. Art. 6:209 BW bevat een 
voor de ontvanger gunstige risicoverdeling en beschermt hem.48 Eenzelfde be-
scherming bestaat op grond van art. 6:204 lid 1 BW voor degene die een zonder 
rechtsgrond ontvangen zaak niet, of niet in goede staat, kan teruggeven.

6.7 Beschadiging of tenietgaan van een onverschuldigd ontvangen 
zaak: art. 6:204 lid 1 BW

De aansprakelijkheid uit onverschuldigde betaling is gebaseerd op het zonder 
rechtsgrond ontvangen van een prestatie. Ongedaanmaking van onverschul-
digd verrichte prestaties is vaak niet mogelijk: de wetgever maakt in dit verband 
onderscheid tussen prestaties die feitelijk en prestaties die naar hun aard niet 
ongedaan kunnen worden gemaakt.

Als een onverschuldigd geleverde zaak teniet is gegaan, is nakoming van de 
schuld uit onverschuldigde betaling feitelijk uitgesloten. Ook kan een ontvan-
gen zaak zijn beschadigd voordat de ontvanger tot teruggave overgaat. Voor 
een debiteur die niet of niet behoorlijk voldoet aan een teruggaveverplichting 
gelden in beginsel de algemene regels van niet-nakoming van art. 6:74 e.v. BW.49 
Deze regels gelden bijvoorbeeld voor een koper die zonder rechtsgrond een 
zaak heeft ontvangen die vervolgens is beschadigd. Wie draagt de schade van 
het waardeverlies van de zaak? De toerekening van de onjuiste nakoming van 
een verplichting tot nakoming vindt normaliter plaats op grond van art. 6:75 
BW. Krachtens dit artikel wordt een tekortkoming aan een debiteur toegere-
kend, als zij te wijten is aan zijn schuld of krachtens wet, rechtshandeling of 
verkeersopvattingen voor zijn rekening komt. De wet geeft voor een onver-
schuldigd ontvangen zaak echter een bijzonder regel in art. 6:204 lid 1 BW:

47. Een handelingsonbekwame ontvanger is slechts op grond van onverschuldigde 
betaling aansprakelijk “voor zover het ontvangene hem tot werkelijk voordeel 
heeft gestrekt of in de macht van zijn wettelijk vertegenwoordiger is gekomen”. 

48. Zie ook art. 6:204 lid 2 BW dat degene beschermt die namens een ander geld heeft 
ontvangen en te goeder trouw heeft doorbetaald, terwijl een rechtsgrond voor de 
oorspronkelijke betaling ontbrak.

49. Hierover Asser/Hartkamp/Sieburgh 6-IV, nr. 437. 
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“Heeft de ontvanger in een periode waarin hij redelijkerwijze met een verplich-
ting tot teruggave van het goed geen rekening behoefde te houden, niet als een 
zorgvuldig schuldenaar voor het goed zorg gedragen, dan wordt hem dit niet 
toegerekend.” 

De ontvanger van een onverschuldigd gegeven zaak is niet aansprakelijk voor 
de achteruitgang van een zaak zolang hij geen rekening hoefde te houden met 
de verplichting terug te geven, zelfs als hij onzorgvuldig met de zaak is omge-
sprongen. Beschadigingen aan de zaak, maar ook het tenietgaan van de zaak, 
worden dan niet aan de schuldenaar toegerekend. Art. 6:204 lid 1 BW is van 
belang als op grond van een nietige of vernietigde overeenkomst geleverde 
zaken niet of niet in dezelfde staat door de ontvanger kunnen worden terugge-
geven.50 Een voorbeeld kan dienen ter illustratie:51 een rechtenstudent heeft voor 
€ 3.000 zijn eerste auto gekocht en hier op knullige wijze enkele forse deuken 
ingereden. Bij een bezoek aan de garage blijkt dat de gebutste auto nog maar 
€ 1.000 waard is, maar ook dat er een maand voor de koop is gerommeld met 
de kilometerteller. De student vernietigt de koop op grond van dwaling. De 
waardedaling van € 2.000 is volledig te wijten aan de deuken.

Art. 6:204 lid 1 BW zorgt er voor dat het onzorgvuldige verkeersgedrag niet 
aan de student wordt toegerekend. Toen de student de deuken in de auto reed, 
had hij geen weet van de vernietigingsgrond en de daaruit voortvloeiende te-
ruggaveverplichting. De tekortkoming in de teruggaveplicht komt op grond 
van de wet niet voor zijn rekening. Deze milde toerekening betekent dat hij de 
gedeukte auto kan teruggeven en zelf de gehele koopprijs kan terugvorderen. 
De door de koper veroorzaakte beschadigingen komen aldus voor risico van 
de verkoper. Op dit rechtsgevolg is in de literatuur kritiek gekomen, omdat de 
debiteur de schade die voor zijn rekening leek te komen, kan ‘afwentelen’ op 
de verkoper, hoewel de laatste geen betrokkenheid had bij de beschadiging.52 
Hoort de koper niet de schade te dragen die door zijn handelen of nalatigheid 
aan de zaak is ontstaan? 

Na wederzijdse uitvoering van een nietige overeenkomst bestaat voor beide 
partijen een teruggaveplicht. Hamaker heeft betoogd dat tussen de plichten 
een feitelijk verband bestaat en dat het gerechtvaardigd is om de ene partij 
van zijn verplichting bevrijd te achten als de andere schuld door overmacht 

50. Dezelfde problematiek doet zich voor als een overeenkomst is ontbonden en een 
van de partijen niet aan haar teruggaveverplichting kan voldoen; vgl. art. 6:273 BW.

51. Ontleend aan J. Baeck, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen-Cambridge 2012, p. 40. Zie ook HR 12 april 2013, RvdW 2013, 561.

52. Zie bijv. Hijma 1988, p. 198 e.v.; Scheltema, p. 218 e.v.
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teniet is gegaan.53 Ook Hijma heeft het wederkerig verband tussen de twee 
wettelijke verbintenissen benadrukt.54 In deze opvatting hoeft de verkoper die 
de auto gedeukt terugkrijgt de ontvangen koopsom niet volledig terug te beta-
len. De debiteur die een zaak onder zich heeft maar niet kan voldoen aan zijn 
teruggaveplicht hoort het risico te dragen voor gebeurtenissen die na levering 
plaatsvinden. 

Mijns inziens biedt art. 6:204 lid 1 BW een goede regeling in geval van het 
niet-voldoen aan een teruggaveverplichting. Het voorbeeld dat hierboven is 
gegeven, heeft een bijzonder karakter. Er was sprake van een wilsgebrek aan de 
zijde van de koper waardoor hij de overeenkomst kon vernietigen. De verkoper 
was verantwoordelijk voor levering van een auto met een juiste kilometerstand. 
Hij heeft niet aan deze plicht voldaan en hierdoor ontstond voor de koper een 
vernietigingsgrond. Toen de student de auto beschadigde, had hij geen weet 
van een teruggaveplicht. Van een ‘afwenteling’ van het risico is geen sprake. Er 
is grond voor vernietiging en vanaf het moment dat de koper hier weet van 
heeft, moet hij als een zorgvuldig schuldenaar voor de zaak zorg dragen. Art. 
6:204 lid 1 BW houdt hier rekening mee en geeft een goede verdeling van het 
risico van beschadiging. Zodra de koper een vermoeden heeft van de vernie-
tigingsgrond, is hij op de hoogte van een mogelijke teruggaveverplichting en 
moet ontstane schade in beginsel voor zijn rekening komen. Tot die tijd wordt 
een achteruitgang van de zaak niet aan hem toegerekend. Hetzelfde kan gelden 
voor een overeenkomst die op grond van art. 3:40 BW ongeldig is.

6.8 Toepassing van art. 6:204 BW inzake beschadigde mobieltjes

De toerekeningsregel van art. 6:204 lid 1 BW is in 2016 bij de Hoge Raad aan de 
orde gekomen in de zogeheten mobieltjeszaken.55 KPN had vele telefoonabon-
nementen inclusief toestel aan consumenten verkocht. Afbetaling van de tele-
foons was in de abonnementskosten verdisconteerd, zodat klanten maandelijks 
voor zowel het abonnement als het toestel betaalden. Het ‘toestelgedeelte’ werd 
gekwalificeerd als een consumentenkrediet, omdat de wederpartij het toestel 
meteen kreeg en gefaseerd betaalde.56 De telecommaatschappij was daarmee 
een kredietverstrekker en moest aan verschillende wettelijke verplichtingen 

53. G. Hamaker, De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht, De-
venter 1971, p. 147.

54. Hijma, p. 198 e.v. In het Duitse recht staat deze leer bekend als de Saldotheorie, 
hierover uitgebreid Scheltema, p. 213 e.v.

55. HR 12 februari 2016, RvdW 2016, 279 (Lindorff/Nazier); zie hierover onder meer 
W.H. van Boom, ‘Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement’, AA 2016, 
p. 363 e.v.

56. Zie de definitie in art. 7:57 lid 1 sub c BW; ook kan de overeenkomst hierdoor 
worden gekwalificeerd als een koop op afbetaling, zie art. 7A:1576 lid 1 BW.
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voldoen, die vooral waren gericht op het bieden van inzicht in het krediet en het 
verschuldigde rentepercentage.57 Niet-nakoming van deze verplichtingen door 
KPN leidde ertoe dat het kredietgedeelte van de overeenkomst vernietigbaar 
was op grond van art. 3:40 lid 2 BW. Na vernietiging dienden de in dit verband 
verrichte prestaties op grond van art. 6:203 BW ongedaan te worden gemaakt. 
De klanten van KPN hadden recht op terugbetaling van de voor de telefoon 
betaalde bedragen en waren verplicht hun toestel terug te sturen. 

Een consument die het toestel in verslechterde staat teruggaf, schoot tekort in 
zijn verplichting uit onverschuldigde betaling. Hij was in beginsel niet aanspra-
kelijk voor deze tekortkoming, omdat zij op grond van de wet niet aan hem 
werd toegerekend:58

“De verplichting tot teruggave betreft in beginsel het toestel in de staat waar-
in de consument het heeft ontvangen, maar het zal in de praktijk meestal 
niet mogelijk zijn daaraan te voldoen omdat het toestel inmiddels in staat en 
daarmee in waarde is achteruitgegaan. In zoverre schiet de consument welis-
waar tekort in zijn verbintenis tot teruggave, maar dat zal hem niet kunnen 
worden toegerekend voor zover die waardevermindering heeft plaatsgevonden 
in een periode waarin hij redelijkerwijze met een verplichting tot teruggave 
geen rekening behoefde te houden (art. 6:204 lid 1 BW). De consument mag 
daarom in beginsel volstaan met teruggave van het toestel in de staat waarin 
dit zich op het moment van de teruggave bevindt, zonder dat hij verplicht is 
tot vergoeding van de waardevermindering.”

Van een consument wordt niet verwacht dat hij op de hoogte is van de ongel-
digheid van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichting de te-
lefoon te retourneren. De wetgeving aangaande consumentenkrediet heeft een 
beschermend karakter. Beschadiging van een toestel wordt pas aan een klant 
toegerekend als hij een mededeling heeft ontvangen van de telecommaatschap-
pij dat hij het toestel dient terug te geven. Het niet-voldoen aan de wettelijke 
informatieplichten betekent dat het bedrijf het risico draagt van de waarde-
vermindering van toestellen. Toepassing van art. 6:204 lid 1 BW leidt zo tot de 
beoogde bescherming van de consument en geeft een eerlijke verdeling van het 
risico van de achteruitgang van een onverschuldigd ontvangen zaak. 

57. In art. 7:61 lid 2 BW is bepaald welke informatie in een kredietovereenkomst met 
een consument moet worden opgenomen.

58. Zie HR 12 februari 2016, RvdW 2016, 279.
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6.9 Hoogte van waardevergoeding: de wetsgeschiedenis van art. 
6:210 lid 2 BW59 

Bij op nietige grond geschiede dienstverlening kan de verrichte prestatie naar 
haar aard niet ongedaan worden gemaakt. Anders dan bij een ontvangen zaak 
of een ontvangen geldbedrag is herstel in de oude toestand per definitie uit-
gesloten. Als bijvoorbeeld enkele maanden op basis van een ongeldige huur-
overeenkomst een woning ter beschikking is gesteld, kan de prestatie van de 
verhuurder naar haar aard niet ongedaan worden gemaakt. Een ‘erfenis’ van de 
onder het oud BW gewezen rechtspraak is dat, als teruggave van de verrichte 
prestatie niet mogelijk was, er waardevergoeding volgt.60 Deze rechtspraak is 
gecodificeerd in art. 6:210 lid 2 BW:61

“Sluit de aard van de prestatie uit dat zij ongedaan wordt gemaakt, dan treedt, 
voor zover dit redelijk is, vergoeding van de waarde van de prestatie op het 
ogenblik van ontvangst daarvoor in de plaats, indien de ontvanger daardoor 
is verrijkt, indien het aan hem is toe te rekenen dat de prestatie is verricht, of 
indien hij erin had toegestemd een tegenprestatie te verrichten.”

Degene die onverschuldigd een prestatie heeft verricht die naar haar aard niet 
ongedaan kan worden gemaakt, heeft over het algemeen recht op waardever-
goeding. Blijkens het slot van bovenstaande bepaling bestaat dit recht, als de 
wederpartij erin had toegestemd een wederprestatie te verrichten. Bij een we-
derkerige overeenkomst is hier sprake van. De waarde van een onverschuldigd 
verrichte prestatie moet op grond van art. 6:210 lid 2 BW worden vergoed “voor 
zover dit redelijk is”. In de parlementaire geschiedenis is overwogen dat de 
rechter in beginsel moet begroten op de waarde die aan de verrichte prestatie in 
het maatschappelijke verkeer toekomt.62 De vraag is of deze waarde objectief of 
subjectief moet worden vastgesteld:63 gaat het erom wat de wederpartij voor de 
verrichte prestatie over had of moet naar de gangbare waarde van de prestatie 
worden gekeken? 

Voor toepassing van de redelijkheidstoets worden twee redenen gegeven in 
de parlementaire stukken.64 Ten eerste kan zo worden voorkomen dat iemand 

59. Hierover Asser/Hartkamp/Sieburgh 6-IV, nr. 447 e.v.
60. Beginnend in 1935 met het arrest Van de Sande/De Zeeuw; HR 7 november 1935, 

NJ 1936, 239.
61. Vgl. art. 6:272 BW waarin eenzelfde regel voor de waardevergoeding wordt gege-

ven voor prestaties, die op grond van een ontbonden overeenkomst zijn verricht.
62. PG Boek 6, p. 819.
63. Over objectieve en subjectieve waardering, zie uitgebreid par. 5. 21 e.v. en par. 6.22 

e.v.
64. PG Boek 6, p. 817 e.v.
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te veel moet betalen voor een prestatie die hem is ‘opgedrongen’.65 Ten tweede 
is mogelijk dat één van de partijen een overeenkomst onder invloed van een 
wilsgebrek, zoals dwaling of misbruik van omstandigheden, is aangegaan. Als 
de overeenkomst vervolgens wordt uitgevoerd, treden na vernietiging de re-
gels aangaande onverschuldigde betaling in werking. Als één van de verrichte 
prestaties een dienst betreft, moet zij op waarde worden geschat en kan de rede-
lijkheidstoets van art. 6:210 lid 2 BW een rol spelen. Degene die onder invloed 
van een wilsgebrek een contract heeft gesloten, kan namelijk een ander bedrag 
voor een prestatie hebben toegezegd dan hij normaal zou hebben gedaan. Hij 
kan door misleiding zijn bewogen om te veel te betalen voor de diensten van 
zijn wederpartij.66 

De misleide kan het betaalde op grond van art. 6:203 lid 2 BW terugeisen, maar 
de wederpartij heeft eveneens onverschuldigd een prestatie verricht. Door de 
redelijkheidstoets in art. 6:210 lid 2 BW kan de waarde van deze prestatie naar 
beneden worden bijgesteld:67

“Bij vernietiging door de ontvanger moet men echter onderscheiden. Is hij door 
een wilsgebrek ertoe gekomen, voor de prestatie een te hoge prijs toe te zeggen, 
dan is er geen reden, waarom hij van de vergoeding van de werkelijke waarde 
zou moeten worden vrijgesteld. Beklaagt hij zich echter juist hierover, dat de 
wederpartij hem door bedreiging, bedrog of misbruik van zijn onervarenheid 
of lichtzinnigheid ertoe heeft gebracht, zich genoegens te kopen die hij, althans 
bij nader inzien, zijn geld niet waard achtte, dan vitieert de vernietigingsgrond 
ook dat aspect van zijn toestemming, waarop zijn verplichting tot waardever-
goeding zou moeten worden gebaseerd.”

Blijkens deze passage uit de wetsgeschiedenis vindt waardebepaling in beginsel 
plaats doordat de rechter aansluit bij de door partijen overeengekomen waarde. 
Er moet immers worden uitgegaan van de ‘toestemming waarop een verplich-
ting tot waardevergoeding moet worden gebaseerd’. Alleen als er iets mankeert 
aan deze toestemming, dient te worden afgeweken van de overeengekomen 
waarde. Volgens de wetgever wordt de ontvanger dan ‘van de vergoeding van 
de werkelijke waarde vrijgesteld.’ De wetgever beschouwt de overeengekomen 
waarde van een prestatie hier dus als de werkelijke waarde en gaat uit van de 
subjectieve waardebepaling van prestaties.68

65. Bijvoorbeeld als een klusjesman besluit ‘zomaar’ de huizen van mensen op te 
knappen en hierna een vergoeding te vragen voor de geleverde diensten.

66. Hetzelfde is mogelijk als iemand onder onredelijke invloed een overeenkomst 
heeft gesloten die op grond van art. 3:40 BW van rechtswege nietig is; vgl. par. 6.9.

67. PG Boek 6, p. 818.
68. Anders Scheltema, die stelt dat in het algemeen een objectief waardebegrip moet 

worden gehanteerd; Scheltema, p. 206 e.v.; zie verder Van Kooten, p. 37.
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De overeengekomen prijs is in beginsel beslissend bij het bepalen van de waarde 
van een prestatie. In uitzonderingsgevallen, zoals wanneer de toestemming voor 
de prijs onder invloed van een wilsgebrek is gegeven, moet van de partij-af-
spraak worden afgeweken.69 Dan moet worden gekeken in hoeverre daadwer-
kelijk een prestatie is verricht waardoor een ander is verrijkt. De rechter moet 
dan niet uitgaan van de overeengekomen waarde, maar dient op andere wijze te 
taxeren, bijvoorbeeld door te kijken in hoeverre de ontvanger is gebaat. De re-
delijkheidstoets in art. 6:210 lid 2 BW maakt het mogelijk om de waarde van de 
prestatie anders dan op de overeengekomen tegenprestatie te begroten. Als de 
wil van partijen bij een ongeldige overeenkomst op normale wijze is gevormd, 
kan de door hen bepaalde prijs in beginsel ‘gewoon’ worden gebruikt en dient 
de waarde van de prestatie subjectief te worden gewaardeerd.

6.10 Een voorbeeld van waardeberekening: uitvoering van een 
nietige vervoerovereenkomst

In de literatuur bestaat discussie over de wijze waarop de waarde van een ‘nie-
tige’ prestatie die naar haar aard niet ongedaan kan worden gemaakt, moet 
worden vastgesteld. Hierbij is meerdere malen het voorbeeld gebruikt dat ie-
mand dieren vervoerde door een gebied waar een vervoerverbod van kracht 
was wegens een net uitgebroken veeziekte.70 Laten we aannemen dat een boer 
op de Veluwe na het uitbreken van een epidemie zijn dieren snel wil verplaatsen 
naar een dorp net buiten het getroffen gebied. Hij vindt een vervoerder die voor 
€ 2000 bereid is de dieren te vervoeren. Noodwetgeving heeft tot gevolg dat het 
vervoer van dieren over de Veluwe is verboden en dat de vervoerovereenkomst 
nietig is.71 

Beide partijen kunnen een vordering uit onverschuldigde betaling instellen. De 
opdrachtgever heeft onverschuldigd betaald en kan op grond van art. 6:203 lid 
2 BW het geld terugvorderen; de vervoerder heeft op grond van art. 6:210 lid 2 
BW recht op vergoeding van de waarde van het onverschuldigd verrichte ver-
voer. De vraag is hoe deze waarde moet worden berekend. Moet de afgesproken 

69. Een andere uitzondering is als een wettelijke grens wordt overschreden door par-
tijen, bijvoorbeeld een maximale huurprijs. Als een nietige overeenkomst inhoudt 
dat een kamer wordt verhuurd voor meer dan het wettelijk toegestane bedrag, 
moet de partij-afspraak buiten beschouwing worden gelaten voor zover de wette-
lijke grens wordt overschreden. Meer daarover in par. 6.22, waar aan de orde komt 
dat wettelijke regels invloed kunnen hebben op de hoogte van een vordering uit 
onverschuldigde betaling. 

70. Zie Hijma 1988, p. 93 e.v. en Van Kooten, p. 107 e.v.; vgl. ook Scheltema, p. 203 e.v.
71. Gezien het opgemerkte in par. 6.2 is deze uitkomst geenszins noodzakelijk. Het is 

zeer wel denkbaar dat het handelen van partijen strafbaar is en tot beboeting leidt, 
zonder dat de vervoerovereenkomst nietig wordt verklaard.
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prijs worden gebruikt of moet van de gebruikelijke waarde van dergelijke pres-
taties worden uitgegaan? 

Van Kooten gaat uit van de objectieve waarde, dat wil zeggen dat hij de markt-
waarde van de prestatie tot uitgangspunt neemt. Deze gebruikelijke waarde is 
beslissend bij toepassing van art. 6:210 lid 2 BW en prevaleert boven de afge-
sproken prijs. Wat dient te gebeuren als partijen afwijken van de marktwaarde 
van een bepaalde prestatie en een prestatie ‘te hoog’ of ‘te laag’ waarderen? Van 
Kooten stelt dat, als de marktwaarde van verboden veevervoer € 3000 bedraagt, 
dit bedrag als basis moet dienen voor de waardeberekening. Een opdrachtgever 
die maar € 2000 betaalt, is dan verrijkt voor een bedrag van € 1000 en moet dit 
bedrag bijbetalen op grond van art. 6:210 lid 2 BW.72

Er is een aantal problemen rond de objectieve waardebepaling. In het hier ge-
bruikte voorbeeld is moeilijk te bepalen op welke wijze de gebruikelijke waarde 
van het vervoer moet worden berekend. Moet de vreemde situatie waarin par-
tijen zich bevonden door het vervoersverbod in ogenschouw worden genomen 
of dient de normale prijs van een rit over de Veluwe als vergelijkingsmateriaal 
te worden genomen? Naast dit praktische probleem rond de vaststelling van 
de gebruikelijke prijs, is er een meer fundamenteel probleem met deze bere-
keningswijze: stel dat het standaardtarief voor het veevervoer € 3000 is, maar 
de vervoerder in het voorbeeld genoegen nam met een tarief van € 2000 om 
zijn naam als prijsvechter te vestigen. De vervoerder hoort dan niet achteraf te 
kunnen stellen dat hij is verarmd ten koste van zijn opdrachtgever, omdat hij 
de nietige overeenkomst goedkoper dan de concurrentie heeft uitgevoerd. Hij 
heeft er zelf voor gekozen een bedrag van € 2000 te vragen, daarbij ook nog in 
strijd met de wet handelend.

Het is mijns inziens eenvoudig en rechtvaardig om de gemaakte prijsafspraak 
als uitgangspunt te beschouwen bij toepassing van art. 6:210 lid 2 BW en de 
waarde van de prestatie subjectief vast te stellen.73 De objectieve waardebepaling 
kan van pas komen als er geen prijsafspraak is, of als deze afspraak niet vrijwillig 
tot stand is gekomen. Als het vervoer is verricht zonder dat een prijs is afge-
sproken, moet de gebruikelijke waarde hiervan wel dienen als aanknopingspunt. 
Er is dan geen basis te vinden aan de hand waarvan de waarde van de prestatie 
kan worden vastgesteld. In ‘normale’ gevallen moet de contractprijs echter als 
uitgangspunt worden genomen.74

72. Van Kooten, p. 109.
73. Hijma 1988, p. 94 e.v.; zie ook Damminga, p. 349.
74. De Hoge Raad gaat daarentegen regelmatig uit van de de marktwaarde van pres-

taties; zie par. 6.21.
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6.11 Over nietigheid en art. 6:210 lid 2 BW

In het net besproken voorbeeld hoort de vervoerder na het maken van de rit 
over de Veluwe het afgesproken bedrag van € 2.000 op te kunnen eisen op basis 
van art. 6:210 lid 2 BW. De vraag is of deze waardetoekenning niet botst met 
de ongeldigheid van de overeenkomst. In feite vordert de vervoerder de afge-
sproken prijs van zijn opdrachtgever. Als iemand een dienst op grond van een 
nietige overeenkomst heeft verricht, maakt het praktisch geen verschil of hij be-
taling eist bij wijze van nakoming, of via de ‘omweg’ van de waardevergoeding 
na een onverschuldigd verrichte prestatie. Een vordering tot waardevergoeding, 
die op de afgesproken prijs wordt vastgesteld, is in de literatuur dan ook wel 
aangeduid als een verkapte actie tot nakoming.75 

Als de vervoerder het in een nietige overeenkomst afgesproken bedrag op grond 
van art. 6:210 lid 2 BW kan opeisen, wordt uitgegaan van de gemaakte prijs-
afspraak. Hijma schrijft dat de door partijen gekozen prijswaardering dan als 
geldig moet worden beschouwd:76

“Waar men de nietigheid een geheel algemeen blokkerend karakter toekent, 
valt niet in te zien hoe de contractuele prijswaardering in het kader der onge-
daanmaking plotseling een rol zou kunnen gaan spelen. Als iets typisch tot het 
contract behoort, is het wel de door partijen gekozen balans tussen prestatie 
en tegenprestatie. Neemt men deze persoonlijke waardering in ogenschouw, 
kent men hieraan waarde toe, dan beziet men -het tegendeel lijkt mij niet 
verdedigbaar- de overeenkomst in zoverre als geldig.”

Het tegendeel lijkt mij, anders dan Hijma stelt, wel verdedigbaar. Er wordt in-
derdaad waarde toegekend aan de gekozen balans tussen prestatie en tegenpres-
tatie, maar de gemaakte prijsafspraak wordt hierdoor niet geldig. Een nietige 
overeenkomst heeft niet de beoogde rechtsgevolgen.77 Partijen kunnen geen 
contractuele acties instellen, zoals acties tot nakoming of ontbinding.78 De 
gemaakte afspraken zijn niet afdwingbaar maar daarmee hoeft hun feitelijke 
invloed niet te zijn uitgewerkt; bij de geldelijke waardering van een onver-
schuldigd verrichte dienst kan rekening worden gehouden met de gemaakte 
afspraken.79 Het feit dat de rechter in dit kader waarde hecht aan een nietige 

75. Vgl. J. Kortmann/C.H. Sieburgh, ‘Handhaving door Nederlands privaatrecht’, 
Preadviezen voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België 
en Nederland, Den Haag 2009, p. 268.

76. Hijma 1988, p. 94; in dezelfde zin Scheltema, p. 237.
77. Vgl. Van den Brink, p. 32; Asser/Hartkamp/Sieburgh 6-III, nr. 604.
78. Zie Hijma 1992, p. 414; Scheltema, p. 236. 
79. Cf. G. Hamaker, p. 125. 
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overeenkomst is geen probleem: het gaat immers ‘slechts’ om een waardevast-
stelling en niet om goedkeuring van de overeenkomst.

Een nietigheidsoordeel keurt de door partijen gemaakte afspraken ‘slechts’ af 
en verklaart ze onafdwingbaar. Een andere kwestie is dat diezelfde afspraken 
wel het beste aanknopingspunt bieden voor de afwikkeling van de vervolgens 
ontstane situatie. De aansluiting bij een nietige prijsafspraak dient slechts als 
houvast bij de vorderingen uit onverschuldigde betaling. De afspraak wordt 
hierdoor geenszins geldig.

6.12 Uitsluiting van restitutie in art. 6:211 BW80

Op grond van art. 6:210 lid 2 BW wordt de hoogte van een vordering uit on-
verschuldigde betaling vastgesteld. De daaropvolgende bepaling, art. 6:211 BW, 
sluit terugvordering dan wel waardevergoeding van onverschuldigd verrichte 
prestaties geheel uit. Hierdoor wordt een uitzondering gemaakt op het uit-
gangspunt, dat iedere op grond van een nietige overeenkomst verrichte presta-
tie als onverschuldigd betaald kan worden teruggevorderd of voor vergoeding 
in aanmerking komt. Art. 6:211 lid 1 BW luidt als volgt:

“Kan een prestatie die op grond van een nietige overeenkomst is verricht, naar 
haar aard niet ongedaan worden gemaakt en behoort zij ook niet in rechte op 
geld te worden gewaardeerd, dan is een tot ongedaanmaking van een tegen-
prestatie of tot vergoeding van de waarde daarvan strekkende vordering, voor 
zover deze deswege in strijd met redelijkheid en billijkheid zou zijn, eveneens 
uitgesloten.” 

Een vordering uit onverschuldigde betaling is uitgesloten, als een prestatie 
krachtens haar aard niet ongedaan kan worden gemaakt én niet op geld be-
hoort te worden gewaardeerd. Hierbij is door de wetgever gedacht aan pres-
taties die bestaan uit het plegen van een strafbaar feit of uit gedragingen die 
in strijd zijn met de goede zeden.81 Het artikel is van toepassing op ‘misdadige 
overeenkomsten’ waarbij iemand zich bijvoorbeeld verbindt om een ander te 
doden of te mishandelen. Deze prestaties komen blijkens art. 6:211 lid 1 BW 
niet voor vergoeding in aanmerking. Waardering op geld door de rechter wordt 

“niet als oirbaar” beschouwd. In de parlementaire geschiedenis wordt gesteld 

80. Over deze bepaling bijv. Scheltema, p. 229 e.v.; Van Kooten, p. 78 e.v.; E.J.H. Schra-
ge, Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst (2e 
dr.), Deventer 2009, p. 58 e.v.; verder J.M.J. Chorus, Privaatrecht voor rovers en 
moordenaars; Historisch-kritische kanttekeningen bij artikel 6:211 BW, Leiden 1993; 
L.C. Winkel, ‘De verbintenis tot ongedaanmaking ex BW 6:210-211: een lelijke 
eend in de privaatrechtelijke kweekvijver’, Miscellanea, Deventer 1997, p. 463 e.v.

81. PG Boek 6, p. 822.



hoofdstuk zes

214

dat het “stuitend zou zijn” als de rechter probeert na te gaan hoeveel de dood 
of mishandeling voor de opdrachtgever waard is. 

Met de afwijzing van de vordering van de misdadiger is het pleit nog niet be-
slecht. Slechts één van de vorderingen uit onverschuldigde betaling is hiermee 
uitgesloten. Alleen over de vordering van degene die een misdrijf pleegt, is een 
oordeel gegeven. De eventuele tegenvordering van de wederpartij komt aan 
de orde in het tweede deel van art. 6:211 lid 1 BW. Dit gedeelte heeft betrek-
king op de vordering van de opdrachtgever die heeft betaald voor een misdrijf 
dat is gepleegd. Terugvordering van het geld is niet toegestaan, hoewel zonder 
rechtsgrond is betaald. Het instellen van een tegenvordering wordt namelijk 
door art. 6:211 lid 1 BW uitgesloten, voor zover dit in strijd met de redelijkheid 
en billijkheid is. Hierdoor kan ook de opdrachtgever geen vordering uit onver-
schuldigde betaling instellen:82

“De opdrachtgever zal in dit geval niet tot waardevergoeding kunnen worden 
aangesproken; daar het nu echter ook stuitend zou zijn indien hij hiertegenover 
wel eenzijdig het betaalde geld zou kunnen terugvorderen, sluit het artikel ook 
deze terugvordering uit, zodat een gelijke behandeling van partijen behouden 
blijft.”

Als de ene partij niet kan terugvorderen, omdat zijn prestatie niet ongedaan 
kan worden gemaakt en niet op geld hoort te worden gewaardeerd, hoort de 
andere partij ook geen vordering te kunnen instellen. Hoewel het geld zonder 
probleem kan worden terugbetaald, zou eenzijdige terugvordering door de op-
drachtgever stuitend zijn. Om een ongelijke behandeling van partijen te voor-
komen wordt in art. 6:211 lid 1 BW verwezen naar de redelijkheid en billijkheid.83

Door toepassing van art. 6:211 lid 1 BW kunnen vorderingen uit onverschuldig-
de betaling over en weer worden afgewezen. In het voorbeeld hoeft de misdadi-
ger de ontvangen beloning niet aan zijn wederpartij terug te betalen. Hiermee 
is niet gezegd dat hij het verdiende geld mag behouden. De misdadiger kan 
weliswaar niet worden aangesproken door zijn wederpartij, maar de winst kan 
hem langs strafrechtelijke weg worden ontnomen. Het met het misdrijf ver-
diende geld kan verbeurd worden verklaard, op grond van art. 33a lid 1 Sr.84 De 
verbeurdverklaring is een bijkomende straf in het Wetboek van Strafrecht, die 

82. PG Boek 6, p. 822.
83. Vgl. van Kooten, p. 87 e.v.
84. De winst kan worden ontnomen op grond van art. 33a lid 1 aanhef en sub a Sr: 

“Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn: a. voorwerpen die aan de veroordeelde 
toebehoren of die hij geheel of ten dele te eigen bate kan aanwenden en die geheel 
of grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen.”
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aan de pleger van een strafbaar feit kan worden opgelegd naast bijvoorbeeld 
een gevangenisstraf.85

In sommige gevallen is het slagen van de tegenvordering niet onbillijk. Als voor-
beeld wordt in de parlementaire geschiedenis een man ten tonele gevoerd, die 
een chanteur heeft betaald om zijn overspel verborgen te houden.86 De ‘afper-
singsovereenkomst’ is ongeldig wegens strijd met de goede zeden.87 De prestatie 
van de chanteur, het verzwijgen van het overspel, is niet voor ongedaanmaking 
vatbaar en hoort niet op geld te worden gewaardeerd. De gechanteerde kan het 
van hem afgeperste geld echter gewoon terugeisen op grond van art. 6:203 lid 
2 BW.88 Het toewijzen van de tegenvordering is vanzelfsprekend niet in strijd 
met de redelijkheid en billijkheid.

Art. 6:211 lid 2 BW gaat in op de goederenrechtelijke gevolgen van een betaling 
voor een misdrijf. Stel dat iemand een duur horloge aan een vriend heeft over-
handigd teneinde hem waardevolle documenten te laten stelen. De gever van 
het horloge kan, nadat de diefstal is gepleegd, niet terugvorderen. Lid 2 zorgt 
ervoor dat het eigendomsrecht van het horloge is overgegaan:

“Is ingevolge het vorige lid terugvordering van een overgedragen goed uitgeslo-
ten, dan brengt de nietigheid van de overeenkomst niet de nietigheid van de 
overdracht mede.”

Niet alleen de persoonlijke actie uit onverschuldigde betaling is uitgesloten als 
voor een misdrijf is betaald, maar ook de zakelijke revindicatie. Hiertoe wordt 
een uitzondering gemaakt op het causale stelsel van eigendomsoverdracht in 
het Nederlandse recht.89 Art. 3:84 BW eist een geldige titel, zoals een geldige 
koopovereenkomst, voor overdracht. Bij de uitvoering van een onzedelijke 
overeenkomst, waarbij art. 6:211 BW van toepassing is, geldt iets anders. De 
misdadiger die voor zijn prestatie een horloge heeft gekregen van zijn opdracht-
gever, is eigenaar geworden. Wel kan het horloge verbeurd worden verklaard 
zodat de misdadiger het eigendomsrecht weer verliest. 

85. De verbeurdverklaring is als bijkomende straf opgenomen in art. 9 lid 1 sub b 
onder 2 Sr.

86. PG Boek 6, p. 822.
87. En vernietigbaar omdat de chanteur misbruik van de omstandigheden maakt, art. 

3:44 lid 4 jo. lid 1 BW.
88. Aldus komt het Nederlandse recht hier op ingewikkelde wijze tot een restitutio in 

integrum. Een afgeperste kon in het Romeinse recht de praetor om herstel in de 
oude toestand vragen; zie par. 2.23.

89. Vgl. Van Kooten, p. 93.
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6.13 Overgang naar het NBW in het arrest Verkerk/Van der Veen 
q.q.

In 1992 zijn de hierboven besproken wettelijke regels van kracht geworden. 
Hieronder komt aan de orde hoe de wettelijke regels in de jurisprudentie zijn 
uitgelegd. Het ‘nieuwe’ terugvorderingsrecht kwam al voor invoering van het 
nieuw BW aan de orde, toen de Hoge Raad in juni 1991 uitspraak deed in de 
zaak Verkerk/Van der Veen q.q.90 In zijn arrest paste de Raad weliswaar het 
oude burgerlijke recht toe, maar wees hij reeds vooruit naar het nieuwe wet-
boek, dat zes maanden later in werking zou treden. Een aantal werknemers van 
het bedrijf Bouwservice had werkzaamheden verricht op door Verkerk aange-
nomen bouwprojecten. Daarvoor had Bouwservice een bedrag van ongeveer 
ƒ 180.000 in rekening gebracht, maar de diverse facturen waren door Verkerk 
gedeeltelijk of in het geheel niet voldaan. Na faillietverklaring van Bouwservice 
werd Verkerk door de curator aangesproken tot betaling van de nog openstaan-
de facturen. De curator in het faillissement van Bouwservice baseerde deze 
vordering niet op wanprestatie maar op onverschuldigde betaling, omdat het 
tussen Bouwservice en Verkerk gesloten contract ongeldig was.

De overeenkomst tussen Verkerk en Bouwservice werd gekwalificeerd als een 
inleenovereenkomst. Voor het inlenen van werknemers was een, door de mi-
nister van Sociale Zaken verleende, vergunning vereist op basis van de Wet op 
het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.91 Bouwservice, de uitlener van 
de werknemers, beschikte niet over de vergunning en als gevolg daarvan was 
de overeenkomst nietig wegens een verboden strekking. Uitvoering van de 
overeenkomst leidde namelijk tot overtreding van een wettelijk verbod. Beide 
partijen wisten, of behoorden te weten, dat de overeenkomst slechts door mid-
del van overtreding van een wettelijk verbod kon worden uitgevoerd.92 Het hof 
wees de vordering in hoger beroep toe tot een bedrag van ƒ 64.000. Dit was het 
bedrag waarvan de curator kon aantonen dat het nog niet was voldaan. 

De vordering uit onverschuldigde betaling van de curator was volgens ‘inlener’ 
Verkerk ten onrechte toegewezen door het hof. Hij stelde dat de partij die de 
aanzet had gegeven tot het aangaan van een nietige overeenkomst, later geen 
waardevergoeding kon eisen van de in het kader van die overeenkomst verrich-
te prestaties op grond van onverschuldigde betaling:

90. HR 28 juni 1991, NJ 1992, 787; hierover Van Kooten, p. 53 e.v. 
91. Wet van 31 juli 1965, Stb. 379.
92. Zie noot Brunner bij HR 28 juni 1991, NJ 1992, 787. Overigens kan worden betwij-

feld of een dergelijke wetsschending tegenwoordig ook tot nietigheid zou leiden, 
gezien de terughoudendheid waarmee overeenkomsten nietig worden verklaard; 
de bewuste schending van een wet hoeft niet tot nietigheid van een overeenkomst 
te leiden; vgl. HR 1 juni 2012, NJ 2013, 172 (Esmilo/Mediq), zie par. 6.2.
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“en het is althans niet juist dat een dergelijke vordering geoorloofd zou zijn 
in gevallen van nietigheid van een overeenkomst wegens, kort samengevat, 
met die overeenkomst beoogde of verwezenlijkte ontduiking van een wettelijk 
verbod; en in het bijzonder niet, wanneer de verboden strekking van de over-
eenkomst mede, of zelfs vooral, is beoogd of nagestreefd door de partij die op 
de zojuist aangeduide voet vergoeding van de door haar verrichte prestaties 
vordert (…).”

Volgens Verkerk behoorde het onverschuldigd verrichten van prestaties door 
Bouwservice onder deze omstandigheden tot het eigen risico van dit bedrijf. 
De nemo auditur-regel lag duidelijk besloten in dit cassatiemiddel.93 Degene 
die had aangezet tot wetsontduiking had zich onbehoorlijk gedragen en hoorde 
geen waardevergoeding van de verrichte prestaties te kunnen vorderen. Bouw-
service wist dat de inleenovereenkomst een verboden strekking had. Zij had de 
wetsovertreding beoogd en zou vervolgens geen rechten behoren te ontlenen 
aan haar eigen onbetamelijke gedrag. De vordering diende te worden afgewe-
zen, omdat Bouwservice zelf het grootste verwijt van de verboden gedraging 
kon worden gemaakt. 

De Hoge Raad verwierp het cassatiemiddel. De Raad achtte de vordering uit 
onverschuldigde betaling voor de werkzaamheden die waren verricht door de 
illegaal ingeleende werknemers gewoon toewijsbaar:

“In geval van nietigheid van een overeenkomst zullen de ter nakoming van die 
overeenkomst reeds verrichte prestaties in beginsel op grond van onverschul-
digde betaling kunnen worden teruggevorderd dan wel zal daarvoor een ver-
goeding kunnen worden gevorderd, (…), een en ander ongeacht de grond van 
deze nietigheid. Dat wordt niet anders in een geval als het onderhavige waarin 
het gaat om een overeenkomst met een verboden strekking en de vordering 
wegens onverschuldigde betaling wordt ingesteld door degene die overtreding 
van het verbod in de eerste plaats heeft beoogd of nagestreefd.”

De waarde van de door de ingeleende werknemers van Bouwservice verrichte 
prestaties kwam voor vergoeding in aanmerking. Het beroep op de nemo au-
ditur-regel vond geen gehoor. In een overweging ten overvloede gaf de Hoge 
Raad nog wel te kennen dat toewijzing van de vordering tot waardevergoeding 
onder omstandigheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid kon zijn:

93. Voluit nemo auditur suam turpitudinem allegans, ofwel niemand wordt gehoord 
die zich op zijn eigen onbetamelijkheid beroept. Over de herkomst van deze regel, 
zie par. 4.1 e.v.
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“Wel kan zich het geval voordoen dat toewijzing van een zodanige vordering 
-in de bewoordingen van art. 6:2 lid 2 BW- in de gegeven omstandigheden 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (…), 
maar het middel doet op zodanige omstandigheden geen beroep, waartoe de 
stukken van het geding ook geen aanleiding geven. In dit licht behoefde ’s hofs 
arrest te dezer zake ook geen nadere motivering.” 

Met deze overweging sloeg de Hoge Raad een brug naar het nieuwe wetboek, 
dat een half jaar na het arrest in werking zou treden. Hiertoe werd verwezen 
naar art. 6:2 lid 2 BW.94 Toewijzing van een vordering uit onverschuldigde beta-
ling kan onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zijn. De Raad verwees niet naar de bijzondere correctiemo-
gelijkheden in het komende wetboek, te weten de artt. 6:210 lid 2 en 6:211 lid 
1 BW.95 

De reden voor de verwijzing naar art. 6:2 lid 2 BW was waarschijnlijk dat onder 
het oude recht een beroep op een tussen partijen geldende regel wegens strijd 
met de objectieve goede trouw kon worden afgewezen.96 Ook een vordering 
uit onverschuldigde betaling kon op deze grond worden geweigerd. In 1992 
werd gecodificeerd dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing 
is, als dit onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar is. De verwijzing van de Hoge Raad naar de 
redelijkheid en billijkheid in het arrest Verkerk/Van der Veen q.q. paste zowel 
binnen de regels van het toen nog geldende als het komende recht. 

Als de Hoge Raad aan de toekomstige wettelijke regels had getoetst, zou de vor-
dering uit onverschuldigde betaling die door de curator was ingesteld, eveneens 
worden toegewezen. De rechter hoefde het laakbare gedrag van Bouwservice 
niet bij zijn oordeel te betrekken. Deze uitkomst was in lijn met afdeling 6.4.2 
NBW, zo schreef Brunner in zijn noot bij het arrest:97

“De regel dat wat krachtens een nietige rechtshandeling is gepresteerd als on-
verschuldigd betaald kan worden teruggevorderd, is in art. 6:211 BW tot uit-
gangspunt en hoofdregel genomen. (…) Het adagium dat niemand rechten kan 

94. En tevens naar de parlementaire geschiedenis van art. 3:53 lid 2 BW. Deze verwijzing 
is, in de woorden van Brunner, ‘weinig verhelderend’ omdat het een ander leerstuk 
betreft. Art. 3:53 lid 2 BW bepaalt dat bij de vernietiging van een rechtshandeling 
terugwerkende kracht aan de vernietiging kan worden ontnomen. Bij toepassing 
van het artikel kunnen de gevolgen van een vernietigde rechtshandeling in stand 
worden gelaten. 

95. P-G Hartkamp verwees hier wel naar in zijn conclusie voor het arrest.
96. Zie bijv. HR 5 november 1982, NJ 1984, 125 (Ziekenfondsen/Klijssen). 
97. Noot bij HR 28 juni 1991, NJ 1992, 787 (Verkerk/Van der Veen q.q.).
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ontlenen aan eigen onbehoorlijk gedrag (nemo auditur turpitudinem suam 
allegans) geldt niet in ons recht. (…) Omdat het terugvorderingsrecht niet een 
aan de billijkheid ontleende bevoegdheid is, maar een gewone toepassing van 
de regel dat wat onverschuldigd is betaald moet worden teruggegeven, hoef je 
ook niet schone handen te hebben om te kunnen terugvorderen wat op grond 
van een nietige overeenkomst is gepresteerd.”

De invoering van het nieuwe burgerlijk recht in Nederland vormde wat betreft 
de regels aangaande terugvordering geen breuk met de regels van het oud BW. 
Het gedrag van partijen blijft buiten beschouwing bij de beoordeling van een 
vordering uit onverschuldigde betaling. Het toestaan van teruggave dan wel 
waardevergoeding na een onverschuldigd verrichte prestatie is ook na 1992 de 
hoofdregel. In het nieuwe recht zijn hooguit enige verfijningen aangebracht. 

6.14 Toetsing van de vordering uit onverschuldigde betaling aan 
de redelijkheid en billijkheid

In het nieuw BW zijn alle verbintenissen aan de werking van de redelijkheid 
en billijkheid onderworpen. Ook verbintenissen uit de wet, zoals die uit on-
verschuldigde betaling, worden door de redelijkheid en billijkheid beheerst. 
Krachtens art. 6:2 lid 2 BW is een krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling 
aan een partij toekomende bevoegdheid niet van toepassing, voor zover dit in 
de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn. Bij toetsing hieraan moet blijkens art. 3:12 BW reke-
ning worden gehouden 

“met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechts-
overtuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het 
gegeven geval zijn betrokken.”

In de parlementaire geschiedenis van art. 6:2 BW is de beperkende werking 
van de redelijkheid en billijkheid uitgebreid besproken.98 Vooral contractuele 
verbintenissen kwamen in dit verband aan de orde. Bij de mogelijkheid een 
krachtens contract geldende regel wegens strijd met de redelijkheid en billijk-
heid buiten spel te zetten is voorzichtigheid bepleit.99 Alleen in uitzonderlij-
ke gevallen is een beroep op een contractuele clausule onaanvaardbaar, zoals 
wanneer dit beroep strijdig is met ‘elementaire maatschappelijke opvattingen 
van fatsoen en behoren’.100 Bij de bespreking van de verbintenissen uit de wet 
is nog meer terughoudendheid aan de dag gelegd. De wetgevende commissie 

98. PG boek 6, p. 43 e.v.
99. Zie bijv. PG boek 6, p. 45 en p. 64
100. Aldus P.S. Bakker, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm, Deventer 2012, p. 40.



hoofdstuk zes

220

kon zich deze beperkende werking aanvankelijk zelfs ‘niet goed’ voorstellen.101 
Later werd aangenomen dat toepassing van een wetsbepaling onder bijzondere 
omstandigheden onbillijk kan zijn.

Een voorbeeld van een toepassing van de beperkende werking van de rede-
lijkheid en billijkheid is het leerstuk rechtsverwerking.102 Door tegenstrijdige 
gedragingen kan een crediteur een recht dat hem krachtens de wet of overeen-
komst toekomt niet uitoefenen. Iemand die wordt aangesproken op grond van 
onverschuldigde betaling kan een beroep op rechtsverwerking doen door te 
stellen dat hij geen rekening met deze vordering hoefde te houden.103 Weigering 
van terugvordering is denkbaar als een crediteur door zijn gedrag heeft laten 
blijken een hem krachtens art. 6:203 e.v. BW toekomende bevoegdheid niet 
te zullen uitoefenen en de wederpartij hier op mag vertrouwen. Onder deze 
omstandigheden kan het onaanvaardbaar zijn dat de crediteur achteraf alsnog 
een beroep op terugvordering doet. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden 
is hier sprake van.104

Problematisch voor een beroep op rechtsverwerking is dat iemands gedrag niet 
snel aanleiding vormt om te oordelen dat hij niet van een eventueel terugvor-
deringsrecht gebruik zal maken. Het gedrag van een partij bij een ongeldige 
overeenkomst heeft zelden betrekking op de latere positie die hij als eiser van 
een onverschuldigd verrichte prestatie inneemt. Als een partij het initiatief heeft 
genomen tot wetsovertreding en in strijd met de wet een prestatie verricht, is 
geen sprake van rechtsverwerking.105 Het zonder rechtsgrond presteren zegt 
niets over de latere terugvordering. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwer-
king dient de debiteur aan te tonen dat hij er door gedrag van de crediteur op 
mocht vertrouwen dat er geen actie uit onverschuldigde betaling zou worden 
ingesteld. Meestal zal dit gedrag plaatsvinden nadat de betaling is gedaan. Ook 
is denkbaar dat er reeds rond de sluiting van een nietige overeenkomst omstan-
digheden zijn die een later beroep op onverschuldigde betaling verhinderen. 
Van rechtsverwerking kan sprake zijn als een partij de ander aanmoedigt om 
een dubieuze overeenkomst te sluiten en te kennen geeft dat hij bij eventuele 
problemen niet moeilijk zal doen en niets zal terugeisen.

Bij de afwikkeling van een uitgevoerde ongeldige overeenkomst hoeft zelden naar 
art. 6:2 lid 2 BW te worden gekeken, omdat de regeling van de onverschuldigde 

101. PG boek 6, p. 45.
102. R.P.L.J. Tjittes, Rechtsverwerking en klachtplichten (3e dr.), Deventer 2013, p. 15 en 

p. 31 e.v.
103. PG boek 6, p. 69 e.v.; zie verder Scheltema, p. 238 e.v.
104. Vgl. HR 5 november 1982, NJ 1984, 125 (Ziekenfondsen/Klijssen); uitgebreid be-

sproken in par. 5.23.
105. Zie ook de noot van Brunner bij HR 5 november 1982, NJ 1984, 125.
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betaling in afd. 6.4.2 BW volstaat. De wettelijke regels leiden namelijk vanzelf 
naar billijke uitkomsten. Stel dat een goedgelovig persoon een fors geldbedrag 
inlegt bij een organisatie om deel te nemen aan een aantrekkelijk spel, dat een 
piramidespel blijkt te zijn.106 Een deelnemer die geld inlegt en vervolgens kwijt-
raakt, kan zijn inleg als onverschuldigd betaald terugvorderen op grond van art. 
6:203 lid 2 BW. De organisatie heeft in beginsel recht op waardevergoeding op 
grond van art. 6:210 lid 2 BW. De ‘prestatie’ van de organisatie komt alleen voor 
vergoeding in aanmerking voor zover zij van waarde is voor de wederpartij. Er 
dient in geval van misleiding niet te worden uitgegaan van de overeengekomen 
prijs.107 De waarde van de door de organisator verrichte prestatie kan op nul 
worden geschat. Aldus worden billijke resultaten bereikt: de misleide deelnemer 
kan zijn inleg terugvorderen en de organisatie heeft slechts een vordering voor 
zover zij heeft gepresteerd, doordat de deelnemer bijvoorbeeld daadwerkelijk 
geld kon verdienen door zijn deelname. 

De waarde van een prestatie moet in bovenstaand voorbeeld objectief worden 
vastgesteld, zodat de ‘daadwerkelijke’ waarde voor vergoeding in aanmerking 
komt. Een rol voor de redelijkheid en billijkheid is overbodig omdat de regeling 
van de onverschuldigde betaling volstaat. De vorderingen uit onverschuldigde 
betaling zorgen vanzelf voor gerechtigheid, zonder dat een correctie op grond 
van de redelijkheid en billijkheid nodig is. Het leerstuk zelf bevat een mecha-
nisme van redelijkheid en billijkheid, omdat ongegronde verrijkingen ongedaan 
worden gemaakt. 

6.15 Onverschuldigde betaling in het omgevingsrecht: Polyproject/
Gemeente Warmond

De wettelijke regels van onverschuldigde betaling zijn in de Nederlandse recht-
spraak regelmatig aan de orde gekomen in het omgevingsrecht. Vanaf de jaren 
’90 van de vorige eeuw gingen gemeentes in Nederland op grote schaal samen-
werkingen aan met projectontwikkelaars. Het betrof publiek-private samenwer-
kingen, waarbij bijvoorbeeld door een gemeente een stuk grond werd verkocht 

106. Casus ontleend aan Hof Leeuwarden 22 oktober 1997, NJ 1998, 251. Een pira-
midespel valt sinds 1998 onder de werking van de Wet op de Kansspelen, zie 
art. 1a lid 2 van deze wet. Deze wet dient ter regulering van de gokmarkt. Een 
piramidespelovereenkomst hoeft niet op grond van de strijd met de wet nietig te 
zijn. Als bescherming van ‘onschuldige’ deelnemers het doel van de wet is, kan de 
overeenkomst worden vernietigd op grond van art. 3:40 lid 2 BW. Uiteraard kan 
een misleide deelnemer de overeenkomst ook vernietigen op grond van bedrog of 
dwaling. Het voordeel van de sanctie van vernietigbaarheid is dat de deelnemers 
die te goeder trouw geld hebben ontvangen de overeenkomst in stand kunnen 
laten en het ontvangen geld kunnen behouden. 

107. Vgl. par. 6.9.
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om bouwprojecten te realiseren. De overeenkomsten hadden betrekking op de 
ruimtelijke ordening in een gemeente en worden meestal exploitatieovereen-
komsten genoemd.108 In veel gevallen bedong de gemeente een forse bijdrage 
voor door haar te verrichten prestaties, zoals het bouwrijp maken van percelen 
grond of de aanleg van wegen of nutsvoorzieningen. 

Een gemeente die in een bestemmingsplan gewenste voorzieningen van open-
baar nut wilde aanleggen, had een beperkt aantal mogelijkheden om de kosten 
hiervan op particuliere grondeigenaren te verhalen.109 Het kostenverhaal in een 
exploitatieovereenkomst was een middel om kosten die in het algemeen belang 
werden gemaakt, te verhalen op een particulier. Een door een gemeente van 
een particulier bedongen vergoeding moest op grond van de toenmalige Wet 
Ruimtelijke Ordening (WRO) haar grondslag vinden in de gemeentelijke ex-
ploitatieverordening.110 Een particuliere bijdrage moest voldoende kenbaar zijn. 
Het doel hiervan was de verhoging van de rechtszekerheid van grondeigena-
ren, die niet met allerlei ‘buitenwettelijke’ kosten mochten worden opgezadeld. 
Een exploitatieovereenkomst waarin de wettelijke basis voor dit kostenverhaal 
ontbrak, was in strijd met de openbare orde en nietig op grond van art. 3:40 
lid 1 BW.111 Een probleem was dat in de meeste verordeningen weinig of niets 
over het kostenverhaal op particulieren was bepaald. Hierdoor ontbrak in veel 
gevallen de vereiste wettelijke basis voor de betalingen. 

Eén van de belangrijkste beslissingen over de gevolgen van een onwettige 
exploitatiebijdrage werd in 2001 door de Hoge Raad gegeven in het arrest 

108. Over het, soms onterechte, gebruik van de term exploitatieovereenkomst, zie 
H.P.J.A.M. Hennekens, annotatie bij HR 13 april 2001, Gemeentestem 2001-7144/2. 

109. Naast het verhaal via een grondexploitatieovereenkomst kon een gemeente baatbe-
lasting heffen op grond van art. 222 Gemeentewet of een financiële voorwaarde aan 
een beschikking verbinden. Hierover bijv. P.J.J. van Buuren/A.A.J. de Gier/A.G.A. 
Nijmeijer/J. Robbe, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht (9e dr.), Deventer 2014, 
p. 229.

110. Art. 42 WRO luidde:
1. De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin de voorwaarden worden 
vastgelegd, waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan de exploitatie 
van gronden, die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen 
(exploitatieverordening).
2. Een exploitatieverordening bevat onder meer voorschriften omtrent:
a. de gevallen, waarin en de wijze waarop het treffen van voorzieningen voor 
doeleinden van openbaar nut afhankelijk wordt gesteld van de afstand van grond 
aan de gemeente;
b. het aandeel van de kosten van voorzieningen van openbaar nut, dat ten laste 
wordt gebracht van de gronden, die door deze voorzieningen worden gebaat en 
de wijze, waarop deze kosten over de genoemde gronden worden omgeslagen.

111. In deze zin HR 6 januari 2006, NJ 2006, 301 (Gem. Beuningen/VvE Blankenburg).
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Polyproject/Gemeente Warmond.112 De projectontwikkelaar Polyproject BV 
had in 1991 een exploitatieovereenkomst met de gemeente Warmond gesloten. 
Polyproject wenste een aangekocht terrein te bebouwen met tientallen villa’s. 
Hiervoor was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college van 
Burgemeester en Wethouders was bereid mee te werken aan het bouwproject, 
maar had bezwaar tegen de ‘planologische eenzijdigheid’ hiervan, omdat het 
plan geen ruimte bood voor gewenste sociale woningbouw. De gemeente zegde 
in de exploitatieovereenkomst toe mee te werken aan een wijziging van het 
bestemmingsplan. In ruil voor deze toezegging diende Polyproject ƒ 760.000 
te betalen, zodat elders wel sociale woningen konden worden gebouwd. 

Polyproject eiste na de voltooiing van het bouwproject het aan de gemeente 
betaalde bedrag van ƒ 760.000 terug. Het bedrijf voerde aan dat onverschuldigd 
was betaald, nu de overeenkomst niet berustte op de gemeentelijke exploita-
tieverordening. De rechter oordeelde dat de Warmondse verordening niet in 
deze mogelijkheid van kostenverhaal voorzag. De gemeente kon haar aanspraak 
op een financiële bijdrage daarom niet geldend maken.113 Omdat een wette-
lijke grondslag voor de gedane betaling ontbrak, kon Polyproject ƒ 760.000 
terugvorderen. 

De gemeente Warmond had een vordering in reconventie ingesteld, eveneens 
ter hoogte van ƒ 760.000. Deze vordering was gebaseerd op art. 6:210 lid 2 
BW. De gemeente had ook onverschuldigd een prestatie verricht, namelijk het 
bevorderen van de herziening van het bestemmingsplan. Deze prestatie kon 
naar haar aard niet ongedaan worden gemaakt en diende op grond van art. 
6:210 lid 2 BW op waarde te worden geschat. De gevraagde waardevergoeding 
was gelijk aan het afgesproken bedrag van ƒ 760.000, wat gebruikelijk is bij 
dergelijke ‘berekeningen’.114

6.16 Weigering van terugvordering op grond van art. 6:211 BW?

De uitvoering van de overeenkomst betekende dat beide partijen in beginsel 
verplicht waren de door hen ontvangen prestaties ongedaan te maken. Polypro-
ject zou zodoende terugbetaling kunnen vorderen, terwijl de gemeente recht 

112. HR 13 april 2001, NJ 2001, 581. Zie ook Van Kooten, p. 84 e.v. De gemeente War-
mond bestaat overigens tegenwoordig niet meer en is opgegaan in de gemeente 
Teylingen.

113. Door deze formulering bleef de vraag open of de exploitatieovereenkomst waarin 
op onwettige wijze kosten werden verhaald nietig of vernietigbaar was. In latere 
rechtspraak is expliciet erkend dat een dergelijke overeenkomst nietig is, zie HR 
6 januari 2006, NJ 2006, 301 (Gem. Beuningen/VvE Blankenburg).

114. Zie Van Kooten, p. 107 e.v. en Hijma in zijn noot bij Hoge Raad 13 april 2001, NJ 
2001, 581 (Polyproject/Gem. Warmond I).
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op waardevergoeding had. Het Hof Den Haag besloot echter anders en paste 
art. 6:211 BW toe:115

“De conventionele vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde 
bedrag van 760.000 gulden is toewijsbaar, tenzij de vordering wordt geblok-
keerd door art. 6:211 lid 1 BW, dat uitgaat van een situatie als de onderhavige 
waarin
a. een nietige overeenkomst is gesloten, die
b. reeds wederzijds is uitgevoerd (de Gemeente heeft, anders dan Polyproject 
stelt, wél een prestatie -te weten herziening van het bestemmingsplan- verricht 
(…)), terwijl 
c. de prestatie van de Gemeente naar haar aard niet ongedaan kan worden 
gemaakt en 
d. de prestatie van de Gemeente, (…), ook niet in rechte op geld behoort te 
worden gewaardeerd, zodat de reconventionele vordering is uitgesloten.
In deze omstandigheden is de conventionele vordering van Polyproject even-
eens uitgesloten, voor zover deze deswege in strijd zou zijn met de redelijkheid 
en billijkheid.”

Volgens het hof kon de prestatie van de gemeente Warmond naar haar aard 
niet ongedaan worden gemaakt en behoorde zij niet op geld te worden gewaar-
deerd. Het hof moest vervolgens de vraag beantwoorden of de redelijkheid en 
billijkheid meebrachten dat ook Polyproject geen vordering toekwam. Deze 
vraag werd bevestigend beantwoord: als de vordering in conventie werd toe-
gewezen en de tegenvordering afgewezen, zou Polyproject een groot voordeel 
in de schoot geworpen krijgen. Het hof gaf nog enkele argumenten om de 
strijd met de redelijkheid en billijkheid te motiveren. Zo was Polyproject een 
deskundige projectontwikkelaar die op eigen initiatief een plan had voorgelegd 
aan de gemeente Warmond teneinde winst te maken. De rechter achtte boven-
dien aannemelijk dat het aan de gemeente betaalde bedrag was doorberekend 
aan de kopers van de percelen grond. Onder deze omstandigheden diende 
de vordering van de projectontwikkelaar wegens strijd met de redelijkheid en 
billijkheid te worden uitgesloten.

Polyproject ging tegen deze uitspraak in cassatie en voerde aan dat het hof ten 
onrechte tot toepassing van art. 6:211 BW was overgegaan. Dit artikel diende 
slechts te worden toegepast bij 

115. R.o. 15 van het Hof Den Haag, opgenomen in Hoge Raad 13 april 2001, NJ 2001, 
581. 
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“prestaties die zodanig indruisen tegen de goede zeden en zo laakbaar zijn, 
dat waardering daarvan op een geldsbedrag als onoirbaar moet worden 
beschouwd.”116

De herziening van een bestemmingsplan kon echter probleemloos op geld wor-
den gewaardeerd, zodat art. 6:211 BW buiten toepassing diende te blijven. De 
Hoge Raad overwoog, onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis:

“In overeenstemming met de strekking van deze passage zal niet spoedig mogen 
worden aangenomen dat een prestatie niet in rechte op geld behoort te worden 
gewaardeerd. Met andere woorden: (de uitzondering van) art. 6:211 BW moet 
restrictief worden geinterpreteerd.”

Anders dan het hof kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat de herziening van 
het bestemmingsplan ‘gewoon’ op geld kon worden gewaardeerd, op grond van 
art. 6:210 lid 2 BW.117 Art. 6:211 BW was niet van toepassing; het artikel komt 
alleen in beeld als waardering van een prestatie “niet oirbaar” of “stuitend” is.

Wat was het resultaat voor de gemeente Warmond en de projectontwikkelaar? 
De laatste kon het betaalde bedrag van ƒ 760.000 op grond van art. 6:203 lid 
2 BW terugvorderen. De gemeente kon een vordering in reconventie instellen, 
want zij had onverschuldigd een prestatie verricht, bestaande uit het succesvol 
bevorderen van een wijziging van het bestemmingsplan. Deze prestatie kon 
naar haar aard niet ongedaan worden gemaakt en de waarde hiervan moest 
worden vergoed op grond van art. 6:210 lid 2 BW. De projectontwikkelaar wilde 
ƒ 760.000 voor de tegenprestatie betalen, zodat de rechter van dit bedrag kon 
uitgaan. Het logische resultaat van deze ‘berekening’ was dat de vorderingen 
werden verrekend, zodat de beurzen gesloten konden blijven.

6.17 ‘Bestraffing’ van de gemeente door toepassing van art. 6:210 lid 
2 BW?

Projectontwikkelaar Polyproject ging voor de tweede maal in cassatie, nadat het 
Hof Amsterdam de prestatie van de gemeente Warmond op ƒ 760.000 had ge-
taxeerd.118 Hij beargumenteerde dat de waarde van de prestatie van de gemeente 
lager moest worden geschat of zelfs op nul moest worden gesteld, omdat voor 
de prestatie geen wettelijke grondslag bestond. Het was immers verboden voor 
een gemeente om buiten de wet kosten op particulieren te verhalen. Polyproject 
deed hiertoe een beroep op de redelijkheidstoets van art. 6:210 lid 2 BW. De 

116. PG Boek 6, p. 822.
117. Vgl. Hof Den Bosch 22 juli 2003, NJ 2004, 324 (Gemeente Uden/Van Diepenbeek).
118. HR 12 december 2003, NJ 2005, 431 (Polyproject/Gem. Warmond II).
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gemeente had blijkens de wettekst slechts recht op waardevergoeding “voor 
zover dit redelijk is”.119 

Is het redelijk dat de gemeente wordt gekort op haar vordering in reconventie 
of dat deze vordering haar zelfs helemaal wordt ontzegd? Een korting lijkt een 
aantrekkelijk middel om de gemeente te straffen voor het op onwettige wijze 
bedingen van vergoedingen.120 Zo zou zij wel afleren om buiten de exploitatie-
verordening om geld te vragen van particuliere partijen. In de vervolgprocedure 
oordeelde de Hoge Raad dat de prestatie van de gemeente niet op nihil moest 
worden gewaardeerd.121 De gemeente had wel degelijk een prestatie verricht 
die een behoorlijke economische waarde vertegenwoordigde. Een definitieve 
uitspraak over deze waarde werd niet gedaan. 

Is het dan redelijk de waarde van de prestatie vervolgens op bijvoorbeeld 
ƒ 400.000 te schatten? Het voordeel daarvan is dat de gemeente door deze 
‘korting’ in de portemonnee voelt dat zij een nietige overeenkomst heeft ge-
sloten. Aldus kan er een preventieve werking van de korting op de vordering 
uit onverschuldigde betaling uitgaan. Er kleven verschillende problemen aan 
deze oplossing: de rechter treedt door het uitoefenen van de bevoegdheid van 
art. 6:210 lid 2 BW in de door partijen overeengekomen waardering van hun 
prestaties. De projectontwikkelaar wordt verrijkt als de rechter de prestatie van 
de gemeente op een lager bedrag dan het overeengekomene waardeert. Hij was 
bereid ƒ 760.000 te betalen en door rechterlijke waardering krijgt hij hier als 
het ware een deel van terug. De projectontwikkelaar krijgt wat hij heeft beoogd, 
namelijk het bouwproject op basis van het gewijzigde bestemmingsplan en 
hoeft hier minder voor te betalen dan hij heeft toegezegd. Voor afwijking van de 
nietige partij-afspraak bij de waardebepaling moet de ‘benadeelde’ bijzondere 
redenen aanvoeren. 

Wanneer moet een partij een deel van haar vordering uit onverschuldigde be-
taling, of zelfs de gehele vordering, worden ontzegd, omdat toewijzing hiervan 
onredelijk is?122 Als een gemeente haar machtspositie heeft aangewend om een 
te hoge bijdrage te bedingen, is ontzegging van een deel van de vordering denk-
baar. Het antwoord op de vraag of de vordering van de gemeente moet worden 
verminderd aan de hand van de redelijkheidstoets van art. 6:210 lid 2 BW, hangt 

119. Polyproject deed geen beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en 
billijkheid, door te betogen dat toekenning van waardevergoeding aan de gemeen-
te in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn; over deze mogelijk-
heid, zie W.J. Zwalve, ‘Redelijkheid en billijkheid, goede zeden en restitutie’, WPNR 
2002, p. 606 e.v.

120. Vgl. C.H. Sieburgh, Tertium datur, Deventer 2004, p. 49 e.v.
121. HR 12 december 2003, NJ 2005, 431 (Polyproject/Gem. Warmond II).
122. Vgl. par. 6.9.
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ervan af of de gemeente misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden door 
een te hoge bijdrage te bedingen.123 Als zij een partij in een afhankelijke positie 
onder druk heeft gezet bij het bedingen van een exploitatiebijdrage, moet bij de 
waardebepaling van de door de gemeente verrichte prestatie worden afgeweken 
van de overeengekomen prijs. 

Het is zo dat de gemeente in het omgevingsrecht een economische machtsposi-
tie heeft. Zij kan in zee gaan met de gewenste projectontwikkelaar en voor een 
groot deel de voorwaarden bepalen waaronder de samenwerking plaatsvindt. 
Deze positie is echter niet voldoende om aan te nemen dat er ook sprake is van 
misbruik van omstandigheden.124 Hiervoor moet aannemelijk worden gemaakt 
dat de gemeente misbruik maakt van haar machtspositie en haar wederpartij 
uitbuit. Tegenover een professionele wederpartij is zulk misbruik niet snel aan 
de orde. Een projectontwikkelaar die het initiatief neemt tot een samenwerking 
met een gemeente, kan zelden een succesvol beroep op misbruik van omstan-
digheden doen. Hij hoort zijn belangen te kunnen behartigen ten opzichte van 
de gemeente.125 Een ‘sterke’ partij als een projectontwikkelaar kan zich er achter-
af niet snel op beroepen dat hij onder druk van de gemeente te veel heeft betaald.

Naar aanleiding van de Warmondse jurisprudentie kan het volgende probleem 
rijzen: een gemeente kan zich ontpoppen tot recidivist door keer op keer over-
eenkomsten te sluiten met projectontwikkelaars en daarin onwettige vergoedin-
gen te bedingen.126 Bij gebrek aan een wettelijke basis voor deze vergoedingen, is 
zo’n overeenkomst steeds nietig. De waarde van de door de gemeente verrichte 
prestatie komt voor vergoeding in aanmerking en kan worden verrekend met 
de daar tegenover staande vordering. De gemeente kan bedingen wat zij wil en 
het grootste risico is dat het niet-toegestane gedeelte nietig is en de maximaal 
toegestane vergoeding resteert. 

Sluwe gemeentes kunnen steeds dezelfde truc uithalen en de aanpassing of 
uitsluiting van hun ongedaanmakingsvordering lijkt een probaat middel om 
zulke praktijken tegen te gaan. Toch is ook regelmatige wetsontduiking door 

123. De vraag of de redelijkheid (en billijkheid) een vordering uit onverschuldigde be-
paling beperkt, vertoont dan grote gelijkenis met de vernietiging wegens misbruik 
van omstandigheden, art. 3:44 lid 4 BW.

124. Anders zou elke samenwerking met een gemeente op het gebied van de ruimtelijke 
ordening, de wederpartij gelegenheid geven de overeenkomst later te vernietigen. 

125. P.T.J. Wolters, Alle omstandigheden van het geval. Een onderzoek naar de omstan-
digheden die de werking van de redelijkheid en billijkheid beïnvloeden, Deventer 
2013, p. 171 e.v., in het bijzonder p. 176. Zie ook L.R. van Hee/C.N.J. Kortmann, 
‘Ongeoorloofde financiële bedingen in projectontwikkelingsovereenkomsten’, TBR 
2005, p 962.

126. Zie Sieburgh, p. 49 e.v.
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een gemeente geen reden bij toepassing van art. 6:210 lid 2 BW af te wijken 
van de overeengekomen prijs. In geval van aanpassing van waardevergoeding 
krijgt de wederpartij namelijk een verrijking in zijn schoot geworpen, terwijl de 
volledige toekenning van een actie uit onverschuldigde betaling een eventuele 
verrijking juist uitwist. Ook een recidiverende gemeente zou ik daarom in be-
ginsel volledige waardevergoeding willen toekennen. Dat bepaalde vergoedin-
gen onwettig zijn, komt tot uitdrukking in het nietigheidsoordeel maar hoort 
niet tot een korting op een vordering uit onverschuldigde betaling te leiden.

6.18 Een wettelijke begrenzing bij waardebepaling

De omvang van een vordering uit onverschuldigde betaling na uitvoering van 
een nietige overeenkomst kan het best aan de hand van de overeengekomen 
prijs worden vastgesteld. Slechts in bijzondere gevallen hoeft op een lager be-
drag te worden gewaardeerd. Een reden voor aanpassing van de waardever-
goeding is dat een wet regels bevat over de bedragen die voor een prestatie in 
rekening mogen worden gebracht en deze regels zijn overtreden.127 Zo hoort een 
gemeente niet via een exploitatieovereenkomst een bedrag op te kunnen eisen 
voor een prestatie, terwijl de wet vergoeding hiervan beperkt of zelfs verbiedt. 
Bij toepassing van art. 6:210 lid 2 BW moet worden gekeken of wettelijke nor-
men in de weg staan aan volledige waardevergoeding. De Hoge Raad oordeelde 
dat een dergelijk onderzoek plaats diende te vinden in het vervolgarrest van de 
hierboven besproken zaak, Polyproject/Gem. Warmond II:128

“Deze waardering behoort in een geval als het onderhavige dan ook te ge-
schieden op de grondslag van hetgeen voor de gemeente wel geoorloofd zou 
zijn geweest van Polyproject als tegenprestatie te bedingen voor haar prestatie, 
die erin bestond dat zij toezegde de herziening van het bestemmingsplan te 
bevorderen.” 

De Hoge Raad casseerde het arrest van het hof, waarin de overeengekomen 
waarde van ƒ 760.000 als waardevergoeding was toegekend, want hij wilde 
onderzocht zien 

“of de exploitatieverordening een grondslag inhoudt en zo ja, in hoeverre, voor 
het bedingen door de gemeente van een tegenprestatie voor haar prestatie.” 

Annotator Hijma gaf aan zich weinig van dit onderzoek voor te stellen. De gemid-
delde exploitatieverordening bepaalde weinig over exploitatieovereenkomsten 

127. Onder wet versta ik hier niet alleen een wet in formele zin, maar ook wetgeving 
van lagere wetgevers, zoals gemeentelijke verordeningen.

128. HR 12 december 2003, NJ 2005, 431 (Polyproject/Gem. Warmond II).
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en bevatte voornamelijk algemene maatstaven. Nergens stond in de Warmond-
se verordening dat voor het wijzigen van een bestemmingsplan bijvoorbeeld 
maximaal ƒ 250.000 mocht worden gevraagd. Als zo’n grens wel zou bestaan 
en een projectontwikkelaar meer dan dit toegestane bedrag betaalt, kan hij het 
meerdere als onverschuldigd betaald terugvorderen. Van Hee en Kortmann 
hebben opgemerkt dat de afgesproken prijs het uitgangspunt moet zijn bij de 
bepaling van de waardevergoeding op grond van art. 6:210 lid 2 BW en dat de 
exploitatieverordening een mogelijke bovengrens kan bevatten:129

“Het ligt dus veel meer voor de hand om de waarde van de medewerking te 
bepalen aan de hand van wat de ontwikkelaar ervoor over had (en dat is 
behoudens wilsgebreken de contractprijs) dan van het bedrag dat de gemeente 
op basis van de exploitatieverordening zou mogen vragen. Dat laatste bedrag 
begrenst de marktwaarde slechts aan de bovenzijde, omdat een projectont-
wikkelaar in het algemeen niet meer zal willen betalen dan hetgeen wettelijk 
is toegestaan.”

Als de gemeente een hoger bedrag voor een prestatie heeft bedongen dan wet-
telijk is toegestaan, hoort zij dit bedrag op grond van art. 6:210 lid 2 BW niet 
op te kunnen eisen. De maximale waarde van een prestatie is datgene wat op 
grond van de bestaande regelgeving mocht worden bedongen.130 Bij afwezigheid 
van een begrenzing in een exploitatieverordening kan de rechter de prestatie 
wel taxeren op de afgesproken waarde. 

De problemen rondom het kostenverhaal zijn in de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening, die op 1 juli 2008 in werking trad, voor een groot deel opgelost. In de 
nieuwe wet heeft de gemeente de vrijheid gekregen om kosten langs contrac-
tuele weg te verhalen op particulieren, zonder dat de kosten onder de plaatse-
lijke verordening hoeven te worden gebracht.131 De problematiek rondom het 
kostenverhaal onder de oude WRO heeft ook na 2008 nog tot jurisprudentie 
aanleiding gegeven, zoals we hieronder zullen zien.

129. Van Hee en Kortmann, p 961.
130. Denkbaar is dat door toepassing van art. 3:41 BW alleen de onwettige bijdragen 

nietig worden verklaard, terwijl de rest van de overeenkomst in stand blijft; zie 
M.W. Scheltema/M. Scheltema, Gemeenschappelijk recht: Wisselwerking tussen 
publiek- en privaatrecht (3e dr.), Deventer 2013, p. 249. Van deze mogelijkheid 
om de exploitatieovereenkomst partieel nietig te verklaren is in de rechtspraak 
nauwelijks gebruik gemaakt.

131. In art. 6.24 Wro. is bepaald dat het college van B en W overeenkomsten kunnen 
sluiten met betrekking tot grondexploitatie en de bepalingen die hierin kunnen 
worden opgenomen; hierover Van Buuren/De Gier/Nijmeijer/Robbe, p. 230 e.v.
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6.19 Problemen rond waardeberekening van gemeentelijke 
prestaties: het arrest Michielse/Gem. Reusel-De Mierden

In 2014 kwam de vraag naar de waardeberekening van een gemeentelijke pres-
tatie voor de Hoge Raad in de zaak Michielse/Gem. Reusel-De Mierden.132 Hier-
in had projectontwikkelaar Michielse een exploitatiebijdrage toegezegd aan 
een gemeente. Michielse had grond in eigendom in de Brabantse plaats Lage 
Mierde, onderdeel van de gemeente Reusel-De Mierden. Hij sloot in 2001 een 
tweetal overeenkomsten met de gemeente, een overeenkomst van grondruil 
en een exploitatieovereenkomst. Op grond van de eerste overeenkomst droeg 
Michielse een kleine strook grond over aan de gemeente. Hij kocht zelf een 
bouwkavel van de gemeente en een aan de overkant van de weg gelegen terrein, 
dat hij wilde gebruiken als schapenweide. Op grond van deze ruilovereenkomst 
diende Michielse ruim ƒ 91.000 te betalen aan de gemeente.

Gelijktijdig met de grondruil sloten de gemeente en Michielse een exploitatie-
overeenkomst. De gemeente diende op de aan Michielse verkochte bouwkavel 
opstallen te verwijderen. Verder verplichtte de gemeente zich om het nieuwe 
perceel van Michielse bouw-en woonrijp te maken, zodat hierop acht tot twaalf 
woningen konden worden gebouwd. Voor de gemeentelijke prestaties moest 
Michielse ruim ƒ 482.000 exclusief btw betalen, in twee termijnen te voldoen.133 
Toen Michielse tot betaling van de eerste termijn werd aangesproken, weigerde 
hij te betalen en beriep hij zich op de nietigheid van de exploitatieovereenkomst. 
Hij stelde dat de door de gemeente bedongen vergoeding niet was toegelaten 
onder de Reuselse exploitatieverordening. 

De gemeente had niet in overeenstemming met de verordening gehandeld, 
waardoor strijd met art. 42 WRO bestond. De vergoedingen die in de overeen-
komst waren bedongen, voldeden niet aan de in exploitatieverordening gestelde 
eisen.134 Krachtens de verordening mocht slechts een vergoeding worden ge-
vraagd voor een limitatief aantal voorzieningen van openbaar nut, zoals we-
gen, riolering, openbare verlichting en groenvoorzieningen. De overeenkomst 
bevatte niet de vereiste omschrijving van de aard, omvang en kwaliteit van de 
aan te leggen voorzieningen. Ook was geen termijn opgenomen waarbinnen 

132. HR 5 december 2014, NJ 2016, 159.
133. Tot slot was er nog een inspanningsverplichting voor de gemeente om te bewerk-

stelligen dat Michielse op de schapenweide een schapenschuilhut zou kunnen 
bouwen. Deze schuilhut kwam er niet, omdat het college van gedeputeerde staten 
bezwaar had tegen de bouw. De aspecten omtrent de schuilhut, die door Michielse 
als wanprestatie werden bestempeld, laat ik hier achterwege.

134. Art. 6 van de exploitatieverordening stelde verschillende eisen aan de inhoud van 
de exploitatieovereenkomst, zodat het kostenverhaal door de gemeente inzichtelijk 
werd gemaakt.
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de gemeente tot aanleg moest overgaan. De wijze van kostenberekening ont-
brak tenslotte ook in de overeenkomst. De door Michielse te betalen bijdragen 
waren niet gespecificeerd in een begroting, maar slechts als eindbedrag in de 
overeenkomst opgenomen. De schendingen van de verordening betekenden 
dat geen inzicht werd geboden in de kostenberekening en dat de door de WRO 
vereiste rechtszekerheid niet was gewaarborgd. De strekking van art. 42 WRO 
bracht mee dat de overeenkomst in strijd met de openbare orde en daarmee 
nietig was.135

Het hof berekende de waarde van de prestaties aan de hand van art. 6:210 lid 2 
BW. Naar aanleiding van het arrest Polyproject/Gem. Warmond II overwoog 
het dat moest worden gekeken welk bedrag de gemeente bij een juiste toe-
passing van de exploitatieverordening had kunnen vorderen.136 De bewijslast 
hiervoor lag bij de gemeente:

“De gemeente dient aannemelijk te maken welke exploitatiebijdrage zij bij een 
juiste toepassing van de Exploitatieverordening aan Michielse in rekening 
mocht brengen. Op grond van de Exploitatieverordening kan de gemeente 
(door een daartoe strekkend Aangevuld bekostigingsbesluit en een bijbeho-
rende begroting) de kosten van de aanleg van voorzieningen van openbaar 
nut op een grondeigenaar (exploitant) wiens perceel door deze voorzieningen 
is gebaat, verhalen op basis van een toerekening van deze kosten aan het 
betreffende perceel met als rekeneenheid het gemiddelde bedrag van de ten 
nutte gemaakte of te maken kosten per m2.”

Het hof oordeelde vervolgens dat de bedongen exploitatiebijdrage geen strijd 
met de verordening opleverde. De gemeente had de particuliere bijdrage bere-
kend door aan de grondeigenaren een bedrag per vierkante meter toe te reke-
nen. Aldus was het te betalen bedrag op basis van een gemiddeld bedrag per 
aangewezen perceel vastgesteld. De afgesproken voorzieningen van openbaar 
nut in het aangewezen gebied waren tot stand gekomen en het bouwperceel 
van Michielse was hierdoor gebaat. Aan de hand van luchtfoto’s was te zien 
dat er nieuwe wegen rond het terrein van Michielse waren aangelegd. Het hof 
volgde de door de gemeentelijke adviseur gemaakte begroting waarbij de kos-
ten werden toegerekend met als rekeneenheid het gemiddelde bedrag van de 
kosten per vierkante meter. De verordening liet deze berekeningswijze toe; de 

135. Anders en onjuist was door het Hof Den Bosch geoordeeld dat de strijd met de wet 
betekende dat de gemeente ‘haar aanspraak op een financiële bijdrage niet geldend 
kon maken.’ Nietigheid was ten onrechte niet door het hof aangenomen, in strijd 
met HR 6 januari 2006, NJ 2006, 301 (Gem. Beuningen/VvE Blankenburg).

136. HR 12 december 2003, NJ 2005, 431 (Polyproject/Gem. Warmond II).
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gemeente kon het overeengekomen bedrag op grond van art. 6:210 lid 2 BW 
van Michielse vorderen.

6.20 Een dubbel plafond bij waardevergoeding

In cassatie werd de door de gemeente gehanteerde en door het hof gesanctio-
neerde berekeningswijze ter discussie gesteld. A-G Spier stelde dat de algemene 
rekenmethode van de gemeente voor de vaststelling van de waarde van de werk-
zaamheden ongeschikt was en dat de waarde van de gemeentelijke prestaties 
concreet moest worden berekend. De ‘grofmazige berekening’ die de gemeente 
had gebruikt, was volgens Spier niet te rijmen met art. 6:210 lid 2 BW. De be-
rekening was voornamelijk gebaseerd op een kort stuk van twee pagina’s van 
een gemeentelijke adviseur.137 

De Hoge Raad nam, onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis, als 
uitgangspunt dat bij toepassing van art. 6:210 lid 2 BW de marktwaarde van 
de prestatie centraal stond, waarmee de waarde werd bedoeld die hieraan in 
het economisch verkeer moest worden toegekend.138 De waardering van de 
prestatie diende te geschieden aan de hand van een onderzoek naar de exploi-
tatieverordening, zodat werd getoetst wat de gemeente als exploitatiebijdrage 
had kunnen bedingen. De Hoge Raad overwoog naar aanleiding van het arrest 
Polyproject/Gem. Warmond II:139

“Het arrest vermeldt niet -omdat dit in cassatie niet aan de orde was gesteld- dat 
uit art. 6:210 lid 2 BW voortvloeit dat de vordering van de gemeente in ieder 
geval niet toewijsbaar is tot een hoger bedrag dan de marktwaarde van de 
prestatie ten tijde van de ontvangst daarvan en dat de toewijsbaarheid van 
de vordering dus ook in zoverre begrensd is. Een vordering als bedoeld in deze 
bepaling vindt (…) haar rechtvaardiging in de wenselijkheid dat ongerecht-
vaardigde verrijking wordt tegengegaan; in gevallen als hier bedoeld: van de 
wederpartij van de gemeente. Indien de gemeente een exploitatievergoeding 
heeft bedongen zonder toereikende basis in de toepasselijke exploitatieveror-
dening, kan de gemeente dus slechts aanspraak maken op het laagste van de 
bedragen die voortvloeien uit respectievelijk de toepassing van de exploitatie-
verordening en de marktwaarde.” 

De Hoge Raad casseerde: het bedrag dat de gemeente had bedongen in de 
exploitatieovereenkomst voor de aanleg van wegen en het bouwrijp maken 

137. Door A-G Spier aangeduid als een ‘kattenbelletje’, zie nr. 3.21 van zijn conclusie.
138. Mijns inziens ten onrechte, omdat de parlementaire geschiedenis een andere uitleg 

van het waardebegrip in art. 6:210 lid 2 BW mogelijk maakt, zie par. 6.9.
139. HR 12 december 2003, NJ 2005, 431 (Polyproject/Gem. Warmond II).
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van de grond, kon niet aan de hand van de gemeentelijke berekening op grond 
van art. 6:210 lid 2 BW worden opgeëist van Michielse. De Hoge Raad bracht 
twee begrenzingen aan bij de vordering tot waardevergoeding: de basis in de 
exploitatieverordening en de marktwaarde. 

De gemeente dient aan te tonen in hoeverre de vordering tot waardevergoe-
ding binnen deze grenzen blijft. De eerste grens bestaat uit toepassing van de 
exploitatieverordening. De gemeente moet aan de hand van de verordening 
aannemelijk maken in hoeverre zij openbare voorzieningen heeft getroffen voor 
het perceel van Michielse en welke kosten hieraan zijn verbonden. De Reuselse 
verordening kende geen vaste bedragen voor exploitatieovereenkomsten, maar 
wel de eis dat de verhaalde kosten verband hielden met openbare voorzieningen, 
die limitatief in de verordening waren opgenomen. In verband hiermee moet 
worden nagegaan in hoeverre de gemaakte kosten specifiek met het oog op het 
perceel van Michielse zijn getroffen.

De tweede grens bij de bepaling van de waardevergoeding is de marktwaarde 
van de onverschuldigd verrichte prestatie. De gemeente kan niet meer vorderen 
dan deze waarde:

“Daarnaast dient de gemeente -met het oog op de in het kader van art. 6:210 
lid 2 BW te beantwoorden vraag in hoeverre haar wederpartij verrijkt is door 
haar prestatie- aanknopingspunten te verschaffen aan de hand waarvan kan 
worden beoordeeld of zij aldus een bedrag vordert dat niet hoger is dan het 
bedrag van de marktwaarde die de prestatie voor het betrokken perceel heeft.”

Op grond van art. 6:210 lid 2 BW kan slechts vergoeding worden gevorderd voor 
zover de wederpartij is verrijkt. Er moet worden getoetst in hoeverre Michielse 
daadwerkelijk is gebaat door de openbare voorzieningen. De bewijslast ligt bij 
de gemeente: zij moet aannemelijk maken wat het bedrag is van de marktwaar-
de die de verrichte prestatie voor het perceel heeft.

6.21 Problemen rond de berekening van de marktwaarde in 
Molenwaard

De Hoge Raad besliste in 2014 dat de toekenning van waardevergoeding mede 
wordt begrensd door de marktwaarde van de prestatie. De rechter moet bij een 
zonder wettelijke grondslag bedongen vergoeding een dubbel plafond in de ga-
ten houden. In een vergelijkbare zaak, Van der Gaag/Gem. Molenwaard, werd 
gecasseerd omdat het Hof Den Haag alleen had gekeken naar de toelaatbaarheid 
van het kostenverhaal onder de exploitatieverordening.140 In deze zaak hadden 

140. HR 8 juli 2016, RvdW 2016, 808.
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een gemeente en een projectontwikkelaar afspraken gemaakt over de ontwik-
keling van twee bedrijventerreinen in het Zuid-Hollandse dorp Groot-Ammers. 
Het hof had alleen gekeken naar de toelaatbaarheid van de vergoeding onder de 
exploitatieverordening; het had geconcludeerd dat de gemeente Molenwaard 
minder had bedongen dan mogelijk was geweest. De Hoge Raad casseerde 
omdat het ‘marktwaarde-onderzoek’ niet was verricht:141

“Het hof heeft zich beperkt tot een onderzoek van de vraag welke vergoeding op 
basis van de Exploitatieverordening geoorloofd zou zijn geweest voor de door 
het hof in aanmerking genomen exploitatiewerkzaamheden. Ten onrechte is 
niet onderzocht of de toegewezen bedragen hoger zijn dan de marktwaarde die 
de door de Gemeente verrichte prestaties ten tijde van de ontvangst daarvan 
voor de percelen van [eiser] hebben.”

De Hoge Raad overwoog dat het begrip marktwaarde naar objectieve maatsta-
ven moet worden vastgesteld.

“Zoals volgt uit hetgeen in rov. 3.6.2 van het arrest Michielse/Gemeente Reu-
sel-De Mierde is overwogen, gaat het bij beantwoording van de vraag wat 
de marktwaarde is van de door de Gemeente (zonder rechtsgrond) verrichte 
prestatie, erom welke waarde in het economisch verkeer aan die prestatie wordt 
toegekend. Die waarde zal derhalve in het algemeen gesteld kunnen worden 
op hetgeen naar objectieve maatstaven in het economisch verkeer betaald zou 
moeten worden voor het verrichten van de werkzaamheden (het aanleggen 
van de voorzieningen van openbaar nut) die door de Gemeente in overeen-
stemming met de Exploitatieverordening zijn verricht, waarna het aan de 
percelen van Van der Gaag toe te rekenen deel daarvan in aanmerking wordt 
genomen.”

Op welke wijze moet de marktwaarde van de gemeentelijke prestatie in Molen-
waard worden berekend? Er moet concreet worden vastgesteld welke waarde 
de verrichte prestaties voor dit perceel hebben gehad.142 Kortmann heeft aange-
voerd dat de waarde van een gemeentelijke prestatie aan de hand van de waar-
destijging van de grond kan plaatsvinden.143 Zo kan worden gekeken in hoever-
re een perceel is gebaat door de werkzaamheden en wordt voldaan aan de toets 
uit het arrest Michielse/Gem. Reusel-De Mierden. De waardestijging van de 
grond komt echter niet overeen met de waarde van de verrichte prestaties. Zij is 

141. Het hof kon dit ook moeilijk doen, omdat de Hoge Raad zijn oordeel in de zaak 
Michielse/Gem. Reusel-De Mierden pas korte tijd later zou geven.

142. Vgl. noot Lindenbergh bij HR 5 december 2014, NJ 2016, 159 (Michielse/Gem. 
Reusel-De Mierden).

143. Zie C.N.J Kortmann in zijn noot bij HR 5 december 2014, TBR 2015, 64. 
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een mogelijk effect van de verrichte werkzaamheden, maar betekent niet dat de 
waarde van een prestatie wordt berekend. Het lijkt mij daarom niet juist om uit 
te gaan van de waardestijging die het specifieke perceel door de gemeentelijke 
werkzaamheden heeft ondergaan. Het gaat om de marktwaarde die de prestatie 
vertegenwoordigt; deze waarde dient door de rechter te worden bepaald.

Er moet onderzoek worden gedaan naar de gebruikelijke waarde van de ver-
richte prestatie. Bij prestaties zoals de kosten van het bouwrijp maken van een 
perceel grond is het mogelijk een marktonderzoek uit te voeren. Er kunnen 
offertes worden opgevraagd waarin wordt gevraagd welk bedrag andere partijen 
voor de door de gemeente Molenwaard verrichte prestaties in rekening zouden 
brengen. Gegevens van bijvoorbeeld andere gemeentes en grotere bouwbedrij-
ven kunnen dan helpen te bepalen wat gebruikelijke prijzen zijn waarvoor be-
drijventerreinen zoals hier in Groot-Ammers worden ontwikkeld. 

Er hoeft niet eens aan een marktonderzoek te worden begonnen als de markt-
waarde wordt beschouwd als het bedrag dat de wederpartij hiervoor over had. 
Hiervoor is wel een andere uitleg van het begrip nodig dan de Hoge Raad heeft 
gekozen.

6.22 Over marktwaarde en verrijking: voordelen van subjectieve 
waardeberekening en begrenzing door de wet

Ook als een behoorlijk marktonderzoek mogelijk is, verdient de subjectieve 
waardebepaling mijns inziens de voorkeur boven de door de Hoge Raad voor-
geschreven objectieve waardebepaling.144 Een prijsbepaling hangt af van plaats, 
tijd, concurrentie en andere omstandigheden die partijen in hun overeenkomst 
hebben verdisconteerd. Op grote schaal verhandelde bulkgoederen hebben 
geen vaste prijs, maar krijgen elke keer afzonderlijk een waarde toebedeeld 
door partijen. Voor diensten waarvan de waarde aan de hand van art. 6:210 lid 
2 BW wordt vastgesteld, geldt hetzelfde. Er hoort mijns inziens meer belang te 
worden gehecht aan de door partijen afgesproken prijs dan aan een prijs die 
wordt bepaald aan de hand van een speurtocht naar de ‘gebruikelijke’ waarde 
van de verrichte prestatie. Alleen als er reden is voor afwijking van de over-
eengekomen afspraken, zoals bij onredelijke beïnvloeding of doorkruising van 
wettelijke regels, dient een rechter tot objectieve waardebepaling over te gaan.

De Hoge Raad ging in het arrest Michielse/Gem. Reusel-De Mierden in op de 
rechtvaardiging van art. 6:210 lid 2 BW:145 

144. Vgl. het hierover opgemerkte in par. 5.21 en par. 6.10.
145. HR 5 december 2014, NJ 2016, 159.
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“Een vordering als bedoeld in deze bepaling vindt (…) haar rechtvaardiging 
in de wenselijkheid dat ongerechtvaardigde verrijking wordt tegengegaan; in 
gevallen als hier bedoeld: van de wederpartij van de gemeente.” 

Juist door het begrip waardevergoeding subjectief uit te leggen wordt een verrij-
king bij de ontvanger van de prestatie voorkomen. Stel dat een projectontwik-
kelaar € 500.000 aan een gemeente heeft betaald voor de ontwikkeling van een 
bedrijventerrein en een wettelijke grondslag voor deze betaling ontbreekt. De 
gemeente hoort in beginsel de afgesproken vergoeding op te kunnen eisen als 
zij de afgesproken prestaties heeft verricht, zoals het bouwrijp maken van grond 
of de aanleg van wegen. Het feit dat de projectontwikkelaar mogelijk meer be-
taalt dan een vergelijkbaar bedrijf zou doen en de investering uiteindelijk niet 
terugverdient, hoort voor zijn bedrijfsrisico te komen. De rechter hoort hem 
niet te ‘helpen’ door te toetsen of er een marktconform bedrag is betaald. De 
projectontwikkelaar heeft zelf besloten dat hij € 500.000 voor de gebiedsont-
wikkeling over had en wordt verrijkt als hij een lager bedrag hoeft te betalen.

Voor de berekening van de gemeentelijke werkzaamheden geldt hetzelfde als 
hetgeen ik eerder heb geschreven over het ‘nietige’ vervoer van vee door verbo-
den gebied.146 Het beste uitgangspunt bij de waardeberekening aan de hand van 
art. 6:210 lid 2 BW is de overeengekomen prijs. De parlementaire geschiedenis 
van dit artikel maakt deze subjectieve waardebepaling van onverschuldigd ver-
richte prestaties mijns inziens mogelijk.147 

Waardevergoeding moet worden toegekend voor zover zij binnen de door de 
wetgever gestelde kaders kan worden gebracht. Als blijkt dat er is betaald voor 
het bouwrijp maken van een perceel en een vergoeding hiervoor is uitgesloten 
onder de exploitatieverordening, hoeft niets voor deze prestatie te worden be-
taald. Het toestaan van waardevergoeding zou anders in strijd met de wet zijn. 
In het hierboven gegeven voorbeeld kan de gemeente in dat geval niet het afge-
sproken bedrag van € 500.000 opeisen. Zij moet aantonen in hoeverre zij onder 
de verordening ‘toegestane’ prestaties heeft verricht. Het resultaat kan zijn dat 
een gemeente dan bijvoorbeeld € 300.000 op grond van art. 6:210 lid 2 BW kan 
vorderen, omdat voor dit bedrag voorzieningen zijn getroffen waarvoor kosten-
verhaal was toegestaan. De projectontwikkelaar krijgt bij deze toepassing van 
art. 6:210 lid 2 BW een voordeel van € 200.000 in de schoot geworpen, maar 
deze verrijking wordt gerechtvaardigd door het wettelijk stelsel.

Deze invloed van de geschonden norm op de vordering uit onverschuldigde be-
taling is echter uitzonderlijk. Alleen als na wetsuitleg blijkt dat geen vergoeding 

146. Vgl. par. 6.10.
147. Zie par. 6.9.
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voor een bepaalde prestatie mocht worden gevraagd, of dat hier een maximum-
bedrag voor was vastgesteld, moet hier bij een vordering uit onverschuldigde 
betaling rekening mee worden gehouden. Een dergelijke norm ontbreekt vaak, 
omdat in wetgeving meestal in algemene bewoordingen iets wordt verboden.

6.23 Een ‘misdadig’ voorbeeld in de praktijk: de rol van de goede 
trouw na heling

Naast de wet kunnen ook de goede zeden als begrenzing fungeren bij de be-
oordeling van een vordering uit onverschuldigde betaling. In art. 6:211 lid 1 
BW is bepaald dat, als een prestatie naar haar aard niet ongedaan kan worden 
gemaakt en niet op geld behoort te worden gewaardeerd, een tegenvordering is 
uitgesloten, indien zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. Het bereik 
van de bepaling is beperkt tot wederzijds uitgevoerde nietige overeenkomsten 
met een zeer onbehoorlijk, zo niet misdadig, karakter.148

De hiervoor besproken jurisprudentie betrof voornamelijk exploitatieovereen-
komsten die door gemeentes met particulieren werden gesloten. Deze over-
eenkomsten werden regelmatig nietig verklaard, omdat de openbare orde in 
het geding was als gemeentes vergoedingen van particulieren bedongen zon-
der wettelijke basis. De voor de rechter gebrachte kwesties waren niet ‘ernstig’ 
genoeg om tot toepassing van art. 6:211 BW over te gaan.149 Het artikel is niet 
geschreven voor onwettig handelende gemeentes, maar voor degenen die zijn 
betrokken bij een misdrijf. Een in 1993 door het Hof Den Bosch gewezen arrest, 
laat de moeilijkheden zien indien een ‘misdadige’ overeenkomst door partijen 
is uitgevoerd. Hoewel het nieuwe wetboek nog niet op deze zaak van toepassing 
was, biedt het arrest een mooie illustratie van de privaatrechtelijke gevolgen van 
een dergelijke overeenkomst.150 

In deze zaak had ene K een gestolen partij koper voor ruim ƒ 41.000 verkocht 
aan M. Beide partijen wisten dat het koper was gestolen en waren strafbaar op 
grond van art. 416 Sr. wegens heling. De koopovereenkomst tussen K en M was 
nietig, omdat zij een verboden strekking had. De partij koper was inmiddels 
in beslag genomen en geretourneerd aan de eigenaar. M vorderde hierop de 
betaalde koopsom terug. De rechtbank had in eerste aanleg geoordeeld dat 

148. PG Boek 6, p. 822.
149. Met uitzondering van het Hof Den Haag in Polyproject/Gem. Warmond, NJ 2001, 

580. Dit hof paste art. 6:211 lid 1 BW toe, toen een gemeente een ongeldige exploi-
tatieovereenkomst had uitgevoerd. Dit oordeel werd in cassatie vernietigd, zie par. 
6.16.

150. Hof Den Bosch 24 maart 1993, NJ 1993, 771 (K/M).
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hetgeen op grond van de nietige overeenkomst was gepresteerd als onverschul-
digd betaald kon worden teruggevorderd. M had recht op terugbetaling van de 
koopsom. 

Verkoper K had geen recht op waardevergoeding; hij stelde in hoger beroep dat 
de vordering tot terugbetaling van M niet hoorde te slagen. M mocht zich niet 
op de nietigheid van de overeenkomst beroepen, omdat hij wist dat hij gestolen 
waar kocht. Deze grief slaagde niet:

“Ook al wist M. dat de partij koper gestolen was toen hij deze kocht, dan valt 
uit die enkele omstandigheid niet af te leiden dat M. daarmee impliciet jegens 
K. afstand heeft gedaan van zijn bevoegdheid om zich te beroepen op de nie-
tigheid van die overeenkomst wegens strijd met de wet. K. mocht daar bepaald 
niet vanuit gaan toen hij de overeenkomst met M. sloot.
M. handelt jegens K. ook niet in strijd met de goede trouw door zich op de nie-
tigheid te beroepen. Integendeel, K. handelt in strijd met de goede trouw door 
M. te willen houden aan hetgeen ter uitvoering van de nietige overeenkomst 
is verricht. Ook heeft M. niet, door de partij koper te kopen en de koopprijs 
aan K. te betalen, welbewust het risico genomen dat hij bij ontdekking van het 
gestolen koper zowel het koper als de koopprijs kwijt was. Integendeel, K. heeft 
welbewust het risico genomen dat M. bij inbeslagname van het gestolen koper 
zich op de nietigheid van de koopovereenkomst zou beroepen en de koopprijs 
zou terugvorderen.”

Het hof stond de heler M toe om zich op de nietigheid te beroepen en de koop-
prijs terug te vorderen, terwijl een actie aan de verkoper werd geweigerd. M had, 
door de overeenkomst te sluiten, geen afstand gedaan van de mogelijkheid zich 
op de nietigheid te beroepen. Hij handelde niet in strijd met de goede trouw 
door zich op de nietigheid te beroepen.151 De verkoper handelde volgens het hof 
wel in strijd met de goede trouw, door de ander “te willen houden aan hetgeen 
ter uitvoering van de nietige overeenkomst is verricht.” Hier was echter geen 
sprake van. De verkoper hield de koper niet aan de overeenkomst, maar vor-
derde waardevergoeding van een onverschuldigd verrichte prestatie. Een actie 
werd de verkoper echter niet toegestaan, zodat het risico van de inbeslagname 
op hem rustte:

“Terecht heeft de rechtbank geoordeeld dat M. aan K. niet de waarde behoeft 
te vergoeden van de partij koper.

151. Of in de terminologie van het nieuw BW: omdat toekenning van waardevergoe-
ding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandighe-
den onaanvaardbaar was, vgl. art. 6:2 lid 2 BW.
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Indien immers die waarde (door K. gesteld op het bedrag van de koopprijs) 
door M. zou moeten worden vergoed aan K, zou de omstandigheid dat het 
gestolen koper is ontdekt en in beslag genomen, uiteindelijk voor rekening en 
risico komen van de koper onder wie zich het koper (tenslotte) bevindt, en 
zouden K. en zijn rechtsopvolgers uiteindelijk voordeel trekken uit de opbrengst 
van het koper, terwijl zij wisten dat dat door diefstal was verkregen. Dat rechts-
gevolg is in strijd met de wet (art. 416 Sr.) en dus ontoelaatbaar.”

De verkoper hoorde geen voordeel te behalen uit de verkoop van gestolen zaken 
en had geen recht op waardevergoeding. De goede trouw die partijen in acht 
moeten nemen, werd door het hof aangehaald zodat de koper wel maar de 
verkoper geen vordering uit onverschuldigde betaling kon instellen. 

Het eenzijdig toestaan van terugvordering aan een partij te kwader trouw is 
geen wenselijke uitkomst. Heler M heeft uit vrije wil ruim ƒ 41.000 betaald 
voor een gestolen partij koper die aan hem is geleverd. Iemand die wist dat hij 
een gestolen zaak kocht, hoort geen bescherming te krijgen. Hij is de koopsom 
kwijt en de goede trouw, ofwel de redelijkheid en billijkheid, zou hier geen uit-
zondering op moeten maken. De goede trouw hoort niet slechts voor één van 
beide partijen een beroep op onverschuldigde betaling uit te sluiten. Er is geen 
reden om een partij die bij heling is betrokken ten koste van zijn wederpartij 
te beschermen. De goede trouw, of redelijkheid en billijkheid, die de partijver-
houding beheerst, hoort niet tot eenzijdige terugvordering te leiden als beide 
partijen te kwader trouw zijn.

Er kan worden betoogd dat de heler meer recht op het bedrag van ƒ 41.000 heeft 
dan de verkoper. Hij heeft met zijn eigen geld betaald en wordt bij terugvorde-
ring hersteld in zijn oude positie. De verkoper heeft geld verdiend aan een zaak 
die niet de zijne was en hoort dit geld niet te houden. Misdaad loont immers 
niet en de verkoper hoort niets te verdienen aan diefstal. Terugbetaling van het 
geld aan een heler is echter niet de juiste wijze om de winst af te pakken. Voor 
ontneming van het voordeel staat een andere en betere weg open. De door de 
heler gemaakte winst moet niet worden ontnomen doordat hij geen actie uit on-
verschuldigde betaling kan instellen en zijn wederpartij wel. Het voordeel is op 
onwettige wijze verkregen en moet worden ontnomen op grond van art. 33a Sr.

6.24 Corruptie voor de Rechtbank Amsterdam

Een andere ‘misdadige’ overeenkomst kwam in september 2013 voor de 
Rechtbank Amsterdam, in de zaak TST/Europoint.152 TST had vele jaren 

152. Rb. Amsterdam 11 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6178. Vgl. Rb. Den Haag 
1 april 1953, NJ 1953, 775; besproken in par. 5.17.
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steekpenningen betaald aan een bestuurder van Europoint, een bedrijf dat in 
de Amsterdamse haven een opslagbedrijf had. In ruil hiervoor zorgde deze 
bestuurder dat Europoint opdrachten toedeelde aan TST. 

In 2006 werd een project voor een bedrag van ruim € 3,2 miljoen aan TST 
gegund. Een groot deel van het aangenomen werk werd door TST uitgevoerd 
en door Europoint betaald. Later ontdekte Europoint de fraude en weigerde zij 
de rekeningen nog te betalen. TST stopte het werk aan het project en vorderde 
betaling; Europoint beriep zich ter verweer op de nietigheid van de aanne-
mingsovereenkomst. De rechtbank oordeelde dat de overeenkomst inderdaad 
nietig was en dat geen nakoming kon worden gevorderd. De afspraak tot de 
betaling van steekpenningen tussen de bestuurder en TNT was uiteraard nietig. 
Ook de aannemingsovereenkomst tussen TNT en Europoint was ongeldig. De 
rechtbank oordeelde dat niet kon worden aangenomen dat de opdracht onder 
dezelfde voorwaarden aan TST was verleend als er geen steekpenningen waren 
betaald. Door het onlosmakelijke verband met de betaalde steekpenningen was 
de aannemingsovereenkomst in strijd met de openbare orde en de goede zeden 
en nietig op grond van art. 3:40 lid 1 BW. 

Europoint had op grond van onverschuldigde betaling recht op terugbetaling 
van de betaalde aanneemsommen. De schade die door Europoint was geleden, 
was reeds voorwerp van een andere procedure. De Rechtbank Amsterdam had 
in maart 2013 al een vonnis gewezen waarin was vastgesteld dat TST onrecht-
matig had gehandeld.153 De schade die Europoint als gevolg van de fraude had 
geleden, werd in een aparte procedure berekend.154 

TST had in reconventie een beroep op waardevergoeding op grond van art. 
6:210 lid 2 BW gedaan. Het bedrijf had de afgesproken werkzaamheden in de 
Amsterdamse haven verricht en hiervoor diende Europoint een vergoeding 
te betalen. Interessant is het argument van Europoint dat TST op geen enkele 
wijze gecompenseerd hoorde te worden voor haar werkzaamheden door haar 
betrokkenheid bij de fraude. De rechtbank stond dit beroep op de nemo audi-
tur-regel niet toe. Ook een omkoper had recht op vergoeding van de waarde van 
onverschuldigd verrichte werkzaamheden. De rechtbank overwoog dat door 
terugbetaling van de aanneemsommen het nadeel van Europoint reeds werd 
vergoed. De waarde van het door TST verrichte werk diende op grond van art. 
6:210 lid 2 BW te worden vergoed:

153. Rb. Amsterdam 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4756.
154. De geleden schade betrof onder meer de te hoge bedragen die jarenlang waren 

voldaan aan TST. 
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“Naar het oordeel van de rechtbank is het redelijk om bij de waardebepaling 
van de door TST GmbH verrichte prestatie uit te gaan van de waarde die 
de prestatie voor Europoint had toen TST GmbH van het project wegliep, in 
aanmerking nemend dat het project door derden diende te worden afgebouwd 
en die derden daarvoor een zakelijke prijs zouden rekenen.”

Er moest rekening worden gehouden met het feit dat het project niet was af-
gerond en dat hiervoor een derde was ingehuurd. TST diende te stellen en te 
bewijzen wat de waarde van de door haar verrichte prestatie was. Dit bedrag 
kon worden verrekend met het bedrag dat TST aan Europoint was verschuldigd. 
Het slachtoffer van de omkoping, Europoint, kreeg aldus zijn schade vergoed.

De ‘smeergeldovereenkomst’ tussen TST en de ex-bestuurder van Europoint 
kwam niet aan bod bij de rechtbank. Denkbaar is dat de omkoper, nadat de 
affaire aan het licht is gekomen, deze bedragen zou proberen terug te vorderen 
op grond van onverschuldigde betaling. Deze vordering zou waarschijnlijk op 
grond van art. 6:211 lid 1 BW worden afgewezen; de prestatie van de bestuur-
der hoorde niet op waarde te worden geschat en de redelijkheid en billijkheid 
zouden terugvordering van het geld uitsluiten.155

6.25 Morele dilemma’s en nietigheid: de functie van art. 6:211 BW156

Art. 6:211 BW verhindert alleen restitutie, als één van de prestaties naar haar 
aard niet ongedaan kan worden gemaakt én niet op geld behoort te worden 
gewaardeerd. Het artikel kent een moreel uitgangspunt. Hoewel waardering 
op geld altijd mogelijk is, kiest een rechter ervoor om hier niet toe over te gaan, 
omdat een dergelijke waardering in een bepaald geval stuitend is. Het artikel 
baseert de weigering van terugvordering niet op de onbehoorlijkheid van de 
eiser, maar op de onoirbaarheid van een rechterlijke taxatie. De tegenvordering 
die bijvoorbeeld uit terugvordering van een geldbedrag bestaat, wordt in het 
tweede deel van art. 6:211 lid 1 BW behandeld. Als de rechter waardebepaling 
weigert, wordt ook geen vordering aan de wederpartij toegestaan, voor zover 
toekenning van een tegenvordering in strijd met de redelijkheid en billijkheid 

155. Vgl. echter Rb. Den Haag 1 april 1953, NJ 1953, 775. De rechtbank moest oordelen 
in een vergelijkbare zaak waarin een gemeentelijke ambtenaar was omgekocht. De 
ambtenaar had in ruil hiervoor een gunstig advies over de omkoper uitgebracht. 
De rechtbank oordeelde dat hij een relevante tegenprestatie had verricht die voor 
waardevergoeding in aanmerking kwam.

156. Hierover reeds par. 6.12.
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is.157 De redelijkheid en billijkheid beogen hier een ‘gelijke behandeling van 
partijen’ te waarborgen. 

De reden voor toepassing van art. 6:211 BW is niet het feit dat voor een misdrijf 
is betaald. De nemo auditur-regel waarbij op grond van de onbehoorlijkheid 
van de eiser terugvordering is uitgesloten, ligt niet in het artikel besloten. Het 
voorkomen dat een rechter waarde toekent aan een onbehoorlijke prestatie ligt 
ten grondslag aan de bepaling. Stel dat een winkelier bereid is aan een plaat-
selijke sportschoolbezoeker € 10.000 te betalen voor de mishandeling van een 
concurrerende ondernemer. Als partijen over en weer het contract uitvoeren, 
blokkeert art. 6:211 lid 1 BW voor beiden de terugvordering. De prestatie van 
de mishandelaar kan naar haar aard niet ongedaan worden gemaakt en behoort 
niet op geld te worden gewaardeerd. Ook de opdrachtgever kan geen actie 
instellen. Als hij het door hem betaalde terugvordert, is toekenning van deze 
actie in strijd met de redelijkheid en billijkheid. 

Het gevolg van toepassing van art. 6:211 lid 1 BW is dat over en weer acties uit 
onverschuldigde betaling worden afgewezen. De mishandelaar hoeft het geld 
dus niet terug te betalen aan zijn opdrachtgever. Hij is uiteraard wel strafbaar 
wegens de mishandeling, op grond van art. 300 Sr. Bovendien heeft de straf-
rechter de mogelijkheid om een verbeurdverklaring als bijkomende straf op te 
leggen, op grond van art. 33a Sr. Op deze wijze kan het ontvangen bedrag van 
€ 10.000 aan de Staat toevallen. Ook de opdrachtgever kan worden veroordeeld 
wegens de uitlokking van een misdrijf.158 Degene die een ander door giften 
aanzet tot een misdrijf is als dader strafbaar.

Toepassing van art. 6:211 BW leidt tot wederzijdse afwijzing van acties uit on-
verschuldigde betaling en dus tot handhaving van de bereikte toestand. Wat 
dient te gebeuren als slechts één partij bij de ‘mishandelingsovereenkomst’ tot 
uitvoering van het nietige contract overgaat?

6.26 Eenzijdige uitvoering van een misdadige overeenkomst en 
redelijkheid en billijkheid

Kan met succes een actie uit onverschuldigde betaling worden ingesteld na de 
eenzijdige uitvoering van een misdadige overeenkomst? Vooropgesteld zij dat 
een dergelijke vordering zelden of nooit voor de civiele rechter komt. Maar wat 
zou moeten gebeuren met de vordering van de opdrachtgever die vooruit heeft 

157. PG Boek 6, p. 822. Toewijzing van de tegenvordering is mogelijk als de wederpartij 
kan aantonen dat zij de nietige overeenkomst niet vrijwillig, maar bijvoorbeeld 
onder dwang is aangegaan.

158. Op grond van art. 47 lid 1 onder 2 Sr.
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betaald, maar wordt geconfronteerd met een misdadiger in gewetensnood die 
het beoogde slachtoffer ongedeerd laat? Of wat te denken van een enthousiaste 
bodybuilder die tot mishandeling overgaat, nog voordat hij hiervoor is betaald? 
Het antwoord op de vraag of de bodybuilder een vordering uit onverschuldigde 
betaling kan instellen, ligt besloten in art. 6:211 lid 1 BW. Een actie is uitgesloten 
als een prestatie is verricht die naar haar aard niet ongedaan kan worden ge-
maakt en niet op geld hoort te worden gewaardeerd. De bodybuilder kan geen 
actie uit onverschuldigde betaling instellen, want het is onoirbaar dat een rech-
ter de mishandeling op geld waardeert en een vordering tot waardevergoeding 
toekent. Niet van belang is of er is betaald voor de mishandeling: de taxatie van 
de prestatie is immers stuitend.159

Dan de omgekeerde situatie: de opdrachtgever heeft € 10.000 betaald, maar 
er wordt niemand mishandeld. Art. 6:211 lid 1 BW is dan niet van toepassing. 
Deze bepaling geldt immers alleen als de andere prestatie, de mishandeling, is 
verricht. Een oordeel over de opdrachtgever die vooruit heeft betaald voor een 
misdrijf, wordt in dit artikel niet gegeven. 

Kan het geld op grond van art. 6:203 lid 2 BW als onverschuldigd betaald wor-
den teruggevorderd? Het huidige recht kent een mogelijkheid om de opdracht-
gever die zijn geld terugeist van een terugkrabbelende crimineel zijn vordering 
te ontzeggen: de actie uit onverschuldigde betaling kan worden afgewezen als 
toekenning hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar is, op grond van art. 6:2 lid 2 BW.160 Alle rechtsbetrekkingen zijn 
in het nieuw BW onderworpen aan de redelijkheid en billijkheid. Onverkorte 
toepassing van een wettelijke regel kan onaanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld als 
een beroep hierop in strijd is met ‘elementaire maatschappelijke opvattingen 
van fatsoen en behoren’.161 Bij toetsing aan de redelijkheid en billijkheid kan 
blijkens art. 3:12 BW rekening worden gehouden met rechtsovertuigingen en 
maatschappelijke belangen.162 Op grond hiervan kan worden betoogd dat een 
opdrachtgever tot een misdrijf geen vordering uit onverschuldigde betaling 
toekomt. Na betaling voor een misdrijf hoort iemand geen actie toe te komen. 
Als het gedrag van de opdrachtgever tot de weigering van terugvordering leidt, 
zou de nemo auditur-regel in het kleed van de redelijkheid en billijkheid gehuld 
toch in het Nederlandse recht ingang kunnen vinden.

159. Uiteraard zijn beide partijen strafrechtelijk aansprakelijk, wegens de mishandeling 
dan wel de uitlokking hiervan door het doen van beloften (art. 47 lid 1 onder 2 Sr.).

160. Deze route werd door de Hoge Raad gesuggereerd in HR 28 juni 1991, NJ 1992, 787 
(Verkerk/Van der Veen). Hierover Zwalve 2002, p. 610 e.v.

161. Aldus Bakker, p. 40.
162. Zie par. 6.14.
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De afwijzing van de vordering van de opdrachtgever lijkt redelijk: het is toch 
ontoelaatbaar als degene die vooruit heeft betaald voor een misdrijf ‘gewoon’ 
het betaalde geld terug kan vorderen op grond van art. 6:203 lid 2 BW? Horen 
zedelijke argumenten een dergelijke ‘criminele’ vordering niet te blokkeren? 
Dat kan worden betwijfeld als naar het resultaat hiervan wordt gekeken. De 
ontzegging van terugvordering laat de verrijking bij de ontvanger in stand. Hij 
kan het ontvangen geldbedrag behouden, zonder dat hij een tegenprestatie 
hoeft te verrichten. De weigering van terugvordering lost aldus niets op, maar 
laat slechts een ongegronde verrijking in stand. Het ontvangen geld moet de 
bodybuilder uit het voorbeeld worden ontnomen. Hiervoor komt niet zozeer 
terugvordering door de prestant in aanmerking als wel strafrechtelijk ingrijpen.

Via het strafrecht is het mogelijk de terugkrabbelende misdadiger zijn ver-
diensten te ontnemen. Hoewel hij het afgesproken delict niet heeft gepleegd, 
kan hij wel aansprakelijk zijn wegens de voorgenomen mishandeling. Als een 
begin van uitvoering van het te plegen misdrijf is gegeven, is de bodybuilder 
uit het voorbeeld strafrechtelijk aansprakelijk.163 Verder is denkbaar dat zijn 
gedrag als oplichting wordt bestempeld en dat strafbaarheid op grond van art. 
326 Sr. wordt aangenomen. Hij heeft zijn wederpartij misleid door geld aan te 
nemen zonder hier iets voor te doen en zonder terug te betalen. Als niet tot 
strafrechtelijke vervolging van de ontvanger van het geld wordt overgegaan, 
bijvoorbeeld omdat hij tijdig tot inkeer is gekomen, kan het geld ook verbeurd 
worden verklaard. De opdrachtgever is namelijk strafbaar wegens de mislukte 
uitlokking van een misdrijf.164 Goederen die aan een derde toebehoren maar 
verband houden met een strafbaar feit kunnen verbeurd worden verklaard op 
grond van art. 33a lid 2 Sr. Iemand die een geldbedrag voor een te plegen mis-
drijf heeft aangenomen, weet dat dit geld ‘besmet’ is. Aldus kan het geld aan 
een derde te kwader trouw te worden ontnomen.

6.27 De civiele rechter en art. 6 EVRM

Het voor een misdrijf betaalde geld kan dus verbeurd worden verklaard, onge-
acht of het misdrijf is begaan. De uitlokker is hoe dan ook strafrechtelijk aan-
sprakelijk; bij de ontvanger van het geld hangt het ervan af hoe ver hij is gegaan 
met de uitvoering van het misdrijf. Het is aan het openbaar ministerie om te 
beslissen of het gedrag van partijen aanleiding is tot strafrechtelijke vervolging. 
Hoe dient de civiele rechter zich op te stellen als hij in een procedure informatie 
krijgt over mogelijke strafbare feiten? Soms bestaat een aangifteplicht op grond 
van art. 160 en 162 Sv. Hierbij moet het evenwel gaan om ernstige misdrijven, 

163. Een begin van uitvoering wordt blijkens art. 45 lid 1 Sr. als een poging tot misdrijf 
beschouwd. 

164. Op grond van art. 46a Sr.
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zoals misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en moord en doodslag.165 Een 
ieder die hier weet van heeft, is verplicht onverwijld aangifte te doen. Bij minder 
ernstige misdrijven zoals mishandeling of corruptie bestaat geen aangifteplicht, 
maar op grond van art. 161 Sv. een aangiftebevoegdheid. 

De Ombudskamer van de Hoge Raad moest in 1998 in een klachtprocedure 
oordelen of het een rechter in een civiele zaak vrijstond op grond van art. 161 
Sv. aangifte te doen.166 Een kantonrechter had in een arbeidszaak informatie 
gekregen over mogelijke belastingfraude en valsheid in geschrifte. Ter zitting 
was gebleken dat de werkgever op initiatief van de werknemer een deel van het 
salaris ‘zwart’ betaalde. Na afloop van de zitting meldde de rechter per brief aan 
de advocaat van de werknemer dat hij wegens de vermoedelijk gepleegde straf-
bare feiten aangifte ging doen. Vervolgens werd een klachtprocedure tegen de 
rechter gestart, omdat hij in strijd handelde met zijn geheimhoudingsplicht.167 
De Ombudskamer van de Hoge Raad verklaarde de klacht gegrond. De belang-
rijkste reden hiervoor was het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op een 
eerlijk proces:

“In dit begrip eerlijk proces ligt besloten, en de naar intern Nederlands recht 
geldende eisen van een goede procesorde in burgerlijke zaken brengen mee, 
dat partijen alle feiten en omstandigheden, welke naar hun inzicht van belang 
kunnen zijn voor de beslissing van hun geschil, vrijelijk ter kennis van de 
rechter moeten kunnen brengen. Partijen zouden daarin worden belemmerd 
indien zij rekening ermee zouden moeten houden dat het de rechter vrijstaat 
om, zo hij in het hem medegedeelde een begaan strafbaar feit ontwaart, daar-
van desgeraden aangifte te doen aan de officier van justitie.”

De Hoge Raad oordeelde dat de openheid van een proces zich verzet tegen 
een onverplichte aangifte door de rechter. Partijen moeten vrijelijk kunnen 
spreken tijdens een zitting, zonder angst voor aangifte. Voor civiele rechters 
geldt, omwille van het belang van een eerlijk proces, een uitzondering op de 
aangiftebevoegdheid. Deze uitzondering geldt in ieder geval voor zover tijdens 

165. Zoals volgt uit art. 160 lid 1 Sv.; art. 162 Sv. bevat een aangifteplicht voor bepaalde 
ambtsmisdrijven.

166. HR 30 maart 1998, NJ 1998, 554. Deze Ombudskamer behandelt onder meer klach-
ten die tegen rechters zijn ingediend en vorderingen tot ontslag van rechters.

167. Deze is opgenomen in art. 13 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie.
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de mondelinge behandeling ter zitting mogelijke strafbare feiten naar voren 
zijn gebracht.168 

Annotator Asser vroeg zich af of partijen wel horen te klagen over een rechter-
lijke aangifte van door hen gepleegde misdrijven:169

“Mag men trouwens de partijen die zich schuldig hebben gemaakt aan mis-
drijven niet voorhouden, dat zij klagend over dit althans door de tekst van 
de wet gelegitimeerde gedrag van de rechter, niet gehoord horen te worden 
(nemo auditur turpitudinem suam allegans)? Je kan je zelfs ten aanzien van 
de door de Hoge Raad centraal gestelde ‘openheid’ afvragen of partijen alles 
wel vrijelijk moeten kunnen zeggen aan de rechter. Hij is geen biechtvader.” 

Ook stelde hij de vraag of een rechter niet zou moeten meehelpen aan ‘de be-
strijding van een maatschappelijk euvel van deze soort’. Mede naar aanleiding 
van de beslissing van de Hoge Raad ontstond discussie over de houding van 
de civiele rechter ten aanzien van mogelijke strafbare feiten. De civiele rechter 
heeft toch ook een taak bij de bestrijding van maatschappelijk kwaad en kan 
toch niet passief blijven als hem de meest verwerpelijke feiten ter ore komen? 
Tijdens de herziening van het burgerlijk procesrecht is in 2001 in de Tweede 
Kamer voorgesteld om een aangifteplicht voor de rechter in de wet op te ne-
men, als hij een ernstig vermoeden heeft van strafbare feiten.170 Tot wijziging 
van de wet is het niet gekomen. Het arrest van de Hoge Raad uit 1998 geeft de 
huidige positie van de rechter weer en weerhoudt hem van het doen van een 
onverplichte aangifte.171

6.28 Strafbare feiten en de rol van de civiele rechter

Misschien is het goed dat partijen in een civiele procedure weten dat bij straf-
baar handelen niet automatisch aangifte volgt. Dit vergroot wellicht de kans 

168. Als uit de schriftelijke stukken blijkt van een misdrijf, geldt de uitzondering op 
art. 161 Sv. mogelijk dus niet. Een verklaring hiervoor kan zijn dat partijen in hun 
mondelinge verklaringen ter zitting minder afgewogen zijn dan in hun schriftelij-
ke stukken, zie D. Visser, ‘Mag de civiele rechter aangifte doen van strafbare feiten 
die hem ter kennis komen?’, Trema 2016, p. 118-119.

169. In zijn noot bij HR 30 maart 1998, NJ 1998, 554.
170. Kamerleden Santi en Weekers hebben hiertoe een amendement ingediend bij de 

toen aanhangige herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; 
Kamerstukken II 2000/2001, 26855, nr. 10 Dit amendement is later ingetrokken. 
Over de ontwikkelingen rond de aangiftebevoegdheid van de rechter, zie Visser, 
p. 116 e.v.

171. De rechter mag wel aangifte doen als een partij heeft geprobeerd hem te mislei-
den, bijv. door vervalste stukken te overleggen; zie HR 30 oktober 2001, NJ 2003, 
200-202. 
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dat zij nog durven te procederen. Minister van Justitie Korthals heeft in 2000 
in reactie op Kamervragen de mogelijkheden uiteengezet voor het openbaar 
ministerie en de civiele rechter als in een procedure blijkt van mogelijke straf-
bare feiten.172 Hij schrijft dat het arrest van de Hoge Raad uit 1998 geen in alle 
opzichten bevredigende oplossing biedt voor feiten waarvoor geen aangifte-
plicht bestaat. Toch zijn er volgens hem voldoende mogelijkheden om op te 
treden. Het openbaar ministerie heeft op grond van art. 42 lid 1 Rv. het recht 
om aanwezig te zijn bij elke terechtzitting. De civiele rechter kan partijen hierop 
wijzen. Als partijen doorprocederen heeft hij volgens de minister verschillende 
mogelijkheden:

“De rechter kan ook aankondigen dat in het geval partijen persisteren, hij het 
openbaar ministerie zal attenderen. Evenmin wil ik uitsluiten dat de rechter 
besluit een proces-verbaal van zijn waarnemingen op de terechtzitting op te 
maken, waarna het openbaar ministerie bevoegd is op grond van art. 325 Rv. 
(nu art. 42 Rv., TJ) daarvan kennis te nemen. (…) Op basis daarvan kan het 
geheel zelfstandig beoordelen of een strafrechtelijk onderzoek moet worden 
ingesteld.”

De vraag is of het doorgeven van informatie aan het openbaar ministerie niet 
indruist tegen het arrest van de Hoge Raad, dat inhield dat een rechter geen aan-
gifte hoort te doen van strafbare feiten als hiertoe geen verplichting bestaat.173 
Het is wonderlijk als de rechter vervolgens ministerieel advies krijgt om infor-
matie over misdrijven toch te verstrekken, bijvoorbeeld via de ‘sluiproute’ van 
een proces-verbaal. Hij hoort de informatie die hij ter zitting krijgt voor zich te 
houden, behoudens het uitzonderlijke geval dat een aangifteplicht bestaat. Een 
civiele rechter kan niets doen als hij met strafbaar gedrag zoals mishandeling of 
oplichting wordt geconfronteerd. Hij kan uiteraard niet zelf tot strafrechtelijk 
optreden overgaan en met misdaad verdiend geld verbeurd verklaren. De taak 
van de civiele rechter is om ‘gewoon’ vonnis te wijzen, ook als aannemelijk is 
dat partijen strafbare feiten hebben gepleegd. De rechter heeft zijn rol te spelen 
en dat is de beoordeling van privaatrechtelijke vorderingen. De civiele rechter 
kan slechts vorderingen toe-of afwijzen, ook vorderingen uit onverschuldigde 
betaling die steunen op een ‘misdadige’ overeenkomst. 

De beslissing van de Hoge Raad uit 1998 moet mijns inziens worden herover-
wogen, omdat het ‘verbod’ om aangifte te doen de civiele rechter te zeer be-
perkt. Een risico is bovendien dat wenselijk strafrechtelijk ingrijpen door deze 
verplichte passieve houding te lang op zich laat wachten en dat met misdaad 
verdiend geld ondertussen op mysterieuze wijze ‘verdwijnt’. De in 2001 in de 

172. Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 VI, nr. 8.
173. Zie ook de noot van Asser bij HR 30 oktober 2001, NJ 2003, 202.
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Tweede Kamer voorgestelde invoering van een aangifteplicht gaat te ver; het feit 
dat de civiele rechter geen aangifte mág doen gaat echter ook te ver. Een rechter 
moet zelf een afweging kunnen maken als hij ter zitting wordt geconfronteerd 
met mogelijke strafbare feiten. Asser duidde de beslissing van de Hoge Raad in 
1998 als ‘te categorisch’ aan, omdat te weinig rekening werd gehouden met de 
verschillende belangen:174

“Beter ware het aan te nemen dat waar de rechter krachtens de wet vrij wordt 
gelaten om aangifte te doen van hem in het civiele geding gebleken strafbare 
feiten, een beslissing of hij dat al dan niet zal doen steeds zal moeten baseren 
op een afweging van enerzijds het karakter en de ernst van die feiten en ander-
zijds het belang van de waarheidsvinding en de daarmee gediende beginselen 
van een eerlijk proces en de eisen van een goede procesorde, (…).”

Het arrest van 1998 was te rigoureus door te bepalen dat voor alle gevallen waar-
voor geen aangifteplicht bestond, het doen van aangifte door de rechter niet toe 
te staan: art. 6 EVRM verplicht geenszins tot een dergelijke strenge opvatting. 
Het artikel laat lidstaten op dit punt veel beoordelingsruimte.175 Het recht op 
een eerlijk en open proces waarin partijen zich vrij voelen om informatie te 
openbaren moet worden afgewogen tegen het algemeen belang dat misdaad 
niet moet lonen. Hoewel het lastig is om een grens te trekken, moet een rechter 
mijns inziens bij reeds geleden of dreigende fysieke schade op zijn minst aan-
gifte kúnnen doen. Een aangifte is bijvoorbeeld geboden als een mishandelaar 
en zijn opdrachtgever zich bij de rechter melden met hun overeenkomst. Als 
daarentegen ten processe van corruptie of belastingfraude blijkt, is er ‘slechts’ 
economische schade en hoeft niet direct aangifte te volgen.

Als sprake is van fysieke schade moet de rechter in ieder geval aangifte kunnen 
doen. Het procesbelang van partijen moet dan wijken voor het ‘hogere’ belang 
van bestraffing. Een hiermee samenhangende vraag is hoe de civiele rechter 
dient om te gaan met ‘misdadige’ vorderingen uit bijvoorbeeld onverschuldigde 
betaling. Als de voor hem gebrachte feiten ernstig genoeg zijn voor aangifte, 
zoals bij een voorgenomen of reeds uitgevoerde mishandeling, hoort hij een 
privaatrechtelijke actie die op dezelfde feiten is gebaseerd af te wijzen. Als het 
ter zitting naar voren gebrachte zo ernstig is dat de rechter overgaat tot aangifte, 
moet een vordering uit onverschuldigde betaling worden afgewezen. Toewij-
zing van een vordering gaat bijvoorbeeld te ver als iemand heeft betaald voor 
een mishandeling en daarna op grond van art. 6:203 lid 2 BW terugbetaling 

174. Noot bij HR 30 oktober 2001, NJ 2003, 202.
175. Cf. M.W. Knigge, ‘Art. 6 EVRM: een belemmering voor aangifte door de rechter?’, 

WPNR 2006, p. 616 e.v.
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vordert: deze actie hoort niet te slagen, als de rechter tot aangifte overgaat. 
Toekenning van privaatrechtelijke vorderingen zou dan wel zeer vreemd zijn.

Als louter economische schade is geleden, zoals na de uitvoering van een ‘om-
koopovereenkomst’, hoeft de rechter wat mij betreft niet direct aangifte te 
doen. Een bezwaar hiertegen is dat bij witteboordencriminaliteit niet wordt 
ingegrepen door de civiele rechter. De betrokkenen hierbij, zoals fraudeurs en 
belastingontduikers, zijn juist partijen bij wie de kans bestaat dat ze een civiele 
procedure starten. Het risico bestaat verder dat er een periode voorbijgaat tus-
sen het rechterlijk vonnis en een beslissing over de vervolging en dat het met 
het misdrijf verdiende vermogen ondertussen spoorloos verdwijnt. Daarom 
moet de rechter de ruimte hebben om, bij wijze van uitzondering, ook bij lou-
ter economische schade aangifte te doen. De civiele rechter kan de ernst van 
het misdrijf en het feit dat door het verstrijken van de tijd vervolging wordt 
bemoeilijkt, in zijn afweging betrekken. Als hij bijvoorbeeld vermoedt dat een 
partij op het punt staat een op ongeoorloofde wijze verkregen geldbedrag naar 
het buitenland weg te sluizen, doet hij er wat mij betreft verstandig aan snel 
aangifte te doen.

Wel dient als uitgangspunt te gelden dat bij economische schade de rechter de 
aanhangig gemaakte zaak beslist en geen aangifte doet. Het belang van een open 
proces wordt zo het beste gediend. Tevens kan hij dan ingestelde vorderingen 
uit onverschuldigde betaling toekennen. De rechter dient ook na crimineel 
gedrag in beginsel ‘gewoon’ tot toepassing van art. 6:203 e.v. BW over te gaan. 
Het feit dat vermoedelijk strafbare feiten zijn gepleegd, hoeft niet aan toeken-
ning van acties op grond van art. 6:203 of 6:210 BW in de weg te staan. De 
rechter kan, behalve als sprake is van fysieke schade, terugvordering dan wel 
waardevergoeding toestaan en verdere beoordeling van het gedrag van partijen 
aan het openbaar ministerie overlaten. Door het wijzen van een vonnis worden 
de op de zaak betrekking hebbende feiten hoe dan ook openbaar, waarna een 
beslissing over vervolging kan worden genomen. In lagere rechtspraak waarbij 
sprake was van omkoping, werd terugvordering dan wel waardevergoeding 
toegestaan, ook aan partijen die strafrechtelijk werden veroordeeld.176 Bij de 
beoordeling van vorderingen uit onverschuldigde betaling wordt geen oordeel 
over het gedrag van partijen gegeven, maar wordt enkel gekeken of zonder 
rechtsgrond een prestatie is verricht.

176. Rb. Den Haag 1 april 1953, NJ 1953, 775; Rb. Amsterdam 11 september 2013, 
ECLI:NL:RBAMS:2013:6178.
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6.29 Tot slot: de verhouding tussen nietigheid, onverschuldigde 
betaling en goede zeden

In het huidige recht bestaan mogelijkheden om de vordering uit onverschul-
digde betaling niet automatisch toe te kennen als een nietige overeenkomst is 
uitgevoerd. In uitzonderlijke gevallen kan restitutie worden geweigerd op grond 
van art. 6:2 lid 2 BW of art. 6:211 BW. Op grond van het laatste artikel kan niet 
worden teruggevorderd, als bijvoorbeeld geld is betaald voor het plegen van 
een misdrijf. Het artikel heeft een beperkt toepassingsgebied en de weigering 
van restitutie wordt gebaseerd op de onoirbaarheid van de taxatie van bepaalde 
prestaties. Na wederzijdse nakoming wordt de onwettige toestand door toepas-
sing van het artikel in stand gelaten. Er is mijns inziens geen speciale wetgeving 
nodig om deze stilstand te bereiken. Aansluiting kan veeleer bij het strafrecht 
worden gezocht. Als een delict is gepleegd, is zowel de opdrachtgever als de 
misdadiger strafrechtelijk aansprakelijk. Het voor misdrijven bestemde geld 
dient via het strafrecht te worden ontnomen.177 Het is niet nodig de wederzijdse 
uitsluiting van acties uit onverschuldigde betaling te codificeren, zoals in art. 
6:211 BW. 

In beginsel kan ‘gewoon’ teruggave, terugbetaling of waardevergoeding wor-
den toegestaan na de uitvoering van een nietige overeenkomst. Hijma heeft de 
toetsing van een dergelijke overeenkomst verbeeld als een ‘verticale’ toetsing 
van de afspraken aan de geschonden norm.178 Het algemeen belang komt pri-
vaatrechtelijk tot uitdrukking in de rechterlijke vaststelling van de ongeldigheid 
van de overeenkomst. De toetsing via art. 3:40 BW vindt grotendeels plaats 
door de overtreden norm als uitgangspunt te nemen en te beoordelen of de 
normschending de overeenkomst in kwestie nietigheid tot gevolg heeft.179 Als 
deze vraag bevestigend wordt beantwoord, komen de door partijen verrichte 
prestaties vervolgens via de weg van de onverschuldigde betaling voor restitutie 
in aanmerking. De beoordeling van deze vordering is een ‘horizontale’ toetsing, 
waardoor een verrijking bij de ontvanger van een prestatie ongedaan wordt 
gemaakt. Het tegengaan van een ongegronde verrijking vormt het uitgangspunt 
bij de beoordeling van vorderingen uit onverschuldigde betaling. Het is niet 
nodig hier op morele gronden een uitzondering op te maken.

Het gedrag van partijen en de ernst van de normschending zijn factoren die 
een rol spelen bij de toetsing van de geldigheid van een overeenkomst, maar 

177. Zie de verbeurdverklaring van art. 33a Sr., die in de parlementaire geschiedenis aan 
de orde kwam, PG Boek 6, p. 822. Verder reeds A. Büchenbacher, ‘De voordeelen 
van onrechtmatig handelen volgens Nederlandsch recht’, RM 1931, p. 70 e.v.

178. Hijma 1992, p. 414. 
179. Zie HR 1 juni 2012, NJ 2013, 172 (Esmilo/Mediq). 
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die terugvordering van onverschuldigd verrichte prestaties in Nederland te-
recht niet in de weg staan. Het gedrag van partijen is in het stadium van terug-
vordering niet van belang. De regels van onverschuldigde betaling geven hier 
geen oordeel over.180 De geschonden norm die nietigheid tot gevolg had, speelt 
geen rol bij de toepassing van art. 6:203 e.v. BW. Er hoeft geen classificatie van 
overeenkomsten te worden gemaakt, waarbij per keer naar het toestaan van 
terugvordering wordt gekeken. Door de uitvoering van een nietige overeen-
komst is steeds een verrijking ontstaan en deze wordt door toekenning van 
terugvordering dan wel waardevergoeding ongedaan gemaakt. 

Een afkeurend oordeel over het gedrag van partijen en een mogelijke bestraffing 
van dit gedrag hoort niet via vorderingen uit onverschuldigde betaling plaats 
te vinden. Als een ‘misdadige’ overeenkomst is gesloten en uitgevoerd, zijn de 
goede zeden in het geding. Pogingen om hier bij de restitutie rekening mee te 
houden, zijn wat mij betreft tot mislukken gedoemd. De ontvangst van een 
prestatie, die op grond van een nietige overeenkomst is verricht, levert een 
verrijking op. Het toestaan van een vordering uit onverschuldigde betaling is 
het middel om deze verrijking ongedaan te maken. Als geld voor een misdrijf 
is betaald en terugvordering in strijd met de goede zeden is, moet het geld niet 
terug naar de even criminele wederpartij, maar dient het te worden ontnomen. 
Op de toelating van onverschuldigde betaling hoeft mijns inziens geen uit-
zondering te worden geformuleerd, zoals thans in het ingewikkelde art. 6:211 
lid 1 BW. De moeilijkheden moeten niet privaatrechtelijk maar strafrechtelijk 
worden opgelost, zodat geen enkele partij wordt verrijkt.

180. Vgl. de noot van Brunner bij HR 28 juni 1991, NJ 1992, 787 (Verkerk/Van der Veen). 
Tenzij sprake is van rechtsverwerking, omdat een crediteur het vertrouwen heeft 
gewekt bij zijn wederpartij dat hij geen vordering uit onverschuldigde betalinng 
zal instellen. Hiervan is slechts bij wijze van uitzondering sprake, zie par. 5.23.
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING

Centraal in dit proefschrift stond de vraag wanneer een vorde-
ring uit onverschuldigde betaling moet worden toegekend aan iemand die 

een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd. Onder welke omstandigheden is het 
toestaan van een vordering uit onverschuldigde betaling ontoelaatbaar? Met 
name is gekeken in hoeverre het gedrag van partijen en de aard van de geschon-
den norm een rol moeten spelen bij de terugvordering. Deze vragen zijn in 
het voorgaande in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief besproken 
voor het Romeinse, het Zuid-Afrikaanse, het Franse en het Nederlandse recht. 

In dit slothoofdstuk worden eerst de belangrijkste bevindingen uit elk rechts-
stelsel samengevat (par. 1 t/m 4). Hierna volgen enige rechtsvergelijkende op-
merkingen en wordt ingegaan op de rechtvaardigingsgronden die voor of tegen 
toekenning van terugvordering pleiten (par. 5 en 6). Tot slot wordt gekeken 
naar enkele kwesties aangaande de vordering uit onverschuldigde betaling die 
in het Nederlandse recht tot discussie hebben geleid en wordt uiteengezet op 
welke wijze deze mijns inziens het beste kunnen worden opgelost (par. 7 en 8). 

7.1 Romeins recht

In het Romeinse recht was de terugvordering het terrein van de condicties. Met 
deze verrijkingsacties, die in de 6e eeuw n.C. zijn samengebracht in de Justini-
aanse wetgeving, kon een bepaald bedrag of een bepaalde hoeveelheid zaken 
worden teruggevorderd. Een condictie was een actie waarmee de verarmde 
‘gever’ teruggave van een prestatie vorderde van de verrijkte ‘ontvanger’. De 
condicties stonden los van de geldigheid van een gesloten overeenkomst. Het 
ging niet om de vraag of zonder rechtsgrond was gepresteerd, maar of in een 
concreet geval recht op teruggave bestond. Er werd aldus niet gekeken of er 
zonder grond was gepresteerd, maar of er reden bestond om een vermogens-
verschuiving ongedaan te maken. 

De terugvordering van een prestatie moest onder één van de condictietypen 
worden geschaard. De vereisten voor de afzonderlijke condicties verschilden. 
Zo kon de condictio indebiti worden ingesteld wanneer iemand een prestatie 
verrichtte waartoe hij meende verplicht te zijn, terwijl hij dat in werkelijkheid 
niet was. Als in strijd met de wet was betaald, was de condictio indebiti over het 
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algemeen op de terugvordering van toepassing.1 De prestant had een betaling 
verricht waartoe hij op grond van de wet niet verplicht was. Bij de toetsing van 
de terugvordering was de strekking van het overtreden verbod van belang. Vaak 
stond de bescherming van een partij voorop, zoals bij wetgeving die geldschie-
ters verbood om woekerrentes te berekenen aan hun klanten.2 Als een lener te 
hoge rentebedragen voldeed, kon hij deze terugvorderen. Als in het algemeen 
belang een wettelijk verbod was opgenomen, zoals bij het schenkingsverbod 
tussen echtgenoten, werd bij overtreding hiervan terugvordering eveneens 
toegestaan. Het feit dat een partij in strijd met de wet had gepresteerd, stond 
terugvordering over het algemeen niet in de weg.

Als in strijd met de goede zeden was betaald, was de condictio ob turpem cau-
sam op de terugvordering van toepassing, de condictie wegens een onzedelijke 
oorzaak.3 Door de strijd met de goede zeden viel de terugvordering onder het 
bereik van een ‘eigen’ condictie. Een gedane betaling kon met de condictio ob 
turpem causam worden teruggevorderd als de eisende partij geen blaam trof en 
de wederpartij in strijd met de goede zeden had gehandeld door zich te laten 
betalen. Als iemand bijvoorbeeld aan een kidnapper losgeld had betaald om 
iemand vrij te krijgen, slaagde de condictie. De betaler van het geld kon geen 
verwijt worden gemaakt. Slechts de ontvangst van het geld werd als onzedelijk 
gezien en ongedaan gemaakt door de condictio ob turpem causam.

De condictio ob turpem causam had een beperkt toepassingsgebied en betrof 
gevallen van ernstige onbetamelijkheid, zoals wanneer iemand met een ver-
liezende zaak smeergeld had betaald aan een rechter voor een gunstig vonnis.4 
Omdat de betaler onzedelijk had gehandeld, kon hij het geld niet terugvorderen 
van de omgekochte rechter. De condictie werd alleen toegestaan aan de eisende 
partij als deze niet in strijd met de goede zeden had gehandeld. Het hing aldus 
van zijn gedrag af of terugvordering slaagde. Er vond geen vergelijking van het 
gedrag van partijen plaats.5 Als de eiser vuile handen had, werd de condictio ob 
turpem causam niet toegekend. De weigering van een condictie werd uitgedrukt 
door de woorden in pari causa possessor potior haberi debet, ofwel bij een gelijke 
positie moet de bezitter als de sterkere partij worden beschouwd.6 

Door toepassing van deze in pari causa-regel werd een oordeel over het gedrag 
van de eiser geveld en werd hem geen actie toegekend. Het geld hoefde niet 

1. Zie par. 2.11.
2. Het toegestane percentage dat mocht worden bedongen, bedroeg lange tijd 12% 

rente per jaar, zie par. 2.7.
3. Hierover par. 2.13.
4. D. 12,5,3.
5. Zie par. 2.22.
6. Zie D. 50,17,128,pr.
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te worden terugbetaald aan de onwaardige eiser door de tegenpartij die even-
zeer onbetamelijk had gehandeld, zoals de omgekochte rechter. Wel kon er een 
strafrechtelijke correctie plaatsvinden door bijvoorbeeld ontneming van het 
vermogen van de omgekochte. 

7.2 Zuid-Afrikaans recht

In Zuid-Afrika heeft geen codificatie van het burgerlijke recht plaatsgevonden. 
De terugvordering van zonder rechtsgrond verrichte prestaties wordt tot de dag 
van vandaag beoordeeld aan de hand van de uit het Romeinse recht afkomsti-
ge condicties. De condictio ob turpem causam is in het Zuid-Afrikaanse recht 
van toepassing als een nietige overeenkomst is uitgevoerd.7 De prestant moet 
deze actie instellen, ook als ‘slechts’ een wettelijke regel is geschonden, maar er 
geen ernstige onbetamelijkheid in het spel is. In vergelijking met het Romein-
se recht is het toepassingsgebied van de condictio ob turpem causam in het 
Zuid-Afrikaanse recht hierdoor aanzienlijk verruimd. De condictie was in het 
Romeinse recht gereserveerd voor ernstige gevallen van onzedelijkheid, maar 
is in Zuid-Afrika steeds toepasselijk als op grond van een nietige overeenkomst 
een betaling is gedaan.

Bij de beoordeling van de condictie wordt in de Zuid-Afrikaanse rechtspraak 
veelvuldig de in pari delicto-regel aangehaald.8 Deze regel houdt in dat bij we-
derzijdse onbetamelijkheid de gedaagde een sterkere positie heeft. In de recht-
spraak is de in pari delicto-regel niet streng toegepast. De Zuid-Afrikaanse 
Supreme Court heeft in 1939 in het arrest Jajbhay v. Cassim criteria geformu-
leerd waardoor in veel gevallen terugvordering wordt toegestaan aan degene 
die een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd.9 In dit arrest werd bepaald dat 
op grond van de openbare orde of billijkheid van de in pari delicto-regel kan 
worden afgeweken. Deze versoepeling was noodzakelijk: het is onrechtvaardig 
om een ieder die een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd, terugvordering te 
ontzeggen. Ook betekent de weigering van terugvordering aan de ene partij de 
instandlating van een verrijking bij zijn wederpartij.

De condictio ob turpem causam is in de Zuid-Afrikaanse rechtspraak na 1939 
aan de hand van de in het arrest Jajbhay v. Cassim geformuleerde criteria be-
oordeeld. Uit de sindsdien verschenen jurisprudentie blijkt dat degene die een 

7. Behalve als wettelijk voorgeschreven formaliteiten niet zijn nageleefd, zie par. 3.4 
en par. 3.14.

8. Deze regel, die overeenkomt met de Romeinsrechtelijke in pari causa-regel, luidt 
voluit in pari delicto potior est conditio defendentis ofwel bij gelijke onbetamelijk-
heid is de positie van gedaagde sterker.

9. 1939 AD 537.
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nietig contract heeft uitgevoerd in de regel wél de mogelijkheid heeft om terug 
te vorderen en dat zijn gedrag slechts zelden aan terugvordering in de weg staat. 
De in pari delicto-regel verhindert alleen in uitzonderingsgevallen terugvorde-
ring. Zo kon een man die geld aan een prostituee had gegeven en wisselgeld 
eiste geen vordering instellen en was hij zijn geld kwijt.10 

Er wordt bij toepassing van de condictio ob turpem causam vooral getracht een 
ongerechtvaardigde verrijking bij een van de partijen te voorkomen. Degene 
die als enige een ongeldige overeenkomst heeft uitgevoerd, kan daarom over het 
algemeen zijn prestatie terugvorderen. Na wederzijdse prestatie kan ook veelal 
worden teruggevorderd, mits de ontvangen prestatie wordt aangeboden. Het 
gedrag van partijen speelt nauwelijks een rol. De condictio ob turpem causam 
is zodoende een ‘gewone’ verrijkingsactie die over het algemeen met succes 
kan worden ingesteld na uitvoering van een nietige overeenkomst. Meestal kan 
met de condictie worden teruggevorderd en verhindert de in pari delicto-regel 
terugvordering niet.

7.3 Frans recht

In art. 1235 van de Code civil (CC), die in 1804 in werking is getreden in Frank-
rijk, is de répétition de l’indû ofwel de actie uit onverschuldigde betaling ge-
codificeerd.11 Als iemand een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd, dient hij 
met deze actie terug te vorderen. Bij een ernstige schending van het recht kan 
de Franse rechter terugvordering ontzeggen aan de prestant. Deze weigering 
is vaak gemotiveerd door een beroep op het middeleeuwse adagium nemo au-
ditur suam turpitudinem allegans: “niemand wordt gehoord die zich op zijn 
onbetamelijkheid beroept”.

Vanzelfsprekend geeft niet elke prestatie op grond van een ongeldige overeen-
komst aanleiding tot toepassing van de nemo auditur-regel, waardoor de partij 
die presteert met lege handen staat en zijn wederpartij wordt verrijkt. Slechts 
in uitzonderingsgevallen is de regel daadwerkelijk toegepast. Een beroep op de 
nemo auditur-regel is in de 19e eeuw en 20e eeuw met name gedaan nadat zo-
genaamde bordeelovereenkomsten waren gesloten. Bordelen werden lange tijd 
gedoogd door de Franse autoriteiten, maar het zakendoen met bordeelhouders 
werd als strijdig met de goede zeden gezien. Hierdoor kon het gebeuren dat ie-
mand die op krediet meubilair had geleverd ter stoffering van een bordeel door 
de bordeelhouder kreeg tegengeworpen dat hij in strijd met de goede zeden had 
gehandeld en dat hij geen actie hoorde in te kunnen stellen. 

10. S v. Nkambula 1980 (1) SA 189 (T).
11. Sinds 1 oktober 2016 vernummerd tot art. 1302 CC. In dit boek is steeds uitgegaan 

van de oude nummering van de Code civil.
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Een dergelijk verweer slaagde over het algemeen niet. Meestal bestond er 
rechtsbescherming voor degene die had gecontracteerd met een bordeelhou-
der. De verkoper van de meubels kon aanvoeren dat de overeenkomst gewoon 
als geldig diende te worden aangemerkt. De meubels konden zonder probleem 
voor eerlijke doeleinden worden aangewend door de koper, zodat er geen reden 
was de overeenkomst als nietig aan te merken.12 De positie van de verkoper 
was problematisch als de verkoop van meubels samenviel met de verhuur of 
verkoop van een pand dat als bordeel was bestemd. De transactie was dan on-
miskenbaar gericht op een onzedelijk doel en werd met nietigheid bedreigd.13 
Om de meubels terug te vorderen, moest de verkoper een beroep doen op 
de onzedelijke overeenkomst. De Franse rechter kon in een dergelijk geval de 
vordering uit onverschuldigde betaling afwijzen met een beroep op de nemo au-
ditur-regel. Ook een revindicatie van het meubilair was uitgesloten: de bezitter 
van roerende zaken werd op grond van art. 2279 CC als eigenaar aangemerkt.14 
De verkoper van de meubels stond dan met lege handen.

In 1946 zijn bordelen in Frankrijk verboden, nadat lange tijd een gedoogbeleid 
bestond. Na de verdwijning in de illegaliteit van bordelen zijn er nauwelijks 
meer bordeelovereenkomsten voor de rechter gekomen. De nemo auditur-regel 
is in de rechtspraak sindsdien niet vaak aan bod gekomen. Toch kan de regel 
in voldoende ernstige gevallen terugvordering verhinderen. Zo kon degene 
die had betaald voor wapens het geld niet terugvorderen.15 In uitzonderings-
gevallen kan een prestant dus, evenals in Zuid-Afrika, terugvordering worden 
ontzegd, als een nietige overeenkomst is uitgevoerd. De hoofdregel is echter 
dat een partij na de uitvoering van een nietige overeenkomst ‘gewoon’ kan 
terugvorderen.

7.4 Nederlands recht

Het oud BW, dat in 1838 werd ingevoerd, was grotendeels gebaseerd op de 
Franse Code civil. Het verbintenissenrecht bevatte vele bepalingen die een ver-
taling waren van de overeenkomstige Franse artikelen, zoals de regeling van 
de vordering uit onverschuldigde betaling: in art. 1395 OBW was opgenomen 
dat een prestatie die onverschuldigd was verricht kon worden teruggevorderd. 
Hiermee was het artikel een vertaling van art. 1235 CC. De rechterlijke uitleg 

12. Vgl. par. 4.11.
13. Tenzij de verkoper erin slaagde om aan te tonen dat de verkoop van de meubels 

los moest worden gezien van het pand; vgl. CdA Poitiers 8 februari 1922, D. 1922 
II, 33. 

14. Vanaf 2008 in art. 2276 CC. Voor onroerende zaken geldt deze regel niet. Een 
aan een bordeelhouder verkocht of verhuurd pand kan zonder probleem worden 
gerevindiceerd.

15. CdA Parijs 29 mei 1986, D. 1986, 308.
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van de bepaling was echter geheel anders dan in Frankrijk. In 1923 wees de Hoge 
Raad het Lotisco-arrest waarin de vraag aan de orde kwam of een deelnemer 
aan een illegale loterij een vordering uit onverschuldigde betaling toekwam.16 
De Raad beantwoordde deze vraag bevestigend, zodat de loterijdeelnemer zijn 
geld kon terugvorderen. 

Het belangrijkste aan deze loterijzaak was de categorische overweging waarin 
het terugvorderingsrecht zonder uitzondering werd toegekend aan degene die 
een nietige overeenkomst had uitgevoerd. Voor het toestaan van terugvorde-
ring was niet van belang wat de grond voor nietigheid was of welk van partijen 
blaam trof. De wettekst bood volgens de Hoge Raad geen ruimte voor dergelijke 
onderscheidingen. Het gedrag van een partij was geen reden om terugvorde-
ring te weigeren. De vordering uit onverschuldigde betaling werd toegewezen 
als zonder rechtsgrond was gepresteerd; voor buitenwettelijke uitzonderingen 
hierop zoals de nemo auditur-regel was in het Nederlandse recht geen plaats. 

De toekenning van terugvordering aan betrokkenen bij een nietige overeen-
komst werd vaste rechtspraak. Aldus legde de rechter in Nederland morele 
vragen naast zich neer. De enige vraag die naar Nederlands recht van belang 
was, was de vraag óf onverschuldigd was gepresteerd. Waaróm onverschuldigd 
was betaald, kwam niet aan de orde. Bij een ongeldige overeenkomst stelde de 
rechter de nietigheid vast en kende hij vervolgens acties uit onverschuldigde 
betaling toe aan die contractanten die hadden gepresteerd. Niet alleen gele-
verde zaken en betaalde geldbedragen vielen onder het bereik van art. 1395 
OBW, maar ook andersoortige prestaties zoals diensten. De Hoge Raad moest 
tweemaal oordelen over de gevolgen van een nietige overeenkomst, waarbij een 
caféruimte zonder de benodigde vergunning was verhuurd.17 Terugvordering 
van deze prestatie was uitgesloten, maar de verhuurder kon wel waardevergoe-
ding eisen voor de nietige verhuur. 

In 1992 is een uitgebreide wettelijke regeling van de onverschuldigde betaling 
opgenomen in het nieuw BW. Deze regeling is grotendeels een codificatie van 
de eerdere rechtspraak. Art. 6:203 BW kent een terugvorderingsrecht toe als 
zonder rechtsgrond een goed is geleverd of een geldbedrag betaald. Art. 6:210 
lid 2 BW bepaalt dat waardevergoeding volgt als onverschuldigd een prestatie 
is verricht die naar haar aard niet ongedaan gemaakt kan worden. 

In het nieuw BW zijn kleine uitzonderingen aangebracht op de regel dat elke 
prestatie die onverschuldigd is verricht kan worden teruggevorderd of voor 

16. HR 4 mei 1923, NJ 1923, p. 920 (Lotisco). 
17. Zie HR 7 november 1935, NJ 1936, 239 (Van de Sande/De Zeeuw) en HR 25 juni 

1937, NJ 1937, 1128 (Scheltens/Idema).
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waardevergoeding in aanmerking komt. Op grond van art. 6:211 lid 1 BW kan 
terugvordering over en weer worden afgewezen. Als bijvoorbeeld een misdrijf 
is gepleegd, kan de misdadiger geen waardevergoeding eisen. De reden hier-
voor is dat schatting van de waarde van zijn prestatie ‘onoirbaar’ is. Ook een 
tegenvordering is in dat geval uitgesloten: degene die heeft betaald voor een 
misdrijf kan niet terugvorderen wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. 
De weigering de actie uit onverschuldigde betaling toe te kennen geldt slechts 
voor uitzonderingsgevallen. Alleen als een ongeldig contract wederzijds is uit-
gevoerd en één van de prestaties niet ongedaan kan worden gemaakt én niet op 
geld hoort te worden gewaardeerd, komt art. 6:211 lid 1 BW voor toepassing in 
aanmerking. Als voor een misdrijf is betaald, komt aan geen van beide partijen 
een actie toe. Verder kan op grond van de beperkende werking van de rede-
lijkheid en billijkheid een beroep op het terugvorderingsrecht onaanvaardbaar 
worden geacht. Art. 6:2 lid 2 BW kan een beroep op onverschuldigde betaling 
in de weg staan.

7.5 Rechtsvergelijkende opmerkingen

Verschilt het Nederlandse terugvorderingsrecht nu fundamenteel vergeleken 
met de andere onderzochte rechtsstelsels? De hoofdregel is overal gelijk: een 
prestant die een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd, heeft recht op terugvor-
dering. Het feit dat zonder rechtsgrond is gepresteerd, leidt in beginsel tot een 
terugvorderingsrecht, ook in de landen waar van oudsher een plek is ingeruimd 
voor de in pari delicto- of de nemo auditur-regel. Door de afwezigheid van een 
rechtsgrond is per definitie een verrijking ontstaan en deze wordt ongedaan 
gemaakt door een actie uit onverschuldigde betaling toe te staan. 

Wel bestaat bijna overal de mogelijkheid om in uitzonderingsgevallen terug-
vordering te weigeren. In het Romeinse recht werd geen terugvordering op 
grond van de condictio ob turpem causam toegestaan als de eisende partij zich 
in strijd met de goede zeden had gedragen. Een vergelijkbare blokkade voor een 
onwaardige eiser is overgenomen in het Zuid-Afrikaanse en het Franse recht, 
in de vorm van de in pari delicto-, dan wel de nemo auditur-regel. In bepaalde 
gevallen kan een inbreuk op het recht, in het bijzonder de goede zeden, zo 
ernstig worden bevonden dat geen actie wordt toegekend en partijen worden 
gelaten in de toestand waarin ze zich bevinden. De weigering van een actie 
aan de ene partij leidt tot de instandlating van een verrijking bij de ander: een 
partij die nog niet heeft gepresteerd, hoeft niets te doen en mag houden wat zij 
heeft verkregen.

De Zuid-Afrikaanse en de Franse rechtspraak laten zien dat uitsluiting van 
terugvordering uitzonderlijk is. De in pari delicto- en de nemo auditur-regel 



hoofdstuk zeven

260

kunnen worden gezien als een buitenwettelijke ‘veiligheidsklep’ die ervoor zorgt 
dat in gevallen van bijzondere onbehoorlijkheid terugvordering wordt ontzegd 
aan een prestant. Het aantal zaken uit Zuid-Afrika en Frankrijk waarin de eiser 
met lege handen staat omdat hij geen actie kan instellen na de uitvoering van 
een nietige overeenkomst, is beperkt. 

De rechtspraak van de Hoge Raad onder het oud BW liet geen ruimte voor een 
buitenwettelijke uitzondering op het terugvorderingsrecht. De in pari delicto- 
en de nemo auditur-regel hebben geen rol gespeeld in het Nederlandse recht. 
De Nederlandse rechter achtte het niet mogelijk om deze niet-gecodificeerde 
regels van toepassing te verklaren op de terugvordering. De vergelijking met 
het Zuid-Afrikaanse recht en het Franse recht heeft geleerd dat deze beslissing 
weliswaar uitzonderlijk, maar daarom niet onvoordelig was. Een verweer dat 
anders kon worden gebruikt door de wederpartij die een prestatie heeft ontvan-
gen, werd door de Hoge Raad zo goed als onmogelijk gemaakt. In Nederland is 
weinig rechtspraak op het terrein der onverschuldigde betaling nodig geweest, 
omdat het recht op terugvordering was vastgesteld zonder hier een uitzonde-
ring op te formuleren. 

Het recht op terugvordering stond vast als een nietige overeenkomst was uitge-
voerd en kon niet worden verhinderd door een beroep op de onbetamelijkheid 
van de eiser. Op deze benadering is kritiek gekomen omdat de Hoge Raad een 
te grove regel hanteerde doordat restitutie steeds werd toegestaan na de uitvoe-
ring van een nietige overeenkomst.18 De kritiek hield onder meer in dat bij ‘bij-
zondere onbehoorlijkheid’ uitsluiting van terugvordering mogelijk moest zijn.19 
Deze kritiek leidde niet tot een koerswijziging in de rechtspraak. Wel zijn in het 
nieuw BW enkele mogelijke uitzonderingen op het restitutierecht opgenomen. 
Er kan dan ook niet meer worden gesteld dat het Nederlandse recht een geheel 
eigen positie inneemt door te allen tijde terugvordering toe te staan. 

7.6 Beoordeling van argumenten voor en tegen terugvordering

We hebben gezien dat zowel het Romeinse, het Zuid-Afrikaanse als het Franse 
de mogelijkheid kennen om terugvordering te weigeren. Ook het nieuw BW 
kent mogelijke uitzonderingen op het restitutierecht. Wat zijn de rechtvaardi-
gingsgronden voor de afwijzing van een vordering als iemand bijvoorbeeld een 

18. Zie par. 5.12 e.v.
19. Zie Scholten in zijn noot bij HR 10 maart 1933, NJ 1933, p. 812.
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beambte heeft omgekocht?20 Of op welke gronden kan worden beargumenteerd 
dat de omkoper het smeergeld wel moet kunnen terugvorderen?

Rechtvaardigingsgronden voor uitsluiting van terugvordering

In het Franse recht is de waardigheid van het gerecht veelvuldig als argument 
voor toepassing van de nemo auditur-regel gebruikt: de Franse gerechten hoor-
den niet te worden bezoedeld door de kwalijke praktijken van partijen. Pro-
bleem van deze opvatting is dat de rechters wel degelijk tot een beoordeling van 
deze praktijken overgaan. Een rechter moet eerst komen tot de vaststelling dat 
de eiser zich schuldig heeft gemaakt aan onoirbare praktijken. Pas daarna kan 
hij oordelen dat niet kan worden teruggevorderd. Ook de preventiegedachte 
is als argument tegen terugvordering aangevoerd. Een partij die neigt naar het 
sluiten van een nietige overeenkomst, zou hiervan worden weerhouden als hij 
weet dat hij het betaalde geld niet terugkrijgt. Het is moeilijk voorstelbaar dat 
partijen zich laten weerhouden van het sluiten van ongeldige overeenkomst 
door de restitutierechtelijke gevolgen van hun handelen. Verder kan het idee 
dat een afwijzing van terugvordering preventief zou werken eenvoudig wor-
den omgedraaid. Waar de ene partij niet kan terugvorderen, wordt de andere 
partij bevoordeeld en deze andere partij wil waarschijnlijk graag nog eens een 
dergelijke transactie aangaan.21 

De weigering van terugvordering is in de literatuur ook wel als een bestraffing 
voorgesteld. Een partij die zich onbetamelijk heeft gedragen, zoals een omkoper, 
dient hiervoor te worden gestraft en de weigering van terugvordering leidt tot 
zo’n bestraffing. Een probleem is dat hiermee strafrechtelijk terrein wordt be-
treden. De privaatrechtelijke kwestie betreft enkel de beoordeling van zonder 
rechtsgrond verrichte prestaties. Een mogelijke weigering van terugvordering is 
lastig als een bestraffing te zien. Er wordt geen leed toegebracht maar het is een 
privaatrechtelijke keuze om geen actie toe te kennen aan een ‘onwaardige’ partij, 
zoals een omkoper. Na een ernstige inbreuk op het recht kan een partij terug-
vordering worden geweigerd, omdat zij geen bescherming verdient. De recht-
vaardiging voor een weigering is het morele oordeel dat iemand na bepaald 
verwerpelijk gedrag geen actie hoort toe te komen. In de Duitstalige literatuur 
is deze weigering fraai omschreven als Rechtsschutzverweigerungstheorie.22 

20. Zie voor een uitgebreide bespreking van de rechtspolitieke argumenten voor toe-
kenning dan wel afwijzing van vorderingen uit onverschuldigde betaling, Van 
Kooten, p. 286 e.v.

21. Ook wordt soms juist aangevoerd dat een verplichting tot teruggave preventief 
effect heeft en partijen juist hierdoor worden ontmoedigd om nietige overeen-
komsten aan te gaan; zie Van Kooten, p. 293.

22. Zie par. 4.7.
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Mijns inziens geeft deze theorie de beste verklaring voor de weigering van een 
actie.

Rechtvaardigingsgronden voor toekenning van terugvordering 

Wat zijn de overwegingen om wél consequent een vordering uit onverschuldig-
de betaling toe te staan? Hiertoe kan de herstelgedachte worden aangevoerd. 
Toekenning van restitutie leidt tot beëindiging van een onrechtmatige toestand 
en tot herstel in de oude toestand. Een in strijd met het recht ontstane situatie 
wordt ongedaan gemaakt als acties uit onverschuldigde betaling worden toe-
gekend. Slechts in een minderheid der gevallen kan er echter sprake zijn van 
herstel in de oude toestand, bijvoorbeeld als een zaak is verkocht en geleverd 
die kan worden teruggegeven. Alleen dan kan de vóór overtreding bestaande 
toestand daadwerkelijk worden bereikt en is de herstelgedachte een argument 
voor terugvordering.

Ook als herstel niet mogelijk is, is toekenning van vordering uit onverschul-
digde betaling mijns inziens geboden. De reden hiervoor is de verrijking die 
door de uitvoering van een nietige overeenkomst per definitie ontstaat bij de 
ontvanger van de prestatie. Door een actie uit onverschuldigde betaling toe 
te staan wordt deze verrijking ongedaan gemaakt en om deze reden heeft de 
prestant recht op terugvordering of waardevergoeding. Dit perspectief dient 
mijns inziens leidend te zijn. Tussen twee partijen heeft een ongegronde ver-
mogensverschuiving plaatsgehad. De taak van het restitutierecht is het uitwis-
sen van de verrijking. Vanuit dit verrijkingsperspectief dienen vorderingen uit 
onverschuldigde betaling te worden beoordeeld.

7.7 Toepassing van art. 6:210 lid 2 BW: een pleidooi voor subjectieve 
waardeberekening 

In de Nederlandse praktijk heeft niet de vraag óf een partij recht heeft op restitu-
tie tot de meeste jurisprudentie aanleiding gegeven, maar de waardeberekening 
van onverschuldigd verrichte prestaties die naar hun aard niet ongedaan kun-
nen worden gemaakt, zoals diensten. Als de onderliggende overeenkomst nietig 
is, zijn de diensten onverschuldigd verricht en heeft de prestant op grond van 
art. 6:210 lid 2 BW recht op waardevergoeding. Bij de vaststelling van de hoogte 
hiervan zijn er twee opvattingen: in de objectieve opvatting is de gebruikelijke 
waarde van de verrichte prestatie leidend, terwijl in de subjectieve opvatting de 
afgesproken prijs als uitgangspunt dient. 

In de rechtspraak wordt veelal uitgegaan van deze objectieve wijze van waar-
debepaling. Mijns inziens biedt de prijsafspraak tussen partijen een beter 
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aanknopingspunt en moet worden uitgegaan van een subjectieve waardebe-
paling.23 Alleen als een prijs ontbreekt of als deze niet op vrijwillige basis tot 
stand is gekomen, moet naar de gangbare waarde van de verrichte prestatie 
worden gekeken. Dan moet de waarde die een prestatie normaal gesproken in 
het economisch verkeer toekomt worden vergoed.

Ter illustratie van deze problematiek kan een overeenkomst dienen die nietig 
is, omdat wegens een besmettelijke ziekte veevervoer is verboden.24 Stel dat 
een vervoerder in weerwil van het verbod bereid is een rit te maken voor een 
bedrag van € 2.000, maar dat hij na afloop niet betaald krijgt. De vervoerder 
heeft op grond van art. 6:210 lid 2 BW recht op waardevergoeding van de door 
hem verrichte prestatie.25 Als partijen uit vrije wil tot een prijs zijn gekomen, is 
er geen reden om hier bij toepassing van art. 6:210 lid 2 BW van de afgesproken 
prijs af te wijken.26 Partijen hebben zelf de waarde van de prestaties bepaald 
en deze waardering hoeft niet door de rechter over te worden gedaan. Het 
afgesproken bedrag is het bedrag dat de opdrachtgever voor het vervoer over 
had en daarmee het bedrag van zijn verrijking. De opdrachtgever heeft zonder 
rechtsgrond een prestatie ontvangen die voor hem een waarde van € 2.000 had. 
Er is geen reden om te speuren naar de gebruikelijke waarde van het veevervoer 
en de omvang van de vordering aan de hand hiervan te bepalen.27 

Aldus meen ik dat de vervoerder het afgesproken bedrag kan opeisen via de 
vordering uit onverschuldigde betaling. Deze vordering komt qua resultaat 
overeen met een vordering tot nakoming, maar kent een andere grondslag. 
Het feit dat de vervoerder in het voorbeeld hierboven de afgesproken waarde 
voor zijn prestatie kan behouden op grond van art. 6:210 lid 2 BW betekent niet 
dat de gemaakte afspraken geldig zijn. De waardetoekenning vindt plaats in het 
kader van de afwikkeling van de toestand die is ontstaan doordat een nietige 
overeenkomst is uitgevoerd. Dezelfde ongeldige overeenkomst geeft daarna het 
beste houvast om een verrijking te voorkomen.

23. Zie bijv. par. 5.21 en par. 6.22.
24. Zie par. 6.10.
25. Het ‘nietige’ vervoer is niet zodanig ‘onoirbaar’ dat art. 6:211 lid 1 BW moet worden 

toegepast.
26. Een dergelijke afwijking van de overeengekomen prijs is denkbaar als de ver-

voerder de ander heeft uitgeperst en een onwaarschijnlijk bedrag heeft bedongen. 
Dan is er geen sprake van een normaal tot stand gekomen contractprijs, maar van 
misbruik van omstandigheden.

27. Een probleem met het onderzoek naar de ‘gewone’ waarde in dit voorbeeld is in 
hoeverre de bijzondere omstandigheden rond het vervoersverbod in ogenschouw 
moeten worden genomen. Gaat het om het uitrekenen van de prijs onder normale 
omstandigheden of moet aan vervoerders worden gevraagd wat voor prijs zij voor 
het maken van de rit tijdens een epidemie zouden rekenen? 
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Artikel 6:210 lid 2 BW is in de jurisprudentie vooral aan bod gekomen naar 
aanleiding van exploitatieovereenkomsten die tussen een gemeente en een 
projectontwikkelaar werden gesloten.28 De bedongen vergoedingen in deze 
overeenkomsten bleken regelmatig een wettelijke grondslag te ontberen, wat 
nietigheid van de overeenkomst tot gevolg had. Gemeentes hadden op basis 
van deze overeenkomsten vaak prestaties verricht die bezwaarlijk ongedaan 
konden worden gemaakt, zoals medewerking aan een bestemmingsplan of de 
aanleg van nutsvoorzieningen. De zonder rechtsgrond ontstane gevolgen kun-
nen mijns inziens op dezelfde wijze worden beoordeeld als bij bovenstaande 
‘eenvoudige’ vervoerovereenkomst. Dat betekent dat de afgesproken prijs voor 
de aanleg van de voorzieningen leidend dient te zijn. De Hoge Raad gaat er 
echter van uit dat de gemeente niet meer kan eisen dan de marktwaarde van 
de verrichte prestatie.29

De overeengekomen prijs is ook hier een beter uitgangspunt dan de markt-
waarde. Het gaat erom wat déze partijen voor bepaalde prestaties over hadden 
en niet om de vraag wat de ‘normale’ waarde van de prestaties is. Soms moet 
worden afgeweken van de subjectieve waardevergoeding, waarbij de afgespro-
ken waarde van een prestatie wordt vergoed. De wet kan grenzen stellen aan 
de hoogte van de waardering, als bijvoorbeeld blijkt dat voor een prestatie een 
maximale vergoeding mag worden gevraagd. Hier dient rekening mee te wor-
den gehouden bij toepassing van art. 6:210 lid 2 BW. Zo hoort een gemeente die 
op grond van de wet voor een bepaalde dienst niets in rekening mag brengen, 
dit niet via de ‘omweg’ van de onverschuldigde betaling alsnog te kunnen doen. 
De waarde van de prestatie moet dan objectief worden vastgesteld. Ook dient 
niet bij de partij-afspraken te worden aangesloten als bij de contractssluiting 
sprake was ‘onredelijke invloed’ die de ene partij over de andere uitoefende.30 
Als onder druk is betaald, moet hier vanzelfsprekend rekening mee worden 
gehouden bij de waardevergoeding. In ‘normale’ gevallen waarin partijen een 
prijs hebben afgesproken, moet echter wel van deze afspraak worden uitgegaan 
en verdient de subjectieve waardebepaling de voorkeur. 

7.8 Verrijking en immoreel handelen

Als in strijd met een wettelijk verbod of de goede zeden prestaties zijn verricht, 
leidt toepassing van de regels uit onverschuldigde betaling vanzelf tot onge-
daanmaking van een ontstane verrijking. Het feit dat in strijd met het recht is 
gehandeld, komt tot uitdrukking in de nietigheid van de gesloten overeenkomst 

28. Zie par. 6.15 e.v.
29. Zie HR 5 december 2014, NJ 2016, 159 (Michielse/Gem. Reusel-De Mierden) en 

HR 8 juli 2016, RvdW 2016, 808 (Van der Gaag/Gem. Molenwaard).
30. Vgl. Meijers 1937, p. 298.
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maar hoort geen invloed te hebben op vorderingen uit onverschuldigde beta-
ling. Zelfs als voor een misdrijf is betaald, hoeven geen uitzonderingen op de 
regels uit onverschuldigde betaling te worden geformuleerd om partijen een 
actie te ontzeggen, zoals thans in het gecompliceerde art. 6:211 BW. Het Ne-
derlandse recht heeft geen behoefte aan een speciale regel om in uitzonderlijke 
gevallen terugvordering te kunnen weigeren. Als bijvoorbeeld een ondernemer 
een hoog bedrag aan steekpenningen heeft betaald in de hoop lucratieve op-
drachten te verwerven, lost een weigering van terugvordering niets op. Hiermee 
is niet gezegd dat het gedrag van de omkoper zonder gevolg moet blijven. Door 
strafrechtelijk ingrijpen dient het betaalde geld verbeurd te worden verklaard. 
Deze maatregel leidt ertoe dat onbetamelijk handelen niet wordt beloond. 

De ernst van een normschending en het gedrag van partijen horen geen facto-
ren te zijn die bij de beoordeling van een vordering uit onverschuldigde beta-
ling.31 Zij kunnen wel aanleiding zijn tot bestraffing. De regeling van de onver-
schuldigde betaling is niet het middel om partijen te straffen voor wangedrag. 
Door weigering van terugvordering blijft een ongegronde verrijking juist in 
stand. Toepassing van de nemo auditur-regel of een beroep op de redelijkheid 
en billijkheid leiden niet tot ontneming van onrechtmatig verkregen winsten, 
maar strafrechtelijk ingrijpen wel. Niet het privaatrecht maar het strafrecht 
dient indien nodig in te grijpen om te bewerkstelligen dat partijen hun verdien-
sten kwijtraken. Het privaatrecht kan geen oplossing bieden als een ‘misdadige’ 
overeenkomst of een overeenkomst in strijd met de goede zeden is uitgevoerd. 
Het is niet mogelijk om via het terugvorderingsrecht te voorkomen dat partijen 
profiteren van hun immorele gedrag. De bestrijding van immoreel gedrag kan 
beter worden overgelaten aan het strafrecht. 

Na betaling aan een misdadiger is er geen grotendeels symbolische bepaling als 
art. 6:211 BW nodig. Alleen als na wederzijdse uitvoering van een overeenkomst 
de berekening van een prestatie onoirbaar wordt gevonden, is het artikel van 
toepassing. In gevallen van ‘bijzondere onbehoorlijkheid’ waarbij sprake is van 
fysieke schade, horen beide partijen met lege handen te staan, bijvoorbeeld na 
mishandeling. Ondanks het feit dat de civiele rechter een lijdelijke rol heeft in 
een proces, dient hij in een dergelijk geval een vordering uit onverschuldigde 
betaling af te wijzen en de informatie aan het openbaar ministerie door te ge-
ven.32 Geen van beide partijen hoort iets over te houden aan immoreel handelen. 
In andere zaken, waarin economische schade aan de orde is, dient de rege-
ling van onverschuldigde betaling haar werk te doen en ontstane verrijkingen 

31. Het zijn wel factoren die aan de orde kunnen komen bij de aan terugvordering 
voorafgaande vraag of een overeenkomst nietig is.

32. Zie par. 6.28.
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ongedaan te maken. Hierna kan een beslissing over strafrechtelijke vervolging 
worden genomen.

Na een lange weg keren wij terug naar de wapenhandelaar uit de inleiding. 
Wat dient er te gebeuren met deze handelaar die semiautomatische geweren 
heeft geleverd aan een niet-betalende klant? Hoort hij de wapens terug te kun-
nen vorderen van de koper? Ten opzichte van zijn wederpartij heeft hij zonder 
meer recht op terugvordering. Het lijkt echter niet verstandig dat de wapens 
weer naar de verkoper terugkeren en in het verkeer blijven. De beste beslissing 
is dan ook niet zozeer toekenning of weigering van terugvordering, maar de 
inbeslagneming van de geweren.33 Aldus wordt geen enkele partij verrijkt door 
haar onbetamelijke gedrag.

33. Deze inbeslagneming is mogelijk op grond van art. 52 lid 1 Wet wapens en munitie.
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CONCLUSION AND FINAL OBSERVATIONS 

The question which forms the core of this dissertation reads as 
follows: In what cases must a claim based on undue payment be award-

ed to a party which discharged a void contract? In which situations does the 
award of a claim based on undue payment become unacceptable? The focus 
of this study has been the extent to which the role of the parties’ conduct and 
the type of norm that was violated should play a role in restitution cases. In the 
preceding chapters these questions have been discussed from a legal-historical 
and comparative perspective with regard to Roman, South-African, French 
and Dutch law. 

In this final chapter, the most important findings are summarised per legal 
system (Sections 1 through 4). This is followed by a number of comparative 
observations and a discussion of the grounds justifying either the award or 
denial of restitution (Sections 5 and 6). In the final sections (Sections 7 and 8), 
a number of issues are examined relating to undue payment claims, which have 
been the subject of debate in Dutch law. This is followed by a description of the 
way in which, in my view, these may be best resolved.

8.1 Roman Law 

In Roman law, restitution fell within the scope of the condictiones. By these 
enrichment actions, which in the 6th century AD were brought together under 
Justinian law, a certain amount of money or specific property could be recov-
ered. A condictio (condiction) was an action by which the impoverished ‘giver’ 
reclaimed the money paid or the thing delivered from the enriched ‘recipient’. 
The condictions were not connected to the validity of a concluded agreement. 
Not the question as to whether the obligation was performed without basis in 
law was at issue, but whether in a specific case there was a right of recovery. 
Thus, rather than examining the question as to whether there was a basis in 
law on which the plaintiff had performed, it was examined whether there was 
a reason to undo the transfer of assets. 

Restitution of the plaintiff ’s performance needed to fall within one of the types 
of condiction. The requirements under the different condictions varied. The 
condictio indebiti, for instance, could be brought where a person had performed 
that to which he thought he was obliged, whereas in reality he was not so obliged. 

acht
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If payment had been made contrary to the law, generally speaking the condictio 
indebiti applied to the restitutionary claim.1 The person who had made the 
payment, was not obliged to pay. In assessing the restitution, the purport of the 
violated prohibition was of relevance. Often the protection of a party prevailed, 
as in the case of legislation prohibiting money lenders to charge their clients 
excessive interest rates.2 If a borrower had paid too much interest, he could re-
claim that amount. If, in the general interest, a statutory prohibition had been 
included, as in the case of the prohibition of gifts between spouses (prohibitio 
donationis inter conjuges), restitution was also allowed where the prohibition 
had been violated. The fact that a party had performed in contravention of the 
law, was generally not an impediment to restitution.

If payment had been made contrary to good morals, the condictio ob turpem 
causam, the condiction based on the immorality of the transaction, applied 
to the restitution.3 Inasmuch as payment was made contrary to good morals, 
restitution had its ‘own’ remedy, its own condiction. A payment made could 
be reclaimed by the condictio ob turpem causam if the plaintiff was not at fault 
himself and the other party had acted immorally by accepting the payment. 
If, for instance, a person had paid a ransom to a kidnapper to obtain another 
person’s release, the condiction was successful. The person who had paid the 
ransom was not to blame in that case. The mere acceptance of the money was 
considered immoral and was undone by the condictio ob turpem causam.

The condictio ob turpem causam had a limited scope. It concerned serious im-
propriety, for instance if a party, fearing to lose its case, had bribed the judge to 
obtain a favourable judgment.4 Because the payer of the bribe had acted against 
good morals, he could not reclaim the money from the corrupt judge. The 
condiction was only granted, if the plaintiff had not acted against good morals. 
Whether he was successful or not in bringing the action depended therefore 
on his own conduct. A comparison of the conduct of both parties did not take 
place.5 If the plaintiff had dirty hands, the condictio ob turpem causam was not 
granted. The refusal to grant the condiction was expressed by the words: in pari 
causa possessor potior haberi debet, meaning: in the case of equal positions the 
possessor must be considered the party which has the strongest case.6 

1. See Section 2.11.
2. For a long time, the maximum permitted annual interest rate was 12%, see Section 

2.7. 
3. Cf. Section 2.13.
4. D. 12,5,3.
5. See Section 2.22.
6. See D. 50,17,128,pr.



Conclusion and Final Observations    

269

By applying this in pari causa rule, the plaintiff ’s conduct was scrutinised and 
he was denied the action. The other party, who had equally acted improperly, 
as in the example of the corrupt judge, did not need to repay the money to the 
unworthy plaintiff. A correction was possible, however, under the criminal law, 
for instance by depriving the corrupt person of his assets. 

8.2 South-African Law

In South-Africa private law was never codified. To this day, recovery of a party’s 
performance without basis in law continues to be judged on the basis of the 
condictions stemming from Roman law. In South-African law, the condictio ob 
turpem causam is applicable to those cases in which a person has fulfilled his 
obligations under a void contract.7 That person must bring the action, even in 
the case in which ‘merely’ a legal rule has been breached, but no serious impro-
priety has taken place. This means that, compared to Roman law, the scope of 
application of the condictio ob turpem causam has been considerably widened 
in South-African law. In Roman law, the condiction was reserved for serious 
cases of an immoral nature, but in South Africa it is applicable to all cases in 
which payment has taken place under a void contract. 

In assessing the condiction in South-African law, the courts often refer to the 
in pari delicto rule.8 This rule provides that, where both parties have acted im-
properly, the defendant has a better case. The courts have not rigorously applied 
the rule. In its 1939 judgment in Jajbhay v. Cassim, the South-African Supreme 
Court of Appeal formulated criteria on the basis of which restitution has been 
awarded in many cases to a person who had performed under a void contract.9 
In this judgment it was decided that it is possible to deviate from the in pari 
delicto rule on the grounds of public policy or preventing injustice. This relax-
ation of the rule was necessary: it is not just to deny restitution to all persons 
who performed under a void contract. It also means that disallowing the one 
party to recover leaves the enrichment of the other party intact.

After 1939, the condictio ob turpem causam has been assessed by the South-Af-
rican courts on the basis of the criteria formulated in Jajbhay v. Cassim. Later 
judgments show that the person who fully performed a void contract has in-
deed the possibility of restitution in almost all cases and that, except in rare 

7. Except where the party had not complied with a formality prescribed by law, see 
Sections 3.4 and 3.14. 

8. This rule, which corresponds with the in pari causa rule in Roman law, reads in 
full: in pari delicto potior est conditio defendentis: where there is equal impropriety 
the defendant has the stronger position. 

9. 1939 AD 537.
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cases, his conduct will not stand in the way of restitution. The in pari delicto 
rule therefore bars restitution in exceptional cases only. An example is the case 
in which a man paid a prostitute and demanded his change. He could not bring 
an action and lost his money.10 

In applying the condictio ob turpem causam, the courts seek to particularly 
prevent the unjustified enrichment of one of the parties. Generally speaking, 
the person who, as the only party, fully performed a void contract may reclaim 
what he has performed. It is possible in most cases to claim restitution after 
mutual performance, providing the performance received is offered. The parties’ 
conduct hardly comes into question. Thus, the condictio ob turpem causam is 
an ‘ordinary’ enrichment action that may be brought upon the discharge of a 
void contract. In the majority of cases, restitution is possible without the in pari 
delicto rule barring such restitution. 

8.3 French Law

Article 1235 of the French Civil Code (Code civil/CC), which came into effect in 
1804, codified the répétition de l’indû, i.e. the action based on undue payment.11 
It is this action through which a person needs to reclaim his performance, if 
the contract is void. In cases of a serious breach of the law, the French courts 
may disallow restitution. The reasoning for such refusal is often based on the 
medieval adage: nemo auditur suam turpitudinem allegans: “no one will be 
heard who invokes his impropriety”.

Not all performances under an invalid contract cause the courts to apply the 
nemo auditur rule, of course. As a result, the party which has fulfilled its obli-
gations, is left empty-handed, whilst the other party is enriched. The rule has 
been applied in exceptional cases only. In the 19th and 20th century, the nemo 
auditur rule was particularly relied on in relation to what was referred to as 
‘brothel contracts’ (contrats relatifs à l’exploitation de maisons de tolérance). For 
a long time, the French authorities tolerated brothels, but doing business with 
persons who ran brothels was regarded contrary to good morals, however. It 
could come to pass, therefore, that a brothel keeper argued that a furniture seller 
had acted contrary to good morals by supplying furniture for the brothel on 
credit and that he should not have brought an action. 

Generally speaking, such a defence would not be successful. In the majority 
of cases, a person who had done business with a brothel keeper enjoyed legal 

10. S v. Nkambula 1980 1 SA 189 (T).
11. On 1 October 2016 the article became Article 1302 CC. In this dissertation, the old 

numbering of the Code civil is used.
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protection. The seller of the furniture could argue that the agreement should 
be considered a valid contract.12 The buyer could use the furniture for honest 
purposes, so that there was no reason to consider the agreement void. The 
position of the seller was rendered problematic if the sale of the furniture co-
incided with the renting out or sale of a property intended to serve as a brothel. 
In that case, the purpose of the transaction was unequivocally immoral and it 
ran the risk of being declared void.13 In order to reclaim the furniture the seller 
needed to invoke the immoral contract. By relying on the nemo auditur rule, the 
French courts could, in such cases, deny the action based on undue payment. 
Restitution of the furniture was excluded as well: pursuant to Article 2279 CC, 
the possessor of the movable goods was regarded its owner.14 The seller was left 
empty-handed in that case.

In 1946, after a long-standing policy of toleration, brothels were prohibited in 
France. After the brothels went underground, the courts hardly ever had to deal 
with brothel contracts. Since that time, the nemo auditur rule has seldom played 
a role. The rule may nonetheless prevent restitution in sufficiently serious cases. 
A person who had paid for arms, for instance, could not reclaim the money.15 In 
exceptional cases, the person who fulfilled his obligations under a contract can 
therefore be disallowed to recover, as in South-Africa, if the discharged contract 
was void. The principal rule is, however, that a party which has fulfilled his part 
of the void contract, may ‘simply’ recover that part. 

8.4 Dutch Law

The former Dutch Civil Code (DCC), which was introduced in 1838, was mainly 
based on the French Code civil. The law of obligations contained many provi-
sions that were translations of corresponding French articles, such as the provi-
sions governing the action based on undue payment: Article 1395 of the former 
Dutch Civil Code provided that what was unduly performed under a contract 
could be reclaimed. The article is a translation of Article 1235 Code civil. The 
courts’ interpretation of the article was completely different from the interpre-
tation by the French courts, however. In 1923, the Netherlands Supreme Court 
passed a last-instance judgment in the Lotisco case, which dealt with the ques-
tion as to whether a participant in an illegal lottery could successfully bring a 

12. Cf. Section 4.11.
13. Unless the seller managed to demonstrate that the sale of the furniture should be 

considered separate from the premises; cf. CdA Poitiers 8 February 1922, D. 1922 
II, 33. 

14. As of 2008 laid down in Art. 2276 CC. The rule does not apply to immovable 
property. A house sold or let out to a keeper of a brothel can be reclaimed without 
a problem. 

15. CdA Paris 29 May 1986, D. 1986, 308. 
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claim based on undue payment.16 The Supreme Court answered this question in 
the affirmative; the person who had played the lottery could reclaim the money.

The most important point in this lottery case was the categorical consideration 
by which restitution was granted without exception to those who had per-
formed under a void contract. The ground for the nullity of the contract was 
not relevant in granting restitution, neither was the question as to which party 
was at fault. According to the Supreme Court, the wording of Article 1395 of the 
former DCC did not allow for such distinctions. The parties’ conduct did not 
constitute a reason for disallowing restitution. Claims based on undue payment 
were awarded if there was no basis in law on which the party had performed; in 
Dutch law, there was no room for such extra-statutory exceptions as the nemo 
auditur rule. 

Granting restitution to those involved in a void contract became the norm. And 
so the Dutch courts put moral questions aside. According to Dutch law, the 
only relevant question was whether what had been performed had been unduly 
performed. The question as to why a person had paid unduly was not examined. 
In the case of an invalid contract, the court established its nullity and subse-
quently awarded a claim based on undue payment brought by the person who 
had carried out his part of the contract. Not only goods supplied and amounts 
paid fell within the scope of Article 1395 of the former Dutch Civil Code, but 
also other types of performance, such as services rendered. On two occasions, 
the Supreme Court needed to adjudicate the consequences of a void contract, 
under which an enclosed space serving as a café had been let out without the 
required licence.17 Restitution was out of the question for the person who had 
let out the premises, but he could claim for compensation for the value of the 
void rental agreement.

A comprehensive set of rules governing undue payment was incorporated into 
the new Dutch Civil Code of 1992. For the major part, these rules are a codifica-
tion of decided cases. Article 6:203 DCC contains the right to reclaim property 
delivered or a sum of money paid without basis in law. Article 6:210, par. 2 DCC 
provides that if what was performed unduly by its nature cannot be undone, its 
value must be compensated.

In the current DCC, a number of minor exceptions were introduced to the 
rule prescribing that any undue performance may be reclaimed or that there 
may be compensation for value of the performance. Pursuant to Article 6:211, 

16. Supreme Court Judgment: HR 4 May 1923, NJ 1923, p. 920 (Lotisco). 
17. See Supreme Court Judgments: HR 7 November 1935, NJ 1936, 239 (Van de Sande/

De Zeeuw) and HR 25 June 1937, NJ 1937, 1128 (Scheltens/Idema).
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par. 1 DCC, mutual claims for restitution may be denied. If, for instance, a 
serious criminal offense has been committed, the offender cannot claim com-
pensation for the value of his performance. The reason for this is that assess-
ment of the value of his performance is objectionable (‘onoirbaar’). Neither is 
a counterclaim allowed in that case: the person who paid for a crime is not 
entitled to recover on the grounds of this being contrary to reasonableness 
and fairness. The refusal to grant the action based on undue payment applies 
in exceptional circumstances only. Article 6:211, par. 1 DCC is only applicable 
if an invalid contract has been discharged by both parties and the performance 
of one party cannot be undone and its monetary value ought not to be deter-
mined. If payment has been made for a crime, neither party is entitled to bring 
an action. Furthermore, the limiting effect of the rules of reasonableness and 
fairness, may render invoking the right of recovery unacceptable. Article 6:2, 
par. 2 DCC may bar a claim based on undue payment.

8.5 Comparative Observations

Does the Dutch law governing restitution differ fundamentally from the other 
legal systems examined? The principal rule is the same in all modern systems: 
a person who fulfilled his obligations under a void contract is entitled to re-
claim his performance. The fact that his performance lacks a basis in law will in 
principle result in a right to recover, also in the countries in which traditionally 
a place is reserved for the in pari delicto rule or the nemo auditur rule. By defi-
nition, the absence of a basis in law has caused the enrichment. By granting an 
action on the basis of undue payment the enrichment will be undone. 

There is, however, in almost all countries under study the possibility of disal-
lowing restitution in exceptional cases. In Roman law, recovery by the condictio 
ob turpem causam was not granted, if the plaintiff had acted contrary to good 
morals. Similar barring of an unworthy plaintiff has been adopted in South-Af-
rican and French law through either the in pari delicto rule or the nemo auditur 
rule. In certain cases, a violation of the law, in particular acting contrary to good 
morals, may be deemed a sufficiently serious reason for disallowing the action, 
thus preserving the position of the parties. Denying the one party restitution 
will result in enrichment of the other: the party which has not yet fulfilled its 
obligations under the contract, does not have to perform under the contract 
and may keep what it has gained.

South-African and French case law show that exclusion of restitution is a rare 
occurrence. The in pari delicto rule and the nemo auditur rule may be regarded 
as an extra-statutory ‘safety valve’ that ensures that the party which has ful-
filled its obligations under the contract can be disallowed to recover in cases 
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of particular impropriety. There are only a limited number of South-African 
and French cases, in which the plaintiff is left empty-handed because he cannot 
bring an action after a void contract has been discharged. 

Under the operation of the former DCC, the judgments passed by the Nether-
lands Supreme Court did not leave room for an extra-statutory exception to the 
right of recovery. The in pari delicto and the nemo auditur rules have played no 
role in Dutch law. The Dutch courts did not seem fit to declare these non-codi-
fied rules applicable to recovery. A comparison with South-African and French 
law has taught us that, although exceptional, such a decision was not unprof-
itable. A defence which could otherwise have been put forward by the party 
which had received the plaintiff ’s performance, was more or less barred by the 
Supreme Court. Few judgments were needed in the Netherlands in the area of 
undue payment, because no exceptions were formulated at the time the right 
of recovery was established. 

In the case of a discharged void contract, a right of recovery existed that could 
not be avoided by invoking impropriety on the part of the plaintiff. This ap-
proach was met with criticism, because the Netherlands Supreme Court applied 
a rule that was not sufficiently refined.18 This was caused by the fact that restitu-
tion was always granted after a void contract had been discharged. The criticism 
included among other things that it should be possible to exclude restitution in 
cases of ‘particular impropriety’.19 It did not lead to the courts changing course. 
The current DCC, however, contains several exceptions to the right of recovery. 
In consequence, it can no longer be argued that by granting restitution in all 
cases Dutch law has taken a unique position. 

8.6 Assessment of the Arguments in favour and against Restitution

We have seen that Roman and South-African law as well as French law provide 
for the possibility to disallow restitution. The current Dutch Civil Code also 
provides for exceptions to the right of recovery. On what grounds is it justified 
to deny a claim brought by a person who, for instance, has bribed a public 
official?20 Alternatively, what are the arguments for allowing that person to 
reclaim his bribe? 

18. See Section 5.12 ff.
19. See Scholten’s annotation to Supreme Court Judgment: HR 10 March 1933, NJ 1933, 

p. 812.
20. For a comprehensive discussion of the legal-political arguments in favour of either 

awarding or denying restitution, see Van Kooten, p. 286 ff.
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Grounds Justifying Exclusion of Restitution

Under French law, the dignity of the courts has frequently been used as an ar-
gument for application of the nemo auditur rule: the French courts should not 
be tainted by the parties’ reprehensible practices. The problem with this view is 
that the courts do in effect pass judgment on such practices. A court must first 
determine whether the plaintiff has committed these objectionable practices. 
Only then can that court establish that restitution must be disallowed. The idea 
of discouragement has also been put forward as an argument against restitu-
tion. A party which is willing to enter into a void contract, could be stopped 
from so doing if it knew that it would be impossible to reclaim the money it 
would pay under the contract. It is difficult to imagine that the parties will be 
deterred from entering into an invalid contract because of the restitutionary 
consequences of their action. Furthermore, the claim that disallowing resti-
tution would have a preventative effect can be simply refuted. If the one party 
cannot reclaim, the other party would benefit and that party would probably 
wish to transact such a deal again.21 

In the past, scholarly writers have on occasion presented the refusal to grant 
restitution as punishment. A party that has acted improperly, such as a person 
paying a bribe, must be punished and restitution will be disallowed to punish 
that person. The problem with this is that we are entering into the realm of 
criminal law here. The issue under private law is solely the assessment of the 
obligations fulfilled without basis in law. A possible refusal of restitution can 
hardly be seen as punishment. No pain is inflicted; it is a private-law choice 
to disallow an ‘unworthy’ party, such as a person who paid a bribe, restitution. 
A party may be disallowed to recover upon a serious infringement of a right, 
because it is not worthy of protection in that case. Justification for such refusal 
is the moral judgment that a person who has conducted himself reprehensibly 
is not allowed to successfully bring an action. In German literature, this refusal 
has been rather elegantly referred to as Rechtsschutzverweigerungstheorie.22 This 
theory offers the best explanation, in my view, for denying restitution.

Grounds Justifying Granting Restitution

What are the considerations upon which claims based on undue payment could 
be consistently allowed? A possible argument here is the idea that the person 
should be restored to the position he was in prior to the transaction, the status 

21. In some instances it is precisely argued that an obligation to return the property 
will have a preventative effect and that the parties will in fact be discouraged from 
entering into void agreements; see Van Kooten, p. 293.

22. See Section 4.7.
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quo ante. Termination of the unlawful state and restoration of the old state of 
affairs ensue as a result of the award of restitution. A situation that has come 
about in breach of the law will be undone if actions based on undue payment 
are granted. The former status can only be restored in a minority of cases, how-
ever. An example is the sale and delivery of goods that can be returned. Only in 
such cases can the situation that existed before the breach be restored in effect 
and forms the idea of restoration of the pre-contractual situation an argument 
in favour of restitution. 

Even where restoration is not possible, a claim based on undue payment should 
be awarded, in my view. I point to the recipient’s enrichment, which by defini-
tion will be created by what has been performed under the void contract. By 
granting an action based on undue payment, the enrichment is undone and 
as a result of this the person who fulfilled his obligations towards the recipient 
is entitled to compensation of the value of the transaction. This must be the 
prevailing perspective, in my view. A transfer of assets between two parties has 
taken place without basis in law. The task of the law of restitution is to undo 
the enrichment. Claims based on undue payment need to be assessed from the 
perspective of enrichment. 

8.7 Application of Article 6:210, par. 2 DCC: an argument for 
subjective value assessment

In Dutch practice, the question in the majority of decided cases was not whether 
a party was entitled to recover, but rather the issue of assessment of the value 
of unduly performed obligations which by their nature could not be undone, 
such as services. If the contract on which they are based, is void, the services 
provided have been unduly performed and the person who has rendered these 
services is entitled, pursuant to Article 6:210, par. 2 DCC, to compensation to 
the amount of their value. There are two views as regards the determination of 
the value of these services: the objective view takes as the guiding principle the 
value usually attached to the obligation performed, whereas the subjective view 
departs from the price agreed.

The Dutch courts often entertain the view of objective value assessment. In 
my opinion, the price agreed between the two parties offers a better point of 
departure and for this reason subjective value assessment must prevail.23 Only 
in cases, in which a price was not agreed or was set involuntarily, should the 
usual value of the obligation performed be considered and the value normally 
attached in economic life to the performance be paid in compensation. 

23. See e.g. Section 5.21 and Section 6.22.
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The following example may serve to illustrate this: a ban on transporting cattle 
as a result of a contagious disease renders a contract to transport cattle void.24 
Let us assume that a carrier was prepared, in spite of the ban, to make such 
a journey for an agreed price of € 2,000, but was not paid upon completion. 
Pursuant to Article 6:210, par 2 DCC, the carrier is entitled to compensation 
of the value of his performance under the contract.25 If the parties did agree 
a price by their own free will, there is no reason to deviate from that price in 
applying Article 6:210, par. 2 DCC.26 The parties themselves determined the 
value of their mutual obligations; the courts do not need to redetermine their 
value. The sum agreed is the amount the client was willing to pay for the trans-
port and thus the amount by which he was enriched. The carrier fulfilled his 
contractual obligations owed to the client, worth € 2,000 to the latter, without 
basis in law. There is no reason to undertake a quest for the usual value of the 
cattle transport and subsequently use it to determine the amount of the claim.27 

For this reason, I am of the view that the carrier may claim the agreed sum by 
bringing an action based on undue payment. As to its result, such an action will 
be similar to an action for performance, safe for its different basis in law. The 
fact that pursuant to Article 6:210, par. 2 DCC the carrier in the above example 
may keep the contractually agreed value for his performance does not mean 
that the contractual undertakings are legally valid. The awarding of the value 
occurs within the context of dealing with the legal situation that has arisen as 
a result of the contract having been declared void. The same invalid contract 
subsequently forms the best basis for preventing enrichment. 

Article 6:210, par. 2 DCC has played a role in Dutch decided cases about oper-
ating agreements between municipalities and project developers.28 On a regular 
basis, the remuneration stipulated in these agreements proved to lack a basis in 
law, which led to their being void. Under these agreements, municipalities had 
often fulfilled obligations whose undoing was troublesome, such as cooperating 
in a zoning plan or setting up utilities. The consequences, which ensued without 

24. See Section 6.10.
25. The ‘void’ transport is not objectionable to such a degree that Art. 6:211, par. 1 DCC 

must be applied. 
26. Such a deviation from the price agreed is conceivable if the carrier twisted the 

other party’s arm and demanded an unlikely price. In that case, the contracted 
price was not set in a regular manner, but by ‘abuse of circumstances’ (misbruik 
van omstandigheden).

27. A problem with the investigation into the ‘ordinary’ value in this example is the 
degree to which the special circumstances of the transport ban must be considered. 
Is it about calculation of the price in normal circumstances or should carriers be 
asked what price they would quote for making the journey during an epidemic? 

28. See Section 6.15 ff.
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basis in law, should, in my view, be assessed in the same way as in the case of 
the comparatively simple contract of carriage mentioned above. This means that 
the contractually agreed price for the construction of such utilities should be 
the guiding principle. The Netherlands Supreme Court, however, departs from 
the premise that the municipality cannot claim more than the market value of 
what has been performed under the contract.29

The contractually agreed price is also in these cases a better point of depar-
ture than the market value. Of relevance is the value the specific parties have 
attached to specific performances, not the question as to their ‘ordinary’ value. 
In some cases, there is a need to deviate from the subjective approach to value 
compensation, in which compensation amounts to the contractually agreed 
value of the party’s performance. The law may set limits to the amount of the 
valuation if, for example, it turns out that for a certain performance a maximum 
amount has been set. This must be taken into account in applying Article 6:210, 
par. 2 DCC. A municipality, for instance, cannot, by detour as it were, bring 
an action based on undue payment, where it was not allowed by law to bill the 
other party for services rendered. The value of what was performed needs to 
be objectively determined in that case. What was agreed by the parties should 
neither be taken into account if the one party had exerted ‘undue influence’ 
over the other at the time the contract was concluded.30 If payment was made 
under pressure, this should, of course, be taken into account in determining the 
amount of compensation. In ‘normal’ cases, in which the parties have agreed a 
price, the contracted price must serve as the point of departure for the courts 
and subjective value assessment is to be preferred.

8.8 Enrichment and Immoral Acts

If a party has performed under a contract contrary to a statutory prohibition or 
good morals, application of the rules governing undue payment automatically 
leads to reversal of the enrichment that came about as a result. The fact that the 
parties acted contrary to statutory provisions is reflected in the void nature of 
the contract, but this should not affect claims based on undue payment. Even 
where payment was made for a crime, there is no need to formulate exceptions 
to the rules governing undue payment so as to disallow the parties an action, 
as the present complex Article 6:211 DCC does. Dutch law does not need a 
special rule that makes it possible to disallow restitution in exceptional cases. 
Disallowing restitution is not a solution, if, for instance, an entrepreneur bribes 

29. See Supreme Court Judgments: HR 5 December 2014, NJ 2016, 159 (Michielse/
Gem. Reusel-De Mierden) and HR 8 July 2016, RvdW 2016, 808 (Van der Gaag/
Gem. Molenwaard).

30. Cf. Meijers 1937, p. 298.
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a public officer by paying him a large sum of money in order to obtain lucrative 
commissions. Further action is required regarding the conduct of the person 
who bribed the public officer. The money paid should be declared forfeit by 
the criminal court. Such a measure will prevent that a person benefits from his 
improper conduct. 

The seriousness of the norm violation and the conduct of the parties should 
not be factors in adjudicating claims based on undue payment.31 They could, 
however, constitute a reason for punishment. The rules governing undue pay-
ment are not an appropriate means to punish the parties for their misconduct. 
Disallowing restitution in effect preserves the unjustified enrichment. Applying 
the nemo auditur rule or invoking the rules of reasonableness and fairness does 
not result in deprivation of unlawfully obtained gains, whereas intervention by 
way of the criminal law does. Not private law, but criminal law must, where nec-
essary, interfere to ensure that the parties lose what they have gained under the 
contract. Private law cannot offer a solution for contracts of a criminal nature or 
contracts contrary to good morals. It is not possible to prevent that contractual 
parties profit from their immoral conduct with the aid of the rules governing 
restitution. Combating immoral conduct can be best left to the criminal law. 

There is no need for a mainly symbolic provision, such as Article 6:211 DCC, 
where payment was made to a criminal. The article is only applicable if, after 
both parties have fulfilled their obligations under the contract, assessment of 
the value of a party’s performance is found to be objectionable. In cases of ‘par-
ticular impropriety’, for instance entering into a contract whose object it is to 
inflict bodily harm on a third person, both parties must be left empty-handed. 
In spite of the fact that judges play a passive role in civil proceedings, it is to be 
preferred that they pass a judgment, in which a claim based on undue payment 
is denied, and that they subsequently turn the information over to the Public 
Prosecutor’s Office.32 Neither party should benefit from immoral acts. In cases 
of a different nature, such as those involving economic loss, the rules governing 
undue payment should be operative and undo the resultant enrichment. In 
such cases, a decision on whether to prosecute can be made after the civil-court 
judgment.

After a long journey we return to the arms dealer mentioned in the introduction. 
What ought to happen to this dealer who supplied semiautomatic rifles to a 
non-paying client? Should he be able to reclaim the rifles from the buyer? In 
principle, he is entitled to do so on the grounds of undue payment. It does not 

31. These are factors that could be relevant in relation to the question preceding res-
titution as to whether the contract is void. 

32. Cf. Section 6.28.
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seem wise, however, to have the rifles return to the seller and thus have them 
remain in circulation. The best solution therefore lies not so much in the civil 
court allowing or disallowing restitution, but in the criminal court ordering 
seizure of the rifles.33 By so doing, neither party will be enriched as a result of 
its improper conduct.

33. Seizure is possible pursuant to Article 52, par. 1 of the Dutch Arms and Ammuni-
tion Act (Wet wapens en munitie).
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