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DE KOOPOVEREE 

I T ER TIO 

D OOR 

KOM T I H ET 

LE RE HT 

D. JO EPHU JITT A. 

H et internationale recht, zooals ik het op vat, is het recht 
bekeken va n het standpunt eener gemeenschap die breeder 
is dan één taa t, en van dat sta ndpunt zal ik nu de koop
overeenkomst bezien. 

A . DE K OOPO\' EREE K OMST IS EE I N ~TELLl NG , DIE IN 

HET R EC HT VA A LLE BE CH AAF DE \' OLK E TE VI D E' IS. 

Zij heeft overa l denze lfden oorsprong : den ruil. D e ru il 
zelf heeft ook een merkwaardigen oorsprong. Hij is ontstaan 
toe n de mensch zich is gaan toeleggen op een enkel bedrijf 
laa t ons zeggen: jach t, visscher ij, vee teelt, land bouw , hand
werk -, \'001' da t bedrijf een bijzondere geschiktheid verkreeg , 
daarmede meer g ederen ve rwierf dan hij voo r zijn persooll 

en z ijn gezin gebruiken kon, terwijl hij natuurlijk de goederen 
miste , welke door andere bedrij ve n dan het zijne werden 
verkregen. D aardoor ontstond, wellicht na een lang tijdperk 
van roof en geweldpleging , de ruil van goed tegen g ed, 
met onmid dellijke uit reiking van hand tot hand . 

Twee omstandigheden hebben daa rn a den ruil op den 
achterg rond en den koop op den voorgrond gebracht. De 

eerste is het on tsta'an van het geld als algemeen r ui lmiddel; 
de tweode , de wisseling van beloften , op een toekomstige 
levering en betaling gericht, in plaats van de onmiddellijke 
uitreiking va n goederen van hand tot hand. 

~ I cded. Ard. LCllcrk. Ol. s. (Serie n ;. 
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poedig, of betrekkelijk spoedig want eeuwen zijn daar
voor wellicht noodig geweest, ontstond de behoefte aan een 
ruilmiddel, dat nagenoeg iedereen bereid was te nemen tegen 
afgifte van een verbruiksgoed. Het is niet onmogelijk dat het 
algemeen ruilmiddel oorspronkelij k uit vee bestond, zooals 
men, in verband met het woord "pecunia" gissen kan. Later 
werden metalen, zeldzame of edele vooral, algemeene ruil
middelen. Zij werden ,errnoedelijk eerst gewogen , hetgeen 
reeds een eenheid van gewicht leronderstelt , daarna werden 
stukken of schij, en I an waardevol of edel metaal van OIer

heidswege gestempeld, en, daar die stukken of sch ijven van 
bekend gewicht en gehalte waren, als geld gebruikt. Ook op 
het recht oefende het ontstaan van het ge ld invloed uit. Wij 
zien nu goed ruilen tegen geld. De eene partij doet dan niet 
meer wat de andere doet, zooals bij den zuiveren ruil. De 
eene partij lelert een goed, de andere betaalt een geldsom. 
!V[erx staat tegenover pretiulII. De Romeinen geven dan ook 
aan de handeling een dubbelen naam: emtio-venditio. De eene 
partij koopt, de andere verkoopt . Ook in ons geschreI en 
recht bestaat de dubbele naam: "koop en verkoop"; de taal 
geeft echter bij ons aan het woord "koop" de voorkeur; wij 
spreken van "koopman" en "koophandel" en niet van» I'er
koopman" of » \'erkoophandel" . Vele "olken gebruiken ook 
in hunne wetten den dubbelen naam, De Spanjaarden spreken 
van "compra y venta". In andere talen gebruikt men maar 
één woord, 't zij het eene, 't zij het andere, I an den dub
belen naam, De Franschen, Italianen en Engel chen zeggen 

"l'ente", " l'endita", "saie"; de Duitschers: "Kauf". Maar 
het begrip I an hetgeen ik de koopOl'ereenkomst noem heeft 
OI'cral dezelfde kern. 

De tweede omstandigheid, die aan de koopOIercenkomst 
haar eigenaardig karakter gegeven heeft, is het ontstaan van 
ccn vorm I an afspraak, waarbij de verkooper zich verbindt 
tot cen levering, die in de toekomst zal plaats vinden, en 
de kooper tot het betalen van een koopprijs, eveneens in de 
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toekomst. D e koop m et onm iddellij ke ui trei k ing \ an goed eri 

prijs is nie t uitgeslo ten ; dat weten w ij all en, maar het is 
nie r m eer de ee nige \ orm. In den ha ndel , den in re rn a rio

nalen hand el voo ral, - is de wissel ing va n twee bindende be

loften de mees t ge bruikelijke vorm. W aa rom bind en die 

beloften, ook volgens het gemeene interna tionale recht r Omdat, 

in een geo rd ende gemeenschap, de overheid den schuldenaar, 
zoo noodig , zal dwingen to t nakoming . Part ijen vertrouwen 
daarop . D e wisseling va n twee beloften, de ee ne strekkende 

tot levering , de andere tot betaling , wordt nu een overeen

komst, een bron van wettelijke verbintenissen, van v illCll Ia 

juris. D at vi ndt men in de wetten va n alle beschaafd e volken, 

en daarop steunt de internationale handel. 

B. VERGELIJKT ME EVE WEL DE WETTE DER BESC H AAFDE 

VOLKE M ET ELKAAR, DA N VI ' Dl' M E DAT LECHT D E K ER 

DER OV EREENK OMST GEM EE I T ER ATIO AA L RE CHT I , E 

DAT ER TAL \' A VE R CHILP UNTE ZIJ . 

D e ve r kooper moet, volgens alle wetten, de afgesproken 
zaa k leve ren, de kooper den bedongen koopprijs betalen. 
D at is betrekkelijk een voudig , maar zood ra men verder w il 
gaan , stu it men op verschilpunten in de we tten. H et is niet 

mijn voornemen partij te kiezen in alle tw istvragen, welke 

met die verschilpunten verband houden. Voor mijn betoog 
van heden is het voldoende uiteen te zetten dat er tal van 

ve rschilpunten zijn, d ie tot twistvragen aanleid ing geven. 

D e voorn aamste \ erschilpunten z ijn de \'olge nde: 

bi DE lU ISTE TIJD E DE J ISTE PLAAT S VAN DE BI -

DE D E AFSPRAA K, I ' 1' JH JZO D ER W A N EER VE RK OOPER E 

K OO PER ZI CH NI ET I HETZELFD E LA D BE V! DE . 

D e naag va n den juisten t ijd is in rechten vrij on ver
schillig wanneer \'erkooper en koo per zich op dezelfd e 
plaa ts bevi nden en met elkaar spreken. D e snelh eid van het 

ge luid is niet ove rm atig g roo t, maar de nauwelij ks te be

rekenen tijd, die t usschen de waarneming van het aanbod 

en de waa rneming van de aanneming va n dat aa nbod \'er-
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loopt, is te gering om belangrijke practische rechtsgevolgen 
mede te brengen. Hetzelfde kan men, in 't algemeen, zeggen 

wanneer twe personen, zij het ook in van elkaar verwijderde 

landen, per telefoon onderhandelen, al is ook de snelheid van 

den electrischen stroom niet onbeperkt. Ge chiedt de aanneming 
van een schriftelijk of telegrafisch aanbod door middel van 
een schriftelijk of telegrafisch antwoord, dan kan er een 

tamelijk groot yerschil zijn tusschen den tijd \ an het aanbod 
en dien van de aanneming. Ten aanzien nu va n het juiste 
tijdstip, waarop de afspraak ,erbindend wordt, zijn er min

stens vier theorieën en de wetgevers of rechters der verschil

lende landen hebben zich vaak door de eene of andere 
theorie laten leiden. Het juiste tijdstip \an de bindende 
afspraak kan zijn: 

1 ° dat der 1Iiting van de aanneming van het aanbod; 
2° dat der verzending van die aanneming; 

3 0 dat der ontvangst van het bericht der aannemi ng, door 
hem die het aanbod heeft gedaan; 

40 dat \ an zijne waarneming van dat bericht. 

Men ziet dat men het niet eens is. Naarmate nu het 
juiste tijd tip later \ alt, kunnen er gemakkelijker tusschen 
de eerste uiting en de latere gebeurtenissen dingen plaats 

vind en, die de totstandkoming van een binden de afspraak 
beletten, b.v. de dood \an een der partijen of de intrekking 
van het aanbod of van zijne aanneming. Er is ook \'erband 
tllsschen de \ raag wamuer de bindende afspraak tot stand 

komt en de vraag waar zij geacht moet worden te 7.ijn 
afgesloten. Die laat te \ raag kan zich ook \oordoen wanneer 
de onderhandeling per te/efo n geschiedt. 

Ik ben van meening dat wanneer twee personen, die ver 
van elkaar verwijderd zijn, met elkaar per brief, telegraaf 

of telefoon onderhandelen, de bepaling van de plaats, waar 
de bindende afspraak moet geacht worden te zij n tot stand 
gekomen, dikwijls willekeurig is omdat de afspraak eigenl ijk 

niet op één dier plaatsen maar tusschen de plaatsen geschiedt, 
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maar dat is hier de \ raag nie t . W anneer het recht aan de 

plaa ts , waar een overeenkomst is gesloten, gewichtige ge
volgen \'erbindt, dan m et men wel, om die gevolgen te 

kunnen yas tstellen, de bedoelde plaa ts bepalen. Dikwijls 

schrij ft een w et voo r da t men de tegenpartij m ag dagvaarden 
voor den rechter van de plaats waar een o vereenkomst is 

gesl ten, en dan kunnen de rechtsmacht en de bevoegdheid 
va n een rechter afh angen van de plaats , waar men beweert 
da t een overeenkomst gesloten is. M eent een rechter, p 

grond van het geschreven of ongeschreven recht van zijn 
land, da t hij op een overeenkomst het recht van het land, 

waar zij geslo ten is , moet toepassen, dan moe t hij wel uit
maken waar de bindende afspraak moet geacht worden te 

zijn voltooid. Die plaats nu, om slechts twee theorieëJ1 te 
vermelden, kan zoowel de plaats zijn, w aaruit de aanneming 

van een aanbod is ver zondeJl , als de plaats w aar die aanneming 
is ollt'lJangm , dat is dus zoo wel de plaats waar de eene partij 

stond als die waar de andere zich bevond. 
D e theorieën, die ik vermeld heb z ijn ook van belang bij 

de practische vraag of iemand die aan een ander per brie f 

een stellig aanbod zonder tijdsbepaling deed, door da t aanbod 

gedurende een redel ij ken tijd is gebonden, en of hij het 
evcntueel door middel van een telegram, 'da t v66 r of tegelijk 

met den brie f aankomt, mag hcrroepen. D e wetge \ ers en de 

rechterlijke co lleges zij n het daarover niet eens. Meer behoef 

ik hier niet te zeggen. 
h2 H ET BEWÜS VA DE MD ' DELI 'GE AFS PRAAK , L HET 

H ANDEL VERKEER EN DAAR BUITE . 

W ord t een koopovereenkomst in rec hten ontkend, dan 

moet in den regel hij, die z ich op de afspraak beroept, haa r 

bewijzen. Z onder nu een diepzinnig zie lkundig betoog te 
leve ren, meen ik te kunnen stellen da t het bewijs in rechten 

daarin bestaat dan men den rechter feiten, die in het heden 
plaats grijpen of z ich in het heden voortzetten doet w aar
nemen, die hem de overtuiging schenken dat het te bewijzen 
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feit in het verleden plaats heeft gegrepen. Is het te bewijzen feit 
een mondelinge afspraak, dan is het \ oornaamste bewijsmiddel , 
dat men den rechter getuigen doet hooren, die zelf de afspraak 
hebben gehoord. Vertrouwt de rechter die getuigen , dan kan 
hij uit hun verklaringen de overtuiging putten, dat de afspraak 
tot stand kwam. In de wetten nu \ indt men vaak b palingen 
die het getuigenbewijs uitsluiten of beperken . Soms word t 
ge tuigenbewijs ten aanzien van een mondelinge o\'ereenkomst 
alleen toegelaten, indien het geschil oyer een geringe som 
loopt of indien er bepaalde omstandigheden zijn, die van 
ciders blijken. Soms meent de wetge\ er het beter te weten 
dan de rechter. Onze wet zegt, b. \., dat de ve rklari ng van 
een enkelen getuige, zonder ander middel van bewijs, in 
rec hten geen geloof verdient. Andere wetten hu ld igen een 
stelsel, dat in de wijsheid van den rech ter vertrou wen stel t . 
Het komt ook voor dat alle beperkingen, die een wet kent, 
opgeheven worden, wanneer het een handelszaak geldt. Dat 
laatste \oorschrift le\'ert, ook in het internatio nale recht, 
zwarigheden op, omdat de wetten het begri p " koopman" 
in \'erband met het begrip "handelszaak" soms nauwkeurig 
bepalen, en die bepalingen in de verschillende landen niet 
altijd met elkaar overeenstemmen. 

bl D E OMSCHRIJVI G VA DE HOOFDVERPLICH'I' I NGEN VAN 

VE R KOOPER EN KOOPER. 

De verkooper moet de afgesproken zaak le\eren ; de kooper 
den bedongen prijs betalen. Dat is gemeen recht . Maar wat 
is eigenlijk leveren? Heeft de kooper ook den plicht op 
zich genomen, de zaak in ontvangst te nemen? D ie twee 
vragen worden niet altijd in de wetten op dezelfde wijze 
beantwoord. De uitdrukking "leveren" is dubbelzin nig. Zij 
kan beteekenen "feitelijke macht overdragen" of ook "eigen
dom overdragen", hetgeen niet steeds samenvalt met het 
verschaffen van feitelijke macht. Het kan zijn dat de ver
kooper slechts de feitelijke macht moet verschaffen , behoudens 
zij ne \'erplichting om het rustige genot te waarborgen, indien 
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de kooper daari n gestoord wordt ; het kan ook z IJn da t de 

I erkooper bepaa ld ve rplicht is den eigendom te verschaffen, 
zood a t hij zijne hoofdv crpl ic hting niet verv ult door het een

vo ud ig verschaffen der feitelij ke mac ht. Een tweede verschil 

punt betre ft de w ijze waaro p de eigendom versc haft word t . 

In )l et Fransche rech t b.I' . breng t de ove reenkomst, waarbij 

iemand ee n bepaa lde zaak moe t leve ren, de O l erdracht \ an 

den eigend om mede : " Ia p1'op1"l"lll se b'aIlSll/el par l'e./fet de la 

t"ollvmtion". Ons rec ht daa rentegen eischt een overgang va n 

de zaak in de m ac ht ran den nieuwen eigenaa r : 11011 111ldis 

pactis , zeg t onze wetgever met de R omeinsche ove rleve ring , 
serl h'adiliolle .... domillia tramferllllittr. Een derde vraag , die 

niet met de voo rafgaande vraag samen valt, is de n ie tig heid 

van de verkoop va n eens anders zaak. Z oow el de F ransche 

we t a ls de onze spreken die nietigheid uit . Andere w etten 

zwijgen over da t punt, zoodat de bedoelde overeenkomst, als 

zoodanig , geldig is. H et Ita liaansch Burgerlijk W etboek ver

kl aart den koop ran een anders zaak in 't algemeen nietig , 

maa r het ltaliaansch W etboek van . K oophandel bevat de 

bepa ling (ar t. 59) : 
"La vendita cOllll/Jerciale ddla (osa alb·ui è valida" . 

lntusschen moe t het gezegd w orden da t men in den handel 

n ie t I'eel merkt ra n de verschilpunten wel ke de eigendoms

overdracht betre ffen . Ten ee rste omdat de koopo\'ereenkomst, 

in den handel , veelal zaken betreft die all een door ha re 

soort bepaald zij n, al of niet met bij voegi nge n betre ffende 

de afkomst en de hoedanigheid dier zaken . Men \'erbindt 

z ich, bij voorbeeld, tot leveri ng , op een bepaald tijdstip , va n 

honderd balen Javakoffi e ove reenkomende met een monster. 

D an kan er geen sprake zij n van dadelij ken eigen domsover

gang en I an verkoop \'an de zaak \an een en ander. I n de 

tweede pl aa ts merkt men in den handel n ie t veel va n de 

ve rschilpunten betreffende den eigend om, omd at het handels

verkee r in den regel den omze t va n roe rende goederen be t re ft , 

waa rbij vee lal, z ij het ook met ta l \ an sc hakee ri ngen en 
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uitzonderingen, feitelijke macht en ig ndom samenvallen , 

zoodat hij, die de roerende zaak te goeder trouw en in 

rege1!~atig I'erkeer verkreeg, veel kans heeft a ls eigen aar te 

worde n beschouwd, ook al was de persoon , va n wien hij 

het bezit verkreeg, niet eigenaar. De Fransche C ode Civil 

d ruk t dat uit door den regel: " en fait de 111mb/es possessioll 
vallt tih·e". 

D e verplichting om het \ erkochte in ontvangst te nemen 

wordt den kooper door onze wet niet opgelegd; het kan 

even wel zijn dat die lerplichting ,oortvloeit uit uitd ru kke

lij ke bedingen, uit reglementen, naar welke een beding ver

w ijst, of uit een ,ast gebruik . D e Dui tsche w et (§ 433 
B. G. B. ) zegt met zoovele woorden: 

"Dcr Källfer is verplichtet . . . die gekaufte Saehe abzunehmm". 

D e E ngelsche Sa le of goods act, sectie 27 , bevat iets 

dergel ijks. D e Dui tsche handelswet bevat een bepaling d ie 

den kooper, althans wanneer de koop voor hem zoo wel als 

voor den yerkooper een handelszaak is , de verplichting oplegt 

de zaak, die hem van ELDER toegezonden is, be hoorlijk te 

bewaren , ook al meent hij die zaak te moeten afkeuren . En 

het Z wi tsersche recht zegt nog iets algemeene r (ar t . 248 
ode fédéral van 14 Juni 188 I en art. 204 van het herzie ne 

wetboe k van 191 I): 

"unque l'achcteur prltend que la chose expédife d'1lI1 autre 

"Iieu est dfjcct1leuSf!, il doit, si Ie vende1l1' lI'a pas de /ï'présCIl tollt SUl" 

"place , prmdre p,'ovisoirt'ment des meS/lres pour en aSSl/rer la C01lS1"'

" vatioll; il lIe peut pas la 1t'7IVO)'C7' au vendel/r S01lS autre fO/7llalité," 

bI H ET GEVAAR VAN TOEVALLIGEN 0 DERGANG OF TOE

VALLIGE BESCHADIGI G DER VERKOCHTE ZAAK, TUSSC HE DE 

.Lt'!T! G DER KOOPOVEREE KOM T EN HARE AFWI KKEL! G, 

!N 'T BIJ ZO DER WAN EER DE ZAAK VERVOE RD MOET WO RDE 

I'AN HET EE E LAND NAAR HET A DERE. 

In het R omeinsche recht gold de regel dat wanneer dc 

wisscl ing I'an de wilsycrklaringen geleid had tot den koop 

I'an een bepaalde zaak, het geyaar I'an tOCI alligc n o nder-
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gang en van toevallige beschadiging van af het oogenblik 
der overeenkomst op den kooper overging , die, al kreeg hij 
de zaak in het geheel niet, toch den koopprijs moest betalen. 
P en'C1IlulIl emtoris est, zei men. De verbin teni tot levering, 
zoo redeneerde men, was door toeval onmogelij k geworden 
en de verkooper was dus van die verbintenis bevrijd; de 
verbintenis tot betaling was niet onmogelijk geworden, en 
bleef dus bestaan. Ik treed niet in een critiek en wil alleen, 
door aanhaling van den tekst van drie wetten, aantoonen 
hoe verschillend de hedendaagsche wetgevers over dat z . g . 
pericul1lm denkel], 

Onze wet zegt in artikel 1496 \'an het Burgelijk Wetboek: 
"Indien de verkochte zaak in een zeker en bepaald voor

"werp bestaat, is dezelve, va n het oogenblik van den koop 
"af, voor rekening van den kooper, hoewel de levering nog 
"niet hebbe plaats gehad, en heeft de verkooper het rech t 
"om den prijs te vorderen ." 

H et Duitsche Wetboek oordeelt anders. § 446 zegt: 
Mit der Uehergahe dn" verk011tCII Saehe gelIt die Gefalw des 

" zufiilligen Untergmlges wld einer ZltJlilligen f/ersehleehtenl1lg 011 

den Kaiifer ii her. " 

D e Engelsche ale of goods act, daarentegen, geeft ons 
in sectie 20 te kennen: 

"UIIleSf othl!1"wise agreed , the goods l"e7llflt11 at the sellers risk 

"uIItil the property thereill is h"aJlsJerred to the bU)'l!1", b1lt whm 
"the property thereill is h'ansJel"red to the hu)'er, the goodJ are at 

"the h1lyer' s I"isk whether deliver)' has heen made Ol" 1I0t." 

D at zijn dus versc hillende stelse ls. In den regel emton's est 

pl!1"im 1111/1 : 

bij ons, van af de afspraak; 

- in Duitschland , van af de feitelijke overgave; 

- in Engeland, van af het oogenhlik valt den eigendoms-

overgang , ook al is de feitelijke overgave niet geschied. 
Intusschen er is , in 't bijzonder in den handel, een Deus 

ex machina, die beantwoordt aan het gezegde van Horatius : 
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" er deus illtersit , 1Iist' digllllS taii villdice 11 Qdus " . 

D ie villdex is de asstJtanti. H ij die het gevaar, 111 het 
bijzonder dat vall het vervoer) draagt, kan zich verzekeren 
of afspreken dat de wederpartij voor hem de verzekering 
bèzorgèh zal. De practijk kent een verkoop op de condi tie 
c. i. f. , of cif in de wereldtaal van den handel. Cif is CQsts, 

;IlS1lranU, freight, en di korte uitdrukking geeft te kennen 
dat de vracht en de ycrzekeringspremie tot aan de plaats 
van bestemming in den koopptij begrepen zijn. D ieper be· 
hoef ik, voor mijn betoog ,an heden, in de uitlegging yan 
deze korte uitdrukking niet te gaan. 

bü DE ALtilMEE E E HT GBVOLGIN VAN HET I ET AKO-

MEN DER VERVLICHTI 0 TOT LEVERI G DER ZAAK OF VA 

DIE TOT BE1' Ll VAN DE KOOPPRIJ • 

Alle wetgevingen regelen die rechtsgevolgen . fgesc heiden 
van theoretis he vragen, tli op de practijk invloed uitoefenen, 
vestig ik de aandacht op twee practi che vragen. De eerste 
is deze: "mo t de wederpartij no dzakelijk de tusschmkolllst 

vall dm ,-echter inroep n om d overeenkomst te ho ren ont
binden? De tweede vraag, welke verband houdt met de e rste, 
betreft het z. g. recht om zich te dekkm. 

De eerste vnl.ag i oms e'n twistvraag. Onze wet eischt 
in beginsel, behalve wanneer het waren of mctJb len betreft 
die afgehaald moeten wordcll (art. I554 Burg. W etb.), dat 
de tusschel1komst \ an d n rechter worde ingeroepen; de 
Hooge Raad neetnt ev-cnwel aan dat men door een uitdruk
kelijk beding kan va t tellen, dat de ontbinding van rechts
wegc.'l,al plMt vinden, dat i e nder rech~rlijke tussch nkomst. 
T erwijl dus bij ons altijd, \olgens de leer van den HoogeJt 
R aad , een uitdrukkelijk beding noodig is - niet iedereen 
geeft toe dat zulk C'Il b ding geoorloofd is - bepaalt het 
Itliliaansche W tboek vall Koophand 1 (art. 67): 

" eJ/a vmdita comllltJl'Ciale di co ct mobile la condiziontJ resoiu
" roria ha IflogD di diritto • •. " 

Het recht om e.ich t d ken be taat daarin dat de Yer-
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kooper, in geval van wanbetaling, de zaak aan een ander 
verkoopt, f dat de kooper, in g val de verkooper in gebreke 
i , zich bij een ander de zaak aanschaft· in beide gevallen 
blijft dan de oorspronkelijke wederpartij aansprakelijk voor een 
nadeelig verschil in prijs. Terwijl onze wet geen uitdrukkelijke 
bepaling omtrent het recht van dekking bevat, zet zich 
de handel dikwijls over alle theoretische bezwaren heen en 
bedingt het recht van dekking. Men vindt het o. a. in het 
reglement van de Vereeniging voor den Effectenhandel te 
Amsterdam. D e Italiaansche wet bevat voor den koop, die 
een handelsovereenkomst is, een stellige bepaling, die het 
recht van dekking geeft (art. 67 C. d. C.). 

bG DE lHJZO DERE RECHT GEVOLGE' V HET LEVERE 

VA ' EE ZAAK DIE IET AA DE AF PR AK BEA TWOORDT 

OF MET AL OF ' IET UITERLIJK WAARNEEMB RE GEBREK,E 

BEPEBT. 

Op zeer vele wijzen kan de verkooper zondigen. Hij kan 
te veel leveren of te weinio-. Hij kan een zaak leveren die 
van een andere soort is ,dan de bedongene of die van een 
andere hoedanigheid is. Hij kan onwetend zijn, met bewust
heid handelen of ook wel opzettelijk het gebrek verbergen. 
Dat die gevallen uit elkaar loopen, ziet men dadelijk. De 
wetten der verschillende landen beh·andelen die gevallen niet 
steeds op dezelfde wijze. Terwijl ik bijzonderheden vermijden 
wil, vestig ik de aandacht op é Jl punt dat voor den inter
nationalen handel van belang is, afgescheiden van den plicht 
tot afneming en bewaring der zaak, waarover ik reed ge
sproken heb. Ik heb het oog op het onderzoek \ an de hoe
danigheid der zaak of van hare gebreken door onpartijdige, 
of althans d or de openbare ma ht aangewezen, deskundigen. 
Onze wet heeft dat pUilt wel geregeJd, maar alleen met het 

oog op de verhouding tu hen den voerman en den ont
vanger d r waar, terwijl art. 99 van het Wetboek van 
K oophandel zegt dat de bedoelde \'0 rschriften ni t toepas

selijk zijn op de rechten en verplichtingen tusschen den 
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kooper en den verkooper. De Italiaansche handelswet daaren
tegen (art. 71 jO. art. 54) regelt de zaak met zoovele woorden, 
en opent de mogelijkheid om het goed te doen onderzoeken 
door deskund igen, door den rechter benoemd, zonder dat 
een bepaald proces moet worden gevoerd. 

h7 
DE WAARBORGEN WELKE DE VERKOOPER , DIE O P CR EDIET 

\ ER KOCHT ,I DE VERKOCHTE ZAAK OF I HARE OPBRENGST 

KAN VINDEN, I '1" BIJZO DER IN GEVAL VAN BLIJKBAAR 

ONVERMOGE OF VA FAILLI EME T VAN DE KOOPER . 

Het bevorderen van het verkoopen op crediet, da t wil zeggen 
van de levering van waren met uitstel van betaling, is een 
zaak van algemeen belang. Men denke aan den winkelier, 
die \an den groothandelaar waren betrekt, welke hij eerst 
langzamerhand aan den man zal brengen, en voo r wien dus 
comptante betaling aan den groothandelaar bezwaarlijk is. 
D aarom geeft de wet den verkooper, die credie t gaf, zekere 
waarborgen. Het belang \'an dien verkooper kan echter in 
botsing komen met het belang van andere schuldeischers 
van den kooper, en dat is in 't bijzonder het geval indien 
de kooper in ongelegenheid I an zaken is geraakt, zoodat 
iede re schuldeischer een deel van zijn vorderingsrecht moet 
pr ijs geven . De gelijkheid van schuldeischers, bij een fail
lissement, vormt ook een openbaar belang. Geraken die 
twee belangen in botsing, dan moet de wet tusschenbeide 
komen, D e wetgel'ers doen dat niet, althans niet geheel, 
op dezelfde wijze. 

\!fen kan zich nog al gemakkelijk de verschillende scha
keeringen van het geval voorstellen . 

Het kan zijn, in de eerste plaats, dat de verkooper die 
op crediet verkocht, de waar nog in zijn bezit heeft, terwijl 
hij te weten komt dat de kooper in ongelegenheid van 
zaken is geraakt en dus zeer waarschijnlijk niet betalen zal. 
D an geven hem de wetten, in 't algemeen, het recht om de 
waar terug te houden. 

Het kan ook zijn dat de waar nog onderweg is . D an is 
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ook zeer algemeen de toekenning \'an het recht om de waar, 

die nog in handen van een schipper of voerman is, weder 
op te vorderen . De Engelschen noemen dat met een tamelijk 

leelij ken naam, stoppage in t1"01lsitu. H et is , in hun recht, de 

hoofd waarborg va n den ver ko per. 

In de twee bovel1\ ermelde gevallen treedt het re ht \ an 

andere schuldeischers niet In een bepaalde botsing met dat 

I'an den \'erkooper. 
D at wordt anders wanneei, de V!aar In handen van den 

kooper is gekomen en feitelijk een onderdeel van diens 
boedel vormt . 

Hier nu gaan de wetgevingen uit elkaar, in 't bijzonder 

in geval van failli ssement van den kooper. Onze wet laat 

de waarborgen van den verkooper, die crediet gaf, in stand. 

H ij mag de zaak, die zich nog in handen van den failliet 

bevindt, binnen ee n bepaalden termijn na de levering terug

lorderen en \ an den boedel afscheiden; buitendien is hij 

bevoorrecht als sc huldeischel' op de zaak en onder omstan

digheden op hare opbrengst. In Frankrijk en in België hebben 

de wetten, die het failli ssemenr regelen, het terugvorderings

recht en het voorrecht van den I erkooper afgeschaft. Onze 

wet laat het ééne belang, de wetten van Frankrijk en B 19ië 

het andere overheerschen . 

bO DE RECHT MACHT E OE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID 

TEN AA 'Z IE VA' GESCHTLLE TU CHE VERKOOPER E KOOPER 

OOK I \' ERBAND MET DE ERKE NI G EN TE 'U ITVOERLEGGI G 

VAN VREEMDE \'0 NI E . 

In een we lgeordende internationale samenleving staat ieder 

mensch onder de bescherming en mitsdien, althans ter zake 

van persoonlijke vorderingen, onder de rechtsmacht van de 

rechterlijke macht van het land waarin hij woont. Redelijk 

is het daarom dat geschillen tusschen verkooper en kooper 

gebracht worden voor den rechter van het land, waar de 

g daagde woont. D e wetgevers wijken echter zeer \ aak, in 

het vermeende belang \an hunne staatsburgers of van hunne 

33 



ingezetenen, van die redelijke regeling der rech tsmacht af. 
. Z ij laten toe dat de gedaagde geroepen worde ,oor den 

rechter van de plaats waar de koopovereenkomst tot stand 
kwam en er zijn zelfs wetgevingen die den eischer, wan
neer hij burger is van het land waartoe de wetgeve r behoort , 
toestaan den gedaagde, die vreemdeling is, te roepen \'oor 
den rechter ,'an het land waartoe de eischer behoort. l\1akell 
nu beide partijen gebruik ran dat laatste recht, dan kunnen 
twee tegenstrijdige ,onnis en gewezen worden, en dan is 
het ten eenenmale uitgesloten dat het vonnis , in het eenc 
land gewezen, in het andere worde erkend en tcn uitvoer 
gelegd . Buitensporige bepalingen ten aanzien va n de rechts
macht maken een redelijke oplossing van het vraagstuk der 
erkenning en tenuit\'oerlegging van buitenlandsche vonni sen 
zoo goed als onmogelijk. 

C. UIT DIE VERSCHILPUNTEN ONTSTAAT EENE RECHTSON

ZEKERHEID, DIE ADEELIG WERKT OP HET INTER 'ATIONALE 

HANDEL VERKEER, TERWIJL DE RECHT VER CHEIDENHEID OP 

ZICHZELF AL EE \DEEL VOOR DAT VERKEER IS TE BE-

SCHOUWE. 

Een eerste nadeel \an den stand der wetgevingen is de 
rechtsonzekerheid. Wanneer een koopovereenkomst inter
nationale bestanddeelen bevat, b. \'. wanneer zij gesloten is 
tusschen twee personen die in verschillende landen wonen, 
dan vindt men, noch in de wetenschap, noch in de recht
spraak, eenheid van 0lwatting ten aanzien "an de wet, die 
op de o\'ereenkomst moet worden toegepast. Het is een oude 
twistvraag, die jong is gebleren. Dientenge, olge kan men 
niet steeds zeggen welke wet in ge,al ,an geschil zal worden 
toegepast. Maar ook al zou men de rechtsonzekerheid kun
nen doen verdwijnen door een min of meer werktuigelijken 

regel , die de toepasselijke wet aanwijzen zou, b. v. de wet 
van de plaats waar de overeenkomst geacht moe t worden te 
zijn gesloten, dan zou toch de rechtsverscheide nheid een 
nadeel blij\en. Vele wetten zijn rerouderd, onvolledig en 
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onpractisch. Indien een werktuigelijke regel zulk een wet 

toepasselijk verklaart) dan wordt soms de rechtsonzekerheid 
vervangen door zekerheid I an onrecht. Dat de internationale 

handel zich niet door d~ aangeduide nadeden laat afschrik

ken) is waar) maar dat pleit niet voor het behoud van die 

nadeelen. 
D. ER ZIJ ' I' ER 'CHILLE DE MlDDELE AA ' TE WIJZE ' ) 

DIE 1 TAAT ZIJN VERBETER! G AAN TE BRENGE ; Z LKE 

MIDDELEN ZIJ DE VOLGE DE: 

d l lTVOERJGE AFSPRAKE TUS CHEN VERKOOPER E' KOOPER. 

Het is een beginsel I an gemeen internationaal recht) in 
onze dagen) dat alle geoorloofde overeenkomsten partijen tot 

wet strekken. Partijen kunnen dus) mits binnen de gren~en 

van het geoorloofde blijvend) datgene aanwijzen wat recht 

tusschen hen zal zijn) en in zeer belangrijke mate van alle 
wetten afwijken. 

De grenzen van het geoorloofde zijn niet in alle wetten 
dezelfde) maar overal laten de wetten) wat den handel en 

de koopovereenkomst aangaat) een zeer ruim gebied vrij. 

Verkooper en kooper kunnen hunne I erplichtingen) zoowel 

wat de levering als wat de betaling betreft) nauwkeurig 
omschrijven) zij kunnen aanwijzen welke gevolgen een toe
vallige vernietiging of een toel'allige beschadiging der zaak 

zal hebben) zij kunnen het vervoer) de I rach t en assu

rantie regelen) en bepalingen maken o. a. over de nrafactie ' ) 

dat is de I'ermindering I'an den koopprij s ) welke verbonden 
is aan een niet al te groot verschil in de hoedanigheid der 

zaak of aan bepaalde gebreken der zaak. Partijen kunnen) in 

den regel) door een algemeene verwijzing naar een wet) een 
I'reemde wet toepasselijk maken' zij kunnen ook) door een 
uitdrukkelijk beding) invloed uitoefenen op de rechterlijke 
bevoegdheid) b.I'. door een keuze van woonplaats. Zij kun

nen ontstane geschillen) en soms zelfs toekomstige geschillen) 
onderwerpen aan scheidsrechters) die als deskundigen goed 
op de hoogte zijn van de gebruiken in hun tak van handel) 
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en die als goede mannen uitspraak doen. Bedingen, die het 
zoogenaamde rech t \an dekking ge\en , zijn dikwijls be
staanbaar. 

Toch zijn er grenzen . Is een beding , ook maar naar de 
watten van het land, waartoe een der partijen behoort, 
ongeoorloofd, dan is er althans groote kans dat partijen haar 

doel niet bereiken. Partijen kunnen 0\ erigens de wettelijke 
gevolgen \ an een faillissement niet \'eranderen, en den rechter 
niet dwingen een bewijsmiddel toe te laten of er zekere 
waarde aan te hechten. 

Van hunne vrij groote be\oegdheid maken ve rkooper en 
kooper niet zelden gebruik. Maar de handel houdt niet van 
omslachtige overeenkomsten, welke zeer slecht passen bij 
een verkeer dat per brief, telegraaf of telefoon geschiedt. De 
handel maakt gaarne gebruik van yerkortingen, zooals c. i. f. 
(mtj, i/lSu1"allt"e, fi-eight), f. o. b. (f'-I!/! Oll hoard) en dergelijke. 

d 2 VA TE HA DELSGEBRUIKE , DIE ZONDER BEPAALDE AF

SPRAAK BI DE , OF DOOR KOOPLIEDE VA EE BEPAALD 

VAK AME GE TELDE CONDITltN E REGLEME TE, AAR 

WELKE DE AF PRA K KORTELIJK VERWIJ T. 

Het \'aste gebruik van de burgers en, op het gebied \ an 
den handel, van de kooplieden, is een oude en edele bron 
van recht. Het rechtsbewustzij n van een \ olk vindt daarin 
uitdrukking. Onze wet, die nie t al te gunstig denkt O\er 
de gewoonte als bron \an recht, neemt toch aan dat over
eenkomsten tot alles verbinden wat, naar den aard van die , 
o\ereenkomsten, door het gebruik gevorderd word t. Zoo kan 
de gewoonte, op zijn minst, de leemten der geschreven wet 
aanvullen. 

Maar de kooplieden, in gemeen overleg handelend, kUJl
nen aan de gebruiken een, asteren vorm ge\'en door conditiën 

en reglementen, naar welke partijen in het kort verwijzen, 
b. Y. door te zeggen dat de koop geschiedt : 

"Op de Conditien der Amsterdamsche K orenbeurs". 
De Vereeniging \oor den Effectenhandel heeft ook een 



dergelijk reglement. atllurlijk moeten de conditiën en regle
menten) b. \. door neerlegging op de griffie der Rechtbank of 
bij een notaris) zoo vaststaan ) dat de rechter ze toepast. 

D oor verwijzing naar nationale of internationale conditiën 
en reglementen) kunnen dus de verkoop er en de koper) 
door middel van een beknopt beding) even \ er komen al 
door een uitvoerige overeenkomst. aar ook voor conditiën 

en reglementen bestaan grenzen van het geoorloofde. Buiten
dien verzuimen partijen) in den internationalen handel) niet 
zelden de verwijzing naar conditiën of reglementen. an
daar dat het op den weg van rechters en wetgevers kan 
liggen russchenbeide te komen in het belang der rechtszeker
heid en der redelijke toepassing van het recht. 

(j3 EEN VERSTAND IGE TOEPA' 1 G VA HET INTER ATIO-

ALE RECHT DOOR DE RECHTER OF EEN I GRIJPE VA DE 

WETGEVER VA EE OP ZICHZELF STAAND LA D. 

Volgens een oude) heden als verouderd te beschouwen 
leer) zou de rechter) ook wanneer een overeenkomst tot den 
plaatselijken verkcerskring van een vreem d land behoort) op 
die overeenkomst) krachtens het strenge recht) uitsluitend de 
wet van zij n eigen land moeten toepa sen. Die leer is \er
laten. In sommige landen) Italië b.v.) .is door de wet bepaald 
dat eventueel op een overeenkomst vreemd recht moet worden 
toegepast. Bij ons zw ijgt de wet over het internationale 
recht der overeenkomsten) behalve over den uit erlijken vorm) 
toch geschiedt de toepassing \ an vreemd recht door den 
rechter. Maar Q\'er de vraag welke wet de rechter) in het 
internationale verkeersleven ) op een overeenkomst moet toe
passen) zijn de geleerden het volmaakt oneens. ommige 
willen de wet van het land toepassen waar de o\'ereenkomst 
gesloten is) anderen die van het land waar zij moet worden 

uitgevoerd j weer anderen kiezen tot grondslag de nationale 
wet of de wet der woonplaats van de personen of van den 
sch u ldenaar. Veelal word t geleerd dat men de bedoeling 
van partijen moet nagaan) hetgeen bezwaarlijk is indien eene 
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gemeenschappelijke bedoeling niet blijkt te bestaan of blijkt 
niet te bestaan. Ik zelf hcb de meening I'crdedigd dat men, 
in het internationale rccht, ccn overecnkomst in beginsel 
onderwerpen moet aan het recht van den verkeerskring , 
waartoe zij blijkt te behooren, en dat alle genoemde omstan
digheden , de plaats der afsluiting, die der uitvoering, het 
staatsburgerschap en de woonplaats der partijen, alleen mid
delen zijn die den rechter in staat stellen een overeenkomst 
tot een bepaalden nationalen verkeerskring te brengen. Intus-
chen ga ik hier niet verder op mijn eigen ste lsel in; ik zeg 

alleen dat het geenszins een werktuigelijke oplossing mee

brengt en den rechter in staat stelt zijn gezond verstand 
te gebruiken. 

De wetgever I'an een op zichzelf staand land kan natuurlijk 
ingrijpen. Zijn bevel moet de rechter I an zijn eigen land 
opvolgen. Maar de wetgever moet m. i. het ste llen van een 
werktuigelijken regel zorgvuldig lermijden. Twee dingen 
kan hij doen, zonder een beroep te doen op de samenwerking 
der Staten . Hij kan zijn eigen wetgeving, loor ZOOI er zij de 
koopovereenkomst betreft, tot meerdere lolmaak theid bren
gen, en buitendien, wat het internationale recht betreft, behoort 
hij van de gedach te uit te gaan, dat het 7,wijgen der wet, 
welk zwijgen den rechter in staat stelt zijn gezond I'erstand 
te gebruiken, te lerkiezen is boven een werktuigelijk voor
sch rift , dat naar de eene of andere wct lerwijst. 

dL SAME WERKJNG DER STATE • 

Is de Staat op zijn gebied feitelijk almachtig, de Staten, 
die samenwerken willen, zijn almachtig op een breeder ge
bied, en indien alle Staten samenwerken, kunnen zij, voor 
de geheele menschheid, eenheid van recht in voeren. D e 
oorlog, die gcwoed heeft en nog nawerkt, heeft tijdelijk een 
algemeene samenwerking uitgesloten, maar die oorlog. heeft 
ook aangetoond hoezeer de lerschillende staatkundige onder
deelen der wcreld I'an elkaar afhangen, zoodat in de 
toekomst een internationale regeling \ an de koopovereen-



komst, door a lgemcenc samen werk ing , niet onbereik baar is. 

a t den vor m der intern a tionale regeling betreft, zoo is 
voo ralsnog een intern ationale wetgevcnde mac ht a fwezig. 

W etten, di e in meer dan één Staa t ge lden, kunnen nie t 

worden gcmaa kt. M aar, afge eh idcn van dc sluiting va n 

interna tiona le ve rdragen, zouden gel ij kl uidend e na ti onale wet

ten, , o lgens cen in gemce n ove rleg opgemaakt ontwcrp, zcer 

goed to t stand kunnen komen zood ra de nawerking van den 

oorlog zal hebben ·op&e houden . 

Ik durf zeggen da t mijn betoog voor het maken van zulk 

een ontwerp, of, laa t ik het met meer bescheidenheid zeggen, 

van zulk een voor-ontwerp eener internationale regeling , 

bouwstoffen be vat. In algemeene trekken wensch ik dat toe te 

lichten. H et zal verstandig zijn de regeling aanvankelijk te 
beperken tot den koop van roe rcnde goederen of zelfs va n 

waren, rocrende goederen die voorwerpen va n handelsverkeer 

zijn. Aan den rechter kan w orden overgelaten de beteekenis 

va n de uitdrukking "handelsverkeer" te bepalen. T en aanzien 

va n het juiste tijdstip der afsluiting van koo povereenkomst, 

zouden de bepalingen va n de Z wi tsersche recht, ook wat de 

herroeping van een aa nbod of van de aanneming van een 

aa nbod betreft, to t g rond slag va n het voor-ontwerp kunnen 

dienen. Die bepalingen kunnen oo k, desnoods , dienen om 

tc bepalen waa r de overeenkomst tot stand kwam, maar een 

werk tuige lijk verband tusschen die plaa ts en de wet, die de 

0\ erecnkomst behee rsch t, dient te worden uitgeslo ten. Zulk een 

l erband is trouwens onnoodig in een internationaa l-eenslu idend 

ontwcrp. T en aanzien van het bewij s zou het I'oo rontwerp 

den rechter volkomen vrijheid kunnen geven. W at de om chrij

ving der verplichtingen va n partijen en de gevolgen van het 

niet-nakomen of het niet behoorlijk nakomen van die \'er

plichtingen betreft , zou men uit de bestaande wetten de 

mees t practische voorschriften moeten kiezen, met volle vrij

heid l oor de partijen om va n die l'oOl·schriften af te wijken, 

ook door verwijzing naar cond itiën en reglementen. D e 
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weten chap der rechts\ ergelijking wijst daarbij den weg. Indien 
het internationale \oorolltwerp aanvankelijk alleen op waren 
toepasselijk wordt verklaard, is voor de vraag der eigen doms
verkrijging wel een algemeen bevredigende oplossing te vinden, 
een oplossing die de rcchten \all !1cm, die te goeder trouw 
en in regelmatig vcrkeer waren verkreeg, zooveel mogelijk 
handhaaft. Het zal niet gemakkelijk zijn tot rechtseenheid 
te komen ten aanzien van den verkooper die op crediet ver
kocht, in het geval dat de zaak zich nog bevindt in den 
boedel van den gefailleerden kooper; in het ui terste geval, 
indien overeenstemming niet te bereiken is, zou men zich 
tevreden moeten stellen met een voorschrift, dat naar de 
faillissementswet van het land, waar de gefailleerde kooper 
is gevestigd, yerwijst. Nog moeielijker wellicht is de vraag 
der redelijke rechtsmacht in verband met de erkenning en 
tenuitvoerlegging van \ reemde vonnissen, in geschillen tus
schen verkooper en kooper gewezen. Er is evenwel geen 
betere grondslag voor de rcgeling van die vraag dan ecnheid 
van recht bctreffende den koop. Op dien grondslag kan een 
voorschrift worden ontworpen, dat de geschillen o\'cr de toe
passing \ an het internationale recht aan de rechterlijke macht 
van het land, waar de gedaagde is gevestigd , onderwerpt , 
en dat aan de vonnissen, door die rechterlijke mac ht gewezen, 
internationale erkenning als res jndicata en internationale 
tenuit\ oerlegging vcrbindt. 

E. SLOTSOM. 

Mijne slotsom is dat eene internationale regeli ng van de 
koopo\'ereenkomst de algemeene aandacht \ erdient, en 1/1 

' t bijzonder de aandacht \an ons land. ederland heeft, op 
het gebied van het internationale recht een eervol verleden· 
en, naar ik hoop, een e\en eer\'olle toekomst. 
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