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                           Contractenrecht  Mr. P. Tanja 1  

 Over vaststellingsovereenkomsten in strijd met 
dwingend recht

 Bb 2017/45      

  De Hoge Raad verduidelijkt in een arrest van 6 januari 2017 
( ECLI:NL:HR:2017:19 , Blue Taxi) wanneer een vaststellings-
overeenkomst geldig blijft ondanks strijd met dwingend recht. 
Volgens de Hoge Raad bestaat deze mogelijkheid niet alleen in 
het geval dat partijen een geschil hebben, maar ook als par-
tijen in algemene zin kampen met een onzekerheid (bijv. over 
de uitleg van een bepaling) die zou kunnen uitgroeien tot een 
geschil. Als partijen deze mogelijkheid gebruiken om dwin-
gend recht bij voorbaat te omzeilen, is de vaststellingsover-
eenkomst in strijd met de openbare orde en dus nietig.     

  1.  Introductie   

 Een vaststellingsovereenkomst kan een effectief middel 
zijn om een groeiend geschil tussen partijen in de kiem te 
smoren. Hebben partijen bijvoorbeeld onenigheid over de 
juiste uitleg van een wettelijke bepaling, dan kunnen zij in 
een vaststellingsovereenkomst afspreken wat tussen hen 
geldt als de juiste uitleg – zonder dat de rechter eraan te pas 
hoeft te komen. De wet komt partijen in hun streven naar 
een oplossing in der minne tegemoet door te bepalen dat 
een vaststellingsovereenkomst ook geldig is als deze later in 
strijd blijkt met dwingend recht ( art. 7:902  BW). Misbruik 
van deze bepaling ligt echter op de loer. Partijen zouden 
een vaststellingsovereenkomst kunnen gebruiken met als 
doel om dwingend recht bij voorbaat te omzeilen. Zou men 
dat toestaan, dan ondermijnt dat het dwingendrechtelijke 
karakter van de betreffende bepalingen. De wetgever heeft 
daarom bepaald dat een vaststellingsovereenkomst niet 
(ook) in strijd mag zijn met de openbare orde en goede ze-
den. Het arrest dat ik in deze bijdrage bespreek, verheldert 
wanneer een vaststellingsovereenkomst geldig blijft on-
danks strijd met dwingend recht en wanneer de grens met 
de openbare orde en goede zeden wordt overschreden (HR 6 
januari 2017,  ECLI:NL:HR:2017:19 ). Voordat ik daarop in ga, 
geef ik kort wat nader inzicht in het juridisch kader.     

  2.  De vaststellingsovereenkomst   

 Een vaststellingsovereenkomst is een vormvrije overeen-
komst waarin partijen zich ter voorkoming of beëindiging 
van onzekerheid of geschil binden aan een vaststelling over 
wat tussen hen rechtens is ( art. 7:900  BW e.v.). Partijen aan-
vaarden daarbij dat deze vaststelling mogelijk afwijkt van 
wat in het verleden rechtens tussen hen was. Wat tussen 
partijen “rechtens” is, is een ruimer begrip dan wat hun 
rechtsverhouding inhoudt. De vaststelling kan namelijk ook 
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inhouden dat er tussen partijen geen enkele rechtsverhou-
ding bestaat. 
 Opmerkelijk is dat een vaststellingsovereenkomst die strekt 
ter beëindiging van onzekerheid of geschil ook geldig is als 
deze in strijd blijkt met dwingend recht ( art. 7:902  BW). De 
mogelijkheid dat een vaststellingsovereenkomst zijn gel-
digheid behoudt als deze in strijd komt met dwingend recht, 
stoelt op de gedachte dat een onzekerheid of geschil tussen 
partijen juist kan voortvloeien uit onenigheid over de uitleg 
van een dwingendrechtelijke regel (vgl. HR 21 april 1995,   NJ  
1997/570 , r.o. 3.4). Als de vaststellingsovereenkomst voor-
komt dat partijen hierover een procedure beginnen, wordt 
zogezegd op de koop toegenomen dat de vaststellingsover-
eenkomst naderhand mogelijk in strijd komt met een juiste 
uitleg van de desbetreffende dwingendrechtelijke regel 
(bijv. nadat de Hoge Raad duidelijkheid heeft verschaft). Zo 
blijft partijen een gang naar de rechter bespaard. 
 De mogelijkheid dat de vaststellingsovereenkomst geldig 
blijft ondanks strijd met dwingend recht wordt begrensd 
door het feit dat die mogelijkheid slechts bestaat voor zo-
ver de overeenkomst het vermogensrecht betreft. Vast-
stellingsovereenkomsten over niet vermogensrechtelijke 
onderwerpen kunnen onbeperkt aan dwingend recht wor-
den getoetst. 2    De Parlementaire Geschiedenis maakt niet 
duidelijk wat in  art. 7:902  BW precies onder “dwingend 
recht” dient te worden verstaan. Sommigen vinden dat het 
voor de hand ligt om aan te sluiten bij art. 3:40 lid 2 en 3 
BW. 3    Anderen menen dat het begrip “dwingend recht” hier 
een ruimere strekking heeft en naast de formele wet tevens 
lagere algemeen verbindende wettelijke voorschriften of 
dwingende normen van ongeschreven recht omvat. 4    Ik neig 
naar dit laatste, omdat de ratio van art. 7:902 BW (om par-
tijen de ruimte te bieden in der minne een oplossing te be-
reiken) evenzeer opgaat bij ‘lagere’ wetgeving of dwingende 
normen van ongeschreven recht. In geval van dwingende 
normen van ongeschreven recht zal echter veelal gelden 
dat de vaststellingsovereenkomst tevens in strijd komt met 
de goede zeden of openbare orde (zie  art. 3:40 lid 1 BW).  
Dat is op grond van art. 7:902 BW niet toegestaan. Hierdoor 
wordt de mogelijkheid dat een vaststellingsovereenkomst 
zijn geldigheid behoudt ondanks strijd met dwingend recht 
eveneens begrensd. Soms valt dwingend recht samen met 
de openbare orde, zoals bij de bepalingen over oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten (HR 13 septem-
ber 2013,  ECLI:NL:HR:2013:691  ( Heesakkers/Voets )). Is de 
vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht 
van dergelijke aard, dan moet deze het dus ‘gewoon’ ontgel-
den en is sprake van nietigheid.     

  2  Vgl. Asser/Van Schaick 7-VIII*. 
  3  Mon. Nieuw BW B-80 (Van Rossum), Vaststellingsovereenkomst 2001/17 

onder b. 
  4  Broekema-Engelen, T&C Burgerlijk Wetboek, art. 7:902, aant. 3. 
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  3.  Hoge Raad 6 januari 2017 (Blue Taxi)    

  3.1  Achtergrond   
 Deze markante zaak betrof meerdere taxichauffeurs die 
in dienst waren bij Blue Taxi. De Stichting Sociaal Fonds 
Taxi ontdekte dat Blue Taxi zijn chauffeurs geen salaris 
uitbetaalde voor de wachttijd van de chauffeurs tussen rit-
ten door. De verklaring die Blue Taxi hiervoor gaf, was dat 
wachttijd geldt als pauzetijd in de zin van de CAO Taxiver-
voer. Dit leverde het voorbeeld op van een chauffeur die op 
één avond enkele uren stond te wachten bij Rotterdam Cen-
traal Station op een volgende klant en daarvoor geen salaris 
ontving. Door deze interpretatie van de pauzeregeling uit 
de cao hoefde Blue Taxi maandelijks slechts ongeveer de 
helft van de uren die zijn chauffeurs achter het stuur hadden 
gezeten uit te betalen. De Stichting Sociaal Fonds Taxi vond 
dit in strijd met een juiste toepassing van de cao en dus met 
dwingend recht (vgl.  art. 3  Wet AVV). Blue Taxi bleek echter 
niet voor één gat te vangen. Voordat Stichting Sociaal Fonds 
Taxi een procedure begon, sloot Blue Taxi vlug een vast-
stellingsovereenkomst met zijn chauffeurs. De chauffeurs 
verklaarden zich daarin bekend met het geschil tussen Blue 
Taxi en de Stichting Sociaal Fonds Taxi, en deden afstand 
van de eventuele aanvullende loonvordering door de moge-
lijk onjuiste toepassing van de pauzeregeling. De vraag was 
of deze vaststellingsovereenkomst zijn geldigheid behield 
toen bleek dat de uitleg van de pauzeregeling door Blue Taxi 
onjuist was. Waar de rechtbank nog oordeelde van wel, oor-
deelde het hof dat de vaststellingsovereenkomst nietig was 
omdat tussen Blue Taxi en de chauffeurs (nog) geen sprake 
was van een geschil en de vaststellingsovereenkomst dus 
evenmin strekte ter beëindiging daarvan.     

   3.2 Hoge Raad en analyse   
 Het cassatiemiddel behelsde onder meer dat het hof de mo-
gelijkheid dat een vaststellingsovereenkomst geldig is on-
danks strijd met dwingend recht ten onrechte had beperkt 
tot de situatie dat de vaststellingsovereenkomst strekt ter 
beëindiging van een daadwerkelijk geschil. De Hoge Raad 
gaat hierin mee. De Hoge Raad overweegt dat onzekerheid 
en geschil zowel in de tekst van art. 7:900 en  7:902  BW als 
in de Parlementaire Geschiedenis steeds op één lijn worden 
gesteld. Volgens de Hoge Raad is er daarom geen grond om 
art. 7:902 BW te beperken tot het geval van beëindiging van 
een geschil – zoals het hof had gedaan – en daaronder niet 
mede te begrijpen het geval van beëindiging van onzeker-
heid in meer algemene zin. Een vaststellingsovereenkomst 
mag dus ook in strijd zijn met dwingend recht als deze 
‘slechts’ strekt tot beëindiging van een onzekerheid, maar 
nog geen sprake is van een geschil. Met andere woorden: 
een vaststellingsovereenkomst valt ook al onder de be-
schermende mantel van art. 7:902 BW als deze strekt ter 
beëindiging van een bestaande onzekerheid die in de toe-
komst tot een geschil kan uitgroeien. 
 Er moet echter minstens sprake zijn van een “bestaande” 
onzekerheid, omdat  art. 7:902  BW niet mag worden ingezet 
louter ter preventie van disputen die eventueel in de toe-
komst ontstaan. In dat geval neigt het ernaar dat partijen de 

vaststellingsovereenkomst sluiten om dwingend recht bij 
voorbaat te omzeilen en niet om een onenigheid in der min-
ne op te lossen (zij hebben feitelijk nog geen onenigheid). De 
Hoge Raad wijst er daarom op, dat als partijen een vaststel-
lingsovereenkomst aangaan met het oogmerk om af te doen 
aan de werking van dwingend recht, de vaststellingsover-
eenkomst niet alleen in strijd is met dwingend recht maar 
tevens met de openbare orde en dus nietig. Ter illustratie 
kan worden gewezen op een zaak die zich twee jaar geleden 
voordeed (HR 9 januari 2015,  ECLI:NL:HR:2015:39 ). Partijen 
probeerden om de verplichte onbepaalde duur van een ar-
beidsovereenkomst ( art. 7:668a  BW) heen te komen door bij 
het afsluiten daarvan tegelijkertijd in een vaststellingsover-
eenkomst af te spreken dat het contract na één jaar zou ein-
digen, zogenaamd ter voorkoming van een onzekerheid en 
een procedure daarover. Deze vaststellingsovereenkomst 
leed schipbreuk bij de Hoge Raad. 
 De Hoge Raad hoeft uiteindelijk niet de vraag te beantwoor-
den of de vaststellingsovereenkomst tussen Blue Taxi en 
de chauffeurs door de beugel kon, omdat Blue Taxi bij de 
beantwoording van die vraag geen belang meer had. Toch 
kan uit het arrest worden afgeleid dat de vaststellingsover-
eenkomst – anders dan het hof had geoordeeld – geldig was 
ondanks strijd met de cao en art. 3  Wet AVV . Het menings-
verschil tussen Blue Taxi en de Stichting Sociaal Fonds Taxi 
zorgde immers indirect voor onzekerheid tussen Blue Taxi 
en de chauffeurs over hun aanspraak op aanvullend loon. De 
vaststellingsovereenkomst had daarom niet een uitsluitend 
toekomstig karakter.      

  4.  Conclusie   

 De vaststellingsovereenkomst biedt partijen een effectief 
middel om een gang naar de rechter te voorkomen en zelf 
te regelen wat rechtens is tussen hen, desnoods in strijd 
met dwingend recht. Deze laatste mogelijkheid bestaat 
blijkens het hier besproken arrest niet alleen als partijen al 
een geschil hebben, maar ook als partijen in algemene zin 
onzeker zijn over wat rechtens tussen hen geldt. Hieruit 
kan worden afgeleid dat de vaststellingsovereenkomst tus-
sen Blue Taxi en de taxichauffeurs geldig was. Die vaststel-
lingsovereenkomst bevindt zich echter op de grens van het 
toegestane. Het meningsverschil over de vraag of Blue Taxi 
de pauzeregeling correct had nageleefd dan wel de chauf-
feurs nog recht hadden op nabetaling van loon speelde 
tussen Blue Taxi en de Stichting Sociaal Fonds Taxi, en niet 
de chauffeurs. De vaststellingsovereenkomst die Blue Taxi 
tussentijds met de chauffeurs sloot, lijkt dan ook vooral te 
zijn ingegeven door de gedachte dat daarmee zou worden 
voorkomen dat de chauffeurs Blue Taxi konden aanspreken 
mocht het standpunt van de Stichting Sociaal Fonds Taxi 
over de pauzeregeling juist blijken. Dit was voldoende re-
den voor de advocaat-generaal om te concluderen dat de 
vaststellingsovereenkomst in strijd was met de openbare 
orde en dus nietig. Het in stand gebleven oordeel van het 
hof hoeft daarom, ondanks dat het steunt op de verkeerde 
redenering, niet te worden betreurd.                    
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