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MET ZICHT OP 
BASISLEERSTUKKEN 
KUNT U UW KENNIS 
OMBUIGEN TOT EEN 
BELANGRIJK WAPEN 



Met deze leergang kunt u uw kennis van 
de algemene leerstukken van het verbin-
tenissenrecht van zorgpunt ombuigen tot 
een belangrijk wapen. De belangrijkste 
leerstukken van het verbintenissenrecht 
worden ten behoeve van juristen in de 
praktijk behandeld. Dat gebeurt door het 
leerstuk gedegen te behandelen, de laat-
ste stand van de rechtspraak te bespre-
ken en door tips&trics voor de praktijk te 
geven. We gaan vanuit de basis naar de 
actualiteit en van daar naar de praktijk. 
Aan het eind heeft de cursist toepasbare 
state of the art-kennis van de grote the-
ma’s van het verbintenissenrecht en kan 
hij die toepassen binnen de meer specia-
listische rechtsgebieden. 

Met de leergang Verbintenissenrecht 
houdt u uw kennis scherp en actueel. Na 
het volgen hiervan bent u namelijk geheel 
op de hoogte van en behendig in: 
• de centrale leerstukken van het vermo-

gensrecht;
• de laatste rechtspraak en literatuur 

over de basisleerstukken van het ver-
mogensrecht;

• het praktisch toepassen van de basis-
leerstukken tijdens procedures, waar-
onder bewijsrechtelijke aspecten;

• het sneller analyseren van juridische 
vragen; 

• het oplossen van specialistische juridi-
sche problemen door te beredeneren 
vanuit de basis van het verbintenissen-
recht; 

• de algemene vermogensrechtelijke prin-
cipes, deze herkent u en kunt u binnen 
specialistische kaders toepassen.

De leergang staat onder leiding van  
prof. mr. J.L. Smeehuijzen, hoogleraar 
privaatrecht aan de VU, raadsheer-
plaatsvervanger in het Hof Arnhem.

In deze brochure leest u eerst hoe de 
leergang is ingericht: wat kunt u ver-
wachten? Vervolgens krijgt u een gede-
tailleerd overzicht van de thema’s op de 
verschillende opleidingsdagen. Aan het 
eind van deze brochure vindt u praktische 
informatie.

Didactische insteek: hoe is de 
leergang opgezet?
De docenten hebben een gedegen kennis 
van wetenschap en praktijk en brengen 
die in bij de colleges. Aan de hand van 
praktijksituaties en bij de behandeling van 
jurisprudentie wordt de actieve inbreng 
van de deelnemers gevraagd. De eigen 
ervaringen en de kennis van de deelne-
mers uit de praktijk en van rechtspraak en 
literatuur zijn belangrijk en worden benut 
tijdens de colleges. De colleges hebben de 
vorm van hoorcolleges met nadrukkelijke 
elementen van werkcolleges. In de colle-
ges komen casussen aan bod die geza-
menlijk worden behandeld. Door het 
intensieve karakter van de leergang zijn  
er maximaal 25 plaatsen beschikbaar. 

Het onderwijs wordt tijdens de leergang 
ondersteund door de digitale leeromge-
ving Canvas. Hierop vindt u aanvul lingen 
op literatuur, PowerPoint-presentaties en 
andere relevante stukken. Zo blijft u op de 
hoogte van wat er speelt op het gebied 
van het verbintenissenrecht. 

Voor wie is de leergang bedoeld?
De leergang is bedoeld voor:
• advocaten met een algemene praktijk 

die hun algemene en actuele kennis 
van de basisleerstukken van het verbin-
tenissenrecht willen verdiepen om die 
beter te kunnen benutten. 

• advocaten met een gespecialiseerde 
praktijk die hun specialistische kennis 
willen aanvullen met algemene kennis 
over het verbintenissenrecht zodat zij 
die binnen hun specifieke praktijk opti-
maal kunnen gebruiken; te denken valt 
aan arbeidsrecht, verzekeringsrecht, 
ondernemingsrecht, intellectueel 
eigendomsrecht, huurrecht en aan-
sprakelijkheidsrecht;  

• bedrijfsjuristen die met contracten- en 
onrechtmatige daadsrecht te maken 
hebben;

• Aan de leergang kunnen ook andere 
academici deelnemen op voorwaarde 
dat zij door opleiding of werkervaring 
de leergang op juridisch academisch 
niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf 
beoordeeld aan de hand van het cv en 
eventueel een intakegesprek. U kunt 
uw cv sturen aan: vulaw@vu.nl. 

Te behandelen onderwerpen
In het uitgebreide overzicht ziet u welk 
thema in welk college aan bod komt. Zo 
krijgt u een goed beeld van de onder-
werpen waarmee u aan de slag gaat. 

 Leergang 
Verbintenissenrecht
De meeste advocaten weten het van zichzelf: “Ik heb veel praktijkervaring 
opgebouwd, ik heb kennis ontwikkeld van een aantal specialismen, maar ik 
ben het zicht op de basisleerstukken van het verbintenissenrecht kwijtge-
raakt”. Dat is problematisch, omdat ons recht een getrapte structuur heeft. 
De gedachtevorming over zelfs de meest gespecialiseerde vragen moet bij  
de basis beginnen. Heeft men een gedegen kennis van die basis, dan is men 
veel beter en sneller in staat de grote lijnen van de oplossing te zien.



COLLEGE 1
Het karakter van het verbintenissenrecht en de 
centrale plaats van de redelijkheid en billijkheid
Waarom is de argumentatie in een verbintenisrechtelijk geschil 
wezenlijk anders dan in een goederenrechtelijk geschil? 
Waarom is het gemakkelijker te bepleiten dat de uitleg van de 
wederpartij niet klopt dan dat zijn stellingen in strijd met de 
redelijkheid en billijkheid zijn? Gaat het om wat men wil of om 
welke indruk men heeft gewekt? Kan de vertegenwoordigde ook 
gebonden raken als iemand hem buiten zijn toedoen onbevoegd 
vertegenwoordigt?

Onderwerpen
• het verschil tussen goederen- en verbintenissenrecht;
• de centrale rol van de redelijkheid en billijkheid in het verbin-

tenissenrecht;
• de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid;
• de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid;
• de uitlegfunctie van de redelijkheid en billijkheid;
• wils-vertrouwensleer;
• vertegenwoordiging.

COLLEGE 2
Hoe ontstaat de overeenkomst en hoe moet hij 
worden uitgelegd?
Komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding 
of kan een overeenkomst ook ‘sluipenderwijs’ ontstaan? Wat is 
het verschil tussen gerechtvaardigd totstandkomingsvertrou-
wen en de totstandkoming van een overeenkomst? Heeft de 
intentieovereenkomst een bijzondere status? Welke uitlegmaat-
staf past bij welk type overeenkomst? Hoe legt de rechter in de 
praktijk overeenkomsten uit?

Onderwerpen
• totstandkoming van overeenkomsten;
• pre-contractuele fase;
• de intentieovereenkomst;
• uitleg van overeenkomsten.

COLLEGE 3
Het gaat mis met de overeenkomst.  
Wat kunnen partijen?
Onder welke omstandigheden is een in gebreke stelling noodza-
kelijk? Hoe moet die luiden? Welke juridische middelen heeft de 
teleurgestelde crediteur? Is voor een geslaagd beroep op dwaling 
toerekening aan de wederpartij vereist? Wanneer kan een tekort-
koming op grond van ‘verkeersopvattingen’ worden toegerekend? 
Hoe bepaalt men de schadevergoeding bij wanprestatie?  
Wanneer is een tekortkoming te gering om ontbinding te recht-
vaardigen? Kan men naast ontbinding schadevergoeding vorde-
ren? Hoe breed is de wijzigingsbevoegdheid van de rechter?

Onderwerpen
• in gebreke stellen;
• de klachtplicht;
• wilsgebreken;
• de toerekenbare tekortkoming;
• schadevergoeding;
• ontbinding van overeenkomsten;
• wijziging door de rechter.

COLLEGE 4
Welke schade komt voor vergoeding in 
aanmerking?
Welke typen causaal verband kennen we? Waarom is het debat 
over condicio sine qua non-verband feitelijk en het debat over 
toerekeningsverband normatief? Wat betekent dat voor de stel-
lingen van partijen? In hoeverre verschillen de relativiteits-
vereiste en de toerekeningsvereiste van elkaar? Hoe begroot  
de rechter in de praktijk schade? Wat zijn de belangrijke beper-
kingen van het recht op schadevergoeding? Wie draagt onder 
welke omstandigheden de bewijslast van het ontstaan of het 
ontbreken van causaal verband? 

Onderwerpen
• conditio sine qua non verband;
• toerekeningsverband;
• schadevergoeding;
• bewijs van causaal verband.

COLLEGE 5
Bijzondere contractenrechtelijke onderwerpen
Onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden kan 
men een duurovereenkomst opzeggen? Wanneer bestaat de 
voor opschorting vereiste voldoende mate van samenhang? 
Moeten algemene voorwaarden altijd ter hand worden gesteld? 
Gelden algemene voorwaarden ook als vast staat dat de weder-
partij ze niet kende? Kan men in een vaststellingsovereenkomst 
van dwingend recht afwijken? 

Onderwerpen
• beëindiging van duurovereenkomsten;
• opschortingsrechten;
• algemene voorwaarden;
• de vaststellingsovereenkomst;
• een aantal veel voorkomende contractsbepalingen. 

COLLEGE 6
Wanneer is er aansprakelijkheid op grond van 
onrechtmatige daad? 
Hoe wordt in de praktijk omgegaan met de onrechtmatigheids-
categorie ‘strijd met de maatschappelijke betamelijkheid’? Kan 
een gedraging zowel onrechtmatig zijn als wanprestatie opleve-
ren? Wat zijn de belangrijkste onrechtmatige gedragingen? 
Staat bij toerekening de daad of de dader centraal? Wat is de 
praktische betekenis van het relativiteitsbeginsel? 

Onderwerpen
• onrechtmatigheid;
• samenloop met wanprestatie;
• een aantal in de rechtspraak uitgekristalliseerde onrecht-

matige daden;
• toerekening;
• relativiteit.



vulaw@vu.nl

Leerdoelen
Deze leergang zal zowel generalisten als 
specialisten helpen te bepalen waar de 
verbintenisrechtelijke crux van het pro-
bleem zit, welke instrumenten er zijn om 
de cliënt verder te helpen en hoe de 
oplossing in de praktijk vorm gegeven 
moet worden. Of het nu gaat om de toe-
passelijke functie van de redelijkheid en 
billijkheid, de wils-vertrouwensleer, de 
toepasselijke uitlegregel, de maatstaf 
voor schaderekening: de verbintenisrech-
telijke leerstukken zijn voor elk type prak-
tijk relevant. 

Hoeveel tijd kost het?
In twee maanden tijd volgt u zes colleges 
van drie uur verdeeld over zes dagen. U 
bereidt zich hierop voor door de vaklitera-
tuur over het te behandelen onderwerp te 
lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer 
drie tot vier uur per college.  

Onderwijsvorm
Het onderwijs bestaat uit een behandeling 
van de theorie gecombineerd met toepas-
sing daarvan in de praktijk. Het onderwijs 
vindt plaats in de vorm van een hoorcol-
lege met werkgroep-elementen. Dit bete-
kent dat tijdens de colleges een actieve 
deelname van de cursisten gestimuleerd 
en verwacht wordt.  

De hoofddocent heeft overzicht over alle 
colleges, waardoor steeds wordt toege-
zien op de samenhang en de beknoptheid 
van de verschillende colleges. Bij elk col-
lege staat de interactie tussen de docent 
en de cursist en tussen de cursisten 
onderling centraal. Er worden meerdere 
casussen besproken waarin alle juridi-
sche omstandigheden aan bod komen,  
die typerend zijn voor het verbintenissen-
recht. 

Wanneer krijgt u uw certificaat 
en opleidingspunten?
Aan de leergang Verbintenissenrecht is 
geen examen verbonden. Cursisten ont-
vangen na afloop een certificaat van deel-
name indien zij ten minste vier van de zes 
bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. 
Volgt u de leergang voor de punten van de 
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)? 
Dan krijgt u met uw certificaat 18 PO 
punten indien u alle colleges heeft 
gevolgd. (U krijgt het aantal PO punten, 
voor alle college-uren die u aanwezig bent 
geweest).

Welke vakliteratuur hebt u nodig?
U ontvangt alle noodzakelijke vaklitera-
tuur van de VU Law Academy. 

Wat kost de leergang?
De prijs van deze leergang staat vermeld 
op www.vulaw.nl. Deze is inclusief cur-
susmateriaal en consumpties. De oplei-
dingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

Overige informatie
Voor overige informatie zie www.vulaw.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen 
020-5986255

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:

T  020 5986255
W  WWW.VULAW.NL
E  VULAW@VU.NL
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De leergang Verbintenissenrecht van de VU Law Academy voldoet wat mij betreft 
zeker aan de verwachting van de praktijkjurist die zijn theoretisch kader wil opfris-
sen, maar dan zodanig dat de opfrisbeurt niet alleen een theoretische exercitie wordt 
en dus relatie houdt met het praktijk kader. 

Professor Smeehuijzen is er wat mij betreft goed in geslaagd om karakter en kern- 
leerstukken uit het Verbintenissenrecht overzichtelijk en aantrekkelijk aan te bieden 
voor de praktijkjurist.
Aan de hand van kernbegrippen en -leerstukken, wet en bijbehorende rechtspraak 
werd duidelijk dat kennis van de basis van de kernleerstukken en oefening in  
‘denkroutes’  een blijvend inspirerende benadering is om het Verbintenissenrecht  
te benaderen en te beoefenen. Vrijheid in gebondenheid blijft zo de aantrekkelijke 
richtlijn voor de beoefening van dit koninklijke rechtsgebied.
 
Hulde dus voor een professionele, verfrissende en motiverende 
leergang. 
Bovendien: niet te kort en niet te lang en op tijdstippen dat je  
je praktijk die dag ook nog kan uitoefenen. De schriftelijke 
informatie tenslotte is achteraf ook goed te raadplegen.

mr. Jop de Groen, JPJ Consult bedrijfsjuridisch advies Baarn
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https://www.rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/juridisch-pao-leergangen/verbintenissenrecht/index.aspx
https://www.rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/juridisch-pao-leergangen/verbintenissenrecht/programma/index.aspx
https://fd20.formdesk.com/vuamsterdam/inschrijfformulier_leergangen_VU_Law_Academy/?get=1&sidn=ce40b8a9ea6d4ef5a2197365a72ed01f
https://www.linkedin.com/in/vu-law-academy-vrije-universiteit-amsterdam-a067a433/?locale=nl_NL
https://www.facebook.com/VU-Law-Academy-juridisch-PAO-217411409028349/

