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Inleiding 5

Inleiding

Engeland is wat betreft zijn rechtssysteem een buitenbeentje in 
Europa: het land hoort niet bij de civil law-familie, de familie waartoe 
de rechtssystemen van bijna alle andere Europese landen behoren. 
Engeland heeft al sinds de 11e eeuw een rechtssysteem dat wordt 
aangeduid als de ‘common law’ omdat het toen als gemeenschappe-
lijk recht voor het hele koninkrijk ging gelden. Schotland hoorde daar 
toen niet bij en heeft dan ook een eigen rechtssysteem ontwikkeld dat 
onder invloed stond van het in Frankrijk geldende recht. De Engelse 
common law werd gebruikt, net als het Romeinse recht in de tijden 
vóór de grote codifi caties in de landen op het Europese continent, als 
het recht dat binnen een bepaald gebied waar meerdere, lokale 
rechtsstelsels van toepassing zijn als gemeenschappelijk (‘common’) 
recht kan gelden. 

In de 15e eeuw ontstond in Engeland naast de common law een 
tweede rechtsstelsel, aangeduid als ‘equity’. Equity is bedoeld om de 
common law aan te vullen en eventueel te corrigeren. De common 
law werd vaak star gevonden en de uitspraken waartoe de common 
law-regels soms leidden, werden als niet billijk (‘equitable’) ervaren. 
In de 19e eeuw zijn de common law-rechtbanken en de equity-
rechtbanken offi cieel opgegaan in een en hetzelfde systeem, maar in 
het materiële recht bestaat er nog steeds onderscheid tussen 
rechtsmiddelen ‘at law’ (dat wil zeggen onder common law), 
bijvoorbeeld recht op schadevergoeding, en ‘equitable’ 
rechtsmiddelen, bijvoorbeeld recht op nakoming. 

De common law en de daaraan gekoppelde equity is als rechts-
systeem naar de voormalige Engelse koloniën geëxporteerd, 
waaronder de meeste staten van de Verenigde Staten, en is ook na de 
dekolonisatie in een groot aantal landen nog steeds toepassing.

In de literatuur wordt vaak de term Anglo-Amerikaans recht gebruikt 
wanneer bepaalde juridische concepten en rechtsfi guren uit de 
common law en equity worden besproken.
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Deze nascholing is opgedeeld in de volgende blokken:

Blok A Juridische terminologie in Anglo-Amerikaanse contracten I
Blok B Juridische terminologie in Anglo-Amerikaanse contracten II
Blok C  Terminologie uit Anglo-Amerikaanse contracten in contracten naar 

Nederlands recht

Het Anglo-Amerikaanse contractenrecht verschilt in bepaalde 
aspecten fors van het Nederlandse contractenrecht. In Blok A en Blok 
B wordt dieper ingegaan op een aantal van deze aspecten omdat 
anders niet te begrijpen valt waarom bepaalde Engelse juridische 
terminologie tot misverstanden en/of problemen kan leiden wanneer 
deze gebruikt wordt in een contract dat in het Engels is opgesteld en 
waarop Nederlands recht van toepassing is. 
In Blok C wordt de Anglo-Amerikaanse terminologie die in Blok A en 
B is besproken in het perspectief van een Engelstalige overeenkomst 
naar Nederlands recht bezien. 

De afgelopen twintig jaar is er heel wat knip- en plakwerk verricht 
zonder dat de opsteller van het contract zich realiseerde dat hij op 
deze manier allerlei nieuwe rechtsfi guren in het Nederlandse recht 
introduceerde, zoals de ‘representations’ en ‘warrantees’, of 
rechtsfi guren die een ander bereik hebben dan het bereik van de 
bedoelde Nederlandse term, zoals ‘rescind’ en ‘repudiate’ voor 
ontbinden. De bekende woordenboeken zijn ook niet altijd even 
betrouwbaar als het om juridische terminologie gaat, zo geeft Van 
Dale ‘dissolve/annul/cancel’ voor het ontbinden van een 
overeenkomst terwijl dit in de context van het contractenrecht niet 
het woord is waar een Anglo-Amerikaanse jurist aan zou denken. 
De Nederlandse jurist die een contract in het Engels opstelt, moet 
zich realiseren dat gebruik van bepaalde Engelse termen tot 
verwarring kan leiden bij een common law wederpartij. 

Na het doorlopen van deze nascholing:
 ●  weet u wat de betekenis is van bepaalde terminologie in 

Engelstalige contracten naar Anglo-Amerikaans recht;
 ●  weet u waarom het verwarrend of zelfs misleidend is bepaalde 

Anglo-Amerikaanse terminologie in Engelstalige contracten naar 
Nederlands recht te gebruiken;

 ●  heeft u meer inzicht in de te gebruiken terminologie wanneer u 
een contract in het Engels opstelt.

Dit nascholingsprogramma is in drie gedeelten, Blok A, B en C, door 
te werken. U zult voor de blokken A en B circa twee uur nodig 
hebben en voor blok C één uur. Mogelijk beklijft de stof beter als u 
het programma in gedeelten doorwerkt.

 ■ Doelstellingen

 ■ Opmerking
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U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
heeft beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Marja Slager is zowel anglist als jurist en heeft zich de afgelopen 
jaren gespecialiseerd in juridische terminologie in het Engels. Zij 
doceert de vakken Legal English en English Legal Terminology aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Amsterdam. 
Ook geeft zij lezingen en cursussen Juridisch Engels bij advocaten-
kantoren en voor juridische afdelingen van overheids instellingen. 
Daarnaast is zij beëdigd tolk-vertaler. 

 ■ Criteria toets

 ■ Over de docent
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Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van dit onderwerp, kunt u 
vrijblijvend de pre-toets maken.

1 Het woord ‘consideration’ gebruikt in een contractrechtelijke context, 
bijvoorbeeld ‘a consideration that is explicitly stated in an instrument’ 
betekent:

A bepaling
B prestatie
C overweging
D afweging

2 In een Engelstalig contract naar Nederlands recht komt nogal eens een 
‘entire agreement clause’ voor. Welke stelling is juist?

A Op grond van een ‘entire agreement clause’ in een Engelstalig contract 
naar Nederlands recht zijn voorgaande afspraken tussen partijen niet 
langer afdwingbaar. 

B Een ‘entire agreement clause’ in een contract naar Anglo-Amerikaans 
recht kan op grond van ‘reasonableness and fairness’ door de rechter 
buiten werking worden gesteld.

C Een ‘entire agreement clause’ heeft in het Anglo-Amerikaanse recht 
een ander bereik dan deze in het Nederlandse recht toebedeeld heeft 
gekregen. 

D De Hoge Raad heeft bepaald dat een ‘entire agreement clause’ buiten 
toepassing kan worden gelaten in een Engelstalig contract naar 
Nederlands recht.

3 Welk Nederlandse woord komt het dichtst bij de betekenis van het Engelse 
woord ‘warranties’ in het volgende artikel?

All other warranties, conditions and representations, …are hereby superseded, 
excluded and disclaimed. 
A voorwaarden
B afspraken
C garanties
D verklaringen
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4 U komt in een Anglo-Amerikaans contract de volgende zinsnede tegen:

…the Company shall be entitled to seek and obtain injunctive or other equitable 
relief…
Hoe interpreteert u dit?
A ‘Company’ is onder meer gerechtigd nakoming en/of schadevergoeding 

te vorderen.
B ‘Company’ is onder meer gerechtigd een kort geding aan te spannen 

waarin schadevergoeding wordt gevorderd.
C ‘Company’ is onder meer gerechtigd om de overeenkomst door de 

rechter te laten ontbinden.
D ‘Company’ is onder meer gerechtigd om de rechter te verzoeken een 

verbod op te leggen.

5 In een Anglo-Amerikaanse ‘force majeure’-clausule vindt u gewoonlijk:

A voorbeelden van wat partijen als overmachtssituaties zien op grond 
waarvan zij de overeenkomst kunnen ontbinden

B wat partijen als gebeurtenissen beschouwen die hun de mogelijkheid 
bieden de overeenkomst als beëindigd te beschouwen

C voorbeelden van wat partijen expliciet uitsluiten als gebeurtenissen naar 
aanleiding waarvan zij de overeenkomst kunnen ontbinden

D een lijst van gebeurtenissen die voor partijen niet als 
overmachtssituaties gelden

6 Een Anglo-Amerikaans boetebeding (‘penalty clause’) is:

A niet afdwingbaar, het is aan de rechter te bepalen of de boete opgelegd 
mag worden

B in vrijwel alle opzichten vergelijkbaar met een Nederlands boetebeding
C het deel van de ‘liquidated damages clause’ waarin wordt bepaald wat 

de boete is
D hetzelfde als een ‘liquidated damages clause’

7 Hebben de woorden ‘guarantee’ en ‘warrant’/‘warranties’ zoals in deze 
(vertaalde) clausules naar Nederlands recht in een clausule naar Anglo-
Amerikaans recht eveneens de betekenis garanderen/garanties?

Client shall at all times guarantee the correctness, completeness and consistency 
of any information, specifi cations and designs submitted to Supplier.
Supplier warrants that it shall perform the Services in good faith and with 
due professional care. Supplier disclaims all other warranties, either express or 
implied.
A Ja, zowel ‘guarantee’ als ‘warrant’ betekent in deze context garanderen; 

‘warranties’ zijn de garanties die ten aanzien van de diensten worden 
verstrekt.

B Ja, zowel ‘guarantee’ als ‘warrant’ betekent in deze context garanderen; 
‘guarantee’ is het Brits-Engelse woord en ‘warrant’/‘warranties’ zijn 
Amerikaans-Engelse woorden. 
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C Nee, ‘guarantee’ betekent in deze context weliswaar hetzelfde als 
‘warrant’ (alleen verschil in spelling tussen Brits-Engels en Amerikaans-
Engels), maar ‘warranties’ moet worden geïnterpreteerd als de 
verplichting om de diensten te verlenen als aangegeven.

D Nee, ‘guarantee’ kan in het Anglo-Amerikaanse recht wat anders 
betekenen dan ‘warrant’, daarnaast is een ‘warranty’ hier een belofte ten 
aanzien van de kwaliteit van de diensten. 

8 Wat betekent ‘indemnify and hold harmless’ in de volgende zinsnede:

The Contractor shall indemnify and hold harmless the Subcontractor, its…, 
against…
A ‘Indemnify’ betekent vrijwaren en ‘hold harmless’ betekent 

schadeloosstellen.
B De combinatie ‘indemnify and hold harmless’ betekent vrijwaren; beide 

woorden moeten worden genoemd.
C ‘Indemnify’ is vrijwaren en in deze combinatie houdt ‘hold harmless’ de 

verplichting in eventuele schade te vergoeden.
D ‘Indemnify’ en ‘hold harmless’ hebben dezelfde betekenis, het gaat hier 

om een tautologie. 

9 Hoe ‘vertaalt’ u het Nederlandse woord ‘ontbinden’ het zuiverst in een 
contract dat u in het Engels opstelt?

A terminate with immediate effect by notifying the other person
B terminate by serving notifi cation of termination
C terminate for imputable failure to meet an obligation
D terminate for breach

10 Wat betekent het woord ‘misrepresentation’ in de volgende zinsnede?

…the Seller shall, immediately after having become aware of that Breach, 
inform the Purchaser of the actual situation in full and without any 
misrepresentation, with reference to those Seller’s Warranties.
A onjuiste mededeling
B mededeling gedaan zonder daartoe bevoegd te zijn
C terughoudendheid
D voorbehoud
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Blok A Juridische terminologie in Anglo-Amerikaanse 
contracten I

A1 Opstellen van contracten in het algemeen

Voor specifi eke terminologie aan bod komt, eerst enige algemene 
uitgangspunten en principes van het Anglo-Amerikaanse contract en-
recht.

Het Anglo-Amerikaanse recht kent geen algemeen principe van 
redelijkheid en billijkheid. De Engelse term ‘equity’, die soms 
on terecht als vergelijkbaar met redelijkheid en billijkheid wordt 
gezien, betekent weliswaar ‘billijkheid’, maar is de aanduiding voor 
het rechtssysteem waarop een partij terug kan vallen als hem op 
grond van de common law geen billijke rechtsmiddelen ter 
beschikking staan. Voorbeelden van ‘equitable remedies’ zijn 
nakoming (‘specifi c performance’), schadeloosstelling (‘indemnity’) 
en een rechterlijk bevel (‘injunctive relief’) (zie B4).

1  Customer shall be entitled to equitable relief in a court including, but not 
limited to injunctive relief necessary to cure the violation, in addition to 
the rights provided in Paragraph 20.

2  Such injunctive relief shall be in addition to, and in no way in limitation 
of, any and all other remedies the Disclosing Party shall have at law and 
in equity for the enforcement of those covenants and provisions.

In het Amerikaanse recht bestaat er op grond van de Uniform 
Commercial Code (UCC) een verplichting voor partijen om naar ‘good 
faith and unconscionability’ te handelen bij het aangaan van een 
overeenkomst die onder de UCC valt, maar het is geen algemeen 
beginsel en heeft zeker niet het bereik dat de redelijkheid en 
billijkheid heeft. Dit beginsel van ‘good faith’ speelt in het Engelse 
recht bij het aangaan van een overeenkomst nauwelijks een rol.

Het zal iedereen die een Anglo-Amerikaans contract heeft gezien 
duidelijk zijn dat de common law-jurist veel gedetailleerder 
formuleert dan een Nederlandse jurist zou doen. Allerlei zaken die in 
een Nederlands contract niet hoeven te worden opgenomen, komen in 
een Anglo-Amerikaans contract ter sprake. Reden hiervoor is – kort 
door de bocht – enerzijds dat er geen burgerlijk wetboek is waarin 

 ■ Redelijkheid en 
billijkheid

 ■ Voorbeeld

 ■ Formulering en 
interpretatie
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algemene regels voor het contracteren zijn vastgelegd en anderzijds 
dat een Anglo-Amerikaanse rechter een contract niet mag aanvullen 
of uitleggen op een manier die verder gaat dan een strikte, taal-
kundige interpretatie. Een Anglo-Amerikaanse jurist dient dus alles 
wat van belang is in het contract zelf te zetten, hetgeen voor een 
Nederlandse jurist vaak overdreven overkomt. Ook de ‘four corners 
rule’ speelt hierbij een rol (zie A2).

1  Headings are for ease of reference only and do not affect the 
interpretation or construction of this Agreement. 

2  References to persons shall include bodies corporate, unincorporated 
associations and partnerships, in each case whether or not having a 
separate legal personality.

3  References to the word ‘include’ or ‘including’ (or any similar term) are 
not to be construed as implying any limitation and general words 
introduced by the word ‘other’ (or any similar term) shall not be given a 
restrictive meaning by reason of the fact that they are preceded or 
followed by words indicating a particular class of acts, matters or things.

4  Except where the context specifi cally requires otherwise, words 
importing one gender shall be treated as importing any gender, words 
importing individuals shall be treated as importing corporations and vice 
versa, words importing the singular shall be treated as importing the 
plural and vice versa, and words importing the whole shall be treated as 
including a reference to any part.

Hoewel er in de praktijk niet altijd een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de woorden ‘agreement’ en ‘contract’, zijn dit wel degelijk 
twee verschillende juridische concepten. Er is sprake van een 
‘agreement’ bij aanbod en aanvaarding; een ‘contract’ komt pas tot 
stand als er ook sprake is van een ‘consideration’. In het Nederlandse 
recht speelt dit onderscheid geen rol omdat het ‘consideration’-
vereiste niet geldt (zie A3). In het alledaags juridisch Engels bestaat 
het onderscheid tussen ‘agreement’ en ‘contract’ alleen nog in 
theorie; veelal hebben contracten met een ‘consideration’ als titel 
‘agreement’, te denken valt aan een ‘SPA’ (Share Purchase Agreement) 
of een ‘employment agreement’. 

In artikelen die de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten komt de 
term ‘tort’ meestal voor: ‘… arising out of … or strict liability in tort 
…’. Het Anglo-Amerikaanse recht kent een aantal specifi eke ‘torts’, er 
is dus geen algemene standaard voor wat als onrechtmatige daad 
geldt. Sommige ‘torts’ zoals ‘tresspass’ en ‘nuisance’ zijn al eeuwen 
oud; de ‘tort of negligence’ is een relatief jonge ‘tort’. In de Verenigde 
Staten is sinds het begin van de 20e eeuw een ‘breach of a duty of 
care’ grond voor aansprakelijkheid, in Engeland leidde in 1932 de 

 ■ Voorbeelden

 ■ De ‘consideration’

 ■ De ‘tort’


