
 

 

 University of Groningen

Over onwettigheid, onzedelijkheid en terugvordering
Jonkers, Tobias

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2017

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Jonkers, T. (2017). Over onwettigheid, onzedelijkheid en terugvordering: Een rechtshistorisch en
rechtsvergelijkend onderzoek naar de toelaatbaarheid van vorderingen uit onverschuldigde betaling na de
uitvoering van een nietige overeenkomst. [, Rijksuniversiteit Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/dca6c5f8-5fe3-455d-bca3-f3a162cdad4c


Stellingen: 

1. De uitvoering van een nietige overeenkomst hoort te leiden tot de toekenning van een vordering uit 

onverschuldigde betaling. Het formuleren van uitzonderingen op dit uitgangspunt is overbodig en 

leidt tot rechtsonzekerheid. 

2. De objectieve waarde van veel prestaties valt niet vast te stellen. Ook als objectieve 

waardeberekening wel mogelijk is, is de tussen partijen gemaakte prijsafspraak een beter uitgangspunt 

dan de gebruikelijke waarde van de verrichte prestatie.  

3. Pooiers, corrupte ambtenaren en onwettig handelende gemeentes kunnen wat betreft de 

terugvordering van de door hen verrichte prestaties worden gelijkgesteld. 

4. De amorele benadering in het Nederlandse terugvorderingsrecht leidt tot eerlijker resultaten dan de 

toetsing aan de hand van morele uitgangspunten. 

5. Het leerstuk van onverschuldigde betaling kan in het Nederlandse recht beter worden herdoopt tot 

onverschuldigde prestatie.  

6. De Franse combinatie van een publiekrechtelijk gedoogbeleid van bordelen en het 

privaatrechtelijke oordeel dat het sluiten van contracten met bordeelhouders in strijd met de goede 

zeden kan zijn, is een ideale voedingsbodem gebleken voor veel rechtszaken. 

7. Bij de bestudering van het recht moet begrip van de systematiek centraal staan. Alleen binnen een 

context kan op zinvolle wijze op leerstukken worden ingegaan.  

 


