
De beige Bijbel
Elk contract bevat standaardbepalin
gen: hoe regelen partijen eventue
le aansprakelijkheid, welke rech
ter is bevoegd bij een geschil? 
Hoe verwoord je deze rechten 
en plichten het best? Advocaten 
Aernoud Bourdrez en Matthijs Brons delen 
in Contract & Commentaar (Boom Juridische  
uitgevers, 2015) hun kennis.

Nederland kent geen stevige tradities voor contractenma-
kers, stelt oud-raadsheer in de Hoge Raad en contracten-

maker Coen Drion in het voorwoord bij Contract & Commentaar. 
Hier zijn, in tegenstelling tot in de Anglo-Saksische rechts-
systemen, bijvoorbeeld geen specialisaties in contract drafting. 
Ook boeken op dit gebied zijn in Nederland nauwelijks 
voorhanden. De echte contractenmakers houden ‘hun spreek-
woordelijke kaarten (en kennis) bij de borst,’ schrijft Drion. 
Wat die kaarten betreft gaan de auteurs van dit boek all-in. De 
advocaten Bourdrez en Brons leggen twintig standaardbedin-
gen op tafel en geven bij elke bepaling uitgebreid uitleg over 
hun keuzes. 
 Op de linkerpagina’s in dit boek staat telkens een artikel in 
zwarte en groene inkt; op de rechterpagina vindt de lezer een 
toelichting in dezelfde kleuren. De zwarte tekst op de rechter-
pagina correspondeert met de zwart afgedrukte onderdelen 
van de voorbeeldbepaling links. Per artikel zijn zo meerdere 
pagina’s besteed. 
 Juristen die dagelijks contracten opstellen en beoordelen 
zullen de vingerwijzingen herkennen van hun eigen prak-
tijk. Contract & Commentaar vormt voor die groep een handig 
naslagwerk; er is ook ruimte genoeg voor eigen aantekenin-
gen. Advocaten die minder ervaren in contractenwerk zijn, 
kunnen het nodige leren van Contract & Commentaar. Moet je 
nou wel of niet een entire agreement clausule opnemen? Hoe stel 
je een goed vervalbeding op? Is een survival clause wel nodig? 
De auteurs leggen ook verbanden tussen verschillende con-
tractsbepalingen bloot zoals hoe aansprakelijkheid behalve 
met een exoneratiebeding bijvoorbeeld beperkt kan worden 
in de garantiebepaling of het overmachtsartikel. Wat de stan-
daardbepalingen betreft, zou dit boek voor veel advocaten een 
plek moeten krijgen naast hun Tekst & Commentaar Burgerlijk 
Wetboek of Sdu Commentaar Vermogensrecht. Commentaar & Con-
tract vormt zo de nieuwe ‘blauwe Bijbel’, maar dan beige.

Nathalie Gloudemans-Voogd
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Echte aandacht
Geen B2B, geen B2C, maar 
Human2Human heeft de toe
komst, stelt verkooptrainer en 
coach Daniëlle de Jonge.

Hoe kun je jezelf succesvol in 
de markt zetten? Hoe zorg je ervoor 

dat je gekocht wordt? In Human2Human: de nieuwe 
klant relatie (Van Duuren Management, 2015) reikt Daniëlle 
de Jonge hulpmiddelen aan. In drie delen – ‘Klanten 
vinden’, ‘Klanten hebben’ en ‘Klanten houden’, beschrijft 
De Jonge drie kernpunten van het verkoopproces. 
 Teksten als ‘echte aandacht helpt je om je daadkrachtig 
te onderscheiden’ doen wat open-deurderig aan, maar 
voor wie zich begeeft op het gladde ijs van acquisitie, mar-
keting en sales biedt het boek een enorme hoeveelheid tips 
en tricks.

Sabine Droogleever Fortuyn

Handzame gids
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de 
WWZ (Sdu, 2015) zou op het nacht
kastje moeten liggen.

Op 1 juli trad de Wet werk en 
zekerheid (WWZ) in werking. De 

bedoeling van de wetgever is onder meer om het 
ontslagrecht eenvoudiger te maken. Of dat het geval is, 
moet blijken. In elk geval kan worden geconstateerd dat 
het procesrecht onder de WWZ complex is. Een voorbeeld: 
indien een werknemer met toestemming van het UWV 
is ontslagen, kan hij in sommige gevallen bij de kanton-
rechter om herstel vragen van de dienstbetrekking, maar 
in andere gevallen om vernietiging van de opzegging. In 
alle gevallen bestaat er de mogelijkheid van hoger beroep. 
Sommigen noemen het nieuwe systeem een lawyers para-
dise, ik denk dat de term doolhof beter passend is. In een 
doolhof heb je een gids nodig. Een dergelijke gids bieden 
mr. Vestering en mr. Wetzels. In Praktisch arbeidsprocesrecht 
onder de WWZ, een handzaam boekje, geven zij een helder 
overzicht van de procesregels binnen de WWZ. Het boekje 
verdient een plek op het nachtkastje van iedere arbeids-
rechtjurist of in elk geval een plek in zijn boekenkast.
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