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Stellingen behorende bij het proefschrift "Overeenkomst en derden" 
van CE. du Perron 

I 
Het vraagstuk "overeenkomst en derden" laat zich niet met een algemene theorie 

oplossen. 
(Dit proefschrift, inleiding en hoofdstuk 3.) 

II 
De begrippen "rechtsbetrekking" en "contractueel betrokken derde" kunnen 
- ondanks het onder I gestelde - in het algemeen een zinvolle functie vervullen als 
aanknopingspunt voor de verschillende (deel)theorieën waarmee men het vraagstuk 
"overeenkomst en derden" kan oplossen. 

(Dit proefschrift, hoofdstukken 1 en 3.) 

III 
De werking van een overeenkomst ten gunste of ten laste van een derde kan in veel 
gevallen steunen op het autonomiebeginsel en het vertrouwensbeginsel. Zij behoeft 
dan geen nadere verklaring of rechtvaardiging. 

(Dit proefschrift, hoofdstukken 1 en 3.) 

IV 
Het vraagstuk van de verhouding tussen overeenkomst en derden moet, anders dan 
veelal geschiedt, niet worden verward met dat van de verhouding tussen derden en 
verbintenissen. 

(Dit proefschrift, inleiding en hoofdstuk 4.) 

V 
Een ontbindende voorwaarde die de strekking heeft de verkrijger en diens 
rechtsopvolgers te beperken in hun bevoegdheid een - krachtens de titel waarin deze 
voorwaarde is vervat overgedragen - goed te vervreemden of te bezwaren, heeft, 
mede gelet op artikel 3:83 leden 1 en 2, niet het goederenrechtelijk effect van artikel 
3:84 lid 4. 

(Dit proefschrift, nr. 280; zie de achterzijde van de titelpagina 
van de gedrukte uitgave.) 

VI 
Doordat de vraag of al dan niet een overeenkomst is totstandgekomen naar het 
oordeel van de Hoge Raad een feitelijk karakter heeft, zal de rechtsontwikkeling wat 
betreft samenhangende rechtsverhoudingen zich in Nederland voltrekken op het 
terrein van het recht van de onrechtmatige daad. 

(Dit proefschrift, nr. 25.) 

VII 
Rechtsvergelijking ontaardt spoedig in dilettantisme. 

(Dit proefschrift.) 



VIII 
Nu het onderscheid tussen burgerlijk recht en handelsrecht uit de Nederlandse 
wetgeving is verdwenen (zo art. 107 Grondwet), dient de wet, waar zij voor 
benoembaarheid het afleggen van een examen in het burgerlijk- en handelsrecht 
vereist, aldus te worden gewijzigd, dat zij het afleggen van een examen in het 
burgerlijk recht, dan wel in het privaatrecht vereist (zie bijvoorbeeld de art. 35, 48, 64 
en 86 Wet op de rechterlijke organisatie). (Vergelijk stelling II bij het proefschrift van 
R.J.Q. Klomp: Opkomst en ondergang van het handelsrecht (UvA 1998), Nijmegen 
1998.) 

DC 
Het kerkelijk huwelijk dient, zonder dat daaraan andere dan kerkrechtelijke 
rechtsgevolgen zijn verbonden, ook zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk mogelijk 
te zijn. De artikelen 1:68 BW en 449 Sr. dienen derhalve te vervallen. 

X 
Nu de kennis van bomen, struiken en heesters van de gemiddelde inwoner van 
Nederland beperkt is (vergelijk het "taxusarrest", HR 22 april 1994, NJ 1994, 624 
m.nt. CJ.H. Brunner), dient de verjaringstermijn van de vordering tot verwijdering 
van bomen die zijn geplant met miskenning van de minimaal voorgeschreven afstand 
tot de grenslijn van art. 5:42 leden 1 en 2, ongeacht of tussen de erven een 
scheidsmuur staat, pas te gaan lopen nadat dat de beplantingen hoger zijn gaan reiken 
dan de maximaal toelaatbare hoogte van een dergelijke scheidsmuur (art. 5:42 lid 3 en 
49). (Vergelijk S.D. Lindenbergh, NTBR 1993, p. 245-246, in verband met HR 18 
december 1992, NJ 1993, 152.) 

XI 
In het belang van een behoorlijke rechtspleging dient het optreden in cassatie, althans 
in burgerlijke zaken, bij uitsluiting te worden toegestaan aan advocaten, waar ook 
gevestigd, die zich daartoe hebben gekwalificeerd door het volgen van een specifieke 
beroepsopleiding en/of het afleggen van een examen. 

XII 
Vorderingen tot het aanbieden van excuses worden in kort geding terecht afgewezen 
omdat niemand verplicht kan worden een mening uit te spreken die niet de zijne is 
en omdat excuses blijk moeten geven van een bepaalde gemoedstoestand. Op 
dezelfde gronden dient een promovendus niet verplicht te zijn in de vorm van een 
formule bij de promotie dank te betuigen. (Pres.Rb. Utrecht 14juni 1994, KG 1994, 
262; Pres.Rb. Amsterdam 24 april 1997, KG 1997, 186.) 

XIII 
Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat fietsers bij 
regen geen voorrang hebben op auto's. 
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