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Inleiding 

De opzet van dit proefschrift is - anders dan de omvang - bescheiden. Toen ik met 
mijn onderzoek begon, hoopte ik het vraagstuk 'overeenkomst en derden' met een 
algemene theorie te kunnen oplossen. Inmiddels ben ik tot de slotsom gekomen dat 
het geen zin heeft naar een dergelijke theorie te streven. De onderwerpen die tot het 
vraagstuk behoren, verschillen daarvoor te veel van karakter. Een theorie die al deze 
onderwerpen omvat, moet als gevolg daarvan zo abstract zijn, dat zij nietszeggend 
wordt. 

Mijn bedoeling is thans in dit boek te analyseren uit welke deelvragen het vraag
stuk 'overeenkomst en derden' bestaat en vervolgens te schetsen hoe men deze 
deelvragen kan oplossen. De hoofdlijn van mijn betoog is theoretisch-dogmatisch. 
Ik heb het boek evenwel niet volgens een eigen theoretisch systeem opgezet, maar 
heb deze hoofdlijn verweven met een behandeling van onderwerpen die men door
gaans tot het vraagstuk 'overeenkomst en derden' rekent. Daarmee heb ik willen 
bereiken dat het boek ook van belang kan zijn voor de rechtspraktijk. 

Het uitgangspunt van mijn beschouwingen is dat de verhouding tussen een 
overeenkomst en derden wordt beheerst door het beginsel van de relativiteit van de 
contractswerking. Volgens dit beginsel strekt de verbindende kracht van een 
overeenkomst zich slechts uit tot partijen. Derden kunnen aan een overeenkomst 
geen rechten ontlenen; evenmin kan een overeenkomst derden verplichtingen 
opleggen. 

Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking ziet op de verbindende 
kracht van de overeenkomst als bron van verbintenissen. Het gaat daarbij om de vraag 
of degenen die een overeenkomst sluiten daardoor rechten en verplichtingen in het 
leven kunnen roepen voor anderen. Tot dit vraagstuk behoren onderwerpen als de 
(middellijke) vertegenwoordiging, het derdenbeding en de werking van contractuele 
verweermiddelen ten gunste en ten laste van derden. Het beginsel van de relativiteit 
van de contractswerking is, als complement van het beginsel van de verbindende 
kracht van de overeenkomst, terug te voeren tot een van de grondbeginselen van het 
contractenrecht: het autonomiebeginsel {hoofdstuk 1). 

Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking staat er niet aan in de 
weg dat tussen partijen en derden rechten en verplichtingen ontstaan indien daar
voor een andere grondslag dan de betrokken overeenkomst valt aan te wijzen. Naast 
de wet kan ook het ongeschreven recht zodanige grondslag bieden: ik sluit mij in dit 
proefschrift aan bij de opvatting dat op grond van redelijkheid en billijkheid dan wel 
de normen van de maatschappelijke betamelijkheid tussen partijen en bij hun 
overeenkomst betrokken derden verbintenissen kunnen ontstaan. Daardoor is het 
niet nodig ten behoeve van de uitbreiding van de contractswerking ook het partijbe-
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grip uit te breiden. De wettelijke regeling van aspecten van middellijke vertegen
woordiging (artt. 7:419-421)' erkent dit. 

In veel gevallen kan, zo zal ik verdedigen, de uitbreiding van de contractswer
king tot derden (mede) steunen op het autonomiebeginsel. Partijen en derden zijn 
voor deze uitbreiding dan zelf verantwoordelijk, zodat er weinig bezwaar tegen 
bestaat. In andere gevallen kan de uitbreiding van de contractswerking slechts steu
nen op normen die het autonomiebeginsel doorkruisen. Veelal zal het stelsel van het 
recht zich evenwel tegen deze doorkruising verzetten (hoofdstukken 2 en 3). 

Ik merkte hiervoor op dat het beginsel van de relativiteit van de contractswerking 
ziet op de relativiteit van de overeenkomst als bron van verbintenissen. Ten onrechte 
rekent men tot de werkingssfeer van het beginsel vaak vraagstukken die betrekking 
hebben op een geheel andere kwestie, te weten de positie van derden ten opzichte 
van verbintenissen die reeds uit een overeenkomst zijn ontstaan. Een voorbeeld daarvan is 
het vraagstuk van de onrechtmatigheid van het profiteren van wanprestatie. Omdat 
verbintenissen uit overeenkomst in dit opzicht niet principieel verschillen van 
verbintenissen uit andere bron, betreft deze kwestie in wezen niet de verhouding 
van derden tot een overeenkomst, maar, meer in het algemeen, de positie van der
den ten opzichte van verbintenissen.2 Zij strekt zich uit tot het onderscheid tussen 
absolute en relatieve rechten. 

Hoewel het onderscheid tussen absolute en relatieve rechten dus eigenlijk 
buiten het bestek van dit proefschrift valt, acht ik het zinvol er enkele opmerkingen 
over te maken. Deelaspecten van dit onderscheid die de verhouding tussen overeen
komst en derden in het bijzonder raken, komen in de hoofdstukken 4 en 5 nader 
aan de orde. 

Absolute rechten zijn de rechten die men kan handhaven tegen een ieder. De 
absoluut gerechtigde heeft met betrekking tot het object van zijn recht exclusieve 
bevoegdheden. Dat betekent onder meer dat hij een absoluut recht met betrekking 
tot een goed mede kan handhaven tegen de opvolgend rechthebbende op dat goed 
(in de terminologie naar het oude BW: dat het recht zaaksgevolg heeft) en dat, waar 
absolute rechten niet naast elkaar uitgeoefend kunnen worden, de bevoegdheden 
van de gerechtigde tot het oudste recht prioriteit hebben. Door de exclusiviteit van 
de eraan verbonden bevoegdheden zijn absolute rechten uit hun aard schaarse 
goederen. 

Relatieve rechten zijn de rechten die men slechts tegen een bepaalde persoon kan 
handhaven (vorderingen). Zij geven recht op een door een ander te verrichten 
prestatie. Het recht op die prestatie heeft geen exclusief karakter. Relatief gerech
tigden staan in hun onderlinge verhouding gelijk. Daardoor zijn relatieve rechten 
niet uit hun aard schaarse goederen: een relatief recht op een prestatie kan meerdere 

1. Artikelnummers zonder toevoeging verwijzen naar het Burgerlijk Wetboek (BW). 
2. In deze zin ook Staudinger/J. Schmidt (1995), Einl. 433 zu §§ 241 ff. 
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malen w o r d e n ver leend, ook al kan die prestat ie zelf maa r eenmaal w o r d e n verricht . 

Z o kan i emand zijn huis m e e r d e r e ma len verkopen , al kan hij he t slechts eenmaal 

overdragen. 

Het onderscheid tussen absolute relatieve rechten gaat dogmatisch (niet historisch) vooraf 
aan dat tussen goederenrechtelijke (zakelijke) rechten en persoonlijke rechten. Goederen-
rechtelijke (zakelijke) rechten zijn eenvoudigweg de absolute rechten met een goed als 
object. De absolute rechten op immateriële goederen (merkrecht, octrooirecht etc.) zijn in 
het bijzonder interessant, omdat zij zich, evenmin als het eigendomsrecht, zinvol laten 
herleiden tot een relatie van persoon tot persoon en omdat, in samenhang daarmee, ook bij 
deze rechten de universele respectplicht een belangrijke functie vervult. Men kan zich met 
het oog daarop afvragen of het zinvol is om, zoals Rank-Berenschot in haar proefschrift 
heeft gedaan,3 de beperkte rechten als aparte categorie van absolute rechten te herleiden tot 
een door eigendom gekwalificeerde obligatoire gebondenheid. Naast het eigendomsrecht 
(in haar visie: een heerschappijrelatie van persoon tot zaak) staan dan immers nog de 
absolute rechten op immateriële goederen (de heerschappijrelatie van een persoon tot een 
immaterieel goed). 

Rank-Berenschot verwijdert mijns inziens ten onrechte het object als onderwerp van 
het absolute recht. Daardoor kan zij stellen dat niet valt in te zien waarom in faillissement 
de verplichting van de failliet tot het verschaffen van het genot van een erfdienstbaarheid 
zich principieel onderscheidt van een onderhoudsverplichting in verband met diezelfde 
erfdienstbaarheid. Dat valt mijns inziens wel degelijk in te zien: de gerechtigde tot een 
erfdienstbaarheid kan het genot daarvan hebben zolang het object van dat recht blijft 
bestaan. Met de boedel heeft hij in dat verband niets te maken. Daarentegen impliceert de 
onderhoudsverplichting - even afgezien van de mogelijkheid dat de gerechtigde zich 
terzake als separatist op het belaste goed zou mogen verhalen - een prestatie ten laste van de 
boedel. Als gevolg daarvan zal over de rang van het recht op de prestatie moeten worden 
beslist. 

In dit verband moet ik nog een terminologische opmerking maken. De begrippen 
'goed' en 'zaak' gebruik ik in hun huidige betekenis (art. 3:1 en 2), ook bij de analyse van het 
vóór 1992 geldende recht (zie evenwel nader nr. 190).5 Ter compensatie, en uit esthetische 
overwegingen, gebruik ik hierna begrippen als 'zakelijk recht' en 'zaaksgevolg' in hun oude 
betekenis, waar ik thans over 'goederenrechtelijk recht' en 'goedsgevolg' zou moeten 
spreken. Voorts veroorloof ik mij de vrijheid de termen 'de eigenaar van een goed' en 'de 
eigendom van een goed' te gebruiken. 

Z o w e l absolute rech ten als relatieve rech ten zijn ve rmogensbes t andde len . Absolute 

rech ten o n t l e n e n h u n ve rmogenswaarde aan h u n object. In die zin is o o k h u n 

waarde absoluut . Een hypo theekrech t op een huis is (maximaal) waard wat het huis 

als verhaalsobject waard is, een m e r k r e c h t is waard wat het m e r k w a a r d is. 

3. Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht (diss. Leiden 1992). 
4. Over de scheidslijn (diss. 1992), p. 143. 
5. Zie voor de toelaatbaarheid hiervan Theo Veen, Met dank aan Du Perron, Over terminologie, 

begripsvorming en het vermijden van anachronistische redeneringen in het rechtshistorisch bedrijf (oratie 
UvA 1996), Zwolle 1996. 
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Het relatieve recht is een band tussen twee vermogens. Tegenover het actief (de 
vordering) in het vermogen van de gerechtigde staat een passief (de schuld) in het 
vermogen van de schuldenaar. De vermogenswaarde van relatieve rechten is daar
door relatief: zij hangt af van de waarde van de prestatie waarop het recht betrekking 
heeft én van de mate waarin waarschijnlijk is dat die prestatie daadwerkelijk verricht 
zal worden. Dit wordt duidelijk wanneer een schuldenaar niet in staat is om aan al 
zijn verplichtingen te voldoen. Uitgangspunt is dan dat de schuldeisers het tekort in 
de boedel moeten dragen naar evenredigheid van de omvang van hun vorderingen. 
Elke vordering op deze schuldenaar vermindert volgens dit uitgangspunt met 
hetzelfde percentage van haar oorspronkelijke waarde. Voorrang en voorrechten 
doorbreken deze gelijkheid in verhaalspositie (art. 3:277 e.V.). 

Het absolute recht en het relatieve recht zijn juridische constructies met ieder 
een eigen functie. Absolute rechten zijn veelal statisch van aard. Zij beschermen de 
persoon en vormen de kern van het vermogen. Belangrijke uitzondering daarop zijn 
absolute rechten op consumptiegoederen. Deze dienen juist als vergunning tot 
verbruik daarvan. 

Relatieve rechten hebben doorgaans een dynamisch karakter. Zij dienen onder 
meer om de toekomstige herverdeling van absolute rechten te regelen, om tijdelijke 
of eenvoudig opzegbare gebruiksrechten in het leven te roepen en om prestaties te 
verwerven die geen onderwerp van een absoluut recht kunnen zijn. Diensten zijn 
daarvan het belangrijkste voorbeeld. 

Veel rechten kan men zich zowel absoluut als relatief voorstellen. Het recht een 
woning gratis te bewonen is als relatief recht bruikleen, als absoluut recht het recht 
van gebruik en bewoning. Het voorstellingsvermogen kent echter grenzen. Het 
spreekt voor zich dat een relatief recht zonder schuldenaar ondenkbaar is. Eveneens 
ondenkbaar is een absoluut recht zonder specifiek object - hetzij een goed, hetzij 
een concreet omschreven aan de gerechtigde of gerechtigden voorbehouden hande
ling. 

Bij dat laatste kan men denken aan handelingen als het vervaardigen of invoeren van 
bepaalde zaken, het jagen op bepaald wild en het winnen van bepaalde grondstoffen. 

Waar een dergelijk object ontbreekt, is er geen aanknopingspunt voor de exclusi
viteit van de bevoegdheden van de gerechtigde. Wel kan soms het ene object - door 
middel van zaaksvervanging en tracing - het andere als onderwerp van een absoluut 
recht vervangen. Zo kan ik een absoluut recht hebben op een schilderij dat aan 
iemand anders toebehoort, op de vordering die de eigenaar als gevolg van het teniet
gaan van dat schilderij op een verzekeraar verkrijgt en op het kastje dat hij met de 
opbrengst van die vordering aanschaft. Doch ik kan geen absoluut recht op ƒ 100,— 
hebben, tenminste indien dit bedrag niet op enigerlei wijze in een object (een biljet, 
een zak munten) is vervat. Zelfs als ik het recht op ƒ 100,— in zoverre concretiseer, 
dat het gaat om ƒ 100,— te betalen door A, kan het maximaal de hoogste voorrang op 
uitkering van ƒ 100,— uit de boedel van A inhouden. 
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Het is, binnen de geschetste grenzen, een kwestie van ordening of men rechten 
slechts in relatieve vorm of mede in absolute vorm wil toelaten. Zo sluit het BW een 
absolute vorm van het recht op arbeid uit. De geschiedenis heeft geleerd dat deze 
vorm van het recht op iemands arbeidsprestatie niet onbestaanbaar is. 

De vragen op welke wijze men rechten in de absolute vorm kan vestigen en hoe 
men deze kan overdragen, hebben eveneens een ordeningskarakter. Een uitzonde
ring moet men daarbij maken voor het publiciteitsvereiste. De billijkheid eist dat 
men kan weten welke rechten men heeft te respecteren. Het absolute recht, dat 
tegen een ieder werkt, moet derhalve in beginsel voor een ieder kenbaar zijn. In 
beginsel, want reeds de beperkingen gesteld aan de derdenbescherming bij de ver
krijging van goederen wijzen uit dat het niet wenselijk is het publiciteitsvereiste 
zonder uitzonderingen te handhaven. 

Tussen het zuiver absolute recht en het zuiver relatieve recht liggen rechtsfigu
ren met een gemengd karakter. Relatieve rechten met zaaksgevolg (huur, pacht, 
kwalitatieve verplichtingen ex art. 6:252) zijn daarvan het belangrijkste voorbeeld. 
Een ander voorbeeld is de gelding van een afgezwakte vorm van het pnoriteitsbe-
gmsel bij botsende rechten op levering (art. 3:298). 

Ik acht het, anders dan Rank-Berenschot in haar proefschrift, niet zinvol hier 
van de verabsolutering van het relatieve recht of van de relativering van het absolute 
recht te spreken. Absoluut recht en relatief recht zijn juridische begrippen die zich 
niet laten relativeren respectievelijk verabsoluteren. Het is duidelijker om te zeggen 
dat rechten zich in de praktijk vaak als een mengvorm met absolute en relatieve 
trekken voordoen - hetgeen Rank-Berenschot ongetwijfeld ook heeft bedoeld. 

Uit de aard van een relatief recht volgt dat derden niet gehouden zijn tot nako
ming van de corresponderende verplichting. Derden kunnen relatieve rechten 
echter niet negeren. Als vermogensrechten maken relatieve rechten deel uit van het 
rechtsverkeer en zijn zij aan derden tegenwerpelijk.6 Een facet daarvan is dat het 
recht vorderingsrechten tegen bepaalde vormen van aantasting door derden 
beschermt. Omdat de kwestie van de tegenwerpelijkheid in de praktijk vooral 
verbintenissen uit overeenkomst betreft, verdient zij in het bestek van dit boek 
bespreking (hoofdstuk 4). 

Hiervoor merkte ik op dat relatieve rechten en absolute rechten dogmatische 
constructies zijn en dat een rechtsstelsel tussenvormen van de beide typen rechten 
kan erkennen. Een belangrijke verschijningsvorm daarvan zijn naar Nederlands 
recht de kwalitatieve rechten en verplichtingen. Traditioneel neemt men aan dat de 
verbindende kracht van de overeenkomst zich bij dit type rechten en verplichtingen 
uitstrekt tot derden: de opvolgers in de eigendom van het goed waarop het recht of 
de verplichting betrekking heeft. Omdat het kwalitatieve karakter van de betrokken 
rechten en verplichtingen (mede) wordt bepaald door de overeenkomst waaruit zij 
zijn ontstaan, lijkt deze beschouwingswijze op het eerste gezicht gerechtvaardigd. Ik 

Zie over de term 'tegenwerpelijk' nr. 115. 
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zal evenwel betogen dat kwalitatieve rechten en verplichtingen in de meeste gevallen 
geen uitzondering vormen op de relativiteit van de overeenkomst als bron van ver
bintenissen (hoofdstuk 5). 

Daarmee verlaten wij de aspecten van het vraagstuk 'overeenkomst en derden' die 
nauw verbonden zijn met het onderscheid tussen absolute en relatieve rechten. Het 
volgende onderwerp is het gegeven dat partijen bij het uitvoeren van hun - al dan 
niet contractuele - verbintenissen rekening dienen te houden met daarbij betrokken 
belangen van derden. Daaraan is niets opmerkelijks: het is een voorbeeld van de 
toenemende mate waarin eenieder in het maatschappelijk verkeer zijn gedrag mede 
door niet absoluutrechtelijk beschermde belangen van anderen moet laten bepalen. 
De relativiteit van de contractswerking kan echter in het geding komen wanneer 
men met een overeenkomst verbonden belangen van derden te snel bescherming 
verleent (hoofdstuk 6). 

Indien een partij onrechtmatig handelt jegens een derde door diens met haar 
overeenkomst verbonden belangen te schaden, rijst vervolgens veelal de vraag of zij 
zich tegenover die derde kan beroepen op contractuele verweermiddelen. Volgens 
het beginsel van de relativiteit van de contractswerking moet het antwoord op deze 
vraag - in beginsel - ontkennend luiden. Soms zal doorwerking van contractuele 
verweermiddelen ten laste van de derde echter kunnen steunen op het samenstel 
van autonomiebeginsel en vertrouwensbeginsel. In een groot aantal andere gevallen 
zal het verkeersbelang doorkruising van het autonomiebeginsel, en daarmee van de 
relativiteit van de contractswerking, eisen (hoofdstuk 7). 

Mijn beschouwingen zijn niet beperkt tot het hedendaagse Nederlandse recht. Ik 
heb ernaar gestreefd het inzicht in het vraagstuk 'overeenkomst en derden' op een 
meer theoretisch niveau te vergroten. Desondanks heeft dit boek, anders dan eerst 
de bedoeling was, geen rechtshistorisch en evenmin een rechtsvergelijkend karakter. 
Van rechtshistorische en rechtsvergelijkende gegevens heb ik alleen gebruik gemaakt 
waar dit wenselijk was om mijn uiteenzetting te illustreren ofte verduidelijken. Zo 
bevat het hoofdstuk over de kwalitatieve rechten en verplichtingen (hoofdstuk 5), 
als restant van een vroeger 'historisch deel', een omvangrijke uiteenzetting van de 
19e-eeuwse rechtspraak, daar deze tot een beter inzicht in die kwestie kan bijdragen. 

De reden van de genoemde beperking is zeker niet dat ik rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend onderzoek naar het vraagstuk 'overeenkomst en derden' zinloos 
zou achten. Binnen het bestek van het boek dat ik wilde - en kon - schrijven was 
voor nadere beschouwingen echter geen plaats. Daarbij komt dat ik ervan overtuigd 
ben dat een gedegen rechtshistorische en rechtsvergelijkende studie naar de kwestie 
'overeenkomst en derden' in het algemeen, juist vanwege de veelomvattendheid van 
dit onderwerp, slechts in, liefst internationale, samenwerking kan geschieden. Ik 
hoop dat mijn onderzoek daaraan een bijdrage kan zijn. 
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Over de verhouding tussen overeenkomst en derden is reeds zoveel geschreven, dat 
ik mijn boek gemakkelijk enkel met voetnoten had kunnen vullen. Ik heb reeds 
daarom geen poging gedaan naar volledigheid te streven. Waar mogelijk heb ik 
verwezen naar gangbare handboeken, die een beter overzicht bieden, mede omdat 
zij bij de tijd worden gehouden. Naar losbladige werken heb ik doorgaans slechts 
een verwijzing opgenomen als niet uit het verband van de tekst direct duidelijk was 
bij welk wetsartikel de lezer dergelijke werken zou moeten opslaan. 




