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Hoofdstuk 1 
Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking 

Het onderwerp van dit hoofdstuk is de vraag waarom een overeenkomst in beginsel noch ten bate 
van derden rechten in het leven roept, noch ten laste van derden verplichtingen doet ontstaan. 
Deze relativiteit van de contractswerking blijkt een verschijningsvorm te zijn van de beperkte 
verbindende kracht van de overeenkomst (§ 1). Het beginsel waarin zij is neergelegd, wortelt in 
het Romeinse recht, werd gecodificeerd als verschijningsvorm van de wilsleer, maar geldt ook als 
hetgeen wettelijke status heeft (§ 2). Het contractuele reiativiteitsbeginsel is een uitdrukking van 
het autonomiebeginsel, dat in samenhang met het vertrouwensbeginsel het contractenrecht 
beheerst (§ 3). Ook buiten het contractenrecht kunnen normen ontstaan die (mede) op het 
autonomiebeginsel steunen (§ 4). 

1 Relativiteit en verbindende kracht van de overeenkomst 

1. Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking houdt in dat een overeen
komst relatieve werking heeft: zij schept slechts verbintenissen tussen de partijen die 
haar aangaan. Derden zijn niet tot nakoming van een overeenkomst gehouden en 
kunnen evenmin op nakoming daarvan aanspraak maken. Dit volgt uit de functie 
van het contractenrecht in het rechtssysteem: het afdwingbaar maken van afspraken. 
Partijen binden zich in hun overeenkomst aan elkaar en verder strekt de verbin
dende kracht van die overeenkomst zich niet uit. Een overeenkomst geeft derden 
geen rechten omdat partijen zich jegens hen niet hebben verbonden. Zij legt op 
derden geen verplichtingen omdat dezen daarin niet hebben toegestemd. 

Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking is het complement van 
het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst. Deze twee beginselen 
drukken de negatieve en de positieve zijde uit van het grondbeginsel van het 
contractenrecht: het autonomiebeginsel. 

De verbindende kracht van de overeenkomst werd in het oude BW krachtig verwoord door 
het eerste lid van art. 1374: 'Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen 
die dezelve hebben aangegaan tot wet.' In het huidige BW is zij niet uitdrukkelijk neerge
legd; zij blijkt echter duidelijk uit de woorden van art. 6:248 lid 1: 'Een overeenkomst heeft 
niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen...'. Ik aanvaard de verbindende 
kracht hier als een gegeven en neem aan dat zij berust op de eisen van de menselijke sa
menleving. Voor beschouwingen over de grondslag ervan verwijs ik naar Asser-Hartkamp 
4-II (1997), nr. 33 e.v., i.h.b. nr. 37; Mok, Pacta sunt servanda; ja toch? (afscheidsrede 1997), 
beide met verdere verwijzingen; A. von Mehren, Int. Eue. Comp. L. VII (Contracts in general), 
ch. 1 (1982); en Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung (1996), § 24 e.v. Volgens 
het laatstgenoemde werk kan men de opvattingen over de grondslag van de verbindende 
kracht tot twee kerngedachten herleiden: 1) de rechtsorde moet de vrijheid van individuen 
beschermen en hun mogelijkheid tot zelfbeschikking begunstigen en 2) het maken van af
spraken bevordert de optimale allocatie van schaarse goederen. In beide visies dient de 
mogelijkheid de naleving van overeenkomsten in rechte af te dwingen ertoe opportunis-
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tisch gedrag van een van de partijen te voorkomen. Overigens sluiten de twee kerngedach
ten elkaar mijns inziens geenszins uit. 

2 F o r m u l e r i n g e n g e l d i n g v a n h e t b e g i n s e l 

2. Van het beginsel van de relativiteit van de con t rac t swerk ing bestaan twee 

tradit ionele fo rmule r ingen . D e ouds te is de Romeinsrechte l i jke rechtsregel alteri 

stipulari nemo potest ( n i e m a n d kan ten gunste van een ander bed ingen) . Deze heeft 

alleen be t rekk ing op de actieve zijde. 

De regel alteri stipulari nemo potest stamt waarschijnlijk uit het Romeinse procesrecht en gold 
oorspronkelijk alleen voor een stipulatio die strekte tot een geven (dare). In het Justiniaanse 
recht was hij uitgebreid tot alle verbintenissen tot presteren aan derden: alleen indien 
degene die het beding had gemaakt bij de nakoming jegens de derde een op geld waar
deerbaar belang had, was een dergelijk beding tussen partijen geldig. De derde zelf kon van 
het beding slechts in enkele gevallen met een actio utilis nakoming vorderen. De verdere 
lotgevallen van deze regel, die via Pothier, wiens beschouwingen hierna nog aan de orde 
komen, tot gevolg heeft gehad dat de geldigheid van het derdenbeding in de latere Europe
se rechtsgeschiedenis - in Nederland, evenals in Frankrijk, in afwijking van het voor het 
codificatietijdperk geldende recht - zeer is beperkt, kunnen hier buiten beschouwing 
blijven.8 

Zowe l de actieve als de passieve zijde van het beginsel k o m t tot u i t ing in de Latijnse 

u i td rukk ing res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest (een r ech t shande 

ling tussen anderen kan de rden schaden n o c h baten) . H o e w e l deze rech tsspreuk 

teruggaat op R o m e i n s e teksten, is de fo rmule r ing ervan waarschijnli jk 19c-eeuws.1 0 

7. Inst. 3.19.19; Ulp. D. 45.1.38.17. 
8. Ik verwijs daarvoor, en voor het voorgaande, naar Ankum, De voorouders van een tweehoofdig 

twistziek monster (oratie 1967); Une nouvelle hypothèse sur l'origine de la règle Alteri dari 
stipulari nemo potest, in: Etudes offertes à Jean Macqueron [1970]. Zie voorts Käser, Das Römische 
Privatrecht I (1971), § 115, 5, p. 491 e.v. en II (1975), p. 597; Zur Interessebestimmung bei den 
sog. unechten Verträgen zugunsten Dritter, in: Festschrift für Erwin Seidl zum 70. Geburts
tag (H. Hübner e.a., Heraus.), Köln [1975]; Käser-Wubbe (1971), p. 167; Kötz, Int. Enc. Comp. 
L. VII (Contracts in general), eh. 13 (1992), s. 4 e.V.; Zimmermann, The Law of Obligations 
(1990), p. 34 e.v. en Kötz, Europäisches Vertragsrecht I (1996), p. 371 e.v. en Schrage, Overeen
komst of onrechtmatige daad (1998), p. 684. 

9. Voorbeelden zijn Paul. D.12.2.10, Paul. D.20.4.16, Ulp. D.25.6.1.pr., Macer D.42.1.63.pr., 
Ulp. D.48.2.7.2, C.7.56.4 en C.7.60.1-3. De teksten hebben veelal betrekking op de kracht 
van een vonnis of een eed. Zie D. Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, Zusam
mengestellt, übersetzt und erläutert von - , unter Mitarbeid von H. Lehmann e.a., 6. Aufl., 
München [1998], p. 34 en Kortmann, 'Derden'-werking (diss. 1977), p. 39. 

10. R. Verstegen, Res inter alios acta, aliis nee nocet nee prodest, in: Brocardica in honorem C.C.J.J, 
van den Bergh, 22 studies over oude rechtsspreuken (red. J.E. Spruit en M. van de Vrugt), Deventer 
1987, p. 117-122. 
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Een verkorte vorm van de rechtsspreuk, die men ook wel ziet in de vorm res inter alios acta, 
aliis nee nocet nee prodest, werd in de Nederlandse rechtspraak in de vorige eeuw veelvuldig 
gebruikt: een beroep op het beginsel van de relativiteit van de contractswerking deed men 
door te stellen dat een overeenkomst een res inter alios (acta) was. 

3. Tot aan de invoer ing van he t n i e u w e ve rmogens rech t in 1992 heeft het beginsel 

van de relativiteit van de cont rac t swerk ing in beide g e n o e m d e formuleringen in 

N e d e r l a n d kracht van w e t gehad. Art. 1351 o u d - B W bevatte de regel alten stipulari 

nemo potest, echter u i tgebreid tot de passieve zijde: 

'In het algemeen, kan niemand zich op zijnen eigen naam verbinden, of iets bedingen, dan 
voor zich zelven.' 

D e rech tsspreuk res inter alios acta was neergelegd in art. 1376 oud-BW: 

'overeenkomsten zijn alleen van kracht tusschen de handelende partijen. 
Dezelve kunnen aan derden niet ten nadeele verstrekken; zij kunnen aan derden geen 

voordeel aanbrengen, dan alleen in het geval voorzien bij artikel 1353".' 

D e z e ar t ikelen wa ren gebaseerd op respectievelijk de art. 1119 en 1165 van de C o d e 

civil en gingen via de C o d e t e rug op he t Traité des obligations van Pothier . In wezen 

d rukken zij hetzelfde uit: art. 1351 vanui t he t perspect ief van het hande l ende subject 

en art. 1376 v o o r de ve rb indende kracht van de overeenkomst . 1 2 

Art. 1119 Cc komt voort uit art. 18 (later hernummerd tot 15) van de titel Des contrats ou des 
obligations conventionelles en général van het Projet de l'an VIII de la Commission du Gouvernement. 
Art. 1165 heeft zijn oorsprong in art. 60 (later art. 59) van deze titel.'3 Aan art. 1165 is, in 
vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp, een verwijzing naar het derdenbeding toege
voegd. De artikelen gaven de Conseil d'Etat geen aanleiding tot opmerkingen.14 De ratio van 
de bepalingen moet men bij Pothier zoeken. 

Pothier baseert de regel dat men niet ten gunste van een derde kan bedingen, onder 
verwijzing naar het Romeinse recht, op het ontbreken van de afdwingbaarheid van een 
dergelijk beding. De stipulator (degene die heeft bedongen) kan de prominens (degene die 
het beding heeft aanvaard) niet op grond van het beding aanspreken omdat hij daar geen 
belang bij heeft; de derde kan de promittens niet aanspreken omdat hij geen contractspartij 
is. Door het derdenbeding zou, tenzij de stipulator bij nakoming jegens de derde een 
geldelijk belang heeft, en behoudens bijzondere gevallen die hier buiten beschouwing 

11. Dit artikel stond, onder een voorwaarde, het beding ten behoeve van een derde toe. 
12. Zo Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 382; Hofmann-Abas (1977), p. 285. Zie voor de opvattingen 

van oudere schrijvers over de verhouding tussen de artikelen E.B. Berenschot, De artikelen 
1351 en 1376 BW: een Siamese tweeling op afscheidstournee?, in: Oud en nieuw, BW-krant 

jaarboek 1988, Leiden 1988, p. 28-36. 
13. Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, 2, p. 162 en 168. 
14. Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, 13, p. 49 en 67. 



12 H O O F D S T U K 1 

kunnen blijven, slechts een natuurlijke verbintenis tussen de promittens en de stipulator 
ontstaan. Enige paragrafen verder leidt Pothier uit het feit dat een overeenkomst totstand
komt door wilsovereenstemming af dat de gevolgen van de overeenkomst zich niet verder 
kunnen uitstrekken dan tot het onderwerp van die wilsovereenstemming en tot degenen 
die aan die wilsovereenstemming deel hebben gehad.16 

Hoewel Pothier schijnbaar de werking van een overeenkomst op twee manieren 
beperkt, berust zijn betoog geheel op het argument dat een overeenkomst geen gevolgen 
kan hebben voor degenen die niet bij de wilsovereenstemming waren betrokken. Laat men 
dit argument buiten beschouwing, dan blijkt de redenering over het bedingen ten behoeve 
van derden een petitio principii. 

In de Nederlandse codificatiegeschiedenis treft men het beginsel van de relativiteit van 
de contractswerking voor het eerst aan in het ontwerp-Van der Linden uit 1807, en wel in 
de art. 17 en 57 van de eerste afdeling (Van Contracten en overeenkomsten, als de oorzaak der 
verbindtenissen) van de eerste titel (Van verbindtenissen in 't algemeen) van het derde boek (Van 
de Personele Regten, of Regten tot eene zaak). Deze bepalingen zijn ontleend aan de Code civil, 
waarbij opmerkelijk is dat, zoals in het ontwerp van de Code, een verwijzing naar het 
derdenbeding in art. 57 ontbreekt. In het ontwerp-Farjon van 1800,17 onderdeel van het 
nooit voltooide ontwerp-Cras, was het beginsel niet uitdrukkelijk neergelegd. In de ont
werpen van 1816 en 1820 was het opgenomen in respectievelijk de art. 2602 en 2308. Beide 
ontwerpen herhalen zowel de passieve kant (art. 2611 ontwerp-1816 en art. 2290 ontwerp-
1820) als de actieve kant van het beginsel (art. 2625 ontwerp-1816 en art. 2304 ontwerp-
1820). Ook het vastgestelde maar nooit ingevoerde BW van 1830 kende voorlopers van de 
art. 1351 en 1376 oud-BW; deze waren respectievelijk genummerd art. 1376 en art. 1401. In 
de toelichting op de wetboeken en de ontwerpen en in de schriftelijke neerslag van de daar
over gevoerde beraadslagingen is voor de uitleg van de betrokken artikelen geen aan
knopingspunt te vinden. Men beschouwde het beginsel blijkbaar niet als een bron van 
moeilijkheden. 

Kracht van wet kreeg het beginsel van de relativiteit van de contractswerking in 1809 in 
de art. 1032 en 1077 van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland. 
Vanaf 1811 - na de inlijving bij het Franse Keizerrijk in 1810 - tot aan de invoering van het 
oude BW in 1838 hebben de genoemde artikelen van de Code op Nederlandse bodem 
gegolden. 

4. In he t ge ldende B W is he t beginsel van de relativiteit van de cont rac t swerk ing niet 

vastgelegd. Volgens de pa r l ementa i re geschiedenis zijn he t t o e n e m e n d aantal we t t e 

lijke en bui tenwet te l i jke u i t zonde r ingen op he t beginsel daarvan de reden. M e t het 

oog op deze u i t zonde r ingen acht ten de min i s te r en de vaste C o m m i s s i e voor Just i t ie 

van de Tweede K a m e r he t n ie t wensel i jk he t beginsel u i tdrukkel i jk in de w e t op te 

n e m e n . D i t zou verdere on twikke l ingen af k u n n e n snijden. Maa r he t beginsel ligt 

15. Traite des Obligations, Ire partie, Chap. 1er, sect. Ire, § 53-55. Zie nader Ankum, De voorouders 
van een tweehoofdig twistziek monster (oratie 1967), p. 30 e.v. 

16. Traité des Obligations, Ire partie, Chap. 1er, sect. Ire, § 85-87. In deze zin ook Domat, Les loix 
civiles dans leur ordre naturel, Liv. I, Tit. I, sec. II.3. 

17. De tekst van dit ontwerp is mij ter beschikking gesteld door mw.mr. M.J.E.G. van Gessel - de 
Roo. Zij dateert het ontwerp in 1800, omdat Farjon tot dat jaar werkte aan het ontwerp-
procesrecht. 



H E T B E G I N S E L V A N D E R E L A T I V I T E I T V A N D E C O N T R A C T S W E R K I N G 13 

volgens de pa r l emen ta i r e s tukken wel aan de regeling van de ove reenkoms t in he t 

we tboek ten grondslag. ' 8 

O o k zonde r deze o p m e r k i n g in de par lementa i re geschiedenis zou he t beginsel 

van de relativiteit van de cont rac t swerk ing na de afschaffing van het o u d e BW 

materiële gelding h e b b e n b e h o u d e n . H e t ligt, zoals ik reeds o p m e r k t e , i m m e r s 

besloten in de beperk te werkingssfeer van de v e r b i n d e n d e kracht van de overeen

komst . E e n belangrijk voordeel van he t feit dat he t beginsel zijn formele gelding 

heeft ver loren , is dat r ech t swe tenschap en rechtsprakti jk de betekenis ervan k u n n e n 

vaststellen d o o r de plaats van he t beginsel in het rechtssysteem te analyseren, zonde r 

steeds l ippendiens t aan een wet teks t te m o e t e n bewijzen. Aldus kan de oms tand ig 

heid dat het o m een beginsel en niet o m een regel gaat, beter tot haar recht komen. 1 9 

5. Ieder rechtsstelsel waar in he t con t rac tenrech t enigszins tot on twikke l ing is geko

m e n , m o e t he t beginsel van de relativiteit van de con t rac t swerk ing naar zijn aard 

impliciet of expliciet e rkennen . 

In Frankri jk is Ie principe de l'effet relatif du contrat, zoals reeds bleek, wetteli jk 

vastgelegd in art. 1165 C c en in België in art. 1165 BBW. H e t Dui t se Bürger l iche 

Gese tzbuch bepaalt in § 305: 

'Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines 
Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein 
anderes vorschreibt. ' 

en in § 241: 

'Kraß des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. 
Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen.' 

D e relativiteit van de con t rac t swerk ing ligt in die bepal ingen besloten.2 0 H e t Engelse 

recht kent he t beginsel als the doctrine of privity of contract f 

Dit leerstuk hangt nauw samen met het leerstuk dat een geldige vormloze toezegging 
slechts bindt jegens iemand die daarvoor consideration (kort gezegd een, al is het geringe, 
tegenprestatie) verschaft. In de verhouding tussen partijen en derden zal consideration 

18. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 916-918. 
19. Voor het onderscheid tussen regels en beginselen en voor het verschil tussen materiële en 

formele gelding van een beginsel verwijs ik naar mijn 'Hadden wij dan iets afgesproken? Ik 
ken u niet', AAe 1991, p. 848-858 (Bijzonder nummer Rechtsbeginselen, p. 132-142). 

20. Soergel-Wolf (1990) en Slaudinger/Löivisch (1995), beide ad § 305. 
21. Naar huidig inzicht gevestigd in de zaak Tweddle v. Atkinson [(1861 1 B.& S. 393)] en door de 

House of Lords bevestigd in Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. Selfridge & Co. Ltd. [1915] A.C. 
847. Zie Beatson, Anson's Law of Contract (1998), p. 407 e.v. en Chitty on Contracts I (1994 en 
1996), § 18-001 e.v. (G.H. Treitel). 
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ontbreken.22 Men kan de leerstukken overigens wel onderscheiden: the doctrine of privity 
betreft de vraag wie op grond van een overeenkomst kunnen ageren (en jegens wie er 
geageerd kan worden); the doctine of consideration meer in het algemeen de vraag welke 
toezeggingen rechtens binden.23 

Vermelding verdient ten slotte art. 1372 van de Italiaanse Codice Civile, waarin 
zowel de verbindende kracht van de overeenkomst als de relativiteit van de con
tractswerking is neergelegd. Het verband tussen deze twee komt zo helder tot uit
drukking. 

6. Ten behoeve van mijn verdere beschouwing over het beginsel van de relativiteit 
van de contractswerking wil ik het als volgt formuleren: overeenkomsten zijn alleen 
van kracht tussen partijen, zij kunnen derden schaden noch baten. Deze formu
lering heeft het voordeel dat zij, in moderne bewoordingen, aansluit bij de rechts-
spreuk res inter alios acta en bij de art. 1376 oud-BW en 1165 Cc. Zij bevat vier in het 
bestek van dit boek te interpreteren elementen: partijen, derden, schaden en baten. 
Deze zullen in het vervolg van dit boek paarsgewijs aan de orde komen. Ter inlei
ding daarop dien ik echter eerst het verband tussen de relativiteit van de contracts
werking en het autonomiebeginsel nader te bezien. 

3 D e plaats van het autonomiebeginsel in het contractenrecht 

3.1 Inleiding 
7. In § 1 bleek het beginsel van de relativiteit van de contractswerking het comple
ment van het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst. Ik stelde dat 
dit samenstel van beginselen is terug te voeren tot het grondbeginsel van het con
tractenrecht: het autonomiebeginsel. 

Met het oog op dit verband tussen de relativiteit van de contractswerking en het 
autonomiebeginsel, zet ik in deze paragraaf uiteen hoe het autonomiebeginsel in het 
contractenrecht nog altijd een spilpositie inneemt. Daarbij verdedig ik dat men het 
autonomiebeginsel steeds moet bezien in samenhang met het vertrouwensbeginsel: 
ook de bescherming van opgewekt vertrouwen kan in de regel op het autonomiebe
ginsel steunen. Deze uiteenzetting dient om te vermijden dat het vervolg van mijn 
verhandeling berust op verzwegen en niet geadstrueerde uitgangspunten. De lezer 
behoeft in het navolgende geen nieuwe visie op de grondslagen van het contracten
recht te verwachten - dit hetzij als geruststelling, hetzij om teleurstelling te voorko
men. 

22. Chitty on Contracts I (1994), § 18-009 (G.H. Treitel); Law Com. No. 242 (1996), § 6.3 ff. 
23. Beatson, Anson's Law of Contract (1998), p. 409. 
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Nieuwenhuis heeft in zijn proefschrift24 drie beginselen van contractenrecht gefor
muleerd: het autonomiebeginsel, het vertrouwensbeginsel en het causa-beginsel. Zij 
vormen het verband tussen de redenen waarom de samenleving vereist dat een 
overeenkomst rechtens bindt (de grondslag van de verbindende kracht van de over
eenkomst) en de eisen die het recht stelt voor de totstandkoming van een bindende 
overeenkomst (de grondslag van de overeenkomst). Ik zal deze drie beginselen 
hierna achtereenvolgens bespreken (§ 3.2-3.4). Vervolgens zal ik aandacht besteden 
aan heteronome normen die het contractenrecht mede beheersen (§ 3.5). 

3.2 Het autonomiebeginsel 
8. In het verleden heeft men het contractuele relativiteitsbeginsel afgeleid uit de 
gedachte dat een overeenkomst berust op wilsovereenstemming. Voor hen die 
daaraan geen deel hadden, zou de wilsovereenstemming geen gevolgen kunnen 
hebben (zie hiervoor § 2). Deze simpele redenering werkt niet meer nu de betekenis 
van de wil in het contractenrecht is afgenomen. Toch blijken ook meer moderne 
contractstheorieën het niet zonder het beginsel te kunnen stellen. Dat komt door de 
essentiële rol die de partij autonomie in het contractenrecht speelt.25 

Contractuele normen kunnen slechts berusten op de instemming van degenen 
die erdoor worden gebonden (art. 6:217). Anders gezegd: zij zijn noodzakelijkerwijs 
autonoom van aard. Daaraan ligt niet ten grondslag dat gebondenheid in rechte in 
het algemeen alleen op vrije keuze kan berusten. De meeste normen hebben een 
heteronoom karakter: zij gelden onafhankelijk van de instemming van degenen die 
erdoor gebonden zijn. 

Ik zal verder ook spreken van autonome en heteronome normen. Deze terminologie is 
onzuiver, want het gaat niet om de autonomie, respectievelijk heteronomie, van de norm 
(die immers geen subject is), maar om de autonomie van degene voor wie de norm geldt. 
Zij is echter wel begrijpelijk en heeft het voordeel dat zij kort is. 

Dat contractuele normen autonoom van aard dienen te zijn, volgt uit de reeds 
genoemde functie van het contractenrecht in het rechtssysteem: het afdwingbaar 
maken van afspraken. Deze functie kan het contractenrecht slechts vervullen indien 
rechtssubjecten - binnen niet mis te verstane grenzen, zoals die van de openbare 
orde en de goede zeden - vrij zijn overeenkomsten te sluiten met de inhoud en met 
de wederpartij die zij verkiezen én om van het sluiten van een overeenkomst af te 
zien. Zonder deze contractsvrijheid heeft het contractenrecht geen reden van be
staan. 

Uiteindelijk bepaalt het objectieve recht de gevolgen van een (rechts)handeling - in de 
terminologie van Van Dunne: stelt het objectieve recht de rechtsgevolgen vast die de 

24. Drie beginselen van contractenrecht (diss. Leiden 1979), Deventer 1979. 
25. Zie reeds De Groot, Meidinge, Hl. 1.10-38. 
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handelende persoon worden toegerekend.26 Men kan dit erkennen, zonder uit het oog te 
verliezen dat in het contractenrecht bij die toerekening - in beginsel - beslissend is of 
partijen zich uit vrije verkiezing hebben gebonden. Anders gezegd: het recht aanvaardt de 
wil als toerekeningsfactor. 

Als uitvloeisel van het voorgaande is voor het totstandkomen van een overeenkomst 
in beginsel de op rechtsgevolg gerichte wil van partijen vereist. De wil moeten wij 
daarbij met opvatten als een psychische toestand - veel inkt is verspild door dit 
misverstand - maar (abstract) als de mogelijkheid keuzes te maken en (concreet) als 
de keuze die men uiteindelijk maakt.27 Relevant is niet het psychisch en positief 
willen van de overeenkomst, maar het toestemmen in de overeenkomst - dat bij
voorbeeld ook het gevolg kan zijn van een negatieve keuze. 

N u stellen partijen zich zeker niet iedere contractuele norm bewust tot wet. 
Veelal is contracteren niets meer dan het aanvaarden van een standaard overeen
komst. En zelfs in het uitzonderlijke geval van het geheel in vrije onderhandelingen 
vastgestelde contract, gelden tussen partijen normen waarmee zij niet expliciet 
hebben ingestemd. Redelijkheid en billijkheid zorgen ervoor dat het contract nooit 
zwijgt, ook niet als zich situaties voordoen waarin partijen toen zij contracteerden 
niet hebben voorzien. 

Wie toestemt in een overeenkomst, schakelt het contractsmechanisme in. Uit 
de rechtsbetrekking die aldus ontstaat, vloeien mede normen voort die partijen niet 
bewust hebben aanvaard. Toch berusten ook deze normen uiteindelijk op de toe
stemming van partijen. Zonder die toestemming zou de rechtsbetrekking waarin de 
gelding van die normen besloten ligt immers niet totstandgekomen zijn. Aldus kan 
men zeggen dat de autonome aard van contractuele normen uit het toestemmings
vereiste volgt. 

Het behoeft geen betoog dat ook het toestemmen in een overeenkomst veelvul
dig niet uit werkelijk vrije verkiezing geschiedt. Daarmee is niets minder, maar ook 
mets meer gezegd, dan dat de omstandigheden waarin hij leeft de mens in zijn 
vrijheid beperken. Zolang er maar niets bijzonders aan de hand is - en we het 
terrein van de wilsgebreken, of van de wetgeving omtrent de economische ordening 
zouden betreden - staan feitelijke beperkingen aan de mogelijkheid tot zelfbeschik
king (zoals de behoefte aan warmte en water en de ongelijke economische 
machtsverhoudingen) niet in de weg aan het totstandkomen van onaantastbare 
overeenkomsten. Met het in het algemeen aantastbaar maken van overeenkomsten 
op dergelijke gronden zou niemand gediend zijn: het contractsmechanisme zou 
daarmee op vele terreinen iedere functie verliezen; vervolgens zouden de betrek
kingen in wetgeving geregeld moeten worden, hetgeen de mogelijkheid tot zelfbe-

26. Normatieve uitleg (diss. 1971), p. 198. 
27. Richard Lindley, Autonomy, z.p., [1986], p. 14-15. 
28. Dat partijen door te contracteren tal van normen 'inschakelen', heeft K. Jansma betoogd in 

zijn proefschrift (Universiteit van Amsterdam) Uitlegging fan overeenkomsten, Hoogeveen 1913. 
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schikking niet zou vergroten. Een betere oplossing is dan ook dat het recht de 
gebrekkigheid van de mogelijkheid tot zelfbeschikking compenseert, bijvoorbeeld 
door meer controle uit te oefenen op de inhoud van de betrokken overeenkomsten. 
De regeling van de algemene voorwaarden in het huidige BW is een duidelijk voor
beeld van een verschuiving van totstandkomingstoetsing naar inhoudstoetsing. 

Zowel de feitelijke beperking van de contractsvrijheid als gevolg van de ongelijke economi
sche machtsverhoudingen als de - vooral in verband daarmee - sinds de invoering van het 
oude BW steeds toegenomen juridische beperking daarvan door het optreden van de 
overheid, is in de literatuur reeds uitvoerig besproken en het heeft geen zin daaraan hier 
een beschouwing te wijden.29 

Vanzelfsprekend heeft de autonomie weinig inhoud in gevallen waarin een contract 
wordt gesloten onder een vorm van feitelijke contracteerdwang. Desondanks heeft 
ook in die gevallen het toestemmingsvereiste rechtens nog voldoende betekenis om 
de normen uit een dergelijk contract autonoom te kunnen noemen. Heteronoom 
zijn dergelijke normen niet: al geldt hier take it or leave it, het recht legt de normen 
niet dwingend aan partijen (of een van hen) op, zonder dat in hun handelen de 
aanvaarding van de norm besloten ligt. 

3.3 Het vertrouwensbeginsel 
9. Het autonomiebeginsel kunnen wij in het verbintenissenrecht slechts in samen
hang met het vertrouwensbeginsel begrijpen. Wie zich in het juridisch-economisch 
verkeer tot anderen richt, moet beseffen dat dezen zijn verklaring of gedraging 
zullen interpreteren. Daarom dient hij zijn verklaring of gedraging te aanvaarden in 
de betekenis die deze heeft bij een redelijke interpretatie. Het vertrouwen van de 
wederpartij terzake verdient bescherming - in het contractenrecht reeds omdat wij 
anders afbreuk zouden doen aan de functie van de overeenkomst in het maatschap
pelijk verkeer. Het gaat daarbij niet om vertrouwen op het toekomstig handelen van 
de wederpartij, of in het enkele bestaan van een wil. Hiervoor heb ik uiteengezet dat 
het autonomiebeginsel zich manifesteert in het toestemmingsvereiste, in het vereiste 
dat partijen vrijwillig het contractsmechanisme inschakelen. Als complement daar
van betreft het vertrouwen de betekenis van de betrokken verklaring of gedraging als 
vrije keuze voor gebondenheid. De verklaring of gedraging wordt in zijn normatieve 
consequenties geobjectiveerd: iemand wordt gebonden als zijn wederpartij mag 
denken dat hij zich bindt.30 

Een veelvoorkomend misverstand is dat een contract bindt omdat de ene partij erop ver
trouwt dat de andere overeenkomstig haar toezegging zal handelen. Wanneer dat zo zou 

29. Ik volsta met verwijzing naar Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 42 e.v. en de daar aangehaalde 
literatuur, waaraan ik toevoeg Mok, Pacta sunt servanda; ja toch? (afscheidsrede 1997). 

30. In deze zin ook Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 100-101 en 105-108. 
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zijn, zou een partij geen nakoming kunnen verlangen van een wederpartij van wie zij ten 
tijde van de contractssluiting reeds wist dat deze zich niet of hoogst waarschijnlijk niet aan 
het overeengekomene zou houden. De verwarring ontstaat doordat toezeggingen meestal 
worden nagekomen. 

Wil en vertrouwen zijn bij de totstandkoming van overeenkomsten niet van elkaar 
los te zien. Van vertrouwensbescherming is niet alleen sprake waar de wil ontbreekt, 
maar ook bij de uitleg van overeenkomsten.31 Hoewel valt aan te nemen dat mensen 
gewoonlijk bedoelen wat zij zeggen en dat hun handelingen gewoonlijk hun bedoe
lingen weergeven, kunnen anderen dat eigenlijk niet vaststellen. Wie een wilsver
klaring interpreteert - of dat nu de wederpartij is of een derde, zoals een rechter -
kan de wil slechts afleiden uit de betekenis die hij aan de verklaring of de gedraging 
mag hechten in het licht van de omstandigheden waarin zij werd afgelegd dan wel 
verricht. Of, zoals Hartkamp het formuleert: 

"In 't recht telt niet het wezen maar de schijn, 
niet: hoe het is, maar: hoe het lijkt te zijn."32 

In het theoretische geval dat A iets tegen B verklaart dat B op grond van de uiterlijke 
schijn als scherts moest beschouwen en ook beschouwde, maar dat A werkelijk 
meende, komt mijns inziens aan de verklaring van A geen rechtsgevolg toe. Er is 
geen goede reden B hier het recht toe te kennen A aan diens verklaring te houden. 
Men kan zeggen dat A zijn wil niet heeft geopenbaard (art. 3:33). 

Dit geval is een variant van een voorbeeld van Meijers, waarin B de verklaring van A, 
ofschoon hij deze als scherts moest beschouwen, opvatte zoals A haar bedoelde. Dan treedt 
het beoogde rechtsgevolg wel in. 

De beide hiervoor besproken gevallen verschillen van dat waarin A iets anders verklaart 
dan hij wil, terwijl B de verklaring als wilsconform opvat en mag opvatten. De vraag is dan 
of B mag afzien van een beroep op vertrouwensbescherming en zich op de werkelijke wil 
van A mag beroepen. Zie daarover Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 113 met verdere verwij
zingen. Met Hartkamp meen ik dat een beroep van B op de werkelijke wil van A spoedig 
ontoelaatbaar is. 

10. In de hier beschreven zienswijze omtrent de rol van wil en vertrouwen komt de 
autonomie van de persoon jegens wie op het vertrouwen een beroep wordt gedaan 
voldoende tot haar recht, nu voor vertrouwensbescherming in de regel als voor
waarde geldt dat een handeling van die persoon het vertrouwen bij de wederpartij 

31. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 m.nt. C.J.H. Brunner (Ermes/Haviltex). 
32. A.S. Hartkamp, Plato's grot (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Ermes/Haviltex)), in: Recht 

gedicht, naar aanleiding van tekeningen van Peter Vos (bundel CPO-Nijmegen), [Nijmegen 1994]; 
ook Trema 1998, p. 59. 

33. Algemene begrippen (1948), p. 215. 
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heeft opgewekt.3 4 Wie dit t oedoen als vereiste stelt, doe t recht aan he t a u t o n o m i e b e -

ginsel.35 D e a u t o n o m i e van de h a n d e l e n d e is in de ve r t rouwenscon tex t verder van 

be lang voor de vraag wa t een redelijke interpretat ie van een hande l i ng is. D e h a n d e 

ling m o e t niet abstract w o r d e n geïnterpreteerd, maar als handeling van deze persoon, 

m e d e gelet op de kennis die de wederpar t i j o m t r e n t de hande l ende heeft. 

Het is mijns inziens dan ook een - wijd verbreid - misverstand dat het vertrouwensbegin
sel in het moderne privaatrecht in de plaats van het autonomiebeginscl zou zijn getreden. 

11. Aan he t verband tussen a u t o n o m i e en v e r t r o u w e n doe t n ie t af dat er gevallen 

zijn waar in m e n achteraf kan vaststellen dat de wil tot de r ech t shande l ing bij een der 

partijen geheel heeft on tb roken , o m d a t de be t rokkene geestelijk niet in staat was zijn 

zelfbeschikkingsrecht ui t te oefenen. 3 8 Tot deze u i t zonde r ingen m o g e n wij een 

theor ie over v e r t r o u w e n s b e s c h e r m i n g niet beperken: doorgaans gaan w i l s g e b o n d e n -

heid en v e r t r o u w e n s g e b o n d e n h e i d hand in hand . 

In het bedoelde geval kan het recht het niet buiten vertrouwensbescherming stellen omdat 
daardoor de maatschappelijke waarde van de contractsfiguur zou worden aangetast. 
Omdat het vertrouwen betrekking heeft op de vermeende uitoefening van autonomie, staat 
het trouwens met geheel los van het autonomiebeginsel. 

12. Ter afsluiting van deze kor te b e s c h o u w i n g over he t ve r t rouwensbeg inse l m o e t 

de opvat t ing w o r d e n bezien dat niet he t opgewekt v e r t r o u w e n b e s c h e r m i n g ver

dient , maar het fait accompli : een gedraging van de wederpar t i j op g r o n d van dat 

ve r t rouwen . Bij gebreke van een dergelijke gedraging zou er geen aanle iding zijn 

voor v e r t r o u w e n s b e s c h e r m i n g . 

Nieskens heeft deze opvatting in haar proefschrift verdedigd. Zij neemt echter aan dat bij 
wederkerige overeenkomsten in het toezeggen van de tegenprestatie reeds een dergelijke 

34. De hoofdregel uit HR 6 mei 1926, NJ 1926, p. 721 (Vas Dias/Salters). (Mogelijke) uitzonde
ringen daarop komen in het navolgende nog aan de orde. 

35. Vergelijk Barendrecht, WPNR 6223 (1996), p. 354. 
36. Dit is mijn lezing van Nieuwenhuis, Drie beginselen (diss. 1979), p. 8 en p. 63-66. De strekking 

van het voorgaande komt overeen met die van de meer filosofische beschouwing van 
J. Eggens, Een man een man, een woord een woord (1949). Zie ook Cahen, Een probleem uit 
het Algemeen Deel (1983). 

37. Zie bijvoorbeeld het verslag van de jaarvergadering 1997 van de Vereniging voor de vergelij
kende studie van het recht van België en Nederland, Rechtskundig Weekblad 1998, p. 1302-
1303. 

38. Denk aan de zaak Eelman/Hin, HR 11 december 1959, NJ 1960, 230 m.nt. L.E.H. Rutten. 
39. Pari. Gesch. Boek 3 (1981), p. 173. 
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gedraging besloten ligt, zodat haar opvatting bij dergelijke overeenkomsten niet tot andere 
resultaten voert dan de hiervoor geschetste.40 

Indien men deze opvatting tot haar uiterste consequentie doordenkt, zoals Atiyah 
heeft gedaan, brengt het onlosmakelijke verband tussen autonomie en vertrouwen 
mee dat ook een op de wil gebaseerd contract bij gebreke van een fait accompli niet 
bindt. Met het oog op de maatschappelijke functie van het contractenrecht moet 
men immers kiezen: als - gegeven een verklaring - de aanwezigheid van wil voor 
gebondenheid volstaat, moet ook gerechtvaardigd vertrouwen in de aanwezigheid 
van wil volstaan, als gerechtvaardigd vertrouwen in de aanwezigheid van wil niet 
volstaat, moet ook de aanwezigheid van die wil niet volstaan. Voorts blijkt - bij het 
consequent doordenken van die opvatting - de wederkerigheid van een overeen
komst onvoldoende grond voor gebondenheid. Zolang de tegenprestatie nog niet is 
verricht, kan een overeenkomst immers eenvoudig ongedaan worden gemaakt. 
Slechts (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst zou een fait accompli ople
veren. 

Voor de aldus uitgewerkte opvatting is wel iets te zeggen.42 Ik meen dat men 
haar uiteindelijk moet afwijzen, omdat zij, wanneer zij als algemene regel zou 
gelden, afbreuk zou doen aan de zekerheid in het maatschappelijk verkeer die het 
contractenrecht juist moet bevorderen.43 

De opmerking van Paul Scholten dat 'het contract bindt omdat het belofte is'44 rechtvaar
digt op zichzelf alleen morele gebondenheid, en geen juridische. Het gevaar dat de moreel 
gerechtigde, bij gebreke van afdwingbaarheid in rechte, zijn aanspraak zelf zal handhaven, is 
- naast de wenselijke zekerheid in het maatschappelijk verkeer - echter een aanvullende 
reden om behalve morele ookjuridische gebondenheid aan te nemen. 

13. Het voorgaande betekent niet dat het fait accompli zonder betekenis is. Het kan 
van belang zijn voor de vraag of van gerechtvaardigd vertrouwen sprake is, aldus Abas 
in zijn bespreking van de dissertatie van Nieskens.45 Theoretisch klopt dat natuurlijk 
niet, want de beslissing of het vertrouwen gerechtvaardigd is, zou aan het voortbou-

40. Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht (diss. 1991), i.h.b. p. 86 e.v. Verge
lijk de bespreking van deze dissertatie door Hartkamp, WPNR 6024 (1991), p. 747-752, i.h.b. 
nr. 7 en Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 110 e.v. 

41. P.S. Atiyah, Contracts, Promises, Obligations, in: Essays on contract, Oxford [1986], p. 10-56. 
In haar bijdrage aan de Schoordijk-bundel stelt Nieskens dat doordenking van Schoordijks 
opvatting over vertrouwensbescherming tot dezelfde consequenties zou voeren (De toekomst 
van de wil en van het vertrouwen (1991)). 

42. Vergelijk M.E. Storme, De bindende kracht van de overeenkomst, in: Beginselen van vermogens
recht, BW-krantjaarboek 1993, Arnhem 1993, p. 117-136. 

43. Dit heeft Atiyah zelf reeds opgemerkt; zie Form and Substance in Contract Law, in: Essays on 
contract, Oxford [1986], p. 93-120. 

44. P. Scholten,gemeen deel (1934), p. 25. 
45. NJB 1992, p. 444-447, aldaar p. 447. 
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wend handelen vooraf behoren te gaan. Rechters zullen echter zeker geneigd zijn 
(bescherming van) vertrouwen eerder gerechtvaardigd te achten indien zij voor een 
fait accompli worden gesteld. In ieder geval heeft handelen belangrijke bewijswaarde 
als indicator van het bestaan van vertrouwen.46 

Het fait accompli zal eveneens een rol spelen bij de vraag of redelijkheid en 
billijkheid zich tegen gebondenheid aan de overeenkomst verzetten. Van een nog 
niet (geheel of gedeeltelijk) uitgevoerde overeenkomst zal men eerder af kunnen 
dan van een wel uitgevoerde. Die invloed heeft de afwezigheid van een fait accompli 
zowel indien de gebondenheid aan de overeenkomst (vooral) berust op de wil als 
wanneer deze meer of zelfs bij uitzondering geheel berust op vertrouwen. Gebon
denheid is het uitgangspunt, maar van dat uitgangspunt kan worden afgeweken. Het 
fait accompli is daarbij echter slechts één element. Ook van belang is het inzicht dat 
degene die zich bindt heeft in de consequenties van zijn handelen. Met zijn inzicht 
neemt zijn verantwoordelijkheid toe en daarmee neemt de ruimte om op zijn ge
bondenheid terug te komen af 

Een terzijde voor de aanhangers van de normatieve uitleg. Als ik stel dat gebondenheid uit
gangspunt is en dat daarvan op grond van redelijkheid en billijkheid kan worden afgewe
ken, geef ik de stappen van een gedachtegang weer. Is het resultaat van die gedachtegang dat 
redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden aan gebondenheid in de weg 
staan, dan blijkt er in die omstandigheden nimmer gebondenheid te zijn geweest. In die zin kan 
men niet stellen dat het overeengekomene door redelijkheid en billijkheid opzij wordt 
gezet. Het onderscheiden van de twee stappen in de redenering: 1. Wat lijkt op het eerste 
gezicht uit de overeenkomst (of de wet) te volgen?, 2. Wat volgt bij nadere beschouwing in 
de gegeven omstandigheden in het licht van redelijkheid en billijkheid werkelijk uit de 
overeenkomst (of de wet)?, bevordert de inzichtelijkheid daarvan en daarmee de mogelijk
heid deze te toetsen.'47 

3.4 H e t causa-beginsel 
14. Wil en vertrouwen zijn in de geschiedenis ook na de aanvaarding van het 
consensualisme onvoldoende grond voor het ontstaan van verbintenissen uit 
overeenkomst gebleken. De overeenkomst mocht sinds de Middeleeuwen vormvrij 
tot stand kunnen komen, zij kon niet totstandkomen zonder oorzaak (causa). 

Het gaat hier om de positieve eis van de aanwezigheid van een oorzaak, die in het oude BW 
was opgenomen in art. 1356. Over de betekenis daarvan bestond onder het oude recht grote 
onenigheid. 

46. In dezelfde zin Barendrecht, WPNR 6223 (1996), p. 357. 
47. Zie hierover nader M.[W]Hesselink e.a. [B. Oosting en E. du Perron], Verandering van 

omstandigheden en de uitleg van overeenkomsten; Naar aanleiding van 'Rebus sic stantibus' 
door prof.mr. P. Abas, AAe 1990, p. 563-570. 

48. Voor een overzicht van de verschillende opvattingen verwijs ik naar Asser-Rutten II (1982), 
p. 171-190 en naar Nieuwenhuis, Drie beginselen (diss. 1979), p. 69-70. Een overzicht met 
historische gegevens biedt J.A. Ankum, La causa del contratto nello sviluppo del diritto 
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GJ. Scholten is na een historisch onderzoek tot de slotsom gekomen dat men de oorzaak 
moet beschouwen als de economisch-maatschappelijke grondslag van de verbintenis, of van 
de overeenkomst opgevat als rechtsbetrekking; zie De oorzaak van de verbintenis uit overeen
komst, (diss. Amsterdam 1934), Zwolle 1934, i.h.b. p. 96-100. Bij deze opvatting heeft Asser-
Rutten II (1982), p. 178 zich aangesloten. Het praktisch belang van het oorzaakvereiste was 
onder het oude BW vooral dat een overeenkomst waarvan het doel onbereikbaar was niet 
totstandkwam. 

De oorzaak-eis is in het huidige BW niet gehandhaafd. De functie ervan moet worden 
overgenomen door andere bepalingen, zoals de regeling van de dwaling, van misbruik van 
omstandigheden en van de niet-nakoming (Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 896). Voor de 
voortbouwende overeenkomst kent het huidige BW in art. 6:229 een bijzondere bepaling. 
Zie over het belang van dat artikel GJ. Scholten in een terugblik op zijn proefschrift in het 
bijzonder nummer van Ars Aequi 'Op gezag van...', AAe 1985, p. 744-748. 

Het oude BW kende ook een negatief oorzaak-vereiste: de overeenkomst mocht geen 
'ongeoorloofde oorzaak' hebben. Dat vraagstuk is in het huidige wetboek geregeld in 
art. 3:40. 

15. Nieuwenhuis aanvaardt naast het autonomiebeginsel en het vertrouwensbe
ginsel ook het causa-beginsel. Dit beginsel, dat ruimer is dan het oude oorzaak-
vereiste, benadrukt dat partijen met het sluiten van een overeenkomst een doel 
hebben. Hun handelen moet daarom als doelgericht worden geïnterpreteerd. Dit 
gegeven beïnvloedt onder meer het vertrouwen bij de vraag naar de uitleg van een 
verklaring (waarom zou iemand dit verklaren?), de mogelijkheid een beroep te doen 
op wilsgebreken (was het gebrek van zodanig belang dat de overeenkomst zonder dit 
gebrek niet zou zijn gesloten?), de regeling van opschorting en ontbinding indien de 
overeenkomst wederkerig is, en de uitleg van de overeenkomst, die naar aard en 
strekking moet geschieden.49 De maatschappelijke functie van de overeenkomst, het 
mogelijk maken van vrijwillige ruil en samenwerking, zou anders worden door
kruist. 

De opvatting van Nieuwenhuis sluit aan bij de bepalingen in het BW die (mede) 
de vraagstukken regelen die men voorheen onder het oorzaak-vereiste bracht. Zij 
laat zien dat de moderne contractstheorie in staat is de problemen van de wilsleer 
- en daarmee van de wils-vertrouwensleer - op te lossen. 

Anders J. Gordley, die in zijn The philosophical origins of modern contract doctrine, Oxford 1991, 
beoogt dat in de 19e eeuw een crisis in het contractenrecht is ontstaan, doordat de con-
tractstheoretici de Aristotelische wortels waarop het contractenrecht zich heeft ontwikkeld 
hebben uitgeroeid en slechts de wil als basis voor de contractuele gebondenheid hebben 
overgelaten. Volgens Gordley (p. 230-248) zouden wij deze crisis slechts kunnen bezweren 
door naar de Aristotelische basis terug te keren. Tot die basis behoort het theoretische 
uitgangspunt dat elke belofte een uiting moet zijn van hetzij vergeldende rechtvaardigheid 

olandese fino al nuovo Codice civile del 1991, in: Causa e contralto nella prospettiva storico-
comparatistica (L. Vacca, red.), Torino [1997], p. 397-405. 

49. Drie beginselen (diss. 1979), p. 69-78. 
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(zoals bij koop en ruil) hetzij vrijgevigheid (bij schenking), een gedachte die vooral door het 
iustum pretium-vereiste de geldigheid van overeenkomsten zou hebben beïnvloed (p. 65-67 
en p. 94-102). 

Deze opvatting is reeds onhoudbaar omdat de Aristotelische opvattingen in de moder
ne filosofie verworpen zijn - zoals Gordley zelf toegeeft zonder een oplossing voor het 
daardoor ontstane dilemma te zoeken. Gordley heeft in zijn betoog te weinig rekening 
gehouden met de ontwikkeling van het contractenrecht in deze eeuw. De wil wordt thans 
niet meer als een onaantastbaar gegeven gezien - als dat ooit al gebeurde - maar wordt in 
verband gebracht met de context waarin hij wordt gevormd en geuit. 

Een andere opvatting verdedigt ook J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele 
gebondenheid (diss. 1995). Smits wil de contractuele gebondenheid herleiden tot een vraag 
van samenhang in de wederzijdse prestaties. Die herleiding is - met zijn poging om de rol 
van de partijautonomie in zoverre te reduceren 'dat deze kan worden geacht de vereiste 
wederkerigheid op te leveren waar door partijen vrijwillig wordt gepresteerd' (p. 247) -
mijns inziens niet geslaagd. Zo maakt Smits onvoldoende duidelijk of (en waarom) een 
overeenkomst door het ontbreken van wederkerigheid niet verbindend zou zijn, ook indien 
duidelijk blijkt dat partijen zich met die inhoud hebben kunnen verenigen. De autonomie 
blijkt steeds als een spook door zijn theorie te waren. Wel toont Smits' betoog aan dat aan 
het criterium van de wederkerigheid van de prestaties, zij het binnen het kader van de wils-
vertrouwensleer, groot gewicht toekomt, bijvoorbeeld bij de uitleg van overeenkomsten. 
Aldus onderstreept zijn boek het belang van het causa-beginsel van Nieuwenhuis.3 

3.5 Heteronome normen in het contractenrecht 

16. De drie beginselen van Nieuwenhuis kunnen niet het gehele contractenrecht 

verklaren. Aan het belang van heteronome normen in het contractenrecht doen zij 

onvoldoende recht. 

Rutten heeft in zijn bespreking van de dissertatie van Nieuwenhuis3 ' enkele 

andere beginselen en waarden genoemd die de contractuele gebondenheid recht

streeks kunnen beïnvloeden. Dat zijn onder meer het schuldbeginsel, het risicobe

ginsel en de eisen van het rechtsverkeer. N u zou men het schuldbeginsel, en in 

mindere mate het risicobeginsel, nog wel kunnen beschouwen als uitwerkingen van 

het autonomiebcginsel. De eisen van het rechtsverkeer zijn echter - evenals de 

wettelijke grenzen aan de contractsvrijheid, waaronder de openbare orde en de 

goede zeden - een zelfstandige heteronome factor in het contractenrecht. 

Daarnaast dringen - zoals Abas heeft aangevoerd32 - redelijkheid en billijkheid 

zich als heteronome factor op. Nieuwenhuis toont zich in zijn dissertatie tegen

stander van het aannemen van het billijkheidsbeginsel. Hij voert aan dat billijkheid 

een waarderingspredikaat is: 'billijkheid en goede trouw zijn geen argumenten, zij 

50. Zie kritisch over de theorie van Smits de besprekingen van de hand van Hartkamp, WPNR 
6227 (1996), p. 441-446, en Abas, RM Themis 1996, p. 380-382, en zie voorts H.C.F. Schoor
dijk, Non leges sine moribus, Beschouwingen naar aanleiding van J.M. Smits, Het vertrou
wensbeginsel en de contractuele gebondenheid, R&R 1996, p. 207-215. 

51. RM Themis 1980, p. 193-196. 
52. Beperkende werking (diss. 1972), p. 74-75. 
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vooronderstellen argumenten', zo stelt hij.33 Volgens Nieuwenhuis moet men de argu
menten voor het billijkheidsoordeel ontlenen aan de beginselen van contracten
recht; het billijkheidsbeginsel zou daarom geen zelfstandig beginsel van contracten
recht zijn. 

Dit tegenargument van Nieuwenhuis miskent dat niet uitsluitend zijn drie 
beginselen de billijkheid in het contractenrecht vorm kunnen geven. Art. 3:12 wijst 
de weg naar andere factoren die van belang zijn voor de beslissing wat redelijk en 
billijk is. Het gelijkheidsbeginsel is daarvan een voorbeeld. 

Wel is het zo dat heteronome normen hun functie binnen het contractenrecht 
slechts kunnen vervullen in samenhang met de drie beginselen van Nieuwenhuis. 
In het bijzonder zal steeds aan het samenstel van autonomiebeginsel en vertrou
wensbeginsel recht moeten worden gedaan. Waar deze twee beginselen hun plaats 
verliezen, treden we buiten de grenzen van het contractenrecht. 

Geen plaats voor autonomiebeginsel en vertrouwensbeginsel is er in de twee volgende 
gevallen. 1) Een volgens de drie beginselen van Nieuwenhuis perfect totstandgekomen 
overeenkomst heeft toch geen verbindende kracht, bijvoorbeeld omdat zij wegens strijd 
met de goede zeden nietig is (art. 3:40). Hier tonen zich de grenzen van de contractsvrij-
heid. 2) De wet bepaalt dat een overeenkomst met een bepaalde inhoud gedwongen tot
standkomt, zoals wanneer een vervoerder verplicht is met iedereen die dat wenst een 
vervoerovereenkomst te sluiten op bij wet vastgestelde voorwaarden en tegen een bij wet 
vastgesteld tarief. Een dergelijke overeenkomst berust, wat de vervoerder betreft, niet op 
het contractenrecht. Dat wordt slechts analoog toegepast om de gevolgen van de totstandge
komen rechtsbetrekking te bepalen. Voor de vervoerder is de ontstaanswijze van de 
overeenkomst heteronoom. Gemengd autonoom-heteronoom is de overeenkomst indien 
de vervoerder wel verplicht is te contracteren, maar zelf (in overleg met de wederpartij en 
eventueel binnen zekere grenzen) de contractvoorwaarden mag vaststellen.54 

De rol van de heteronome normen in het contractenrecht is echter belangrijk ge
noeg om hun zelfstandige plaats naast de drie beginselen van contractenrecht te 
erkennen. 

4 Autonome normen buiten het contractenrecht 

17. Ook buiten de grenzen van het contractenrecht kunnen normen ontstaan die 
hun grondslag (mede) vinden in de autonomie van de betrokken rechtssubjecten. 
Voor het vraagstuk van de verhouding tussen overeenkomst en derde is deze consta
tering van groot belang, omdat het beginsel van de relativiteit van de contractswer
king, zoals hiervoor is gebleken, een uitvloeisel is van het autonomiebeginsel. Het 

53. Drie beginselen (diss. 1979), p. 7-8 (cursief in origineel). 
54. Zie over contractsdwang het gelijknamige preadvies uit 1992 van P. Klik voor de Vereniging 

voor Burgerlijk Recht, [Lelystad] 1992. 
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beginsel verzet zich daa rdoor n ie t tegen d e r d e n w e r k i n g die s t eun t op de a u t o n o m i e 
van de be t rokkenen . 

18. H e t duideli jkste voorbee ld van he t onts taan van a u t o n o m e n o r m e n bu i t en he t 

con t rac tenrech t is de g e b o n d e n h e i d u i t een expliciete eenzijdige toezegging. Deze is 

veelal nauweli jks van contrac tuele gebondenhe id te ondersche iden . 

Ik verwijs hiervoor naar Menu, De toezegging in het privaatrecht (1994) en Asser-Hartkamp 4-II 
(1997), nr. 83. Als voorbeeld buiten de sfeer van de overheid noem ik H R 13 september 
1985, NJ 1987, 98 m.nt. C.J.H. Brunner (Albada Jelgersma I). Het ging daarin om een 
garantie van een moedervennootschap aan de leveranciers van haar dochtervennootschap 
dat betaling op normale wijze zou geschieden. Deze garantie kan men - zoals de rechter in 
die zaak - zien als aanbod dat de leveranciers hebben aanvaard toen zij weer aan de dochter 
leverden, doch evenzeer als bindende eenzijdige toezegging. In deze zin ook Menu, De 
toezegging in het privaatrecht (1994), p. 229-230. 

19. M i n d e r duidel i jk is he t karakter van n o r m e n die onts taan w a n n e e r de v e r h o u 

ding tussen rechtssubjecten zich 'verdicht ' .5 5 H e t gaat daarbij o m gevallen waarbij de 

i n h o u d van de n o r m e n die in de v e r h o u d i n g tussen de be t rokkenen gelden afhan

kelijk is van de wijze waa rop dezen m e t elkaar in contact ge t reden zijn. 

Een voorbee ld is de aansprakeli jkheid bij afgebroken onde rhande l ingen . In het 

arrest Bar i s /Riezenkamp ove rwoog de H o g e Raad: 

'dat immers partijen, door in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeen
komst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste, rechts
verhouding, medebrengende, dat zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door de 
gerechtvaardigde belangen van de wederpartij'.56 

In vervolg op deze ui tspraak heeft de H o g e Raad geoordeeld dat he t voor tschr i jden 

van o n d e r h a n d e l i n g e n to t gevolg kan h e b b e n dat een onderhandel ingspar t i j deze 

met m e e r af m a g b reken z o n d e r de schade die de andere partij daardoor lijdt geheel 

of gedeeltelijk voor haar r eken ing te n e m e n , of zelfs dat he t haar in beginsel me t 

mee r vrijstaat de o n d e r h a n d e l i n g e n af te breken . Afhankelijk van o n d e r m e e r de 

loop van de onde rhande l i ngen zal van geval tot geval verschi l len tot we lk gedrag 

partijen j egens elkaar verpl icht zijn.57 

55. De term ontleen ik aan H. Drion, Precontractuele verhoudingen naar Nederlands recht (1967), p. 46. 
56. HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m.nt. L.E.H. Rutten. 
57. HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 m.nt. C.J.H. Brunner (Plas/Valburg); HR 23 oktober 1987, 

NJ 1988, 1017 m.nt. C.J.H. Brunner (VSH/Shell); HR 31 mei 1991, NJ 1991, 647 m.nt! 
P. van Schilfgaarde (Vogelaar/Skil); HR 27 november 1992, NJ 1993, 287 m.nt. P. van Schilf-
gaarde (Felix/Aruba) ; HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 77 (Sonortape en Meril/Stemra); HR 24 
maart 1995, NJ 1997, 569 m.nt. C.J.H. Brunner (Beliën/Provincie Brabant); HR 16 juni 1995, 
NJ 1995, 705 m.nt. P.A. Stein (Shell/Van Esta Tjallingii); HR 24 november 1995, NJ 1996^ 
162 (Van Engen/Mirror Group); HR 14 juni 1996, NJ 1997, m.nt. H.J. Snijders (De Ruite-
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20. M e e r in he t a lgemeen kan m e n zeggen dat n o r m e n ui t contact onts taan indien 

i emand bij een ander he t v e r t r o u w e n opwek t dat hij op een bepaalde m a n i e r zal 

hande len - in het bi jzonder: he t v e r t r o u w e n dat hij zich de belangen van die ander 

aan zal t rekken - en zich daardoor de ju r id i sche vri jheid o n t n e e m t o m van die 

handelwijze af te wi jken. 

Voorbeelden buiten de sfeer van onderhandelingen zijn HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487 
m.nt. WC.L. van der Grinten (Albada Jelgersma II) en HR 18 november 1994, NJ 1995, 
170 m.nt. J.M.M. Maeijer (NBM/Securicor). Beide uitspraken hebben betrekking op de 
zorgplicht van een moedervennootschap jegens crediteuren van een dochtervennootschap 
die aan het optreden van de moeder het vertrouwen mochten ontlenen dat deze zich hun 
belangen zou aantrekken. Zie nader Menu, De toezegging in het privaatrecht (1994), hfs. 3. Een 
ander voorbeeld biedt HR 29 mei 1998, NJ 1999, 98 m.nt. J.B.M. Vranken (Mooijman/-
Netjes), dat hierna in nr. 25 e.v. aan de orde komt. 

D e beschreven gevolgen van contact kan m e n op twee man ie r en du iden . M e n kan, 

m e t de H o g e Raad in de zojuist geciteerde passage ui t het arrest Bar i s /Riezenkamp 

zeggen dat be t rokkenen d o o r in contac t te t reden - in de voorbee lden respectieve

lijk: d o o r in o n d e r h a n d e l i n g te t reden en door ve r t rouwen te w e k k e n - in een door 

redeli jkheid en bill i jkheid beheers te rech tsbe t rekk ing k o m e n te staan. Redeli jkheid 

en billijkheid bepalen vervolgens tot we lk gedrag be t rokkenen j egens elkaar ver

pl icht zijn. Evenzeer kan m e n zeggen dat he t contact - he t in o n d e r h a n d e l i n g t reden 

respectievelijk het w e k k e n van v e r t r o u w e n - tot gevolg heeft dat de a lgemene n o r m 

van de maatschappel i jke zorgvuldigheid zich voor be t rokkenen concret iseer t in b i j 

zondere gedragsvoorschrif ten. 

De normen van redelijkheid en billijkheid zijn, althans in deze context, niet van die van de 
maatschappelijke betamelijkheid te onderscheiden, zodat wat de inhoud van de normen 
betreft geen verschil tussen de twee benaderingen bestaat.38 Dat op grond van redelijkheid 
en billijkheid tussen betrokkenen verbintenissen ontstaan en uit hoofde van de maat
schappelijke zorgvuldigheid rechtsplichten, maakt voor de handhaving van de normen 
evenmin verschil; zie Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 164 e.v. en - over het onderscheid 
tussen verbintenissen en rechtsplichten -Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 6 e.v., i.h.b. nr. 10. 

2 1 . Ind ien m e n een ' con tac tve rhoud ing ' ziet als een d o o r contact in he t leven geroe

pen rechtsbet rekking, beheers t d o o r redeli jkheid en billi jkheid, dan lijkt deze sterk 

op een cont rac tue le ve rhoud ing . H e t contact zijn be t rokkenen vrijwillig aangegaan. 

Volgt daarui t n u dat de n o r m e n die d o o r dat contact gaan gelden a u t o n o o m van aard 

zijn? 

ry/MBO Ruiters) en HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 65 (ABB/Staat). 
58. Vergelijk HR 17 mei 1991, NJ 1991, 645 m.nt. J.M.M. Maeijer (Lampe/Tonnema). Anders 

M.W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid (diss. 1999), p. 423-424. 
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Tegen een positieve beantwoording van deze vraag pleit dat de normen die in een 
contactverhouding ontstaan niet gelden omdat de handelende persoon zich aan die 
normen heeft willen binden of de schijn heeft gewekt dat hij zich daaraan wilde 
binden. Anders gezegd: de normen ontstaan niet uit een rechtshandeling. Zij volgen 
uit redelijkheid en billijkheid en zijn niet door de betrokkenen zelf opgesteld. 

Als gevolg hiervan lijken verbintenissen uit een contactverhouding zich niet te lenen voor 
overgang krachtens bekrachtiging. Zo is omstreden of een rechtspersoon na haar oprichting 
de rechten kan verwerven ontstaan uit het afbreken van voorafgaande aan haar oprichting 
namens haar gevoerde onderhandelingen. Zie de noot van J.M.M. Maeijer onder HR 24 
januari 1997, NJ 1997, 399 (Stichting Diva/Meijs). Analoge toepassing van de betrokken 
bepalingen kan uitkomst bieden. 

Het hiervoor gesignaleerde verschil tussen een contactverhouding en een contractu
ele verhouding komt ook tot uitdrukking in de aard van het in een contactverhou
ding te beschermen vertrouwen. Bij de totstandkoming van een overeenkomst heeft 
het beschermde vertrouwen van de ene partij - zoals in nr. 9 bleek - betrekking op 
de betekenis van een verklaring of gedraging van de andere partij als keuze voor 
gebondenheid. In een contactverhouding ziet het vertrouwen veeleer op het toe
komstig gedrag van de ander. Zo zal in een geval van afgebroken onderhandelingen 
degene die vertrouwensbescherming vraagt waarschijnlijk niet verklaren: 'ik 
vertrouwde erop dat mijn onderhandelingspartner zich gebonden achtte tot dooron
derhandelen en daarmee - eventueel - tot het sluiten van een overeenkomst', maar 
'ik vertrouwde erop dat mijn onderhandelingspartner zou doorondcrhandelen en dat 
daardoor een overeenkomst tot stand zou komen'. 

Daaraan doet niet af dat ook in contactverhoudingen het vertrouwen normatief 
gewaardeerd wordt: het recht beschermt de wederpartij niet omdat hij iets ver
wachtte, maar omdat hij iets mocht verwachten. Het verschil blijft namelijk de reden 
van het 'mogen'. In een contractuele verhouding houdt het 'mogen' verband met 
een verklaring of gedraging waaruit de vertrouwende mag afleiden dat zijn weder
partij zich tot iets heeft verbonden. In een contactverhouding heeft het mogen 
betrekking op de redelijkheid: de vertrouwende mag iets verwachten omdat het 
redelijk is hem in zijn verwachtingen te beschermen. 

22. De normen van redelijkheid en billijkheid die een contactverhouding beheersen 
zijn heteronoom. Toch vallen er in een contactverhouding autonome elementen aan 
te wijzen. Het contact zelf komt uit vrije verkiezing tot stand en ook de wijze waar
op de betrokkenen zich vervolgens jegens elkaar gedragen, bepalen zij zelf In die 
zin is ieder van hen verantwoordelijk voor de verwachtingen die zijn gedrag bij de 
ander wekt en voor de mate waarin hij bij de belangen van de ander betrokken raakt. 
Men kan zeggen dat de betrokkenen hun relatie vorm geven en dat contact
verhoudingen zich in dit opzicht onderscheiden van het 'toevallige' contact dat 
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iedereen met anderen heeft, bijvoorbeeld wanneer mensen elkaar op straat pas-
59 

seren. 
De vergelijking met contractuele verhoudingen dringt zich op. Ook daarin 

gelden de heteronome normen van redelijkheid en billijkheid op grond van de 
relatie die partijen vrijwillig zijn aangegaan en ook daarin zal het antwoord op de 
vraag wat redelijkheid en billijkheid eisen sterkt afhangen van de wijze waarop 
partijen zich jegens elkaar hebben gedragen. Wat ontbreekt in een contactverhou
ding is het moment van de totstandkoming. Zelfs dat valt echter in een contractuele 
verhouding niet altijd duidelijk aan te wijzen. Het schriftelijk contract dat totstand
komt doordat partijen het tekenen in het besef dat zij zich daardoor aan de erin 
neergelegde normen binden, bevindt zich aan het uiteinde van een continuüm; aan 
het andere einde daarvan kunnen wij de totstandkoming van een overeenkomst 
slechts uit de gedragingen van betrokkenen afleiden. Het verloop van de grens 
tussen contact en contract is niet altijd eenvoudig vast te stellen. 

De normen die een contactverhouding beheersen, acht ik al met al in belangrijke 
mate autonoom van aard. De rechtsverhouding waarin zij gelden komt door het 
handelen van de betrokkenen tot stand en ook de inhoud van de normen wordt 
mede door het gedrag van de betrokkenen bepaald. Ziet men de contactverhouding 
als een door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsbetrekking, dan hebben de 
normen die daarin gelden mijns inziens een gemengd autonoom-heteronoom 
karakter. Hun gelding vormt hooguit een beperkte inbreuk op de autonomie. 

23. Anders lijkt het te liggen indien men contactverhoudingen benadert vanuit de 
algemene norm van de maatschappelijke betamelijkheid. Als concretiseringen van 
deze norm schijnen de normen die gelden in een contactverhouding heteronoom. 
Toch meen ik dat ook in deze benadering het gedeeltelijk autonome karakter van 
dergelijke normen erkend kan worden. 

Wezenlijk is mijns inziens dat we in de hier behandelde gevallen uitsluitend 
kunnen vaststellen welke normen de verhouding tussen partijen beheersen door de 
geschiedenis van die verhouding te onderzoeken. Het gedrag in het verleden heeft 
normen geschapen voor de toekomst. Daarin verschillen deze gevallen van die 
waarin we slechts een casus onder een algemene norm moeten brengen: toetsen we 
dan alleen het handelen aan een norm (door vragen te stellen als: was het onzorg
vuldig te gaan heien zonder maatregelen te treffen?; kon de journalist redelijkerwijs 
van de juistheid van zijn publicatie uitgaan?; was het advies van de hoogleraar onder 
deze omstandigheden onzorgvuldig?), hier ontstaat eerst uit handelen een geconcre
tiseerde zorgvuldigheidsnorm (bijvoorbeeld: de moedervennootschap moet zich de 
belangen van de crediteuren van haar dochter aantrekken, nu zij het vertrouwen 
heeft gewekt dat zij aldus zou handelen) en dienen we een op dat normscheppend 

59. Hierover H. Drion, Precontractuele verhoudingen naar Nederlands recht (1967), p. 57. 
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handelen volgende gedraging (het onbetaald laten van rekeningen) aan die norm te 
toetsen. 

Dit oorzakelijk verband tussen het handelen en het ontstaan van de geconcreti
seerde norm rechtvaardigt het mijns inziens de normen in contactverhoudingen als 
gedeeltelijk autonoom te bestempelen. Daaraan kan niet afdoen dat deze normen 
uiteindelijk zijn te herleiden tot de - heteronome - algemene norm van de maat
schappelijke zorgvuldigheid. Contractuele normen zijn immers op vergelijkbare 
wijze te herleiden tot de heteronome norm dat men zich aan zijn afspraken moet 
houden. 

24. In beide benaderingen van contactverhoudingen blijken de in die verhoudingen 
geldende normen deels op de autonomie van de betrokkenen te berusten. Dat 
behoeft geen verbazing te wekken. N u de normen van redelijkheid en billijkheid in 
deze context niet verschillen van die van de maatschappelijke betamelijkheid, ko
men de benaderingen op hetzelfde neer. Hiervoor heb ik dan ook in andere termen 
twee keer vrijwel dezelfde gedachtegang neergeschreven. 

De vrijheid niet te contracteren blijft ondanks het voorgaande behouden. Partijen kunnen 
uitdrukkelijk overeenkomen dat uit hun contact alleen rechtsgevolgen ontstaan indien dat 
tot een (schriftelijke) overeenkomst leidt. Dit kan ook in hun verhouding besloten liggen 
en zelfs uit de opstelling van een van hen volgen. Redelijkheid en billijkheid kunnen 
desondanks tot een vorm van gebondenheid leiden,60 maar wanneer de betrokkenen gelijk
waardig zijn, moet men met het oog op de partijautonomie bij deze toepassing van redelijk
heid en billijkheid grote terughoudendheid betrachten. 

25. Met het oog op de grondslag van verplichtingen uit contact verdient de zaak 
Mooijman/Netjes61 bijzondere aandacht. Aannemer Netjes had samengewerkt met 
leverancier Mooijman teneinde de kopers van door Netjes gebouwde woningen in 
de gelegenheid te stellen door Mooijman te leveren 'zonneranda's' te kopen. Mooij
man zou de zonneranda's aan de woningen bevestigen. Omdat Netjes haar werk
zaamheden ondeugdelijk had uitgevoerd, moest Mooijman bij het plaatsen van de 
zonneranda's extra kosten maken, onder meer wegens vertraging. Zij sprak Netjes 
tot vergoeding daarvan aan uit overeenkomst en onrechtmatige daad. 

Het hof wees de vordering op beide grondslagen af Een overeenkomst was naar 
zijn oordeel niet totstandgekomen. Evenmin bestond er in de omstandigheden van 
het geval een (bijzondere) zorgplicht van Netjes om Mooijman voor de gevorderde 
schade te behoeden, aldus het hof 

Wat de contractuele grondslag betreft, liet de Hoge Raad dat oordeel in stand. 
Hij overwoog: 

60. H.J. de Kluiver, Onderhandelen en privaatrecht (diss. VU 1992), Deventer 1992, nr. 18 e.v. 
61. HR 29 mei 1998, NJ 1999, 98 m.nt. J.B.M. Vranken. 
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'dat de vraag in hoeverre twee partijen die met het oog op hun overeenkomsten met derden 
ter zake van door hen te bouwen voorzieningen zich feitelijk in een zekere mate van sa
menwerking begeven, geacht moeten worden ook onderling een overeenkomst te hebben 
gesloten, slechts kan worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het 
geval, waarvan de waardering in belangrijke mate feitelijke van aard is. (...) Het Hof heeft 
(...) kennelijk geoordeeld dat alle door [Mooijman] ingeroepen feiten en omstandigheden, 
ook in onderling verband beschouwd, nog niet tot de conclusie leiden dat een overeen
komst als door Mooijman gesteld, is tot stand gekomen. 

Aldus opgevat geeft 's Hofs oordeel, verweven met feitelijke waarderingen als het is, 
niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting' (r.o. 3.3). 

Wat de grondslag onrechtmatige daad betreft, kon het arrest van het hof de toetsing 
in cassatie niet doorstaan. De Hoge Raad nam tot uitgangspunt: 

'Dat hier, ofschoon tussen partijen geen overeenkomst bestaat, wel sprake is van een 
feitelijke samenwerking, die onder meer hierdoor wordt gekenmerkt dat Mooijman haar 
werkzaamheden slechts kon verrichten indien de (...) met het oog daarop door Netjes aan 
te brengen bouwkundige aanpassingen aan bepaalde haar bekende eisen voldeden. Een 
zodanige feitelijke samenwerking zal in beginsel meebrengen dat Netjes niet alleen jegens 
haar contractuele wederpartijen - de kopers van de woningen - maar ook op grond van 
hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens Mooijman gehouden is de aanpas
singen deugdelijk uit te voeren' (r.o. 3.4). 

Samenwerking schept dus verplichtingen. In hoofdstuk 6 (ï.h.b. nr. 313 e.v.) zal dat 
nader blijken. In het verband van dit hoofdstuk verdient de grondslag van de 
verplichtingen aandacht. De Hoge Raad leidt de verplichtingen af uit hetgeen in het 
maatschappelijk verkeer betaamt. Men kan zich afvragen of het niet meer voor de 
hand ligt in dit soort gevallen een overeenkomst aan te nemen. Die vraag is echter, 
zoals ik hieronder zal betogen, niet zo zinvol. Wat ik wil constateren is slechts dat 
het cassatiestelsel ertoe leidt dat de rechtsontwikkeling, waar het om normen uit 
contact gaat, zich eerder op het terrein van de onrechtmatige daad dan op dat van 
het contractenrecht zal voltrekken. De vraag of uit contact een overeenkomst is 
ontstaan, is volgens de Hoge Raad namelijk feitelijk van aard, zodat hij daarin slechts 
marginaal kan treden. De vraag of uit contact op grond van de maatschappelijke 
betamelijkheid verplichtingen zijn ontstaan, is daarentegen een rechtsvraag die 
volledig aan toetsing door de Hoge Raad is onderworpen.62 

26. Hiervoor is gebleken dat waar normen uit contact ontstaan of als gevolg van 
contact geconcretiseerd worden, het onderscheid tussen overeenkomst en onrecht
matige daad, tussen verbintenis en rechtsplicht, tussen verbintenisscheppende 
toezegging en zorgplichtbepalende toezegging niet of nauwelijks te maken is. Wij 

62. Zie over deze kwestie ook de noot van J.B.M. Vranken, NJ 1999, 98, onder 9. 
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bevinden ons op he t grensgebied tus sen he t con t rac tenrech t en he t recht van de 

onrech tma t ige daad, waar geen sprake m e e r is van de typische situaties waar in 

'it remains true that the voluntary nature of contractual relationships distinguishes them from the situa
tion typical in a tort case, where the parties are strangers until joined in woe'. 

U i t he t bestaan van dit grensgebied volgt overigens niet dat wi j , m e t terzijdestell ing 

van he t in de w e t neergelegde systeem, tot een n i e u w stelsel van b r o n n e n van 

verbintenissen en rechtspl ichten zouden k u n n e n k o m e n . D e w e g die leidt naar het 

overkoepe lende leers tuk ' toe reken ing van aansprakeli jkheid ' , dat volgens Vranken 

bij het o n b e a n t w o o r d laten van de kwalificatievraag ' ove reenkoms t of onrech tmat ige 

daad' kan ontstaan,6 4 is o n b e k e n d , lang en wel l icht onbegaanbaar.6 5 H e t lijkt, in ieder 

geval voor lopig , vers tandiger het gebied waa rdoo r hij voer t in kaart te b rengen d o o r 

naar gelang van de aard van he t p rob leem waarvoor wij ons gesteld zien de regels 

van het con t rac tenrech t of van he t recht van de onrech tma t ige daad toe te passen. 

Tussen de beide rechtsgebieden bestaan verschillen, bijvoorbeeld waar het gaat om het 
ontstaan van aansprakelijkheid. Wat betreft de mogelijkheid nakoming of schadevergoeding 
te vorderen, is in het nieuwe BW echter dezelfde regeling van toepassing. 

Wel m e e n ik dat wij tot u i tgangspunt k u n n e n n e m e n , dat ind ien - op de wijze als 

h iervoor beschreven - op g rond van hande len in he t ver leden concre te gedragsvoor

schriften voor de t o e k o m s t zijn ontstaan, wij deze veelal als cont rac tue le ve rb in te 

nissen zul len m o e t e n behande len . 

In zoverre is de kwalificatie van het gedragsvoorschrift als berustend op hetzij overeen
komst, hetzij de normen van de onrechtmatige daad, irrelevant.67 Zie voor het belang van 
de mate van concretisering van een verplichting voor de vraag of deze verplichting een 
verbintenis is de noot van Van Schilfgaarde onder HR 28 juni 1996, NJ 1997, 397 (Straalca-
bme). 

Z o kan, waar het v e r t r o u w e n w e k k e n d hande len is geschied op g rond van een o n 

ju is t beeld van de werkel i jkheid , de regel ing van de wi lsgebreken zich voor toepas

sing lenen. 

Denk aan het geval dat de verkrijger van een onderneming aan een leverancier toezegt de 
openstaande rekeningen van zijn rechtsvoorganger te zullen betalen en hij vervolgens 
ontdekt dat deze leverancier de betalingsachterstand tot een zeer aanzienlijke som heeft 
laten oplopen. De vraag voor wiens risico dit misverstand komt, moet men op dezelfde 

63. Weir, Int. Ene. Comp. L. XI (Torts), ch. 12 (1983), s. 6. 
64. Maatwerk of konfektie in het verbintenissenrecht (1994), nr. 13 e.V., p. 422 e.v. 
65. In dezelfde zin Schrage, Overeenkomst of onrechtmatige daad (1998), p. 701. 
66. Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 11. 
67. Zie bijvoorbeeld The Limits of Expanding Liability (J. Spier, ed.) [1998], p. 35 (H. Koziol). 
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wijze beantwoorden, of men nu een overeenkomst aanneemt of alleen een bindende 
toezegging. 

O o k k u n n e n onvoorz iene oms tand igheden van invloed zijn op de verpl icht ingen 

die ui t he t hande len zijn ontstaan. In hoofds tuk 3 (nr. 109 e.v.) k o m ik op de afwik

kel ing van con t rac tve rhoud ingen terug. 

Ik sluit mij met de laatste passage aan bij de opvatting van Vranken. Zie voor een uitwer
king van diens visie zijn Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht 
(1989); zie voorts Schoordijk, Samenwerking en samenwerkingsovereenkomst (1998), met 
verdere verwijzingen; vergelijkAsser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 163. 

Mijn beschouwing past tevens in het 'rechtsbetrekking-model' dat J.H.M, van Erp naar 
voren heeft gebracht in zijn Contract als rechtsbetrekking (diss. 1990). Anders dan Van Erp, sta 
ik echter een voorzichtig voortbouwen op de grondslagen van het traditionele contracten
recht voor, in gevallen waarin normen ontstaan op grond van het samenstel van autono-
miebeginsel en vertrouwensbeginsel. Daartoe reken ik bijvoorbeeld niet de aansprakelijk
heid van een professionele deskundige (zoals een notaris) jegens derden die van zijn nala
tigheid het slachtoffer worden (denk aan het bekende geval van een nietig testament). 
Zuiver aan iemands positie gerelateerde normen, die niet zijn beïnvloed door de (ontwik
keling van de) verhouding tussen de deskundige en de derde, zijn mijns inziens hetero
noom van aard. Er is dan geen 'assumption of responsability'68 - de geschonden norm is er een 
die de deskundige jegens eenieder in acht moet nemen, al concretiseert de schending ervan 
zich in een specifiek geval. Aantekening verdient dat men soms het aanvaarden van de 
maatschappelijke rol als deskundige als het aanvaarden van verantwoordelijkheid wil zien 
(in deze zin J. Köndgen, Selbstbindung ohne Vertrag, Zur Haftung aus geschäftbezogenem Handeln, 
Tübingen 1981). Als men het begrip assumption of responsability zo ver oprekt, verliest het 
zijn zeggingskracht. Dan zijn vrijwel alle normen autonoom. Een uniform model dat ook 
zulke vormen van aansprakelijkheid omvat, is te abstract om bruikbaar te zijn bij het oplos
sen van praktische problemen als het derdenwerkingsvraagstuk. Zo zal men ook bij het 
toepassen van de afwegingsfactoren die Van Erp heeft voorgesteld - de normen van rede
lijkheid en billijkheid en de maatschappelijke zorgvuldigheid, verwachtingen of vertrou
wen, overeenstemming, genoten voordeel of geleden nadeel en beleidsoverwegingen -
onderscheid moeten maken naar het type geval dat voorligt, hetgeen Van Erp overigens niet 
ontkent. Ik verwijs voor deze kwestie verder naar de hoofdstukken 3 en 6. 

27. Tot slot d ient in dit verband w e d e r o m de opvat t ing besproken te w o r d e n dat 

niet het opgewekt ve r t rouwen b e s c h e r m i n g verdient , maar een op g rond van dat 

ve r t rouwen verr ichte gedraging van de wederpartij.6 '5 

I e m a n d die aan een verklar ing of gedraging van een ander he t v e r t r o u w e n o n t 

leent dat die ander op een bepaalde wijze zal handelen , zal op dat hande len n o g geen 

aanspraak k u n n e n m a k e n . Ind ien hij zodanige aanspraak wil, zal hij m o e t e n zorgen 

68. Een term die ik ontleen aan de Engelse uitspraak Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners 
Ltd., [1964] A.C. 465 at 528. 

69. Zoals verdedigd door Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht (diss. 1991); 
zie mijn nr. 12 e.v. 
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dat de ander zich tot he t hande len cont rac tuee l - of in de v o r m van een eenzijdige 

toezegging - verbindt . Wannee r een contrac tuele verbintenis o f een toezegging on t 

breekt, kan degene die he t v e r t r o u w e n heeft opgewekt n o g aan de gevolgen daarvan 

o n t k o m e n d o o r het v e r t r o u w e n tijdig w e g te n e m e n . Waarom het redelijk zou zijn 

'bloot ' v e r t r o u w e n in toekoms t ig hande len te be sche rmen , z o n d e r dat de ve r t rou 

w e n d e op dat hande len een aanspraak heeft ve rworven , valt i m m e r s n ie t in te zien. 

Een voorbeeld: een leverancier vraagt aan de moedermaatschappij van zijn klant of deze 
laatste in staat zal zijn diens verplichtingen in verband met een bestelling na te komen. De 
moeder antwoordt dat de leverancier rustig kan leveren en dat zij zo nodig de kosten wel 
voor haar rekening zal nemen. Voordat de leverancier aan de bestelling enige uitvoering 
geeft of in vertrouwen daarop bijvoorbeeld een andere order weigert, trekt de moeder haar 
verklaring in. Neemt men aan dat de moeder zich jegens de leverancier garant heeft gesteld, 
dan zal zij zich in beginsel niet op deze wijze eenzijdig aan haar verplichtingen kunnen 
onttrekken. Neemt men dat niet aan, dan kan de moeder op deze wijze voorkomen dat zij 
jegens de leverancier aansprakelijk wordt. 

M e n m o e t de aanspraak van de v e r t r o u w e n d e dus kwalificeren, he tgeen een kwestie 

is van uitleg, o m te k u n n e n beslissen of hij aan zijn v e r t r o u w e n slechts bij de aanwe

zigheid van een fait accompl i rechten kan on t lenen . D a t zou anders zijn indien ook 

in contractueel verband aan opgewekt v e r t r o u w e n alleen betekenis zou t o e k o m e n 

indien dat d o o r een fait accompl i is gevolgd. In nr. 12 e.v. h e b ik echter ui teengezet 

dat die opvat t ing niet aanvaard kan w o r d e n , o m d a t zij he t onlosmakel i jk verband 

tussen a u t o n o m i e en v e r t r o u w e n misken t en niet te verenigen is m e t de zekerheid 

die het con t rac tenrech t m o e t bevorderen . 

Hierbij passen drie kanttekeningen. 1) Bij de beantwoording van de vraag of een verklaring 
of gedraging een aanspraak heeft gegeven op toekomstig handelen, zal dikwijls betekenis 
worden toegekend aan hetgeen op die verklaring of gedraging is gevolgd (vergelijk de 
opmerking van Abas over de waarde van het fait accompli, besproken in nr. 13). Hoewel 
deze wijze van uitleg 'achteraf theoretisch niet juist lijkt, is het verlangen ongedaan te laten 
maken wat zonder schade ongedaan gemaakt kin worden zeer begrijpelijk. Het ligt boven
dien niet voor de hand dat iemand zich verbindt tot handelen wanneer daar niets tegenover 
staat, zoals het causa-beginsel van Nieuwenhuis leert. 2) Een fait accompli is niet moeilijk 
te vinden, zeker niet indien men ook als fait accompli beschouwt dat iemand nalaat een 
andere regeling te treffen, en daaraan kan men niet ontkomen. Een scherper criterium dan 
'de omstandigheden van het geval' is het fait accompli als gevolg daarvan niet, zoals Smits 
(Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid (diss. 1995), p. 62-63) terecht opmerkt. 
3) Tot de omstandigheden van het geval waarin men een fait accompli kan vinden, behoort 
ook wat de vertrouwende doet of nalaat in zijn verhouding tot een ander dan degene tegen 
wie het vertrouwen wordt ingeroepen. De onderaannemer die zich jegens de hoofdaanne
mer verbindt terwijl hij erop vertrouwt (en mag vertrouwen) dat de exoneratiebedingen in 
diens contract met de aanbesteder ook hem zullen beschermen, kan de omstandigheid dat 
hij zich heeft verbonden (en dus 'niet meer terug kan') ook aanvoeren wanneer hij zich 
jegens de aanbesteder op de exoneratiebedingen beroept (zie daarover hoofdstuk 7, i.h.b. 
nr. 402 e.v.). 
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28. De algemene problemen verbonden met het onderwerp 'contactverhoudingen' 
moeten hier verder buiten beschouwing blijven. 

Een voorbeeld is de vraag of, en eventueel onder welke omstandigheden, het schenden van 
verplichtingen uit een dergelijke verhouding grond kan zijn voor vergoeding van het posi
tief cont(r)actsbelang. 

In het bestek van dit boek volstaat het te constateren dat in dergelijke verhoudingen 
mede op grond van de autonomie van betrokkenen gedragsnormen ontstaan. Bij de 
bespreking van de grondslagen voor derdenwerking, in hoofdstuk 3, kom ik daarop 
kort terug (i.h.b. nr. 109 e.V.). 

5 Conclusie 

29. Al zijn de grenzen van het contractenrecht verschoven: zolang het contract niet 
dood is - en een blik op de praktijk leert dat deze rechtsfiguur voldoende leven in 
zich heeft - zal het recht onderscheid maken tussen degenen die als partij aan een 
overeenkomst zijn gebonden en anderen. De aard van het contractenrecht brengt 
mee dat wij daarbij het autonomiebeginsel - en dus het beginsel van de relativiteit 
van de contractswerking - als grenswacht niet kunnen missen. 

De verbindende kracht van een overeenkomst voor partijen berust uiteindelijk 
op de eisen van de menselijke samenleving. De samenleving verlangt dat men zijn 
afspraken nakomt. Een rechtens relevante afspraak ontstaat wanneer partijen door 
wederzijdse toestemming het contractsmechanisme inschakelen. De toestemmings
eis vloeit voort uit het autonomiebeginsel maar moet worden bezien in het licht van 
het vertrouwensbeginsel: ook van op goede gronden vermeende afspraken eist de 
samenleving de nakoming. Wie beziet of een handeling toestemming inhoudt en 
waartoe deze toestemming dan strekt, dient steeds de doelgerichtheid van de hande
ling in het oog te houden. Het causa-beginsel benadrukt dit. 

Naast deze drie beginselen beheersen ook heteronome normen het contracten
recht. Zij stellen niet alleen grenzen aan de contractsvrijheid, doch hebben ook 
binnen het contractenrecht gevolgen. Uit de aard van het contractenrecht volgt 
echter dat men dit rechtsgebied verlaat zodra men autonomie en vertrouwen geheel 
buitenspel zet. 

30. In het licht van deze gegevens zal ik in het volgende hoofdstuk bezien tot wie de 
verbindende kracht van de overeenkomst zich uitstrekt. Wie zijn, met andere woor
den, partij bij een overeenkomst en wie zijn ten opzichte daarvan derde? 

Nadat ik op deze wijze de grens van de verbindende kracht van de overeenkomst 
heb bepaald, zal ik in hoofdstuk 3 nagaan op welke grondslagen het mogelijk is de 
werking van een overeenkomst tot derden uit te breiden. Het gegeven dat in con-
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tactverhoudingen (mede) op grond van de autonomie van betrokkenen normen 
kunnen ontstaan, zal daarbij van bijzonder belang blijken te zijn. 




