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Hoofdstuk 2 
De begrippen 'partij ' en 'derde' 

In dit hoofdstuk onderzoek ik de betekenis van de begrippen 'partij' en 'derde' in het beginsel 
van de relativiteit van de contractswerking. Partij in de zin van het beginsel blijken degenen te 
zijn die zich over en weer tot nakoming van een overeenkomst hebben verbonden. Voorts 
kunnen onder het partijbegrip worden gebracht degenen die de oorspronkelijke partijen in hun 
partijpositie opvolgen en degenen die tot een overeenkomst toetreden. Wie partij is bij een verbin
tenis uit een overeenkomst, is nog geen partij bij die overeenkomst (§ 1). Derde in de zin van 
het beginsel is iedereen die bij een overeenkomst geen partij is (§ 2). Om te ontkomen aan de 
werking van het beginsel van de relativiteit van de contractswerking, heeft men geprobeerd het 
partijbegrip uit te breiden door de middellijk vertegenwoordigde als partij in plaats van als derde 
te beschouwen. Een dergelijke uitbreiding denatureert echter het partijbegrip. Dat laat onverlet 
dat de wet terecht aan de betrokkenheid van de middellijk vertegenwoordigde bij een voor zijn 
rekening gesloten overeenkomst rechtsgevolgen verbindt (§ 3). 

1 Het begrip 'partij' 

1.1 Inleiding 
31. De categorie 'partijen' valt uiteen in ontstaanspartijen (§ 1.2), rechtsopvolgers 
van ontstaanspartijen (§ 1.3) en toetredingspartijen (§ 1.4). Wie partij is bij een 
verbintenis uit een overeenkomst, is nog geen partij bij die overeenkomst (§ 1.5). 

1.2 Ontstaanspartijen 
32. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat overeenkomsten voor partijen verbin
dende kracht hebben omdat de samenleving vereist dat rechtssubjecten afspraken 
kunnen maken waarvan zij de naleving in rechte kunnen afdwingen. Het is redelijk 
partijen aan hun overeenkomst te binden omdat zij door een overeenkomst te 
sluiten zelf (autonoom) voor gebondenheid hebben gekozen. Uit deze uitgangspun
ten volgt dat de toestemming van partijen een essentieel onderdeel is van de con
stituerende bestanddelen (de grondslag) van een geldige overeenkomst. Het begrip 
toestemming omvat daarbij zowel de factor wil als de factor opgewekt vertrouwen. 

Hierop gelet, moeten we als 'partij' in het beginsel van de relativiteit van de 
contractswerking diegenen beschouwen die de overeenstemming door toestemming 
over en weer hebben gesloten, die partij waren bij de overeenkomst als rechtshande
ling. Alleen de gebondenheid van deze ontstaanspartijen70 kunnen we direct verkla
ren door te verwijzen naar de ratio van het beginsel van de verbindende kracht van 
de overeenkomst. De woorden 'handelende partijen' (mijn cursivering) in art. 1376 
oud-BW en 'parties contractantes' in art. 1165 Cc steunen deze interpretatie van het 

70. Een term die ik ontleen aan Cahen, Mon. Nieuw BWB-57 (1995), p. 40. 
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part i jbegrip. Ik wees er reeds op dat de t o e s t e m m i n g in veel gevallen slechts ui t de 

gedragingen van parti jen kan w o r d e n afgeleid. 

33 . Tot de ontstaanspart i jen behoo r t eveneens degene aan wie de ove reenkoms t 

krachtens ve r t egenwoord ig ing als rech tshande l ing kan w o r d e n toegerekend omdat : 

a) een ander deze rech t shande l ing bevoegdelijk voor h e m (als directe ve r tegenwoor 

diger) heeft verr icht (art. 3:66); b) een ander deze r ech t shande l ing onbevoegdeli jk 

als zijn pre tense ver tegenwoordiger heeft verr icht , m a a r hij deze hande l ing nadien 

heeft bekracht igd (art. 3:69); of c) een ander deze rech t shande l ing onbevoegdeli jk 

als zijn pre tense ver tegenwoordiger heeft verr icht en de wederpar t i j tegen deze 

onbevoegdhe id w o r d t be sche rmd op g rond van h e m toe te r ekenen schijn van 

ver tegenwoordig ingsbevoegdheid (artt. 3:36 en 61). 

H e t is voor toe reken ing op g rond van ve r t egenwoord ig ing niet nod ig te fingeren 

dat hande len van de ver tegenwoord iger hetzelfde is als hande len van de ver tegen

woord igde . M e n kan e r k e n n e n dat slechts de ver tegenwoordiger hande l t en de son 

danks dat hande len in rechtsgevolgen aan de ver tegenwoord igde toerekenen . 

De gebruikelijke frase dat het handelen van de vertegenwoordiger rechtens geldt als hande
len van de vertegenwoordigde,71 behelst, anders dan Van Dunne meent,72 geen fictie. Zij 
omschrijft de wijze waarop de toerekening van de rechtsgevolgen plaatsvindt. 

Vertegenwoordiging zou men reeds als een uitzondering op het beginsel van de relati
viteit van de contractswerking kunnen beschouwen. Een argument daarvoor kan men 
ontlenen aan het Romeinse privaatrecht, dat de vertegenwoordiging niet in het algemeen 
als rechtsfiguur erkende. Daar staat tegenover dat de vertegenwoordigingsgedachte ook de 
Romeinen niet vreemd was, zoals blijkt uit het optreden van personen namens een ge
meenschap in het Romeinse publiekrecht en het volkenrecht. Bovendien erkende het 
privaatrecht de toerekening aan een pater familias van rechtshandelingen verricht door 
personen in zijn macht, door zijn slaven en door zijn procurator (vermogensbeheerder). In 
ieder geval is deze gedachte in de ontwikkeling van het privaatrecht sinds de Romeinse tijd 
gemeengoed geworden en is het zinloos daarvan in het kader van het beginsel van de 
relativiteit van de contractswerking terug te komen.7 

Wanneer vertegenwoordigingsbevoegdheid berust op de verlening daarvan door de 
vertegenwoordigde (contractueel of door aanstelling) of wanneer de toerekening van de 
rechtshandeling het gevolg is van bekrachtiging van een onbevoegd verrichte vertegen
woordigingshandeling, bestaat er voldoende verband tussen de toerekening en de uitoefe
ning van het zelfbeschikkingsrecht door de vertegenwoordigde om deze laatste krachtens 
autonomie tot de ontstaanspartijen te rekenen. Bij vertegenwoordigingsbevoegdheid die op 

71. Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging) (1990), nr. 11 en 77. 
72. Normatieve uitleg (diss. 1971), p. 226-227. 
73. Zie voor het Romeinse recht en de daarop volgende ontwikkeling Ankum, De voorouders van 

een tweehoofdig twistziek monster (oratie 1967), p. 12 e.V.; Käser, Das Römische Privatrecht I (1971), 
§ 62, p. 260 e.v. en II (1975), § 204, p. 99 e.V.; Kaser-Wubbe (1971), p. 66 e.V.; en Zimmer
mann, The Law of Obligations (1990), p. 47 e.V. Zie voor een voorbeeld van volkenrechtelijke 
vertegenwoordiging Livius,/li Urbe Condita, VIII, 2. 
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de wet steunt, ontbreekt dit nauwe verband tussen toerekening en de autonomie van de 
vertegenwoordigde. Daar staat de wet het de vertegenwoordiger toe het zelfbeschikkings
recht van de vertegenwoordigde uit te oefenen, in de meeste gevallen omdat deze laatste 
daartoe zelf niet in staat is of geacht wordt. 

Wanneer vertegenwoordiging berust op schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, 
wordt via het toedoenvereiste aan het samenstel van autonomiebeginsel en vertrouwensbe
ginsel recht gedaan. Van belang daarbij is het arrest van de Hoge Raad van 27 november 
1992, NJ 1993, 287 m.nt. P. van Schilfgaarde (Felrx/Aruba). In deze uitspraak overwoog de 
Raad dat zich omstandigheden kunnen voordoen waaronder de onjuiste veronderstelling 
bij een derde dat een overheidsfunctionaris bevoegd is de overheid te binden, voor reke
ning van de overheid dient te komen. De Raad noemde naast het geval dat de veronder
stelling is gewekt door het wel bevoegde overheidsorgaan 'factoren als: de positie die de 
handelende functionaris binnen de organisatie van de overheid inneemt en diens gedra
gingen, de omstandigheid dat die organisatie en/of de verdeling van de bevoegdheden over 
de verschillende organen van de overheid, als gevolg van onduidelijkheid, onoverzichtelijk
heid of ontoegankelijkheid van de desbetreffende regelingen, voor buitenstaanders ondoor
zichtig zijn, alsmede eventuele nalatigheid aan de zijde van de overheid om de derde tijdig 
op de onbevoegdheid van de functionaris opmerkzaam te maken' (r.o. 3.3). 

Mijns inziens kan men uit deze uitspraak niet afleiden dat het toedoenvereiste vervang
en kan worden door toerekening aan de hand van risico-factoren, waarbij het autonomiebe
ginsel in het geheel geen rol meer zou spelen. In de omstandigheden die de Hoge Raad 
noemt, ligt het toedoenvereiste besloten. Toedoen kan uit meer bestaan dan alleen het 
wekken van schijn door het wel bevoegde overheidsorgaan; ook aan de overheid te wijten 
onduidelijkheid over de bevoegdheidsverdeling kan toedoen opleveren. Van belang daarbij 
is dat de overheid, als iedere rechtspersoon, uiteindelijk slechts kan handelen door de 
natuurlijke personen die haar organen uitmaken, zodat derden wel op het handelen van een 
van haar organen zullen moeten afgaan.74 Doorslaggevend is welke mate van onderzoek 
naar de bevoegdheid van de organen de overheid van buitenstaanders mag verlangen.73 

Uit H R 24 december 1993, NJ 1994, 303 (Credit Lyonnais/T.) blijkt dat het optreden 
van een derde slechts onder bijzondere omstandigheden voor risico van de pseudo-verte-
genwoordigde kan komen. Ik denk in dit verband aan het voorbeeld van Schoordijk dat een 
oplichter zich voordoet als employee van een hotel en bagage 'in bewaring neemt'. Wan
neer het handelen van de oplichter in de risicosfeer van het hotel ligt (bijvoorbeeld omdat 
hij kleding van het hotel droeg en de bagage in het hotel in ontvangst nam) moet het hotel 
de gevolgen van diens optreden dragen. Verdedigbaar is dat zelfs in dit geval nog aan het 
toedoenvereiste is voldaan, en wel doordat het hotel de oplichter de gelegenheid heeft 
gegeven tot diens optreden. Daartegen valt aan te voeren dat de grenzen van het toedoen
vereiste zo wel erg ver worden opgerekt. Hoe dat zij: wij zijn hier nog ver verwijderd van 
de echte bescherming van redelijk vertrouwen buiten toedoen van degene jegens wie op 
het vertrouwen een beroep wordt gedaan (zoals in art. 6:34 bij betaling aan een onbevoeg
de). Vertrouwen bij de wederpartij alleen is voor het aannemen van gebondenheid op 
grond van onbevoegde vertegenwoordiging nooit voldoende.76 

74. HR 27januan 1984, NJ 1984, 545 m.nt. W.C.L. van der Grinten (WGO/Koma). 
75. Vergelijk over de genoemde uitspraak HJ . de Kluiver, Vertegenwoordiging en 'apparent 

authority': een nieuwe fase?, WPNR 6116 (1993), p. 925-928. 
76. Zie over deze kwestie H.C.F. Schoordijk, Onbevoegde vertegenwoordiging, apparent autho

rity en de rol van het handelsregister, NJB 1997, p. 53-58; M. L. Hendrikse, De reikwijdte van 
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Ik sprak hiervoor steeds van directe vertegenwoordiging, vertegenwoordiging 'op naam' van 
de vertegenwoordigde. De vraag of de vertegenwoordigde in geval van middellijk vertegen
woordiging als partij bij de overeenkomst moet worden beschouwd, bespreek ik in nr. 43 

34. Onts taanspar t i j bij een ove reenkoms t zijn derhalve degenen die over en wee r in 

die overeenkomst hebben toegestemd, die zich - al dan niet via een ve r t egenwoord i 

ger - j egens elkaar tot n a k o m i n g van die ove reenkoms t hebben ve rbonden . Welke 

pe r sonen in een concreet geval ontstaansparti j zijn, is volgens de H o g e Raad een 

kwestie van uitleg, die m e n m o e t oplossen aan de h a n d van een variant van he t 

Havi l tex-cr i te r ium: 

'dat het antwoord op de vraag of iemand jegens een ander bij het sluiten van een overeen
komst in eigen naam - dat wil zeggen als wederpartij van die ander - is opgetreden, afhangt 
van hetgeen hij en die ander daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en over en weer 
uit eikaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden; dat een 
bevestigend antwoord op deze vraag, die van feitelijke aard is, niet wordt uitgesloten door 
de omstandigheid dat die ander wist dat degene met wie hij handelde, dit ten behoeve van 
een opdrachtgever deed'. 

H e t u i tgangspunt daarbij is, dat i emand die m e t een ander contracteer t w o r d t ver

m o e d voor zichzelf op te t reden. Ind ien hij n ie t zichzelf, maar een ander wens t te 

b i n d e n - m e t andere w o o r d e n : niet in eigen naam, maar in n a a m van die ander wil 

op t r eden - zal hij dit aan degene m e t wie hij handel t kenbaar m o e t e n maken. 7 9 D e 

vraag of hij dat gedaan heeft, m o e t m e n bean twoorden aan de h a n d van alle o m s t a n 

digheden van he t geval.80 

In veel gevallen blijkt reeds ui t de context waar in i emand opt reed t dat hij niet 

zelf als contractsparti j zal fungeren. Z o volgt ui t de oms tand ighe id dat i emand 

handel t in he t bedri j f van een ander, in de regel dat hij n ie t zichzelf, maar die ander 

wil b inden . 

het 'toedoenbeginsel' bij onbevoegde vertegenwoordiging, NJB 1997, p. 390 en A.L.H. Ernes, 
Schijn van volmacht op grond van functie? (n.a.v. HR 9 oktober 1998, RvâW 1998, 179C, 
Hartman BV/Bakker), WPNR 6346 (1999). 

77. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 m.nt. C.J.H. Brunner (Ermes/Haviltex). 
78. HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 m.nt. G.J. Scholten (Knbbenslijper; Kribbebijter; Schip-

hof/Stolte); zie meer recent HR 17 mei 1991, NJ 1991, 465 (Ontvanger/Bokma) en HR 28 
juni 1996, NJ 1997, 494 m.nt. W.M. Kleijn (Moksel/KW). 

79. Pari. Gesch. Boek 3 (1981), p. 257. Zie nader W.A.M, van Schendel, Overzicht van rechtspraak 
1976-1979. Partij en derde bij een overeenkomst, TPR 1980, p. 949-954 en Toerekening, 
doorwerking, partij (1981), bij wie ik mij op dit punt aansluit. In het Duitse recht geldt 
hetzelfde uitgangspunt: zie § 164 (2) BGB en Palandt-Heinrichs (1998), § 164. 

80. Pari. Gesch. Boek 3 (1981), p. 256-257; Pari Gesch. Boek 6 (1981), p. 808. Zie voor relevante 
omstandigheden Contractenrecht DC, nr. 136 e.v. (W.A.M, van Schendel) en HR 29 januari 
1993, NJ 1994, 172 m.nt. P. van Schilfgaarde (VermoboA^an Rijswijk), r.o. 3.2. 
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Dit geldt bijvoorbeeld voor degene die bedient in een winkel. Veelal zal het de klant niet 
duidelijk zijn met wie hij precies contracteert - de identiteit van de (rechts)persoon die de 
winkel exploiteert zal hem niet bekend zijn - maar wel duidelijk is dat degene die hem 
bedient als zodanig niet als wederpartij optreedt - hoewel deze, als hij de exploitant is, 
desondanks de wederpartij kan blijken te zijn. 

In de praktijk rijzen in dit verband vaak vragen in verband met de verzending van 
facturen. De enkele omstandigheid dat iemand bij het aangaan van een transactie mededeelt 
dat de factuur naar een ander moet worden gezonden, brengt mijns inziens nog niet mee 
dat niet degene die de transactie is aangegaan, maar de geadresseerde van de factuur partij 
is.8' Het is mogelijk dat de wederpartij ermee instemde dat de ontvanger van de factuur in 
beginsel voor betaling zorg zou dragen, maar dat zij er eveneens op rekende dat degene die 
de transactie is aangaan voor de richtige nakoming aansprakelijk zou blijven, hetzij als 
enige, hetzij naast de geadresseerde van de factuur, voor wie hij in dat geval als vertegen
woordiger zou zijn opgetreden. Niet uitgesloten is immers dat iemand bij het aangaan van 
een overeenkomst zowel optreedt in eigen naam als in kwaliteit van vertegenwoordiger. 
Steeds moet men aan de hand van de omstandigheden van het geval bezien of de wederpar
tij begreep of moest begrijpen dat degene met wie zij handelde niet (mede) zichzelf, maar 
(tevens) een ander tot nakoming van de overeenkomst wilde verbinden. 

1.3 Rechtsopvolgers van ontstaanspartijen 

35. De rechtsopvolger onder algemene titel van een ontstaanspartij, zoals de erfge

naam of de verkrijgende rechtspersoon bij fusie, kan men ook als ontstaanspartij 

beschouwen, nu hij ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die in de overgang zijn 

begrepen treedt in de rechtspositie van zijn rechtsvoorganger. In beeldspraak: hij 

wordt geacht de persoon van zijn rechtsvoorganger voort te zetten. Vanzelfsprekend 

heeft de rechtsopvolger deze status pas vanaf het moment van de rechtsopvolging.83 

De rechtvaardiging van de gebondenheid van de rechtsopvolger is gelegen 

buiten het contractenrecht, te weten in de regeling die hem de kwaliteit van rechts

opvolger onder algemene titel toekent. In de regel is voor de rechtsopvolging de 

instemming van de betrokkenen vereist; zo art. 2:309 (fusie) en 4:1091 (aanvaarden 

erfenis). Van de wederpartij bij de overeenkomst, die zich geconfronteerd ziet met 

een andere contractspartner, kan men zeggen dat zij daarin impliciet heeft toege

stemd door de rechtsbetrekking niet als een zuiver persoonlijke te kenmerken en 

aldus de overgang uit te sluiten (art. 6:249). 

36. Een partij bij een overeenkomst kan haar partijpositie onder bijzondere titel aan 

een ander overdragen bij een akte van contractsoverneming. Hiervoor is toestem

ming van de wederpartij vereist. Tenzij betrokkenen anders overeenkomen of uit 

81. Zo ook Ktr. 's-Gravenhage 20 september 1995, Prg. 1996, 4497. 
82. Zie nader Contractenrecht DC, nr. 136 e.v. (Van Schendel). Een uitwerking voor de expeditie

overeenkomst biedt Van Beukering-Rosmuller, De expeditie-overeenkomst (diss. 1992), p. 41 e.v. 
83. Zie over de gevolgen van rechtsopvolging onder algemene titel voor obligatoire rechts

betrekkingen Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel (1996), p. 139 e.v. (erfopvolging), 
p. 269 e.v. en p. 299 e.v. (fusie) en Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 380 en 390-391. 
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een bi jzondere wetsbepal ing anders volgt, gaan d o o r con t r ac t sove rneming alle 

rechten en verpl icht ingen ui t de ove rgenomen overeenkomst , inclusief mogeli jk 

bestaande wi lsrechten, op de verkrijger over (art. 6:159). 

D e overgang krachtens con t rac t soverneming w o r d t gerechtvaardigd d o o r de ver

eiste t o e s t e m m i n g van alle be t rokkenen . 

1.4 T o e t r e d i n g s p a r t i j e n 

37. Van de ontstaanspart i jen en h u n rechtsopvolgers m o e t m e n onder sche iden 

degenen die na de t o t s t andkoming van een ove reenkoms t tot die ove reenkoms t 

toe t reden. Ik zou deze partijen ' toetredingspart i jen ' wil len n o e m e n . D e g e b o n d e n 

heid van toetredingspart i jen m o e t haar rechtvaardiging v inden in de toe t red ings

handel ing. 

Toetredingspartijen vormen, met de nog gebonden oorspronkelijke contractanten en hun 
eventuele rechtsopvolgers, de categorie die Cahen omschrijft als 'uitvoeringspartijen'. 3 De 
uitvoeringspartijen zijn degenen die op een gegeven moment gerechtigd en/of verplicht 
zijn tot uitvoering van de overeenkomst. Zij zijn partij bij de overeenkomst als rechtsbe
trekking, zonder dat zij noodzakelijkerwijs partij waren bij de overeenkomst als rechtshan
deling. 

38. Tot de toetredingspart i jen m o e t m e n naar N e d e r l a n d s recht m e d e degene re 

kenen die een d e r d e n b e d i n g te zijnen gunste heeft aanvaard (artt. 6:253-254).8 6 

De verbindende kracht van een derdenbeding naar geldend Nederlands recht levert in 
verband met het beginsel van de relativiteit van de contractswerking geen moeilijkheden 
op.87 Partijen aanvaarden het derdenbeding door dit in hun overeenkomst op te nemen en 
- zo het beding herroepelijk is - door het niet voor de aanvaarding door de derde te herroe
pen. Voor de derde heeft het beding slechts rechtsgevolgen als hij het beding aanvaardt, zij 
het dat deze aanvaarding soms wordt verondersteld. 

Door de aanvaarding geldt de derde naar Nederlands recht (art. 6:254 lid 1) als partij bij 
de overeenkomst. Van een echte uitzondering op het beginsel van de relativiteit van de 
contractswerking is bij het derdenbeding naar Nederlands recht dus geen sprake,88 anders 
dan in rechtsstelsels waarin een derde een recht aan een overeenkomst kan ontlenen zonder 

84. Zie nader Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 610 e.v. 
85. Mon. Nieuw BWB-57 (1995), p. 40. 
86. Zie over het derdenbeding: Verbintenissenrecht, aant. op art. 6:253-256 (HJ. Snijders); Asser-

Hartkamp 4-II (1997), nr. 416 e.v. en Cahen, Mon. Nieuw BW B-51 (1995), nr. 17, alle met 
verdere verwijzingen. 

87. Voor (literatuur over) de historische beletselen tegen de erkenning van het derdenbeding, die 
nog doorwerken in vele rechtsstelsels, verwijs ik naar de noten bij nr. 2. Zie voorts de in de 
navolgende noten te noemen rechtsvergelijkende literatuur. 

88. Anders Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 416, die het derdenbeding een belangrijke uitzonde
ring op het beginsel noemt. 
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partij bij die overeenkomst te worden.89 Voorzover deze rechtstelsels voor de werking van 
het beding aanvaarding door de derde verlangen, of de derde de mogelijkheid toekennen 
het recht af te wijzen of te verwerpen, is het verschil met het Nederlandse recht in relatie 
tot het autonomiebeginsel echter zo gering, dat men het kan verwaarlozen. 

Men zou kunnen menen dat het voor een derde weinig bezwaarlijk is indien partijen 
hem buiten zijn instemming een recht toekennen. Toch verzet het autonomiebeginsel zich 
ertegen dat een derde buiten zijn instemming rechten verkrijgt. Zo kan de derde er morele 
of principiële bezwaren tegen hebben dat hij tot een van de betrokken partijen in een 
verbintenisrechtelijke relatie komt te staan. Soms is het ook voor de rechtspositie van de 
derde gunstiger als hij uit de overeenkomst geen aanspraak verwerft, bijvoorbeeld omdat 
deze aanspraak voor hem nadelige fiscale consequenties zou hebben. Evenmin als bij de 
schenking, is opgedrongen voordeel bij het derdenbeding aanvaardbaar.90 Omdat de derde 
zich tegen het verwerven van een recht om niet, anders dan tegen het opgelegd krijgen van 
een verplichting, in de regel niet zal willen verzetten, is het echter redelijk spoedig aan te 
nemen dat de derde een dergelijk recht heeft aanvaard (vergelijk art. 6:253 lid 4). Overigens 
kunnen partijen de derde in ieder geval het wilsrecht van aanvaarding opdringen. Dat ligt in 
de aard van het wilsrecht besloten en is niet anders bij het aanbod tot het sluiten van een 
overeenkomst, inbegrepen de overeenkomst tot schenking. 

Of partijen beoogd hebben de derde een eigen recht toe te kennen, is een kwestie van 
uitleg. Relevant daarbij is het in nr. 14 e.v. besproken causa-beginsel. Tenzij aannemelijk is 
dat partijen - in het bijzonder de stipulator - de derde hebben willen bevoordelen, zal men 
niet spoedig een derdenbeding mogen aannemen indien partijen - of één van hen, kenbaar 
voor de ander - geen eigen belang hebben bij het opnemen van een dergelijk beding in de 
overeenkomst. Dat belang kan voortvloeien uit een rechtsverhouding tussen de betrokken 
partij en de derde. In verband met de doorwerking van contractuele verweermiddelen kom 
ik hierop in hoofdstuk 7 terug. 

Lastige problemen bij het derdenbeding zijn in het bijzonder de eventuele mogelijk
heid van herroeping van het beding door partijen en de regeling van de verhouding tussen 
de partijen en de derde na de aanvaarding van het beding door de derde. 

Ten aanzien van de (on)herroepelijkheid van het beding dient de door uitleg vast te 
stellen bedoeling van partijen in beginsel de doorslag te geven. Wel dient het recht de derde 
te beschermen die in vertrouwen op het beding iets heeft gedaan of nagelaten, zeker wan
neer partijen dit handelen of nalaten verwachtten of moesten verwachten. De art. 6:253 lid 
4 en 3:36-37 bieden naar Nederlands recht voldoende mogelijkheden om te ontkomen aan 
mogelijke onwenselijke consequenties van de leden 2 en 3 van art. 6:253 (herroeping 
mogelijk totdat aanvaarding aan partijen is medegedeeld).91 

De verhouding tussen de derde en de partijen na de aanvaarding van het beding door 
de derde, dient men naar Nederlands recht te behandelen als een meerpartyenovereen-

89. Zoals in het Duitse, Franse en Schotse recht, art. 2.115 PECL en het voorstel voor een in 
Engeland en Wales in te voeren Contract (Rights of Third Parties) Act, Law Com No. 242 
(1996). Zie Kotz, Europäisches Vertragsrecht I (1996), § 13; Ghestin e.a., La stipulation pour 
autrui (rapport français), in: Les effets du contrat à l'égard des tiers (1992); Jadoul, La stipulation 
pour autrui (rapport belge), in: Les effets du contrat à l'égard des tiers (1992) en Kötz, Int. Enc. 
Comp. L. VII (Contracts in general), ch. 13 (1992), § 4 e.v. 

90. In dezelfde zin Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 383 en 416. 
Een korte rechtsvergelijkende beschouwing over dit onderwerp is te vinden in mijn Contract 
and Third Parties (1998), p. 321-323. 

91 
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komst. Veelal zal deze overeenkomst als kenmerk hebben dat de begunstigde van het 
derdenbeding daaraan slechts een recht ontleent, zonder dat hij ergens toe verplicht is.92 

Het is naar Nederlands recht echter mogelijk dat het derdenbeding een last inhoudt die tot 
gevolg heeft dat op de begunstigde die het beding aanvaardt een verplichting komt te 
rusten. Zo kan de geadresseerde bij een vervoerovereenkomst die aanspraak maakt op 
uitlevering van de vervoerde goederen, daardoor gehouden zijn tot betaling van de aan het 
vervoer verbonden kosten.93 Men kan zich overigens afvragen in hoeverre het met de aard 
van het derdenbeding verenigbaar is dat op de derde reeds door het aanvaarden van het 
beding een verbintenis komt te rusten. Vaak zal het meer voor de hand liggen de aansprake
lijkheid van de begunstigde te laten afhangen van de omstandigheid dat hij het recht uit het 
beding uitoefent of gaat uitoefenen (vergelijk art. 13 lid 2 CMR). Het voert te ver daarop 
hier nader in te gaan. 

Het uitgangspunt bij de beoordeling van een meerpartijenverhouding is dat de onder
linge rechten en verplichtingen van betrokkenen bepaald worden door hetgeen zij over en 
weer op grond van eikaars verklaringen en gedragingen mochten verwachten (artt. 3:35 en 
36).95 Wel geeft de wet in art. 6:279, in vervolg op art. 6:213 lid 2, enige regels van aanvul
lend recht. Welke rechtsgevolgen een meerpartijenovereenkomst heeft, zal afhangen van de 
concrete context waarin deze overeenkomst totstandkomt. Ik laat dit onderwerp verder 
rusten. Het heeft slechts indirect betrekking op de verhouding tussen overeenkomst en 
derden. Daarbij komt dat de problemen bij de meerpartijenovereenkomst vooral de afwikke
ling ervan betreffen, terwijl mijn onderwerp, het beginsel van de relativiteit van de con
tractswerking, juist op het ontstaan van rechten en verplichtingen tussen partijen en derden 
ziet. De meerpartijenovereenkomst leent zich daardoor beter voor behandeling in een 
afzonderlijke monografie. 

39. H e t ondersche id tussen ontstaanspart i jen en toetredingspart i jen is niet alleen van 

belang voor de verklar ing van h u n gebondenhe id , maar in s a m e n h a n g daarmee o o k 

in het kader van de ve r t rouwensbesche rming . H e t ve r t rouwen van ontstaanspart i jen 

w o r d t b e s c h e r m d d o o r art. 3:35, he t ve r t rouwen van toetredingspart i jen (mede) 

door art. 3:36. 

92. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 960. 
93. Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 418, waaraan ik ook het voorbeeld ontleen. 
94. Zie hierover mijn Contract and Third Parties (1998). 
95. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 1050. 
96. Enige opmerkingen over het onderwerp zijn te vinden in de noot van J.B.M. Vranken bij HR 

23 januari 1998, NJ 1999, 97 (Jans/Fiat Credit); de conclusie van A-G Hartkamp voor dit 
arrest; het commentaar erop van F.W.J. Meijer, Samenhangende rechtsverhoudingen (1998) 
en A.Ch.H. Franken/T.H.D. Struycken, De faillissementsbonus bij onderling verbonden 
overeenkomsten, WPNR 6314 (1998), p. 315-316; zie voorts Asser-Hartkamp 4-II (1997), 
nr. 392 e.v. en 425; Vermogensrecht, aant. 6 op art. 3:41 (S.A.M, de Loos-Wijker), Verbintenissen
recht, aant. 54-57 op art. 6:213 (f.DA. den Tonkelaar) en aant. op art. 6:279 (T. Hartlief), alle 
met verdere verwijzingen, waaruit en waarbij ik nog noem: F.B. Bakels, Ontbinding van 
wederkerige overeenkomsten (diss. Duiden 1993), Deventer 1993, p. 163-166; HJ . de Kluiver, 
Meerpartijenvcrhoudingen in het ondernemingsrecht, Over driepartijenfinanciering, trustees 
en andere beherende derden, in: Molengrafica. Europees privaatrecht 1991 (F.W. Grosheide/K. 
Boele-Woelki, red.), [Lelystad] 1997, p. 45-84;. Zie voorts mijn nr. 109 e.v. 

97. Zie voor het verschil tussen deze bepalingen Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 130 e.v. 
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Tweeslachtig is de positie van degene wiens optreden als partij ten tijde van het sluiten van 
de overeenkomst als rechtshandeling reeds was voorzien. De principaal die een onbevoegd 
verrichte vertegenwoordigingshandeling heeft bekrachtigd, heb ik hiervoor tot de ont-
staanspartijen gerekend. Het belangrijkste argument daarvoor is dat pas door de bekrachti
ging een overeenkomst totstandkomt - wederpartij en pseudo-vertegenwoordiger hebben 
niet met elkaar gecontracteerd. Als vertegenwoordigde kan de principaal zich jegens de 
wederpartij op art. 3:35 beroepen. Ten aanzien van de bekrachtigingshandeling is echter 
ook een beroep op art. 3:36 mogelijk. Tussen de wederpartij en de pseudo-vertegenwoor
diger mag dan geen overeenkomst bestaan, er bestaat tussen hen mijns inziens wel een 
rechtsbetrekking in de zin van art. 3:36. Vergelijkbaar is de positie van de derde ten gunste 
van wie een derdenbeding is gemaakt. Op het moment dat de derde het derdenbeding 
aanvaardt, bestaat er al een overeenkomst. Bij het ontstaan van deze overeenkomst is de 
derde niet betrokken. Hij kan zich ten aanzien van deze rechtsbetrekking op art. 3:36 
beroepen. Doch de mededeling van het derdenbeding kan tevens een tot de derde gerichte 
verklaring zijn in de zin van art. 3:35.98 Soortgelijke overwegingen gelden de positie van 
degene die treedt in de partijpositie van een overeenkomst die een tussenpersoon voor 
zichzelf of voor nader te noemen meester heeft gesloten. Tussen deze figuren bestaan 
subtiele dogmatische verschillen, die hun oorzaak vinden in de voorstelling die degenen die 
de overeenkomst feitelijk sloten zich omtrent de afwikkeling daarvan maakten. Zij leiden 
dan ook niet steeds tot dezelfde rechtsgevolgen, al vertonen zij onmiskenbaar grote gelijke
nis." 

1.5 Partijen bij verbintenissen uit een overeenkomst 
40. G e e n partij bij een ove reenkoms t zijn degenen die een contractsparti j enkel 

opvolgen in de schulde isers - of schuldenaarspos i t ie bij een ui t die ove reenkoms t 

voor tv loe iende verb in tenis , bi jvoorbeeld als gevolg van cessie, subrogat ie , s chu ld 

ove rneming , en, in de regel, de overgang van kwalitatieve rech ten of verp l ich t in

gen.100 In beginsel krijgt de opvo lgend schu lde i se r o f s c h u l d e n a a r m e t alle 

bevoegdheden van een contractspart i j . Z o kan hij de ove reenkoms t in de regel niet 

on tb inden (zie evenwel nr. 112). Daaraan doet niet af dat de ove reenkoms t de in

h o u d van de v o r d e r i n g o f de schuld en de rechtsposi t ie van de schuldeiser of s chu l 

denaar m e d e bepaalt (zo art. 6:145). Steeds zal m e n m o e t e n bezien in hoever re de 

rechtsbet rekking d o o r w e r k t in de r ech t sve rhoud ing tussen de n i e u w e schuldeiser of 

schuldenaar en de wederpar t i j . 

Partij bij de ove reenkoms t w o r d t e v e n m i n de ech tgenoo t m e t wie een partij in 

gemeenschap van goederen h u w t . Rechtsbe t rekkingen zijn niet in de b o e d e l m e n -

99. 

100. 

F.R. Salomons, Verzekering ten behoeve van een derde (1996), p. 282 e.v. 
Zie bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 424 over de verschillen tussen derdenbeding 
en bekrachtiging van onbevoegde vertegenwoordiging. 
Zie voor het onderscheid tussen de verbintenis en de rechtsbetrekking waaruit deze voort
vloeit Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 12, 566, 605 en 611 en Asser-Hartkamp 4-II (1997), 
nr. 402. Zie over kwalitatieve rechten en verplichtingen nader hoofdstuk 5. 
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ging betrokken. Wel zullen de vorderingen en de schulden uit de rechtsbetrekking 
veelal gemeenschappelijk worden. '01 

Het hiervoor geschetste partijbegrip komt overeen met dat aanvaard in Asser-Hartkamp 4-II 
(1997), nr. 378 e.v. Op de in de hoofdtekst uiteengezette gronden kan ik niet volledig 
instemmen met de opvattingvan Dirix, Obligatoire verhoudingen (1984), p. 21 e.v. en p. 279, 
die naast de door mij genoemden ook de opvolgers in kwalitatieve rechten tot de partijen 
rekent. 

Ghestin begrijpt onder het begrip partij naast degenen die het contract hebben gesloten 
ook degenen die 'sont assimilées ou substituées' aan hen, te weten degenen die het recht hebben 
verkregen de overeenkomst te wijzigen ofte beëindigen door een nieuwe overeenkomst.' 
Deze benadering vanuit de aan het partijschap verbonden bevoegdheden acht ik weinig 
zinvol, omdat de vraag blijft aan wie die bevoegdheden toekomen. Terecht hebben Aubert 
en Guelfucci-Thibierge tegen de opvatting van Ghestin ingebracht dat in de toekenning 
van het partijschap een verklaring van de gebondenheid aan de overeenkomst besloten 
moet liggen. 

2 Het begrip 'derde' 

41. In het beginsel van de relativiteit van de contractswerking zijn de begrippen 
'partij' en 'derde' tegengesteld. Derde ten opzichte van een overeenkomst is iedereen 
die bij die overeenkomst geen partij is. 

In de hiervoor (§ 1) weergegeven opvatting van het begrip 'partij' zijn derden 
allen die geen partij waren bij de overeenkomst als rechtshandeling, met uitzonde
ring van degenen die een partij onder algemene of bijzondere titel in haar positie 
zijn opgevolgd. Evenmin zijn derden degenen die tot de overeenkomst zijn toege
treden. Degenen die een partij enkel zijn opgevolgd in de crediteurs- of debiteurs-
zijde van een contractuele verbintenis, zijn geen derde in relatie tot die verbintenis, 
maar wel derde in relatie tot de overeenkomst waaruit zij voortspruit. 

Doordat iemand na het sluiten van een overeenkomst bij die overeenkomst 
partij kan worden, is het antwoord op de vraag of iemand derde is tijdgebonden. Dat 
geldt ook voor het antwoord op de vraag of iemand partij is. Een partij bij een 
overeenkomst die haar partij-zijn als gevolg van rechtsopvolging verliest - zonder 
dat zij tevens ophoudt te bestaan, zoals in het bijzonder in geval van contractsover
neming - is vanaf het moment van de rechtsopvolging derde. Hetzelfde geldt voor 

101. Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel (1996), p. 461 e.v. 
102. J. Ghestin, Nouvelles propositions pour un renouvelement de la distinction des parties et des 

tiers, RTDCiv. 1994, p. 700-800 en Ghestin/Jamin/Billau, Traité de droit civil, Les effets du contrat 
(1994), nr. 775 e.V., p. 833 e.v. Zie eerder J. Ghestin, La distinction entre les parties et les tiers 
au contrat, JCP 1992.1.3682, bestreden door J.-L. Aubert, A propos d'une distinction renou
velée des parties et des tiers, RTDCiv. 1993, p. 263-278 en Ch. Guelfucci-Thibierge, RTDCiv. 
1994, p. 275-285. 
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een partij die zich door opzegging losmaakt van een meerpartijenovereenkomst, met 
ingang van die opzegging. 

3 D e uitbreiding van het partijbegrip 

3.1 Inleiding 
42. De scherp tegengestelde begrippen 'partij' en 'derde' laten niet goed uitkomen 
dat sommige derden in een nauwere betrekking tot een overeenkomst staan dan 
andere. Dit blijkt in het bijzonder wanneer een partij over het belang van een derde 
heeft gecontracteerd. Een voorbeeld daarvan is het geval dat een tussenpersoon in 
eigen naam, maar voor rekening van een principaal - dus als 'middellijk vertegen
woordiger' - een overeenkomst sluit. De principaal staat nader tot die overeenkomst 
dan een willekeurige buitenstaander. 

Dat het begrip 'derde' de werkelijkheid in dit opzicht vertekent, is niet relevant 
zolang men er vrede mee heeft dat de werking van een overeenkomst steeds tot de 
in § 1 omschreven categorie van partijen is beperkt. Het wordt echter hinderlijk 
zodra men de contractswerking wenst uit te breiden tot derden die nauw bij een 
overeenkomst zijn betrokken. 

Reeds de 19e-eeuwse commentatoren op de art. 1165 Cc en 1376 oud-BW wezen de 
tweedeling tussen partijen en derden af. Zij voerden, in verband met de art. 1122 Cc 
respectievelijk 1354 oud-BW, aan dat men niet tot de derden kan rekenen degenen die aan 
een van de partijen bij een overeenkomst een recht ontlenen (de ayant cause of recht
verkrijgenden).103 Als ayant cause of rechtverkrijgende beschouwde men daarbij de erfgena
men van partijen, soms hun rechtsopvolgers onder bijzondere titel, zoals bijvoorbeeld de 
cessionaris van contractuele rechten, en ook wel hun schuldeisers, omdat deze op de con
tractuele rechten verhaal kunnen uitoefenen. De klasse van 'derden' in de zin van de 
art. 1165 Cc en 1376 oud-BW beperkten de commentatoren zo tot degenen die met de 
overeenkomst in geen enkel verband stonden, de zogenaamde penitus extraneï. De wettelijke 
bepalingen die het contractuele relativiteitsbeginsel inhielden waren in deze lezing - anders 
dan men op het eerste gezicht wellicht zou menen - niet bij gebrek aan praktisch belang 
zinledig. In hun onderlinge verhouding zou men namelijk ook als derden moeten be
schouwen degenen die elk afzonderlijk een overeenkomst met dezelfde wederpartij hebben 
gesloten. Als V aan H een stuk grond verhuurt en H vervolgens mest koopt van M, zouden 
V en M ten opzichte van elkaar derden zijn, zodat M niet V zou kunnen aanspreken tot 
betaling van de mest.104 

De hier beschreven afwijzingen van de tweedeling berustten zowel op wetssystema-
tische overwegingen als op de gedachte dat iemand die enig recht aan een overeenkomst 
ontleent nimmer derde in de zin van het contractuele relativiteitsbeginsel kan zijn. Zij 

103. Zie voor de Franse literatuur Weil, La Relativité des Conventions (1939), nr. 52 e.v. en voor het 
Nederlandse recht bijvoorbeeld Diephuis, Het Nederlandsen burgerlijk regt. Deel 10 (1886), 
p. 445 en Opzoomer, Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Deel 6 (1879), p. 151 noot 2. 

104. Het voorbeeld is van Weil, La Relativité des Conventions (1939), nr. 70. 
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houden daardoor verband met misvattingen omtrent de betekenis van het beginsel die ik 
hiervoor (§ 1) reeds heb besproken bij de behandeling van het begrip 'partij'. Men heeft er 
geen behoefte meer aan zodra men onderscheid maakt tussen ontstaanspartijen, de rechts
opvolgers van ontstaanspartijen en toetredingspartijen en tussen het partij-zijn bij een over
eenkomst en dat bij verbintenissen uit die overeenkomst. 3 

43. Het recht kan met de betrokkenheid van anderen dan de handelende partijen bij 
een overeenkomst op twee manieren rekening houden: door het partijbegrip uit te 
breiden of door het begrip 'derde' te relativeren. Beide hebben vanaf de jaren '60 
van deze eeuw in de Nederlandse rechtsliteratuur voorstanders gevonden. 

44. In deze paragraaf bespreek ik de opvatting van de schrijvers die de uitbreiding 
van het partijbegrip voorstonden. Deze schrijvers verdedigden dat men ook buiten 
het geval van vertegenwoordiging in enge zin - in het bijzonder in het geval van 
middellijke vertegenwoordiging- de overeenkomst als rechtshandeling zou kunnen 
toerekenen aan anderen dan de handelende partijen. Aldus lijfden zij deze anderen 
bij de klasse van partijen in: wie eerst derde leek, bleek partij te zijn, en tot deze 
partij zou de werking van de overeenkomst zich uit kunnen strekken terwijl het 
beginsel van de relativiteit van de contractswerking onverkort gehandhaafd bleef 
- of althans leek te blijven (§ 3.2). 

Ik wijs er reeds hier op dat latere ontwikkelingen deze benadering achterhaald 
hebben. Nadat de Hoge Raad haar in het Kribbebijter-arrest had verworpen,106 heeft 
de wetgever haar voor het nieuwe BW afgewezen. Wel heeft hij in het nieuwe 
wetboek, in de art. 7:419-421, een regeling van de middellijke vertegenwoordiging 
opgenomen die in hoofdzaak tot de resultaten voert die de schrijvers die de uitbrei
ding van het partij begrip voorstonden daarmee hebben willen bereiken. Ook op 
deze regeling zal ik hierna kort ingaan (§ 3.3). 

45. De tweede manier om met de betrokkenheid van anderen dan de handelende 
partijen rekening te houden, is door het relativeren van het begrip 'derde'. Met 
name Cahen heeft betoogd dat de scherpe scheiding tussen contract en derde niet 
zonder meer te handhaven is indien een derde nauw bij een overeenkomst is 
betrokken. De werking van een overeenkomst zou zich mede tot dergelijke 'con
tractueel betrokken derden' kunnen uitstrekken. Met het begrip 'derde' relativeert 
men in deze benadering de gevolgen van het contractuele relativiteitsbeginsel. In 
hoofdstuk 3 komt deze benadering uitgebreid aan de orde. 

105. Zo al Land-De Savornin Lohman, Verklaring van het Burgerlijk Welhoek. Deel 4 (1907), p. 196 en 
209; zie voorts Asser-Rullen 4-II (1982), p. 276-278. 

106. HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 m.nt. G.J. Scholten. Zie hiervoor nr. 34. 
107. Zie overigens reeds Eggens, Iets over artikel 1917 B.W. (1932), onder I. 
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3.2 Kan m e n de middellijk vertegenwoordigde als partij beschouwen? 
46. De aangewezen weg om het partijbegrip uit te breiden, is door het oprekken van 
de grenzen van de vertegenwoordigingsfiguur. N u houdt het begrip 'vertegenwoor
diging' als zodanig niet meer in dan dat de rechtsgevolgen van het handelen van de 
een worden toegerekend aan de ander. Het oprekken van de vertegenwoordiging 
moet daardoor neerkomen op het oprekken, uitbreiden of vervangen van de grond
slagwaarop deze toerekening plaatsvindt108 

De toerekening van het partij-zijn krachtens vertegenwoordiging berust, zo is in 
§ 1 gebleken, in de regel via het toestemmingsvereiste op het autonomiebeginsel. 
Om het aangaan van een overeenkomst door de ene persoon (T) krachtens verte
genwoordiging aan een andere persoon (P) te kunnen toerekenen, moet naar Ne
derlands recht aan twee voorwaarden zijn voldaan: a) P moet T de bevoegdheid 
hebben verleend hem aan de overeenkomst te binden en b) T moet tegenover diens 
wederpartij (W) in naam van P hebben gehandeld. 

In plaats van bevoegdheid van T kan aan P toerekenbare schijn van bevoegdheid treden. 
Omdat het in het navolgende om de hoofdregel van de toerekening gaat, zal ik kortheids
halve alleen het geval vermelden dat T bevoegd is. Toerekenbare schijn van bevoegdheid is 
daaronder dan begrepen. 

De uitdrukking 'handelen in naam van' betekent daarbij, ofschoon zij anders doet 
vermoeden, niet dat T de naam van P moet noemen. Ook dit bleek reeds in § 1. Zij 
houdt in dat W uit de verklaringen en gedragingen van T in verband met de overige 
omstandigheden van het geval moet kunnen opmaken dat niet (slechts) T maar 
(ook) P partij bij de overeenkomst zal worden. Het in naam van-vereiste beschermt 
de autonomie van de wederpartij, die moet kunnen bepalen met wie zij contracteert. 
T zou overigens aan W kenbaar kunnen maken dat zij niet zelf partij bij de overeen
komst zal zijn, zonder de identiteit te onthullen van degene die dan wel partij zal 
wezen. In dat geval aanvaardt W een haar vooralsnog onbekende wederpartij. 

47. Indien een tussenpersoon een overeenkomst sluit in eigen naam, is de omstan
digheid dat hij dat doet in opdracht en voor rekening van een ander naar de heersen
de leer onvoldoende om het partij-zijn bij de overeenkomst aan die ander toe te 
rekenen. 'Middellijke' vertegenwoordiging is derhalve geen vertegenwoordiging in 
eigenlijke zin. 

48. Het voorgaande is voor vertegenwoordiging krachtens volmacht, waartoe ik mij 
hier beperk, neergelegd in art. 3:66 lid l.109 Soortgelijke regels gelden in andere 

108. Cahen heeft daarop in verband met de doorwerking met nadruk gewezen; zie Trojaans 
schadepaard, WPNR 5497 (1979), p. 625 e.v. 

109. Zie nader Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging) (1990), nr. 5 e.V.; Asser-Kortmann 
5-III (1994), nr. 149; Rechtshandeling en overeenkomst (1998), nr. 81 e.v. (A.R. Bloembergen) en 
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cont inen taa l -Europese rechtsstelsels.110 H e t Anglo-Amer ikaanse recht kent een ru i 

m e r begrip ve r tegenwoord ig ing (agency).'" 

Agency bestaat waar partijen erin toestemmen dat de ene partij (de agent) ten behoeve van de 
andere party (de principal) zal optreden en daarbij de relaties van de principal met derden zal 
beïnvloeden. Als een agent (A) een rechtshandeling verricht met een wederpartij (W) en W 
er daarbij van op de hoogte is dat A voor een principal (P) optreedt, noemt men P een 
disclosed principal. De disclosed principal is hetzij named principal, hetzij unnamed principal, afhan
kelijk van de omstandigheid of de wederpartij ten tijde van de rechtshandeling zijn naam 
kent. Als W er ten tijde van de rechtshandeling met van op de hoogte is dat A voor P op
treedt, noemt men P een undisclosed principal. 

Indien A een overeenkomst sluit voor een disclosed principal, komt deze tot stand tussen 
P en W. Daarvoor volstaat derhalve dat W weet dat A voor P optreedt; A behoeft niet nader 
kenbaar te maken dat P partij zal zijn. Dit is een verschil met het gangbare continentale 
vertegenwoordigingsbegrip. Het belang van dit verschil is afhankelijk van de uitlegcritena 
die continentale juristen bij de toepassing van het in naam van-vereiste hanteren. Vanzelf
sprekend kan A zich naast P als partij verbinden, net zoals een tussenpersoon zowel in 
eigen naam als in naam van een ander kan handelen. 

Als A een overeenkomst sluit voor een undisclosed principal, komt deze naar de heersen
de leer tot stand tussen A en W. Op dit formele punt verschilt agency aldus niet van de 
continentale vertegenwoordiging. De omstandigheid dat A de transactie met W is aan
gegaan als agent van P, brengt echter mee dat W en P elkaar in beginsel over en weer uit 
hoofde van de overeenkomst A-W kunnen aanspreken. De stelsels van de Common Law 
gaan hierin - vooral waar het de positie van de principaal betreft - verder dan continentale 
rechtsstelsels, waar middellijke vertegenwoordiging grond kan zijn tot in aard vergelijkbare 
rechtsgevolgen. In het vervolg zal ik hierop meer uitgebreid ingaan. 

Omstreden is overigens wanneer de regels omtrent de undisclosed principal van toepas
sing zijn. In de strikte opvatting kan P slechts als undisclosed principal gelden indien hij A de 
bevoegdheid (authority) heeft verleend hem in contractual privity (in een contractuele betrek
king) te brengen met de wederpartij bij de transactie die A voor zijn rekening aangaat. In 
deze opvatting omvat het leerstuk van de undisclosed principal slechts twee gevallen: 1) waar P 
weliswaar partij bij de overeenkomst met W wil zijn, maar dit voor W verborgen wil hou
den, bijvoorbeeld omdat het bekend worden van zijn betrokkenheid de prijs in zijn nadeel 
zou beïnvloeden; 2) waar P partij bij de overeenkomst wil zijn, maar A diens identiteit voor 
W verborgen houdt, bijvoorbeeld om te voorkomen dat W direct met P zal contracteren. In 
de ruime opvatting kan P ook undisclosed principal zijn indien hij A niet de bevoegdheid heeft 
verleend hem in contractual privity met W te brengen, maar waar hij A wel heeft toegestaan 

Contractenrecht DC, nr. 131 e.v. (Van Schendel). Vergelijk Verhagen, Agency (diss. 1995), p. 32 
e.v. 

110. Kötz, Europäisches Vertragsrecht I (1996), § 12 E en Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsver
gleichung (1996), § 32. 

111. Het navolgende ziet vooral op het Engelse recht; ik ontleen het voornamelijk aan Bowstead and 
Reynolds (1996) en Chitty on Contracts II (1994 en 1996), § 31-001 e.v. (F.M.B. Reynolds). Zie 
voorts Busch, Middellijke vertegenwoordiging (1998); Kötz, Europäisches Vertragsrecht I (1996), 
§ 12; Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung (1996), § 32 en Verhagen, Agency (diss. 
1995), p. 36 e.v. 
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als zijn tussenpersoon op te treden. Het leerstuk omvat in deze opvatting alle gevallen 
waarin P een tussenpersoon inschakelt die voor zijn rekening overeenkomsten mag aan
gaan. 

Reynolds " merkt op dat alleen in de ruime opvatting de gevallen van continentale 
middellijke (indirecte) vertegenwoordiging tot het leerstuk van de undisclosed principal gere
kend kunnen worden. Ik vraag mij af of dat juist is. Het is niet ongebruikelijk van middel
lijke vertegenwoordiging te spreken in het geval dat P aan T volmacht heeft gegeven, maar 
T desondanks in eigen naam handelt (men noemt dit wel 'bedekte vertegenwoordiging'). 
Dan is P ook in de enge opvatting undisclosed principal. Bovendien - en dit is van fundamen
teel belang - verdraagt de hiervoor genoemde variant 1 : 'wel partij willen zijn, maar dat 
voor de wederpartij verborgen willen houden' zich niet met het continentale vertegen
woordigingsbegrip. Het in naam van-vereiste brengt immers mee dat P, als hij partij wil 
zijn, aan T volmacht moet verlenen om dit aan W te openbaren. Of P er eventueel mee 
instemt dat W hem aanspreekt op grond van een overeenkomst die T als verborgen 
vertegenwoordiger van P heeft gesloten, is binnen het gangbare continentale vertegenwoor
digingsbegrip niet van belang."3 Daarom kan men middellijke vertegenwoordiging niet 
onvoorwaardelijk in termen van agency omschrijven; wellicht zou men sommige gevallen 
van middellijke vertegenwoordiging tot de genoemde variant 1 moeten rekenen. Hoe dat 
ook zij, in het navolgende zal ik uitgaan van de opvatting dat P ook undisclosed principal kan 
zijn indien hij A niet de bevoegdheid heeft verleend hem in contractual privity met de weder
partij te brengen, doch alleen om als zijn tussenpersoon op te treden. Deze doet het meeste 
recht aan de ratio van het leerstuk - bescherming tegen het faillissement van A"4 - en leent 
zich daarom het beste voor vergelijking met het leerstuk van de middellijke vertegenwoor
diging.115 

49. Verscheidene au teurs hebben verdedigd dat m e n he t ver tegenwoordig ingsbegr ip 

naar N e d e r l a n d s r ech t tot de middel l i jke ve r t egenwoord ig ing zou m o e t e n ui tbre i 

den. Als een t u s senpe r soon (T) bij het sluiten van een ove reenkoms t m e t zijn 

wederpart i j (W) hande l t in opdrach t en voor r eken ing van een principaal (P), kan P 

in hun opvat t ing partij w o r d e n bij de d o o r T gesloten o v e r e e n k o m s t , al hande lde T 

tegenover W niet in n a a m van R116 

112. Boivstead and Reynolds (1996), § 8-072; vergelijk Verhagen, Agency (diss. 1995), p. 46-47. 
113. Vergelijk Schoordijk, Toerekeningsmomenten (oratie 1964), in: Verspreid werk, p. 60; Indirecte 

verrijking (1970), in: Verspreid werk, p. 246-247 en Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordi
ging) (1990), nr. 107. 

114. Bowstead and Reynolds (1996), § 8-072. 
115. Vergelijk, Verhagen, Agency (diss. 1995), p. 63, die met het oog op rechtsvergelijking onder de 

term authority ook de bevoegdheid tot het optreden als middellijk vertegenwoordiger brengt. 
116. Zie in het bijzonder Van Schilfgaarde, Toerekening van rechtshandelingen (1969); WPNR 5197 

(1972); WPNR 5280-5281 (1974); RM Themis 1981, p. 299-302 (bespreking van de dissertatie 
van S.C.JJ. Kortmann); Volmachtverlening, verborgen vertegenwoordiging en bekrachtiging 
in 3.3 NBW, in: Gratia commercii (Van Oven-bundel), Zwolle 1981, p. 311-319 en De toe
komst van de vertegenwoordiging (1991); Schoordijk, Toerekeningsmomenten (oratie 1964), 
in: Verspreid werk, p. 43-70; Indirecte verrijking (1970), in: Verspreid werk, p. 223-258, aldaar 
p. 243 e.V.; Struycken, WPNR 5346-5347 (1976), i.h.b. p. 254-256 (waarover Kortmann in: 
Op recht (Struycken-bundel) (1996), p. 157-164); Kortmann, 'Derden'-werking (diss. 1977), 
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In de literatuur over dit onderwerp wordt degene die met de tussenpersoon handelt door
gaans 'derde' (afgekort tot 'D') genoemd. Ik vind dat verwarrend: de vraag is juist of P 
derde is ten opzichte van de tussen de tussenpersoon en diens wederpartij gesloten over
eenkomst. 

De essentie van de opvattingen van deze auteurs is dat voor de toerekening van de 
rechtsgevolgen van het handelen van T aan P niet noodzakelijk is dat T uitdrukke
lijk in naam van P is opgetreden. Toerekening zou ook mogelijk zijn op grond van 
wat zij 'het economisch moment' (Schoordijk) of 'de werkelijke wil van P en T ' 
(Kortmann) hebben genoemd: de wijze waarop P en T hun onderlinge relatie 
hebben vormgegeven en hebben afgewikkeld. Zou daaruit volgen dat T (in econo
mische zin) als tussenpersoon voor P optrad, dan zou P zich niet aan de werking van 
de overeenkomst kunnen onttrekken. Hij zou partij bij de overeenkomst worden. 
Als T bijvoorbeeld met toestemming of krachtens opdracht van P voor diens reke
ning bij W een partij wijn koopt, zou P partij bij de koopovereenkomst worden, al 
maakt T bij het sluiten van de overeenkomst niet aan W duidelijk dat hij P wil bin
den. 

Daarbij legde Schoordijk sterk de nadruk op objectieve toerekeningsfactoren en daarmee op 
de vraag wiens vermogen de overeenkomst uiteindelijk treft ('het economisch moment'); 
wilsverklaringen van P en T over hun rechtsverhouding achtte hij irrelevant. Kortmann 
hechtte terminologisch meer waarde aan de wil, maar kwam tot dezelfde resultaten als 
Schoordijk, doordat hij 'de werkelijke wil' afleidde uit objectieve toerekeningsfactoren, 
zoals de wijze waarop P en T de transactie afwikkelen. Van Schilfgaarde kende in zijn 
dissertatie aan uitdrukkelijke wilsverklaringen van P en T over de vraag of T als tussenper
soon optrad en mocht optreden nog grote betekenis toe. In zijn latere geschriften heeft hij 
zich echter, als het ware met terugwerkende kracht, tot de objectieve toerekening bekeerd. 

Als voordeel van het partij-zijn van P zagen de voorstanders van de uitbreiding van 
het partijbegrip dat P en W elkaar tot nakoming van de overeenkomst T-W zouden 
kunnen aanspreken. Zij zouden aldus deze overeenkomst 'om T heen' kunnen 
afwikkelen, hetgeen vooral bij insolventie van T van belang zou zijn. Voorts zou, 
aldus Kortmann in zijn dissertatie, het partij-zijn van P de grondslag kunnen vor
men voor de doorwerking van exoneratiebedingen ten gunste van W jegens R 

50. Het belangrijkste vraagstuk bij de uitbreiding van het partijbegrip via de middel
lijke vertegenwoordiging is hoe zij zich verhoudt tot het autonomiebeginsel. Hierna 
zal ik deze kwestie achtereenvolgens voor de tussenpersoon (T), de wederpartij (W) 
en de middellijk vertegenwoordigde, of principaal, (P) bespreken. Op grond van de 

p. 25-35. Voor een overzicht verwijs ik naar Asser-Kortmann 5-III (1994), nr. 150 e.v. Zie 
voorts Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 381, en Verhagen, Agency (diss. 1995), met verdere ver
wijzingen. 
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uitkomst van deze beschouwing bezie ik daarna of het economisch moment de 
toerekening van het partij-zijn van P kan dragen. 

De autonomie van de tussenpersoon (T) 
51. De autonomie van de tussenpersoon (T) is bij de uitbreiding van de contracts
werking tot zijn principaal (P) met in het geding. T sluit de overeenkomst met de 
wederpartij (W). Indien hij daarbij niet aan W duidelijk maakt dat hij slechts op
treedt als onmiddellijk vertegenwoordiger van P, aanvaardt hij dat hij aan de 
overeenkomst met W zal zijn gebonden. Maakt hij dit wel aan W duidelijk, dan 
wordt hij bij de overeenkomst geen partij. 

In de visie van Van Schendel wordt T ook in het laatstgenoemde geval partij bij de overeen
komst, omdat T nu eenmaal als handelende partij bij het sluiten ervan is opgetreden. De 
omstandigheid dat T aan W heeft laten weten dat hij niet de rechtsgevolgen van zijn hande
ling wenste te ondergaan - met andere woorden: dat hij slechts als onmiddellijk vertegen
woordiger voor P optrad - staat er volgens Van Schendel evenwel aan in de weg dat W 
aanspraken uit de overeenkomst jegens T geldend maakt. Deze visie wijkt wat rechtsgevol
gen betreft niet af van de heersende leer dat T geen partij bij de overeenkomst wordt. Ik 
volg Van Schendel niet in zijn terminologie, daar 'de partij die met gebonden wil zijn' in 
verband met het contractuele relativiteitsbeginsel een verwarringwekkende figuur is."7 

Uit het voorgaande volgt dat de vraag of T in naam van P is opgetreden niet irrele
vant wordt wanneer men aanvaardt dat P ook in geval van middellijke vertegen
woordiging partij is bij de door T gesloten overeenkomst. Het antwoord op deze 
vraag bepaalt of de overeenkomst alleen P bindt (onmiddellijke vertegenwoordi
ging), dan wel naast P ook T (middellijke vertegenwoordiging)."8 

Volgens Van Dunne moet de vraag of T naast P gebonden is (normatief) beantwoord wor
den aan de hand van de behoeften van het rechtsverkeer."9 In zijn opvatting ontstaat er in 
geval van middellijke vertegenwoordiging een dnepartijenovereenkomst, waarbij de verbin
tenissen die op de partijen rusten naar gelang de aard van de overeenkomst onderlinge 
verschillen zouden kunnen vertonen. Bij onmiddellijke vertegenwoordiging is er in zijn 
visie een tweepartijenverhouding, omdat het handelen van de vertegenwoordiger aan de 
vertegenwoordigde wordt toegerekend.'20 Mijns inziens kan het rechtsverkeer voor het 
beantwoorden van de vraag of de ene dan wel de andere figuur zich voordoet, geen ander 
criterium eisen dan dat dit afhangt van hetgeen tussen T en W is voorgevallen - en daarmee 
van de vraag in wiens naam T is opgetreden. Van Dunne maakt in ieder geval niet duidelijk 
welke concrete toerekeningsnorm of -normen in de normatieve uitleg het 'in naam van-
vereiste' zouden moeten vervangen. 

117. Toerekening, doorwerking, partij (1981). 
118. Pari. Gesch. Boek 3 (1981), p. 258. 
119. WPNR 5201 (1973), p. 25-26. 
120. Normatieve uitleg (diss. 1971), p. 190-191 en 226-236. 



54 H O O F D S T U K 2 

De autonomie van de wederpartij (W) 

52. De uitbreiding van de contractswerking tot P lijkt vooral voor de autonomie van 
W een ernstige bedreiging. Anders dan bij de onmiddellijke vertegenwoordiging, 
kan W immers te maken krijgen met een contractspartner van wiens betrokkenheid 
bij de overeenkomst zij niet op de hoogte was. Aan dit aspect van de middellijke 
vertegenwoordiging heeft met name Van Schilfgaarde veel aandacht besteed. Hij 
heeft betoogd dat het veelal niet met het belang van W in strijd is als P partij wordt 
bij de overeenkomst tussen T en W Daarom zou de uitbreiding van de contracts
werking tot P ook vanuit het oogpunt van de autonomie van W aanvaardbaar zijn. 

De kern van het betoog van Van Schilfgaarde is dat het gegeven dat P partij 
wordt bij de overeenkomst die T voor zijn rekening heeft gesloten, niet behoeft mee 
te brengen dat T geen partij wordt bij die overeenkomst. Als de tussenpersoon T 
zich aanvankelijk heeft voorgedaan als degene die bij de overeenkomst partij was 
- lees: als T in eigen naam is opgetreden - kan W in ieder geval T uit hoofde van die 
overeenkomst aanspreken. Het zou W, nadat zij van de verhouding tussen P en T op 
de hoogte is gekomen, echter vrijstaan een beroep te doen op de werkelijke situatie: 
als T bij het aangaan en het afwikkelen van de overeenkomst bevoegdelijk voor 
rekening van P optrad, zou W haar contractuele aanspraken ook tegen P geldend 
kunnen maken. 

Van Schilfgaarde baseerde in zijn dissertatie de aansprakelijkheid van P op diens werkelijke 
wil partij te zijn en die van T op de door hem gewekte schijn dat hij als partij optrad. De 
wilsovereenstemming tussen P en W komt in zijn opvatting tot stand doordat de op de 
contractsinhoud gerichte wil van W via T op de partijwil van P aansluit. Voor de bescher
ming van W trok Van Schilfgaarde een parallel met de vertrouwensbescherming bij de 
totstandkoming van rechtshandelingen. Evenals Schoordijk aanvaardde hij echter dat T, op 
grond van de door deze gewekte schijn, naast P aan de overeenkomst kan zijn gebonden. 
Die oplossing verdraagt zich evenwel niet met de parallel met de vertrouwensbescherming, 
waarbij de wederpartij immers tussen schijn en werkelijkheid moet kiezen. Struycken, die 
in dit verband, in navolging van het Franse recht, sprak van simulatie door T en van het 
'opzij schuiven van het rookgordijn' door W, wilde, net als Kortmann en Van Schendel, W 
wel tot de bedoelde keuze dwingen.123 

De verplichting tussen P en T te kiezen, die in het Anglo-Amerikaanse recht bekend 
staat als 'the doctrine of election', berust op de gedachte dat de overeenkomst als rechtshande
ling hetzij met P, hetzij met T moet zijn verricht. Voor de keuzeverplichting bestaat geen 
grond indien men, zoals Schoordijk, aanneemt dat T en P op andere gronden beiden partij 

121. Toerekening van rechtshandelingen (1969), p. 84 e.v. 
122. Schoordijk, Indirecte verrijking (1970), in: Verspreid werk, p. 243 e.V., i.h.b. p. 250; Van Schilf

gaarde, Toerekening van rechtshandelingen (1969), p. 84 e.V., i.h.b. p. 97. 
123. Struycken, WPNR 5346-5347 (1976), i.h.b. p. 254-256; Kortmann, 'Derden'werking (diss. 

1977), p. 32-35; Van Schendel, Toerekening, doorwerking, partij (1981). 
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kunnen zijn: T wegens zijn optreden jegens W, en P wegens zijn economische betrokken
heid.'24 

Alle genoemde auteurs hebben verdedigd dat P niet op grond van de overeenkomst 
jegens W wordt gebonden indien W weet van de betrokkenheid van P bij de overeenkomst 
(er is dan 'openlijke middellijke vertegenwoordiging') en aanvaardt dat P op de achtergrond 
blijft. Een en ander kan besloten liggen in de hoedanigheid waarin T jegens W optreedt 
(zoals indien T als commissionair of expediteur met W handelt). In een dergelijk geval is er 
geen simulatie (Struycken en Kortmann) dan wel stemt W ermee in dat P ondanks zijn 
betrokkenheid geen partij zal zijn (Schoordijk en Van Schilfgaarde). 

Doordat W ondanks de uitbreiding van de contractswerking tot P haar aanspraken 
jegens T behoudt, benadeelt deze uitbreiding haar niet waar het haar rechten uit de 
overeenkomst betreft. De uitbreiding maakt in dit opzicht dus geen ernstige inbreuk 
op haar autonomie. Indien P van rechtswege als partij jegens W is verbonden (zoals 
in de opvattingvan Schoordijk) is de uitbreiding echter niet geheel met W s autono
mie verenigbaar. W verwerft immers een recht onafhankelijk van haar instemming. 
In de opvatting dat W voor de 'werkelijkheid' (het partij-zijn van P) kan opteren 
(Struycken en Kortmann), verkrijgt zij als gevolg van de betrokkenheid van P slechts 
een wilsrecht, hetgeen in verband met haar autonomie een fractie zuiverder is. 

53. De uitbreiding van de contractswerking tot P heeft voor W ook een keerzijde. 
Zoals W aan het partij-zijn van P immers het recht ontleent P aan te spreken, kan P 
daaraan in beginsel het recht ontlenen W aan te spreken. Dat gevolg lijkt met de 
autonomie van W minder eenvoudig verenigbaar. 

Ook deze kwestie heeft Van Schilfgaarde onder ogen gezien. Volgens hem zou 
als uitgangspunt dienen te gelden dat W zich slechts heeft verbonden jegens T, 
zodat zij zich aan P niets gelegen behoeft te laten liggen. Van dit uitgangspunt zou 
men in zijn visie echter moeten afwijken indien W er geen belang bij heeft zich aan 
de vordering van P te onttrekken. Redelijkheid en billijkheid zouden zich er dan 
tegen verzetten dat W het verweer aanvoert dat zij met P niets te maken heeft. 

Van Schilfgaarde betoogde dat het belang van W slechts zelden in de weg zou 
staan aan haar aansprakelijkheid jegens P In zijn opvatting zou W namelijk de 
verweermiddelen uit haar verhouding met T, zoals het verweer dat T niet behoor
lijk heeft gepresteerd, aan P mogen tegenwerpen. Voorts zou W een verrekenbare 
tegenvordenng op T mede jegens P in verrekening mogen brengen. Het zou W 
derhalve slechts uit kunnen maken of zij door T dan wel door P wordt aangespro
ken, indien de persoon van T of van P voor de afwikkeling van de overeenkomst van 
belang is, aldus Van Schilfgaarde. Hij wees er daarbij op dat T zijn vorderingen op 

124. In deze zin Bowstead and Reynolds (1996), § 8-113 e.v. Zie over de kwestie van election voorts 
Verhagen, Agency (diss. 1995), p. 48-49 en 394-395. 
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W in het normale geval ook aan P zou kunnen cederen, waardoor W m dezelfde 
positie zou komen te verkeren als door het partij-zijn van E 

54. Vanuit het oogpunt van de autonomie van W lijkt de vergelijking van de gevol
gen van het partij-zijn van P met die van cessie van de vorderingen van T op W aan 
P inderdaad van doorslaggevende betekenis te zijn. Indien W deze cessie niet heeft 
uitgesloten, schijnt - onder de door Van Schilfgaarde geschetste voorwaarden - niets 
aan het partij-zijn van P in de weg te staan. 

Deze schijn bedriegt echter. Hiervoor is gebleken dat de cessionaris partij wordt 
bij de verbintenissen die op hem overgaan, maar niet bij de overeenkomst waaruit 
deze voortvloeien. Hij kan die overeenkomst als gevolg daarvan bijvoorbeeld in de 
regel niet ontbinden. In verband met de uitbreiding van de contractswerking is het 
daardoor van tweeën één: of men kent P alle bevoegdheden van een contractspartij 
toe, maar dan gaat de vergelijking met cessie niet meer op, of men kent P uitsluitend 
de bevoegdheid toe vorderingen uit de overeenkomst geldend te maken, maar dan is 
er geen reden meer hem partij bij de overeenkomst te noemen. 

De autonomie van de middellijk vertegenwoordigde, of principaal (P) 
55. Met de autonomie van P behoeft de uitbreiding van de contractswerking in geval 
van middellijke vertegenwoordiging niet in strijd te komen. Als P aan T volmacht 
heeft gegeven, heeft hij ermee ingestemd dat T hem zou binden aan de overeen
komst met W Wanneer T dan van deze volmacht geen gebruik maakt, door niet in 
naam, ofschoon wel voor rekening van P te handelen - er is dan 'bedekte vertegen
woordiging' - bestaat er met het oog op de autonomie van P weinig bezwaar tegen 
het handelen van T aan P toe te rekenen.126 

Waarbij men evenwel moet bedenken dat de situatie die door de middellijke vertegenwoor
diging ontstaat niet geheel overeenstemt met de verwachtingen van P toen hij de volmacht 
verleende. T zal immers, anders dan wanneer hij als onmiddellijke vertegenwoordiger van 
P was opgetreden, bij de afwikkeling van de overeenkomst betrokken blijven. 

56. Indien P aan T geen volmacht heeft verleend, lijkt het in strijd met zijn autono
mie hem desondanks aan de overeenkomst met W te binden. De voorstanders van 
de uitbreiding van de contractswerking hebben evenwel betoogd dat de toerekening 
ook in dat geval niet altijd een inbreuk op de autonomie van P betekent. Door te 
aanvaarden dat T voor zijn rekening handelt, aanvaardt P in hun visie veelal mede 
dat de werking van de overeenkomst tussen T en W zich tot hem zal uitstrekken.127 

125. Toerekening van rechtshandelingen (1969), p. 98-99. 
126. In dezelfde zin Asser-Kortmann 5-III (1994), nr. 150; zie voorts Van Schendel, Toerekening, 

doorwerking, partij (1981) en, in verband met het Franse recht, Verhagen, Agency (diss. 1995), 
p. 50. 

127. Zo Schoordijk, Indirecte verrijking (1970), in: Verspreid werk, p. 246 e.v. 
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Deze gedachtegang lijkt innerlijk tegenstrijdig. Zij gaat ervan uit dat P aan T geen 
volmacht verleent, maar neemt tegelijkertijd aan dat P aan T de bevoegdheid ver
leent hem als partij aan de overeenkomst met W te binden. In dat geval ligt er vol
gens de heersende leer in de relatie P-T dus een volmacht besloten. 

Dit erkende Van Schilfgaarde in zijn oorspronkelijke opvatting, die er wat de autonomie 
van P betreft op neerkwam dat men in de verhouding P-T eerder dan gebruikelijk een 
volmacht aanwezig moest achten. 

Aan dit bezwaar tegen de leer van de verruimde toerekening kan men gedeeltelijk 
ontkomen door een nieuwe rechtsfiguur te introduceren: de bevoegdheid iemand 
door middellijke vertegenwoordiging aan een overeenkomst te binden.128 Als P aan 
T opdracht geeft voor zijn rekening een overeenkomst te sluiten, zou in die hande
ling het verlenen van een dergelijke bevoegdheid besloten liggen, tenzij P dat uit
drukkelijk zou uitsluiten. W zou daarbij tegen de schijn van het bestaan van een 
zodanige bevoegdheid beschermd kunnen worden. De bevoegdheid zou zich van 
volmacht onderscheiden doordat P niet toestaat dat T bij het sluiten van de overeen
komst met W openlijk als zijn vertegenwoordiger optreedt, hoewel hij aanvaardt dat 
hij partij wordt bij de overeenkomst T-W. 

Dit zou neerkomen op de introductie van de enge opvatting van het Anglo-Amerikaanse 
begrip 'authority' in het Nederlandse recht. Ik verwijs naar hetgeen ik hiervoor (nr. 48) over 
het Anglo-Amerikaanse recht heb opgemerkt. 

In de leer van de toerekening naar het economisch moment (of naar de werkelijke 
wil) berust de toerekening evenwel niet op een dergelijke bevoegdheid, maar op de 
objectieve omstandigheid dat T bevoegdelijk voor rekening van P is opgetreden. 
Irrelevant is of P, als consequentie van zijn toestemming of opdracht aan T om voor 
zijn rekening te handelen, toerekening van rechtsgevolgen van de overeenkomst 
T-W wilde aanvaarden. Zelfs indien P zich daartegen uitdrukkelijk heeft verzet, kan 
hij partij worden bij deze overeenkomst. 

De aanvaarding van deze leer zou neerkomen op de introductie van de ruime opvatting van 
het Anglo-Amerikaanse begrip 'authority' in het Nederlandse recht. Ik verwijs wederom 
naar hetgeen ik daarover hiervoor (nr. 48) heb opgemerkt. 

P kan derhalve in de leer van de verruimde toerekening partij worden bij de 
overeenkomst tussen T en W, terwijl hij daarmee niet heeft ingestemd. Dat lijkt 
moeilijk verenigbaar met zijn autonomie. Desondanks kan men de toerekening 
gerechtvaardigd achten, omdat P nu eenmaal wel heeft goedgevonden dat T voor 
zijn rekening handelde. Door deze keuze zou hij zichzelf de mogelijkheid ontne-

128. P.J.M.G. Coehorst, De bevoegdheid tot middellijke vertegenwoordiging, in: Onderneming i 
Nieuw Burgerlijk Recht (W.C.L. van der Grinten e.a., red.), Zwolle 1991, p. 107-112. 
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men zich aan de werking van de handeling van T te onttrekken. De beperking van 
de autonomie van P vloeit in deze optiek uit diezelfde autonomie voort: P heeft de 
consequenties van zijn handelen te aanvaarden. 

De geschetste redenering veronderstelt evenwel dat er buiten de autonomie van 
P gelegen gronden zijn om de werking van de overeenkomst tussen T en W tot P uit 
te breiden. Op de wil van P kan men deze uitbreiding onder de geschetste omstan
digheden niet baseren: P wilde immers niet als partij gebonden worden. Evenmin 
heeft W erop vertrouwd dat P gebonden wilde worden. De grondslag van de gebon
denheid van P moet daardoor gedeeltelijk heteronoom van aard zijn. 

Samenvatting: het economisch moment ah toerekeningsgrondslag 
57. De uitbreiding van de contractswerking door P partij te maken bij een overeen
komst die T als zijn middellijk vertegenwoordiger heeft gesloten, is niet verenigbaar 
met de autonomie van de wederpartij W Het probleem is daarbij niet zozeer dat P 
vorderingen uit de overeenkomst jegens W geldend kan maken: cessie van deze 
vorderingen door T aan P zou hetzelfde resultaat hebben. Niet aanvaardbaar is 
echter dat P ook andere aan het partij-zijn verbonden bevoegdheden zou verwerven 
- zoals de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden - en dat W, als zij haar cor
responderende bevoegdheden als partij zou willen uitoefenen, zich daarbij mede tot 
P zou moeten richten. Als wederpartij bij de overeenkomst als rechtsbetrekking mag 
W niemand opgedrongen krijgen buiten degene(n) die zij als zodanig heeft aan
vaard. Mede daarom is voor contractsoverneming, anders dan voor cessie, de in
stemming van alle betrokkenen vereist. 

Wat de autonomie van T en van P betreft, is de uitbreiding van de contractswer
king minder bezwaarlijk. T heeft zelf in de hand of hij al dan niet partij bij de 
overeenkomst met W wordt, terwijl P er in ieder geval mee heeft ingestemd dat T 
voor zijn rekening handelt. Men dient echter te bedenken dat de toerekening van de 
rechtsgevolgen van het handelen van T aan P uiteindelijk niet berust op diens 
instemming daarmee, maar op de omstandigheid dat T voor zijn rekening heeft 
gehandeld. 

Al met al blijkt 'het economisch moment' onvoldoende grondslag om de mid
dellijk vertegenwoordigde P tot partij bij de overeenkomst T-Wte verheffen. Nu de 
toerekening niet steunt op het autonomiebeginsel - al behoeft zij daar niet mee in 
strijd te komen - is de uitbreiding van de contractswerking tot P door hem 'partij' te 
noemen alleen schijnbaar in overeenstemming met het beginsel van de relativiteit 
van de contractswerking. De uitbreiding denatureert aldus het partijbegrip. 

Als 'op legisme stoelende poging' om het in art. 1376 oud-BW neergelegde beginsel van de 
relativiteit van de contractswerking 'overeind te houden',129 was de leer van de uitbreiding 
van het partijbegrip dan ook gedoemd te falen. Zoals Kortmann, die zijn hiervoor beschre-

129. Schoordijk, Paardesprongen (1988), in: Verspreid werk, p. 567. 
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ven opvatting inmiddels heeft verlaten, het treffend heeft geformuleerd: de economische 
partijpositie en de juridische partijpositie vallen in ons recht niet noodzakelijk samen.130 Ik 
herinner eraan dat ook in de Anglo-Amerikaanse leer van de undisclosed principal, die voor de 
voorstanders van de uitbreiding van de contractswerking een belangrijke inspiratiebron is 
geweest, de undisclosed principal niet geldt als partij bij de door de agent gesloten overeen
komst, al treffen de rechtsgevolgen van die overeenkomst mede de principal. 

Wel kan het gegeven dat P economisch belanghebbende is bij de overeenkomst T-W 
het rechtvaardigen dat deze overeenkomst in bepaalde opzichten in de verhouding 
tussen P en W doorwerkt, zoals in de navolgende paragraaf zal blijken. 

3.3 De wettelijke regeling van de middellijke vertegenwoordiging 
58. Ik wees er in nr. 44 reeds op dat de Hoge Raad zich heeft uitgesproken tegen de 
uitbreiding van de contractswerking op grond van de economische betrokkenheid 
van een ander dan de handelende partijen. Wie partij zijn bij een overeenkomst, 
wordt naar het oordeel van de Raad bepaald door hetgeen degenen die de overeen
komst aangaan daaromtrent over en weer hebben verklaard en hebben begrepen en 
niet (mede) door achterliggende economische verhoudingen.'31 

De wetgever heeft bij de totstandkoming van het nieuwe BW de uitbreiding van 
het partijbegrip evenmin willen aanvaarden. Een onaanvaardbaar gevolg van die 
uitbreiding zou zijn, aldus de parlementaire geschiedenis, dat 

'ook de wederpartij die geen enkele reden had voor de veronderstelling dat degene die met 
haar handelde, dit niet voor zich zelf deed, te maken kan krijgen met een onbekende die als 
principaal partij bij de overeenkomst is geworden en aldus alle uit die overeenkomst voort
vloeiende rechten en bevoegdheden jegens haar kan uitoefenen, terwijl zij zelf dan ook haar 
contractuele rechten en bevoegdheden jegens deze onbekende zal moeten geldend maken. 
Dit komt ondergetekende [de minister van Justitie] voor in strijd te zijn met de eisen van 
de praktijk, zoals het ook in strijd is met de eisen van de praktijk dat men via contractsover
name een andere contractspartner dan de oorspronkelijke opgedrongen zou kunnen krijgen 
(...) of dat een der partijen bij een overeenkomst daarvan eenzijdig een driepartijenovereen-
komst zou kunnen maken.'132 

Dit bezwaar komt overeen met het bezwaar dat in nr. 52 e.v. op grond van het 
autonomiebeginsel tegen de leer van de uitbreiding bleek te bestaan. 

59. Op een andere wijze is de wetgever wel aan de argumenten van de voorstanders 
van de leer van de uitbreiding tegemoet gekomen. In de art. 7:419-421 verbindt het 
nieuwe wetboek rechtsgevolgen aan 'het economisch moment': het gegeven dat het 

130. Zo zijn bijdrage aan Op recht (Struycken-bundel) (1996), p. 163. 
131. Zo HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 m.nt. GJ. Scholten (Kribbenslijper; Kribbebijtcr; Schip-

hof/Stolte), deels geciteerd in nr. 34 hiervoor; zie meer recent HR 28 juni 1996, NJ 1997, 494 
m.nt. W.M. Kleijn (KW/Moksel). 

132. Pari. Gesch. Boek 3 (1981), p. 257. 
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belang bij een door een middellijk vertegenwoordiger gesloten overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk berust bij degene voor wiens rekening de overeenkomst werd aan
gegaan. De bepalingen zijn geschreven voor het geval dat een lasthebber bij de 
totstandkoming van een overeenkomst in eigen naam voor zijn principaal optreedt. 
Krachtens een schakelbepaling (art. 7:424) zijn zij echter van overeenkomstige toe
passing in andere gevallen waarin een tussenpersoon bevoegdehjk in eigen naam, 
doch voor rekening van een ander, een overeenkomst heeft gesloten.133 Ik behandel 
de bepalingen in het navolgende naar hun door de schakelbepaling uitgebreide 
toepassingsbereik. 

Artikel 7:419 
60. Art. 7:419 ziet op het geval dat de tussenpersoon als middellijk vertegenwoordi
ger een overeenkomst heeft gesloten met een wederpartij (W), en deze wederpartij 
haar contractuele verplichtingen met nakomt. Dan dreigt het probleem dat de 
principaal de gevolgen van de niet-nakoming heeft te dragen - de overeenkomst is 
immers voor zijn rekening aangegaan - maar dat hij deze met langs contractuele weg 
kan verhalen omdat hij geen contractspartij is, terwijl de tussenpersoon contracts
partij is, maar geen schade heeft geleden (het probleem van de Drittschade). De 
wederpartij zou aldus vrijuit gaan, zonder dat daarvoor een redelijke grond bestaat. 

De wederpartij zou namelijk profiteren van de omstandigheid dat de schade in de rechts
verhouding tussen de middellijk vertegenwoordiger en de principaal voor rekening van 
deze laatste komt. Daarmee heeft zij evenwel niets te maken: in het normale geval zou haar 
contractspartner de schade hebben geleden, zodat zich toevallige schadeverplaatsing voor
doet. Het voorkomen van onbillijke bevoordeling van degene die schade veroorzaakt is in 
het algemeen de ratio van Drittschadensliquidation: het recht van een schuldeiser om ook 
vergoeding te vorderen van schade die ten laste van een derde is gekomen.134 

De wet lost dit probleem op door te bepalen dat de wederpartij die niet nakomt 
jegens de tussenpersoon niet alleen is gehouden tot vergoeding van diens schade, 
maar mede tot vergoeding van de schade die de principaal door de tekortkoming 
heeft geleden. Deze oplossing had de Hoge Raad reeds onder het oude recht tot de 
zijne gemaakt. 

Art. 7:419 is niet van toepassing op expeditieverhoudingen (art. 7:400 lid 1). Nu de regeling 
van deze bepaling naar het oude recht reeds was aanvaard, kan zij daarop wel analoog 

133. Voor een nadere bespreking van de genoemde bepalingen verwijs ik naar Verhagen, Agency 
(diss. 1995), p. 43 e.V.; Asser-Kortmann 5-IH (1994), nr. 155 e.V., beide met verwijzingen, en 
naar mijn bijdrage aan Pitlo/Croes e.a. (1995), p. 250 e.V. 

134. Zo von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 487 e.v. 
135. In zijn reeds meermalen aangehaalde arrest HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 m.nt. G.J. 

Scholten (Kribbenslijper; Kribbebijter; Schiphof7Stolte). 
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worden toegepast.1 6 Daarbij komt dat in het vervoersrecht bij het uitblijven van het ver-
voersresultaat de schade in de regel volgens de abstracte methode wordt berekend. De 
expediteur kan, als afzender, vergoeding van de abstract berekende schade vorderen, ook al 
heeft hijzelf geen schade geleden (zo art. 8:387, 903 en 1103)."7 

61. De verplichting tot vergoeding van de schade van de principaal geldt binnen de 
grenzen van hetgeen omtrent de verplichting van de wederpartij tot schadevergoe
ding overigens uit de wet voortvloeit. Dit betekent dat de wederpartij slechts tot 
vergoeding van de schade gehouden is indien zij dat ook zou zijn als de tussenper
soon de schade zelf zou hebben geleden. Aldus krijgt de wederpartij geen groter 
risico te dragen dan zij jegens de tussenpersoon heeft aanvaard. 

Een bijzondere moeilijkheid kan de toerekening van de schade opleveren in het 
geval dat de omvang van de schade wordt vergroot door omstandigheden aan de 
zijde van de principaal die de wederpartij met kon voorzien omdat zij met wist dat 
de overeenkomst voor rekening van deze principaal werd gesloten.138 Omdat men 
bij de schadeberekening kan fingeren dat deze omstandigheid zich voordeed aan de 
zijde van de tussenpersoon, zal zij bij de toerekening naar redelijkheid van de schade 
van belang kunnen zijn, al kon de wederpartij haar met voorzien. Men moet daarbij 
bedenken dat voorzienbaarheid van schade slechts één van de toerekeningsfactoren 
is. Enerzijds betekent dit dat art. 7:419 de aansprakehjkheidslast aan de zijde van W 
kan verzwaren, doordat W mede schade van P dient te vergoeden die zij niet kon 
voorzien, anderzijds dat deze verzwaring binnen het stelsel van het schadevergoe
dingsrecht met van groot gewicht is, daar dergelijke onvoorziene schadefactoren ook 
aan de zijde van T aanwezig hadden kunnen zijn. Als de onvoorziene schade typisch 
schade van P is, en W op de mogelijkheid daarvan aan de zijde van T met bedacht 
behoefde te zijn, zal het mijns inziens evenwel spoedig onredelijk zijn deze schade 
aan W toe te rekenen. 

De artikelen 7:420 en 421; introductie 

62. Omdat de tussenpersoon voor rekening van de principaal (P) handelt, fungeert 
hij in economisch opzicht bij het afwikkelen van zijn overeenkomst met W als 
'doorgeefluik'. Als T bijvoorbeeld voor P een zaak koopt, zal hij de koopprijs die hij 
W moet betalen voor rekening van P brengen. Vanzelfsprekend dient de gekochte 
zaak dan eigendom te worden van R Doorgaans zal W de zaak leveren aan T. O m 
de zaak in het vermogen van P te krijgen, verlangt de wet in veel gevallen evenwel 
geen tweede overdracht van T aan R Krachtens de directe leer van art. 3:110 gaat T 
de zaak die hij voor P van W verkrijgt onmiddellijk voor P houden. Zo verkrijgt P 

136. Pari Gesch. Boek 8 (1992), p. 123. Zie over analoge toepassing van de voor opdracht en lastge-
vmg geschreven bepalingen Van Beukering-Rosmuller, De expeditie-overeenkomst (diss. 1992), 
p. 58 e.v enAsser-Kortmann 5-III (1994), nr. 37, 44 en 130. 

137. Van Empel/Huizink, Goederenvervoer over zee, binnenwater en over de weg (1996), nr. 42. 
138. Zie hierover naar Engels recht Busch, Middellijke vertegenwoordiging (1998), p. 54-56. 
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- tenminste indien het gaat om een zaak waarvan levering door bezitsverschaffing 
kan plaatsvinden en plaatsvindt139 - daarvan direct de eigendom. Dit beschermt P 
tegen de gevolgen van een mogelijk faillissement van T. 

Als T voor P een zaak verkoopt, is de zaak die T aan W overdraagt afkomstig uit 
het vermogen van R De koopprijs die W aan T betaalt, dient dan aan P ten goede te 
komen - zij het na aftrek van de eventuele commissie van T. T is dan ook gehouden 
de gelden die hij van W ontvangt af te zonderen van zijn eigen vermogen. Indien hij 
dat doet, ondervindt P van een mogelijk faillissement van T geen nadeel.140 Slechts 
als vermenging plaatsvindt, gaat het eigen recht van P op de kooppenningen verlo
ren. 

63. De art. 7:420 en 421 bieden de uiteinden van de keten P-T-W, die niet als partij 
met elkaar zijn verbonden, onder omstandigheden de mogelijkheid elkaar op grond 
van de overeenkomst T-W aan te spreken. De bepalingen zijn gebaseerd op 
art. 13(2) van het U N I D R O I T verdrag inzake vertegenwoordiging bij internationale 
koop van roerende zaken (Convention on Agency in the International Sale of Goods 
1983, verder UAC). Zij introduceren elementen van de Anglo-Amerikaanse leer van 
de undisclosed principal in het Nederlandse vertegenwoordigmgsrecht. De economi
sche betrokkenheid van P bij de overeenkomst T-W heeft rechtsgevolgen, zonder 
dat P partij wordt bij deze overeenkomst. De Principles of European Contract Law 
(PECL) kennen in art. 3:302 een vergelijkbare regeling.141 

Een belangrijk verschil tussen de genoemde artikelen en het Anglo-Amerikaanse recht, is 
dat de artikelen de bevoegdheid van P en W om elkaar aan te spreken beperken tot gevallen 
waarin er in de afwikkeling van de overeenkomst iets misgaat, terwijl P en W in de leer van 
de undisclosed principal altijd een direct vorderingsrecht kunnen uitoefenen.142 Voorts is, 
zoals ik in nr. 48 bij de behandeling van het begrip 'agency' opmerkte, onzeker of gevallen 
van openlijke middellijke vertegenwoordiging (zoals wanneer een commissionair handelt) 
onder de leer van de undisclosed principal vallen. 

De UAC en de PECL kennen P overigens een directe vordering tegen W toe, zonder 
dat zij daartoe de dogmatische constructie van de overgang van het vorderingsrecht gebrui
ken. Dit dogmatische verschil is niet van belang bij de beoordeling van de bepalingen in het 
licht van het autonomiebeginsel. 

139. HR 23 september 1994, NJ 1996, 461 m.nt. W.M. Kleijn (Kas-Ass./Drying). 
140. HR 3 februari 1984, NJ 1984, 752 m.nt. W.M. Kleijn (Slis-Stroom); zie voorts Inzake Kwali

teit. De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht (E. Dirix en R.D. Vriesen-
dorp, red.), Deventer 1998. 

141. Een vergelijking van de an. 7:420-421, art. 13 UAC en art. 3:302 PECL biedt Hartkamp, in: 
Festschrift Drobnig (1998). Zie voorts Busch, Middellijke vertegenwoordiging (1998) en in het 
bijzonder Verhagen, Agency (diss. 1995), p. 37 e.v. 

142. Verhagen, Agency (diss. 1995), p. 45. 
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Artikel 7:420 

64. Art. 7:420 biedt P aanvullende bescherming naast art. 3:110 en de verplichting 
voor T om voor P bestemde vermogensbestanddelen van zijn eigen vermogen af te 
zonderen. De bepaling kent P de bevoegdheid toe bij een storing in de afwikkeling 
van de overeenkomst T-W de rechten van T jegens W door een schriftelijke verkla
ring op zich te doen overgaan. P kan de overgang bewerkstelligen wanneer de 
storing in de afwikkeling zich aan de zijde van T voordoet, hetzij doordat deze zijn 
verplichtingen jegens hem niet nakomt zonder daartoe gerechtigd te zijn,143 hetzij 
doordat T in staat van faillissement geraakt. P heeft de mogelijkheid ook wanneer de 
storing haar oorsprong heeft aan de zijde van W, doordat deze haar verplichtingen 
jegens T niet nakomt. In dit laatste geval kan T de rechtsovergang echter voorkomen 
door P te voldoen zoals dat zou hebben moeten geschieden als W haar verplichtin
gen wel nagekomen zou zijn. P heeft dan geen schade meer. 

Het gevolg van de schriftelijke verklaring van P is een overgang van de rechten 
van T jegens W onder bijzondere titel krachtens de wet. P wordt aldus geen partij bij 
de overeenkomst T-W, wel bij een of meer verbintenissen uit die overeenkomst. 
Verweermiddelen van W blijven in stand (art. 6:145); de bevoegdheid tot verreke
ning moet worden beoordeeld naar art. 6:130. 

In het vervoersrecht kent art. 8:63 aan de opdrachtgever van de expediteur het recht toe na 
een daartoe strekkende verklaring aan de expediteur zelfde rechten en bevoegdheden uit te 
oefenen die aan de expediteur als partij (afzender) bij de vervoerovereenkomst toekomen. 
Anders dan art. 7:420, is bij deze bepaling niet gekozen voor de constructie van de overgang 
van de rechten en bevoegdheden. Daaraan ligt ten grondslag dat deze constructie proble
men zou kunnen geven wat betreft de erkenning van de overgang in het buitenland.'44 Nu 
men moet aannemen dat de expediteur na de verklaring de rechten en bevoegdheden niet 
meer zelf mag uitoefenen, bestaat er in dit opzicht geen praktisch verschil tussen de twee 
genoemde bepalingen.,4D 

65. Op de autonomie van W maakt art. 7:420 geen noemenswaardige inbreuk. Ik 
merkte reeds op dat zij haar verweermiddelen en haar bevoegdheid tot verrekening 
behoudt op gelijke voet als bij cessie van de vordering van T aan P 

Tot de verweermiddelen behoren vanzelfsprekend de opschortings- en ontbindingsrechten 
die W heeft indien T zijn verplichtingen jegens haar niet nakomt. Als T voor P een zaak 
van W gekocht heeft, en T heeft W de koopprijs nog niet betaald, behoeft W ondanks de 
overgang niet aan P te leveren. Dat geldt ook indien P reeds aan T zou hebben verschaft 
wat deze aan W moest doorbetalen. Het insolventierisico drukt in dat geval dus op P. In dit 

143. Deze aanvulling ontleen ik aan Asser-Kortmann 5-III (1994), nr. 158. 
144. Pari Gesch. Boek 8 (1992), p. 120 en 122. 
145. Zie over art. 8:63 Van Beukering-Rosmuller, De expeditie-overeenkomst (diss. 1992), p. 55 e.v. 
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opzicht verschilt de oplossing bij middellijke vertegenwoordiging niet van die bij doorver-
koop.146 

Van be lang m e t het o o g op de a u t o n o m i e van W is dat volgens art. 7:420 op P alleen 

de rech ten k u n n e n overgaan die voor overgang vatbaar zijn. Volgens de par lementa i 

re geschiedenis heeft deze clausule o n d e r m e e r tot gevolg dat een cessieverbod in de 

ove reenkoms t tussen T e n W aan de overgang op g rond van he t artikel in de w e g 

staat. Gewoonl i jk kan een cessieverbod slechts de overdraagbaarheid van een vorder ing 

beperken (art. 3:83 lid 2) . ' 4 7 Al m e t al stelt het artikel W dan ook nie t aan grotere 

gevaren b loot dan de mogel i jkheid van cessie van de vorder ingen van T op W aan P. 

Een cessieverbod verhindert niet dat P zich door derdenbeslag ten laste van T op de vorde
ring van T op W verhaalt. Ik acht verdedigbaar dat een dergelijk verbod daarom in het 
bijzondere geval van middellijke vertegenwoordiging evenmin aan de overgang krachtens 
art. 7:420 in de weg behoeft te staan indien de belangen van W en T zich niet tegen deze 
eenvoudiger vorm van verhaal door P verzetten.148 

De UAC sluit in art. 13(6) de uitoefening van rechten door P jegens W uit indien W 
niet met P zou hebben willen contracteren. Voor het Nederlands recht gaat deze bescher
ming te ver: als T zijn rechten, bij gebreke van een cessieverbod, wel aan P kan overdragen, 
is er geen reden art. 7:420 buiten toepassing te laten. In uitzonderlijke gevallen kunnen 
redelijkheid en billijkheid zich tegen toepassing van de bepaling - en dan ook tegen de 
mogelijkheid van cessie - verzetten.149 

Art. 13(6) UAC compenseert gedeeltelijk de gevolgen van art. 13(7) UAC. Volgens de 
laatstgenoemde bepaling kunnen T en W alleen met instemming van P de mogelijkheid 
uitsluiten dat P direct tegen W ageert. Een verdergaande beperking van het directe vorde
ringsrecht zou, aldus de toelichting, onwenselijk zijn.150 Mijns inziens miskennen de 
bepaling en de toelichting erop dat W buiten de interne verhouding tussen P en T staat. Er 
is geen goede grond W de bevoegdheid te ontnemen in haar contract met T te bepalen dat 
zij zich met geen enkele andere wederpartij dan T geconfronteerd wil zien. De Nederland
se regeling biedt, evenals het Engelse recht, de autonomie van W terecht meer bescher
ming. Het verdient dan ook de voorkeur art. 3:302 PECL, dat op dit punt geen regeling 
bevat, in de zin van het Nederlandse recht uit te leggen.'3' 

146. Vergelijk HR 16 juni 1989, NJ 1990, 651 m.nt. M.M. Mendel (ANVR/Martinair). 
147. Pari. Gesch. Boek 7 (1991), p. 356. Asser-Kortmann 5-III (1994), nr. 159, wil in art. 7:420 daar

om in plaats van 'voor overgang vatbare' 'voor overdracht vatbare' lezen. 
148. In mijn bijdrage aan Pitto/Cwes e.a. (1995), p. 251-252, verwierp ik de werking van het cessie

verbod geheel. Daarvan kom ik dus gedeeltelijk terug. In andere zin dan de tekst Busch, Mid
dellijke vertegenwoordiging (1998), p. 51-52, die met een beroep op de contractsvrijheid 
bepleit dat een cessieverbod in het algemeen aan overgang in de weg staat. 

149. Meer in het algemeen kritisch over art. 13(6) UAC is Hartkamp, in: Festschrift Drobnig (1998), 
p. 53. 

150. Commentaar op het ontwerp van de UAC: Uniform Law Review 1983 I-II, p. 38 en 342 e.v. 
151. Ik volg hier de visie van Hartkamp, in: Festschrift Drobnig (1998), p. 54. Zie voor het Engelse 

recht Bowstead and Reynolds (1996), § 8-080 en Verhagen, Agency (diss. 1995), p. 49. 
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66. Ook de autonomie van T is bij de overgang krachtens art. 7:420 niet in het 
geding. T heeft ermee ingestemd dat hij als tussenpersoon voor P op zou treden. Hij 
weet of kan weten dat hij daarmee binnen het toepassingsbereik van art. 7:420 komt. 
Als T er belang bij heeft de mogelijkheid van de overgang uit te sluiten, kan hij dat 
bewerkstelligen door een cessieverbod in zijn overeenkomst met W op te nemen. 

Veelal zal het belang van T zich echter niet tegen de overgang van zijn aanspra
ken op W aan P verzetten. De overgang heeft namelijk geen betrekking op de rech
ten die in de onderlinge verhouding tussen P en T aan T toekomen. Een voorbeeld 
hiervan is de aanspraak van T op de in de door W te betalen koopprijs begrepen 
commissie. Daar P geen schade lijdt voorzover de niet-nakommg van W aanspraken 
van T betreft, is er geen reden deze in de overgang te betrekken. 

Aantekening verdient evenwel dat het W in de regel niet duidelijk zal zijn welke rechten in 
de onderlinge verhouding tussen P en T aan T toekomen. W mag er daardoor in beginsel 
van uitgaan dat een overgang ex art. 7:420 ziet op al haar verplichtingen uit de betrokken 
overeenkomst. Betaalt zij na de ontvangst van de verklaring van P te goeder trouw geheel 
aan P, dan zal art. 6:34 (betaling aan onbevoegde) haar tegen een vordering van T voor het 
aan hem toekomende (zoals de in het voorbeeld genoemde commissie) beschermen.152 

67. Het is mogelijk dat W op T een tegenvordering heeft, die T met zijn aanspraken 
op grond van de in opdracht van P gesloten overeenkomst zou kunnen verrekenen. 
In navolging van Van der Grinten en Kortmann neem ik, met analoge toepassing 
van art. 6:130, aan dat T de verrekenmogehjkheden behoudt die hij op het moment 
van de overgang ex art. 7:420 heeft en dat hij na die overgang opgekomen 
tegenvorderingen van W in verrekening mag brengen voorzover ze uit dezelfde 
rechtsverhouding voortvloeien als de vordering die is overgegaan.153 "Wel moet de 
mogelijkheid van verrekening mijns inziens worden beperkt tot de tegenvorderin
gen van W die in de verhouding P-T voor rekening van P komen. Waar het gaat om 
vorderingen waarvoor T zelf draagplichtig is, heeft T in zijn verhouding tot P 
immers in het algemeen slechts de bevoegdheid zich op verrekening met W te 
beroepen indien P daardoor zou worden gebaat.154 

Een voorbeeld (ontleend aan Van der Grinten): T heeft W in opdracht van P voor 
ƒ 10.000,— een machine verkocht. Wegens te late levering wordt hij W een boete van 
ƒ 1.000,— verschuldigd. Indien deze boete in de verhouding P-T voor rekening van P 
komt, kan T zich ook na de overgang op verrekening beroepen, met als gevolg dat P van W 
niet meer ƒ 10.000,— doch ƒ 9.000,— te vorderen heeft. Komt de boete voor rekening van 
T, dan is verrekening uitgesloten. 

De belangen van T worden door de overgang ex art. 7:420 al met al niet geschaad. 

152. Asser-Kortmann 5-III (1994), nr. 159. 
153. Mon. Nieuw BWB-81 (1993), nr. 40; Asser-Kortmann 5-III (1994), nr. 162. 
154. Zo ook Hartkamp, in: Festschrift Drobnig (1998), p. 51. 
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Artikel 7:421 
68. Art. 7:421 kan men beschouwen als het spiegelbeeld van art. 7:420. Het staat de 
wederpartij W toe bij een storing in de afwikkeling van de overeenkomst T-W haar 
rechten direct tegen de principaal P uit te oefenen. Deze mogelijkheid heeft W 
wanneer T zijn verplichtingen jegens haar niet nakomt zonder dat hij daartoe ge
rechtigd is155 en wanneer T in staat van faillissement geraakt. W dient van haar 
voornemen om haar rechten tegen P uit te oefenen schriftelijk mededeling te doen 
aan P en T. In de overeenkomst T-W kan de mogelijkheid van verhaal op P worden 
uitgesloten.136 

Het verschil met art. 7:420 is dat er bij art. 7:421 geen sprake is van overgang van 
rechten, maar van de uitoefening van rechten tegen een ander dan de schuldenaar. 
W houdt na de mededeling haar aanspraken jegens T en P blijft formeel ook jegens 
T tot nakoming gehouden. Gelet op de ratio van de bepaling, moet echter worden 
aangenomen dat P na de mededeling niet meer bevrijdend aan T kan voldoen.157 

69. De mogelijkheid die art. 7:421 aan W biedt, maakt geen belangrijke inbreuk op 
de autonomie van P Als P aan T de bevoegdheid geeft voor zijn rekening te hande
len, weet hij of kan hij weten dat hij binnen het toepassingsbereik van art. 7:421 
komt. Indien hij niet door W wenst te worden aangesproken, kan hij T opdragen de 
toepassing van deze bepaling uit te sluiten. 

Als T evenwel in strijd met deze instructie nalaat een dergelijk beding in zijn overeenkomst 
met W op te nemen, kan P zich in beginsel niet met een beroep op die instructie tegen een 
vordering van W verweren. P kan weliswaar aanvoeren dat T niet bevoegd was een 
overeenkomst zonder het beding aan te gaan, maar nu T niet in naam van P handelt, is dat 
slechts relevant voorzover het zou meebrengen dat T niet meer bevoegdelijk voor rekening 
van P gehandeld heeft. P dient in dat geval alle gevolgen van de betrokken overeenkomst af 
te wijzen. 

Dat de overeenkomst T-W hier beslissend is, is aanvaardbaar, nu P - anders dan W -
van het begin af aan van het optreden van T als zijn middellijk vertegenwoordiger op de 
hoogte is geweest.13 Het risico dat T zijn instructies niet opvolgt, dient voor P's rekening te 
blijven. Indien W van de instructie op de hoogte was, zullen redelijkheid en billijkheid 
mijns inziens veelal aan een directe vordering van W jegens P in de weg staan als T en W 
nalaten het door P beoogde beding in hun overeenkomst op te nemen én P bij de uitslui
ting van de directe vordering belang heeft. 

155. Evenals art. 7:420 moet het artikel in deze zin worden aangevuld; zie Asser-Kortmann 5-III 
(1994), nr. 163. 

156. Pari. Gesch. Boek 7 (1991), p. 359. 
157. Pari. Gesch. Boek 7 (1991), p. 359, alwaar men in plaats van 'mededeling van de lasthebber' 

'mededeling van de wederpartij' moet lezen. 
158. Mijn tegengestelde opvatting in Pitlo/Croes e.a. (1995), p. 252, acht ik bij nadere overweging 

onjuist. 
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Veelal zal het belang van P zich niet tegen de directe vordering van W verzetten. 
Doordat W deze vordering kan instellen, komt P niet in een slechtere positie. Vol
gens de wet is hij namelijk jegens W niet gehouden tot meer dan tot hetgeen hij op 
het tijdstip van de mededeling op overeenkomstige wijze jegens T gehouden was. 
Zijn verweermiddelen blijven in stand. Heeft T bijvoorbeeld voor P van W een 
schilderij gekocht en heeft P de koopprijs die T aan W moet betalen reeds aan T 
voorgeschoten, dan kan W, indien T desondanks nalaat de vordering van W te 
voldoen, P niet tot betaling aanspreken. P loopt derhalve niet het risico tweemaal te 
moeten betalen. 

Een uitzondering zou ik willen aanvaarden voor het geval dat P aan T betaalt terwijl hij 
goede gronden heeft te vrezen dat T de vordering van W niet zal voldoen. P dient zich in 
dat geval de belangen van W aan te trekken. Hij handelt jegens W onrechtmatig als hij de 
zekerheid die art. 7:421 haar biedt desbewust frustreert.159 

Naar Engels recht bevrijdt nakoming van een undisclosed principal jegens de agent hem in 
beginsel niet van aansprakelijkheid jegens de wederpartij.160 Binnen het Engelse stelsel, 
waarin het recht van W om P aan te spreken reeds bij het totstandkomen van de overeen
komst ontstaat, is die oplossing verklaarbaar: waarom zouden P en T ten nadele van W 
kunnen handelen? Daaraan doet niet af dat het uitgangspunt van dit stelsel - het gegeven 
dat W bij het totstandkomen van de overeenkomst T-W reeds het recht verkrijgt P aan te 
spreken - mijns inziens te vergaande consequenties aan 'het economisch moment' ver
bindt. Het uitgangspunt van het Nederlandse stelsel - dat in beginsel T en W de overeen
komst afwikkelen - sluit beter aan bij hetgeen tussen T en W is voorgevallen. 

De artikelen 7:420 en 421: een onzuiver spiegelbeeld 
70. Een in de beschouwingen over de art. 7:420 en 421 doorgaans vergeten groep 
zijn de schuldeisers van T. Bij de bespreking van art. 7:420 is gebleken dat het 
vorderingsrecht van P jegens W in de regel betrekking heeft op vermogensbestand
delen die, als het goed is, nimmer in het vermogen van T terechtkomen, hetzij 
doordat art. 3:110 toepassing vindt, hetzij doordat T de vermogensbestanddelen die 
hij van W ten behoeve van P ontvangt van zijn eigen vermogen afzondert, zodat hij 
deze voortaan beheert m zijn kwaliteit van tussenpersoon. Dat P de mogelijkheid 
heeft de overeenkomst 'om T heen' af te wikkelen, maakt voor de schuldeisers van 
T dus niet uit. Hooguit ontgaat hun het voordeel dat ten onrechte vermenging van 
voor P bestemde vermogensbestanddelen met het vermogen van T plaatsvindt. 

Van belang hierbij is dat de schuldeisers van T in beginsel niet het risico dragen 
dat de transactie P-T-W misloopt door niet-nakoming aan de zijde van W Indien W 
niet presteert, en T daaraan geen schuld heeft, is T daarvoor jegens P niet aansprake
lijk, behoudens indien hij zich voor W garant heeft gesteld. De toelichting-Meijers 
kon ter verdediging van de bepaling dus met recht zeggen dat 'met alleen de nade-

159. In deze zin in de context van een verrijkingsvordering HR 29 januari 1993, NJ 1994, 172 
m.nt. P. van Schilfgaarde (Vermobo/Van Rijswijk). 

160. Bowstead and Reynolds (1996), § 8-100 e.v. 
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len, doch ook de voo rde l en ' van de d o o r T gesloten overeenkomst m e t W aan P 

beho ren toe te komen. 1 6 1 P krijgt als regel slechts wat W verschaft. 

H o e w e l de wetgever daar kennel i jk anders over dacht,162 d r ingt de redeli jkheid 

van art. 7:421 zich in dit opzicht niet in dezelfde wijze op als die van art. 7:420. W 

heeft in T een volwaardige wederpar t i j . M e t T is zij de ove reenkoms t aangegaan. 

Ind ien P insolvent raakt, of anderszins zijn verpl icht ingen j egens T niet nakomt , kan 

T zich j egens W niet m e t een beroep op die oms tand ighe id verweren . Hi j m o e t 

j egens W zijn contrac tuele verp l ich t ingen n a k o m e n . In dit opzicht dragen de 

schuldeisers van T he t insolventier is ico van P Waarom het in he t l icht hiervan 

redelijk is dat W zich, in de door art. 7:421 bestreken gevallen, ten de t r imen te van de 

overige schuldeisers van T kan verhalen op een bestanddeel van het v e r m o g e n van T 

- te we ten de aanspraken van T jegens P - zie ik niet in. 

Een voorbeeld: W heeft aan T een motorfiets verkocht. Voor de aanspraken van Wjegens T 
maakt het niet uit of 1) T de koopovereenkomst sloot voor rekening van P, aan wie hij na 
levering de motorfiets heeft afgegeven, of 2) T de motorfiets kocht voor eigen rekening, 
waarna hij deze aan P heeft doorverkocht en geleverd. In beide gevallen kan W de koopprijs 
van T vorderen, ook als P nalaat zijn verplichtingen jegens T na te komen. In het eerste 
geval heeft W echter een directe vordering jegens P, in het tweede geval niet. Voor P maakt 
dit niets uit: het alternatief voor een aanspraak van W is voor hem een aanspraak van (de 
boedel van) T. De dupe van de directe vordering zijn de overige schuldeisers van T. 

Schoordijk heeft er terecht op gewezen dat het antwoord op de vraag of het redelijk is 
dat W in een dergelijke casus buiten de boedel van T om P kan aanspreken, afhankelijk is 
van de omstandigheid of W op andere wijze zijn rechten tegen P veilig kan stellen.163 Stel 
dat W zich kan beroepen op het reclamerecht, of dat zij een eigendomsvoorbehoud heeft 
gemaakt, terwijl P geen aanspraak kan maken op derdenbescherming ex art. 3:86 of 7:42, of 
dat P van deze bescherming zou willen afzien. In dat geval zal P de motorfiets aan W 
moeten retourneren en zal P vanzelfsprekend aan T voor de aankoop van de motorfiets 
mets voldoen. Dan is het redelijk dat P en W ervoor kunnen kiezen de transactie in stand te 
laten en buiten de boedel van T om af te wikkelen. Opmerkelijk is nu echter dat P volgens 
de toelichting op art. 3:110 in een dergelijke casus als derde voor bescherming in aanmer
king komt, ongeacht of hij als opdrachtgever van T of als tweede koper is opgetreden.164 

Anders dan de verbintenisrechtelijke mogelijkheden, zijn de goederenrechtelijke mogelijk
heden van Wjegens P dus in beide genoemde gevallen gelijk. Het lijkt erop dat de wetgever 
zijn stelsel niet goed heeft doorgedacht. 

Ter ondersteuning van mijn kritiek zou ik kunnen wijzen op een rechtsstelsel waarin 
de directe vordering van P wel, maar die van W met is aanvaard (Italië). Dat argument zou 
echter eigenlijk alleen het gevaar van partiële rechtsvergelijking aantonen: er is ten minste 
één stelsel waarin juist alleen de directe vordering van W is aanvaard (Spanje), vele stelsels 

161. Pari. Gesch. Boek 7 (1991), p. 353, n.a.v. art. 7.7.3.3, later genummerd 7:412 en thans 7-420 
162. Pari. Gesch. Boek 7 (1991), p. 357-358. 
163. Indirecte verrijking (1970), in: Verspreid werk, p. 225. 
164. Pari. Gesch. Boek 3 (1990), p. 1258. 
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kennen tussenoplossingen en andere aanvaarden, evenals de UAC en de PECL, beide 
vorderingen.165 

Waarschijnlijk ligt aan de opvatting dat ook W een directe vordering toekomt de ge
dachte ten grondslag dat, al dan niet naast T, ook P 'eigenlijk' partij is bij de overeenkomst 
met W. Die gedachte is, zoals in nr. 49 e.v. is gebleken, onjuist. 

71. Op grond van het voorgaande pleit ik voor terughoudendheid bij de toepassing 
van de art. 7:420 en 421. Men mag de belangen van de gezamenlijke schuldeisers 
van de tussenpersoon niet uit het oog verliezen. Daarom dient men de vraag of T 
voor rekening van P heeft gehandeld, en daarmee de vraag of art. 7:420 voor toepas
sing in aanmerking komt, in beginsel ontkennend te beantwoorden als T jegens P 
aansprakelijk is voor eventuele niet-nakoming door W. Een belangrijk deel van het 
risico bij de afwikkeling van de overeenkomst T-W komt in dat geval voor rekening 
van de schuldeisers van T. Alleen indien T als tussenpersoon in de uitoefening van 
zijn beroep of bedrijf een delcrederebeding heeft aanvaard - waartegenover dan een 
verhoogde commissie staat - sluit de bedoelde aansprakelijkheid jegens P niet uit dat 
T voor diens rekening is opgetreden. In andere gevallen is P weliswaar bij de trans
actie T-W betrokken, maar rechtvaardigt deze betrokkenheid niet dat hij, wat rech
ten uit de overeenkomst T-W betreft, in een betere positie verkeert dan de overige 
schuldeisers van T 

Toepassing van art. 7:421 is mijns inziens hooguit gerechtvaardigd in gevallen 
van openlijke middellijke vertegenwoordiging. Dan kan men betogen dat W, toen zij 
met T contracteerde, mede op de betrokkenheid van P is afgegaan. In alle andere 
gevallen zou W genoegen moeten nemen met T, die zij als wederpartij heeft aan
vaard. Verhaal op aanspraken in de verhouding T-P dient, zo meen ik, aan alle 
schuldeisers van T toe te komen. Dit is slechts anders indien W reeds over andere 
middelen beschikt om de vordering P-T feitelijk aan verhaal door deze schuldeisers 
te onttrekken (zoals door het inroepen van haar reclamerecht in het zojuist bespro
ken voorbeeld). N u art. 7:420 bedoeld is als spiegelbeeld van art. 7:421, valt er naar 
geldend recht evenwel niet aan te ontkomen haar toe te passen in alle gevallen 
waarin in de verhouding tussen P en T aan de voorwaarden voor toepassing van 
art. 7:420 is voldaan. 

Stel aannemer T koopt ter verwezenlijking van een hem door bouwheer P opgedragen 
project bij leverancier W een partij bakstenen. T krijgt de stenen geleverd en verwerkt deze. 
Hij betaalt W niet. Kan W in dit geval P tot betaling van de bakstenen aanspreken? De vraag 
is daarbij niet of het billijk is dat P voor de stenen betaalt. Voorzover P dat nog niet heeft 
gedaan, is dat zeker billijk. De kwestie is echter of deze betaling aan W of aan (de boedel 
van) T moet plaatsvinden. Dat hangt ervan af of T bij het bestellen van de stenen voor 
rekening van P is opgetreden. Van essentieel belang daarbij is in mijn opvatting of T jegens 
P voor niet-nakoming door W aansprakelijk is. Indien dat het geval is, is de transactie T-W 
een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering van T. Er is dan geen aanleiding W, in 

165. Zie over buitenlandse rechtsstelsels op dit punt Verhagen, Agency (diss. 1995), p. 50. 
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afwijking van het wettelijk stelsel van voorrang, op hetgeen P aan T terzake van de bakste
nen moet betalen meer recht toe te kennen dan andere schuldeisers van T. Middellijke 
vertegenwoordiging doet zich dan niet voor; de situatie verschilt niet van die waarin T als 
doorverkoper van de stenen zou zijn opgetreden. 

72. Mijn opmerkingen over het toepassingsbereik van de art. 7:419-421 laten onver
let dat deze bepalingen terecht beperkte rechtsgevolgen verbinden aan de omstan
digheid dat P als principaal van T bij de overeenkomst T-W is betrokken. Zij schep
pen tussen P en W echter geen contractuele partijband. Of de betrokkenheid van P 
ook rechtsgevolgen kan rechtvaardigen die niet in de bepalingen zijn voorzien, zoals 
doorwerking van exoneratiebedingen in de overeenkomst T-W jegens P, zal in de 
volgende hoofdstukken blijken. 

4 Conclusie 

73. 'Partij' in de zin van het beginsel van de relativiteit van de contractswerking zijn 
in de eerste plaats degenen die over en weer in die overeenkomst hebben toege
stemd. Anderen kunnen als partij tot een overeenkomst toetreden of kunnen partij
en in hun partijpositie opvolgen. 

Wie iemand tot partij bij een overeenkomst wil bestempelen, moet verklaren 
waarom de betrokkene in het licht van het autonomiebeginsel, het vertrouwensbe
ginsel en het causa-beginsel - kortweg: van het toestemmingsvereiste - aan die 
overeenkomst is gebonden. Men kan dus niet door iemand 'partij' te noemen aan de 
relativiteit van de contractswerking ontkomen. Alleen de wetgever kan op heterono
me gronden partijen in het leven roepen (zie daarvoor het volgende hoofdstuk). 

Wie geen partij is bij een overeenkomst, is derde. Sommige derden staan echter 
nader tot een overeenkomst dan andere. De wetgever heeft daaraan in de art. 7:419-
421 voor het geval van middellijke vertegenwoordiging terecht rechtsgevolgen 
verbonden. Aan die algemene conclusie doet niet af dat deze gevolgen mijns inziens 
deels niet gerechtvaardigd zijn. 

In het volgende hoofdstuk zal ik nagaan in hoeverre aan de betrokkenheid van 
derden bij een overeenkomst in andere gevallen rechtsgevolgen verbonden zijn, of 
zouden moeten worden. 


