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Hoofdstuk 3 
Grondslagen voor derdenwerking 

Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking verhindert niet dat in verband met een 
overeenkomst voor derden rechten of verplichtingen ontstaan. Wel verlangt het dat men daarvoor 
een andere grondslag aanwijst dan enkel die overeenkomst (§ 1). Vanzelfsprekend kan de wet 
de werking van een overeenkomst tot derden uitbreiden. Dat is niet noodzakelijkerwijs in strijd 
met de autonomie van de betrokkenen (§ 2). Ook op grond van het ongeschreven recht kan 
derdenwerking toelaatbaar zijn. Van wezenlijk belang daarbij is het inzicht dat redelijkheid en 
billijkheid de verhouding tussen partijen en contractueel betrokken derden beheersen. Als dogma
tisch fundament voor deze werking van redelijkheid en billijkheid kan het begrip 'rechtsbetrek
king'fungeren (§ 3). 

1 Inleiding 

74. In hoofdstuk 1 is gebleken dat het beginsel van de relativiteit van de contracts
werking als uitvloeisel van het autonomiebeginsel de grens bepaalt van de verbin
dende kracht van de overeenkomst. Het beginsel garandeert partijen en derden in 
hun betrekkingen over en weer echter geen immuniteit. Het verhindert niet dat in 
verband met een overeenkomst voor derden rechten of verplichtingen ontstaan. Wel 
verlangt het dat men voor die rechten en verplichtingen een andere bron aanwijst 
dan enkel die overeenkomst. Aldus blijkt het vraagstuk van de derdenwerking van 
overeenkomsten een onderdeel te zijn van het vraagstuk van het ontstaan van ver
bintenissen en rechtsplichten in het algemeen. 

75. Uit art. 6:1 volgt dat ten gunste en ten laste van derden in verband met een 
overeenkomst slechts verbintenissen kunnen ontstaan indien dit uit de wet voort
vloeit, dat wil zeggen: waar dit bepaaldelijk uit de wet volgt of waarin dit past in het 
stelsel van de wet en aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen.166 Hetzelfde 
criterium moet toepassing vinden wanneer er geen sprake is van het ontstaan van 
verbintenissen, maar van een recht van een derde om zich te beroepen op een 
contractueel verweermiddel of van een last voor een derde om een beroep op zoda
nig verweermiddel tegen zich te laten gelden. 

Vooruitlopend op hoofdstuk 4, merk ik op dat het contractuele relativiteitsbeginsel - anders 
dan de woorden 'baten' en 'schaden' in de traditionele formulering ervan doen vermoe
den - niet meebrengt dat derden van een overeenkomst geen enkel positief of negatief 
gevolg zouden mogen ondervinden. Het betekent slechts dat uit een overeenkomst ten 
gunste en ten laste van derden geen verbintenissen ontstaan en dat derden jegens partijen 

166. Zo HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 m.nt. DJ. Veegens (Quint/Te Poel), welke uitspraak 
onder art. 6:1 BW haar belang heeft behouden; zie Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 42 en Asser-
Hartkamp 4-1 (1996), nr. 47 e.v. 
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en partijen jegens derden aan een overeenkomst geen verweermiddelen kunnen ontlenen. 
Anders gezegd: de overeenkomst kan door en tegen derden noch als zwaard noch als schild 
worden gebruikt.167 

76. Vanzelfsprekend kan een wettelijke bepaling de werking van een overeenkomst 
tot derden uitbreiden. In dat geval levert de dogmatische fundering van deze uitbrei
ding geen moeilijkheden op. Desondanks is het zinvol dergelijke bepalingen in 
verband met het beginsel van de relativiteit van de contractswerking kort te bezien. 
Zij vormen het geraamte van het wettelijk stelsel waarin buitenwettelijke derden-
werking een plaats zou moeten vinden (§ 2). 

77. In de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat in de verhouding tussen 
partijen en derden ook op grond van het ongeschreven recht rechten en verplichtin
gen kunnen ontstaan. Duidelijk was reeds dat partijen en derden zich in hun onder
linge verhouding naar de algemene normen van de maatschappelijke betamelijkheid 
dienen te gedragen. Indien een derde op bijzondere wijze bij een overeenkomst is 
betrokken, kan deze overeenkomst echter ook op verdergaande wijze in de verhou
ding tussen hem en een van, of beide, partijen doorwerken (§ 3). 

78. Zowel bij wettelijke als bij buitenwettelijke grondslagen is het wenselijk onder
scheid te maken tussen grondslagen waarbij derdenwerking berust op de instem
ming van betrokkenen (autonome grondslagen), grondslagen waarbij zij met van de 
instemming van betrokkenen afhankelijk is (heteronome grondslagen) en grondsla
gen die deels autonoom en deels heteronoom van aard zijn.168 

Een voorbeeld van een autonome grondslag is de regeling van het derdenbeding. De wer
king van dit beding berust uiteindelijk op de toestemming van partijen en op de aanvaar
ding door de derde, waaraan met afdoet dat zij in de wet is geregeld. Een voorbeeld van een 
heteronome grondslag is een besluit van de minister van Sociale Zaken krachtens art. 2 lid 1 
van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van 
collectieve arbeidsovereenkomsten. Een voorbeeld van een gemengde grondslag zijn de 
art. 9 en 10 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (de betrokken leden van een 
CAO-partij zijn gebonden aan een CAO). De leden tot wie de werking van de CAO zich 
uitstrekt, hebben met die CAO niet noodzakelijkerwijs ingestemd. In zoverre is de gelding 
van de CAO voor hen heteronoom. Wel hadden zij zich door het tijdig opzeggen van hun 
lidmaatschap aan de werking van de CAO kunnen onttrekken. In zoverre is de gelding van 
de CAO voor hen autonoom. 

Het belang van dit onderscheid is gelegen in de aard van het beginsel van de relativi
teit van de contractswerking. Zoals in hoofdstuk 1 bleek, is dit beginsel een uitdruk-

167. Deze beeldspraak ontleen ik aan Dirix, Obligatoire verhoudingen (1984), p. 19. Voor verdere lite
ratuur verwijs ik naar hoofdstuk 4. 

168. Schutte, Derdenwerking in het Europese vermogensrecht (1996) gaat uit van het onderscheid tussen 
autonome en heteronome grondslagen (zie zijn nr. 327). 



G R O N D S L A G E N V O O R D E R D E N W E R K I N G 73 

king van he t au tonomiebeg inse l . D e r d e n w e r k i n g die berus t op een a u t o n o m e 

grondslag - dus op de i n s t e m m i n g van b e t r o k k e n e n - kan m e n derhalve niet als een 

u i t zonde r ing op he t beginsel beschouwen. 1 6 9 D e r d e n w e r k i n g die berus t op een 

h e t e r o n o m e grondslag kan m e n daarentegen als een u i t z o n d e r i n g op he t beginsel 

zien. 

Het is een kwestie van terminologie welke gevallen van derdenwerking men beschouwt als 
uitzondering op het beginsel van de relativiteit van de contractswerking en welke niet. 
Strikt genomen staat het beginsel slechts in de weg aan derdenwerking enkel op grond van 
een tussen anderen gesloten overeenkomst. Omdat voor het ontstaan van rechten en 
verplichtingen in de verhouding tussen partijen en derden altijd een andere grondslag 
aanwezig moet zijn dan de overeenkomst van partijen - een grondslag, hetzij autonoom, 
hetzij heteronoom van aard - kan men zeggen dat er in de praktijk eigenlijk geen uitzonde
ringen op het beginsel bestaan. 

Een andere benadering - waaivoor ik heb gekozen - legt de nadruk op het verband 
tussen het beginsel van de relativiteit van de contractswerking en het autonomiebeginsel (ik 
verwijs naar hoofdstuk 1). In deze benadering is derdenwerking die op een autonome 
grondslag berust geen uitzondering op het beginsel van de relativiteit van de contractswer
king, daar zij in overeenstemming is met de ratio daarvan. Derdenwerking die op een 
heteronome grondslag berust, is in deze benadering een uitzondering op het beginsel van 
de relativiteit van de contractswerking, zij het dat deze uitzondering dan door de toepasse
lijke heteronome norm wordt gerechtvaardigd. 

Ten slotte kan men het beginsel opvatten als een omschrijving van de normale situatie. 
Gevallen die van de normale situatie afwijken - doordat tussen partijen en derden rechten 
of verplichtingen ontstaan - noemt men in deze opvatting een uitzondering op het begin
sel. Over de vraag of deze uitzondering gerechtvaardigd is, zegt men dan niets. Waar de 
wetgever van het nieuwe BW spreekt over het toenemende aantal uitzonderingen op het 
beginsel (zie hiervoor nr. 4), gebruikt hij het begrip 'uitzondering' klaarblijkelijk in deze 
betekenis.17 

In ieder geval maak t d e r d e n w e r k i n g die berus t op een h e t e r o n o m e grondslag in 

breuk op de a u t o n o m i e van de parti jen of de derde . D e aanwijzing van de grondslag 

is daa rom niet he t e inde van he t onderzoek : steeds d ien t m e n te bezien of deze 

inbreuk gerechtvaardigd is. Bij d e r d e n w e r k i n g die op een a u t o n o m e grondslag 

berust, is die nadere rechtvaardiging overbodig. H o o g u i t kan m e n zich afvragen of 

het wensel i jk is dat de a u t o n o m e n o r m e n die tussen parti jen en de rden ontstaan, 

evenals con t rac tue le en anders dan lou ter m o r e l e n o r m e n , o o k rechtens afdwingbaar 

zijn. D a t lijkt ech te r vooral een theore t i sche kwestie . Als de gronds lag deels a u t o 

n o o m , deels h e t e r o n o o m is, zal he t a n t w o o r d op de vraag in hoever re de u i tb re id ing 

169. Zie eerder mijn 'Hadden wij dan iets afgesproken? Ik ken u niet', AAe 1991, p. 848-858 (Bij
zonder nummer Rechtsbeginselen, p. 132-142) en voorts Kortmann, Res inter alios acta 
(1993). 

170. Ik dank deze passage aan een discussie met A.S. Hartkamp over een eerdere versie, waarin ik 
de laatstgenoemde benadering, in de hitte van de woordenstrijd, nog onjuist noemde. 
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van de contractswerking rechtvaardiging behoeft, afhangen van de mate waarin deze 
op de autonomie kan steunen: hoe meer de grondslag heteronoom is, des te meer 
hij, als inbreuk op de autonomie, gerechtvaardigd moet worden. 

2 Wettelijke grondslagen voor derdenwerking 

79. De wetgever kan op diverse wijzen de uitbreiding van de contractswerking tot 
derden bewerkstelligen. In deze paragraaf geef ik een overzicht van de belangrijkste 
daarvan. Voor elke techniek ga ik na of zij inbreuk maakt op de autonomie van de 
partijen of van de derde. Een overzicht van de wettelijke bepalingen die op derden-
werking betrekking hebben, zal de lezer in het navolgende niet aantreffen. Voor
zover dergelijke bepalingen voor de verhouding tussen overeenkomst en derden van 
meer dan incidentele betekenis zijn, stel ik ze in dit boek aan de orde op de plaats 
waar dat het beste tot het inzicht in die betekenis bijdraagt, zoals bij de behandeling 
van buitenwettelijke vormen van de doorwerking van exoneratiebedingen (hoofd
stuk?). 

De wet schrijft uitbreiding van de contractswerking voor 
80. Een dwingendrechtelijke bepaling kan de werking van een overeenkomst tot 
derden uitbreiden. 

Ik verwijs naar de reeds genoemde (besluiten op grond van) art. 2 lid 1 van de Wet op het 
algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve ar
beidsovereenkomsten en art. 9 en 10 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. 

De uitbreiding van de contractswerking is dan (in overwegende mate) heteronoom. 
Zij moet haar rechtvaardiging vinden in politieke overwegingen. 

81. Een dwingendrechtelijke bepaling kan een derde een partij-positie verschaffen 
bij de uitvoering van een overeenkomst. 

Zo art. 7A:1612 ('koop breekt geen huur') bij de huur van woonruimte (art.7A:1623a lid 7) 
en van middenstandsbedrijfsruimte (art. 7A:1624 lid 3); art. 34 j° art. 57 Pachtwet ('koop 
breekt geen pacht'), art. 7:633 (overgang arbeidsovereenkomsten met onderneming) en 
art. 34 j° 41 CMR (opvolgend wegvervoerder wordt partij bij de overeenkomst als vervat in 
de vrachtbrief). 

De derde (de nieuwe eigenaar of ondernemer) kan zich aan de werking van de 
relevante bepaling slechts onttrekken door van het verrichten van de handeling die 

171. Losbladige werken bieden daartoe een veel betere ingang, zie i.h.b. Verbintenissenrecht, aant. op 
art. 6:249-257.Alg. (E.B. Rank-Berenschot). 
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de partij-positie meebrengt (het overnemen van het verhuurde/verpachte of de 
onderneming) af te zien. Door die mogelijkheid van onttrekking maken dergelijke 
bepalingen geen directe inbreuk op de autonomie. Wel beperken zij het terrein 
waarop derden in het maatschappelijk verkeer hun autonomie kunnen uitoefenen: 
zij kunnen met kiezen voor overnemen zonder partij te worden.17 De rechtvaardi
ging daarvan is de wens de zwakke wederpartij (de huurder/pachter of de werkne
mer) te beschermen. Ook deze wederpartij kan overigens aan de overgang van de 
overeenkomst uitsluitend ontkomen door haar te beëindigen. 

82. Een wetsbepaling waarvan niet, of slechts met instemming van alle betrokkenen 
kan worden afgeweken, kan 1) een derde een eigen vorderingsrecht verlenen jegens 
een partij bij een overeenkomst; of kan 2) een partij bij een overeenkomst een eigen 
vorderingsrecht verlenen jegens een derde. 

Zo ad 1) het vorderingsrecht van de benadeelde (derde) tegen de verzekeraar ex art. 6 Wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) en van de geadresseerde ex art. 13 
CMR en art. 8:939 en 1125; en ad 2) het vorderingsrecht van de wederpartij jegens de 
lastgever van art. 7:421; van de patiënt tegen het ziekenhuis van art. 7:462. Opmerking 
verdient dat art. 7:421 slechts in zoverre van dwingendrechtelijke aard is, dat de lastgever 
zijn werking niet kan voorkomen. De wederpartij kan de toepassing ervan in het contract 
met de tussenpersoon wel uitsluiten. Zie hierover nr. 68. 

Voorts kan een dergelijke bepaling een derde het recht toekennen zich op een of 
meer bedingen in een overeenkomst te beroepen of kan zij een partij het recht 
toekennen zich jegens een derde op een of meer bedingen in haar overeenkomst te 
beroepen. 

Voorbeelden zijn de art. 3:291 (werking retentierecht tegen derde-rechthebbende), 6:257 
en 8:365 (blokkering paardensprong), 7:608 (aansprakelijkheid onderbewaarnemer), en, 
althans in veel erdoor bestreken gevallen, 8:363-364 (aansprakelijkheid in exploitatieke-
tens). Voor een nadere bespreking van de bepalingen verwijs ik naar hoofdstuk 7. 

Ook in deze gevallen is de grondslag van de uitbreiding van de contractswerking 
veelal heteronoom. Als rechtvaardiging kan hier dienen de wens om bescherming te 
bieden aan slachtoffers (bij de WAM en bij de geneeskundige behandelingsovereen
komst) of aan zwakkere deelnemers aan het sociaal-economisch verkeer (zoals 
werknemers), om rekening te houden met de economische betrokkenheid van een 
derde (bij lastgeving) of om doorkruising van een evenwichtig (contractueel) aan-
sprakelijkheidsregime te voorkomen (bij exploitatieketens). 

172. In andere zin P.A. Stein, Overdracht van een onderneming en overgang van een contractuele 
relatie, m.J.L.P. Cahen bundel, Deventer 1997, p. 391-400, aldaar p. 395, die de nadruk legt op 
het ontbreken van de mogelijkheid de overgang af te wijzen. 
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Opmerking verdient dat de uitbreiding van de contractswerking in lastgevingsverhoudin-
gen mede kan steunen op de autonomie van de lastgever; zie daarover nr. 55 e.v. 

83. Voor de volledigheid wijs ik erop dat wettelijk geregelde vormen van de overgang 
van vorderingen en schulden geen uitzondering op het beginsel van de relativiteit 
van de contractswerking betekenen, evenmin als de mogelijkheid vorderingen en 
schulden over te dragen. 

Voorbeelden zijn de art. 6:12 (subrogatie) en 7:420 (lastgever kan vorderingen lasthebber 
jegens wederpartij op zich doen overgaan). Indien de wet partijen de mogelijkheid ont
neemt de overgang uit te sluiten, maakt zij in dat opzicht wel inbreuk op hun autonomie, 
evenals wanneer zij de derde de mogelijkheid onthoudt zich tegen die overgang te verzet
ten. 

De wet veronderstelt uitbreiding van de contractswerking 
84. Een bepaling van regelend recht kan een derde een partij-positie verschaffen bij 
de uitvoering van een overeenkomst. 

Voorbeelden zijn de art. 7A:1612 ('koop breekt geen huur'), behoudens bij huur van 
woonruimte en van middenstandsbedrijfsruimte, 8:375 en 894 ('koop breekt geen vervrach-
ting'). 

Partijen kunnen de toepassing van de genoemde bepalingen uitsluiten. De derde 
kan de overgang van de partij-positie echter niet zelfstandig afwijzen. 

85. Een wettelijke bepaling kan de uitbreiding van de werking van een overeen
komst tot een derde als regelend recht vooropstellen. Daarbij kan zij instemming 
van de derde verlangen of anderszins waarborgen dat deze niet tegen zijn wil rech
ten verkrijgt of verplichtingen krijgt opgelegd. 

Zo de art. 263 WvK (verzekering volgt belang) en 6:251 (kwalitatief recht). In beide geval
len gaat het om de overgang van rechten uit de betrokken overeenkomst. Zie daarover 
hoofdstuk 5. 

Partijen hebben hier de mogelijkheid de derdenwerking uit te sluiten. Het is dan 
een kleine stap om te zeggen dat zij deze aanvaarden indien zij van die mogelijkheid 
geen gebruik maken. De derde kan de uitbreiding van de contractswerking eveneens 
afwijzen. 

De wet maakt uitbreiding van de contractswerking mogelijk 

86. Een wettelijke bepaling kan partijen in staat stellen hun overeenkomst derden-
werking te verlenen. Daarbij kan zij instemming van de derde verlangen of anders
zins waarborgen dat hij met tegen zijn wil rechten verkrijgt of verplichtingen krijgt 
opgelegd. 
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Voorbeelden zijn de art. 2:46 (vereniging kan rechten voor leden bedingen; vereniging kan, 
mits de statuten dit uitdrukkelijk bepalen, ten laste van de leden verplichtingen aangaan), 
6:252 (kwalitatieve verplichting), 6:253 (derdenbeding) en 7:404 (opdracht verleend met 
oog op derde-uitvoerder). 

In dit geval is de grondslag van de derdenwerking vanuit het standpunt van partijen 
autonoom. Voor de derde geldt hetzelfde indien de wet voor de uitbreiding van de 
contractswerking zijn instemming verlangt of hem de mogelijkheid biedt zich aan 
de werking van de overeenkomst te onttrekken. Waar de wet een dergelijke voorzie
ning niet bevat, dient de inbreuk op de autonomie van de derde gerechtvaardigd te 
worden. Dat geldt in het bijzonder waar deze verplichtingen krijgt opgelegd. 

Een dergelijke rechtvaardiging ontbreekt bijvoorbeeld ten dele voor art. 7:404. Als een 
opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die met de opdrachtnemer of in 
zijn dienst een beroep of bedrijf uitoefent, is die persoon volgens deze bepaling zelfstandig 
gehouden de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht te verrichten. Daartegen 
bestaat geen bezwaar indien de bedoelde persoon zelf bij de totstandkoming van de 
overeenkomst was betrokken (hij vertegenwoordigde bijvoorbeeld zijn vennootschap die 
formeel optrad als opdrachtnemer). Het artikel kan echter ook een derde die niet bij de 
totstandkoming van de overeenkomst van opdracht betrokken was (zoals een onwetende 
werknemer) voor de uitvoering van die opdracht verantwoordelijk maken. Daarvoor bestaat 
geen goede grond.173 

87. Ik merkte reeds op dat het bovenstaande overzicht met uitputtend is. Andere dan 
de beschreven technieken zijn mogelijk. Subtiele verschillen tussen de technieken 
heb ik buiten beschouwing gelaten. Nu de wetgever in beginsel (vrijwel) alles kan, 
was het in het bestek van dit boek zinloos naar volledigheid te streven. Op enkele 
belangrijke vormen van wettelijk geregelde uitbreiding van de contractswerking 
kom ik terug bij de behandeling van buitenwettelijke vormen van derdenwerking, in 
het bijzonder in hoofdstuk 7, dat is gewijd aan de doorwerking van contractuele 
verweermiddelen. 

3 Buitenwettelijke grondslagen voor derdenwerking 

3.1 Inleiding 
88. Sommige derden staan nader tot een overeenkomst dan andere. In nr. 42 e.v. 
kwam dat al aan de orde. Aldaar bleek dat het zowel onjuist als zinloos is te proberen 
deze derden onder het partijbegrip te brengen om zo aan de werking van het begin
sel van de relativiteit van de contractswerking te ontkomen. 

173. Zie nader mijn commentaar op dit artikel in Pitlo/Croes e.a.(1995), p. 229-232. 
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Het alternatief voor het uitbreiden van het partijbegrip is, zo bleek in nr. 43 e.V., het 
relativeren van het begrip 'derde'. Deze relativering bestaat er in wezen uit dat men 
erkent dat de betrokkenheid van een derde bij een overeenkomst ertoe kan leiden 
dat naar ongeschreven recht tussen deze derde en een van, of beide, partijen andere 
normen gelden dan tussen deze partij of partijen en willekeurige derden. 

De relativering van het begrip 'derde' heeft haar oorsprong in het werk van 
Cahen.174 Hij heeft vanaf het midden van de jaren '60 verdedigd dat 'contractuele 
betrokkenheid' van een derde grond kan zijn voor het uitbreiden van de contracts
werking (§ 3.2). Deze gedachte sluit aan bij de hedendaagse opvatting dat in 
contactverhoudingen en andere bijzondere verhoudingen op basis van redelijkheid 
en billijkheid verbintenissen kunnen ontstaan en dat ook de maatschappelijke 
betamelijkheid in dergelijke verhoudingen speciale gedragsnormen kan voorschrij
ven (§ 3.3). 

Derden kunnen op onnoemelijk veel manieren bij een overeenkomst 'betrok
ken' raken. Het is daardoor niet mogelijk de verhoudingen waarin voor derdenwer-
kmg plaats is in een limitatief overzicht te vatten. Ook het begrip 'rechtsbetrekking' 
biedt daarvoor geen aanknopingspunt (§ 3.4). 

Indien een derde bij een overeenkomst is betrokken, betekent dat slechts dat in 
zijn verhouding tot partijen derdenwerking van die overeenkomst in beginsel toe
laatbaar is. O m definitief toelating te krijgen, moet de vorm van derdenwerking 
waarop betrokkenen aanspraak maken nog een concrete redelijkheidstoets door
staan. In dit opzicht lijkt de verhouding tussen partijen en contractueel betrokken 
derden sterk op die van partijen onderling (§ 3.5). Ook in andere opzichten kan het 
contractenrecht zich voor overeenkomstige toepassing op de verhouding tussen 
partijen en contractueel betrokken derden lenen (§ 3.6). 

3.2 De relativering van het begrip 'derde' 
89. Cahen publiceerde in 1965 een artikel onder de titel Kortsluiting in contractuele 
verhoudingen."5 Het hoofdonderwerp daarvan waren de problemen die bij de afwik
keling van een overeenkomst kunnen ontstaan indien het contractuele belang niet 
(enkel) bij een contractspartij, maar (mede) bij een derde berust. 

Twee belangrijke gevallen waarin dat zich voordoet zijn a) indien een van de partijen de 
overeenkomst bevoegdelijk voor rekening van een derde heeft gesloten (waarover nr. 42 
e.v.) en b) indien de overeenkomst betrekking heeft op een zaak die aan een derde toebe
hoort. 

Cahen betoogde dat de toenmalige heersende leer, wanneer zij werd geconfronteerd 
met dergelijke gevallen, te strikt vasthield aan het uitgangspunt dat overeenkomsten 
slechts gelding hebben tussen de contractanten en niet ten opzichte van derden. Zij 

174. In een meer beperkte context ging Eggens, Iets over artikel 1917 B.W. (1932), hem voor. 
175. Bezielde materie, p. 21-46 (oorspronkelijk RM Themis 1965, p. 473-507). 
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miskende naar zijn oordeel dat een derde krachtens diens rechtsbetrekking tot een 
van de partijen zozeer bij een overeenkomst betrokken kan zijn dat hij als de geëi
gende drager van de contractuele rechten en plichten moet worden beschouwd. 

Cahen stond een genuanceerdere opvatting voor over de werking van overeen
komsten. Men zou het begrip 'derde' moeten relativeren: derden die in voldoende 
mate bij de overeenkomst waren betrokken zou men een positie moeten toekennen 
binnen het krachtveld van een overeenkomst, waardoor contractuele rechten en 
plichten jegens hen zouden kunnen 'doorwerken'. 

Doorwerking kan zich naar Cahens analyse in twee modaliteiten voordoen. Directe door
werking is aanwezig indien een derde in de uitvoering van de overeenkomst een partijrol 
krijgt toebedeeld. Bij actieve directe doorwerking kan de derde zijn belang zelf met een 
contractuele actie tegen de wederpartij bij de overeenkomst geldend maken, bij passieve 
directe doorwerking kan de wederpartij de derde direct aanspreken terzake van de contrac
tueel bedongen tegenprestatie. 'Actief betekent dus: ten bate, en 'passief: ten laste van de 
derde. De wet kent deze vorm van doorwerking thans in de art. 7:420 en 421 (zie hiervoor 
nr. 62 e.v). 

Indirecte doorwerking laat de derde buiten de afwikkeling van de overeenkomst. Bij 
actieve indirecte doorwerking kan een partij het belang van de derde contractueel geldend 
maken (het probleem van Drittschade, thans geregeld in art. 7:419, waarover hiervoor nr. 60-
61). Van passieve indirecte doorwerking is sprake indien een contractueel beding in de weg 
staat aan een buitencontractuele vordering tot schadevergoeding van de derde.176 

Aldus introduceerde Cahen de figuur van de 'contractueel betrokken derde'.177 Voor 
de doorwerking jegens contractueel betrokken derden zou in zijn opvatting de 
contractuele goede trouw van de art. 1374 en 1375 oud-BW (thans: redelijkheid en 
billijkheid) als dogmatische grondslag kunnen fungeren.178 

90. Tegen Cahens opvatting voerden zijn critici als fundamenteel bezwaar aan dat de 
contractuele goede trouw werkt tussen partijen, zodat deze de uitbreiding van de 
werking van een overeenkomst tot derden met zou kunnen rechtvaardigen. Zij 
wezen erop dat art. 1374 oud-BW handelde over de gevolgen van een overeenkomst 
ten aanzien van contractanten, terwijl art. 1375 oud-BW voorzag in aanvulling van 
de overeenkomst op punten waarin door partijen bij het aangaan van de overeen
komst niet was voorzien. Cahen zou onvoldoende duidelijk hebben gemaakt hoe de 
uitbreiding van de werking van de overeenkomst tot contractueel betrokken derden 
op deze artikelen gefundeerd kon worden. Door uitleg van een overeenkomst zou 

176. Trojaans schadepaard, WPNR 5498 (1979), p. 645. 
177. Die daarmee in ouderdom gelijk is aan de auteur van dit proefschrift. 
178. Kortsluiting (1965), in: Bezielde materie, p. 30; Trojaans schadepaard, WPNR 5498 (1979), 

p. 645. 
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m e n slechts rechtsgevolgen k u n n e n vaststellen voor hen die reeds aan die overeen

komst waren gebonden. 1 7 9 

In een bijdrage aan het WPNRm vu lde C a h e n zijn a rgumenta t ie op dit p u n t aan. 

Als u i t gangspun t n a m hij dat het contractuele relativiteitsbeginsel van art. 1376 o u d -

B W slechts ziet op in ten t ionele doorwerk ing . H e t zou partijen belet ten zelf de 

invloedssfeer van h u n ove reenkoms t tot de rden uit te breiden. Toch zou m e n , aldus 

C a h e n , aan de regel een a r g u m e n t k u n n e n on t l enen o m o o k n ie t - in ten t ione le door 

w e r k i n g af te wijzen. D e wetgever van 1838 hield het i m m e r s zeker voor o n d e n k 

baar o m hetgeen partijen niet was toegestaan vervolgens d o o r de goede t r o u w te 

laten voorschri jven. M e n zou dus k u n n e n beslui ten dat art. 1376 o u d - B W aan 

doo rwerk ing o o k in de w e g staat w a n n e e r deze niet op de wil van partijen, maar op 

de goede t r o u w w o r d t gebaseerd. 

Tegenover deze r edene r ing stelde C a h e n een andere: 

'In de laatste vijftigjaar is de betekenis van art. 1374 [lid 3] sterk toegenomen. Het beginsel 
geldt niet alleen bij de uitvoering van de overeenkomst, maar schrijft ook gedrag voor in 
pre- en buiten-contractuele verhoudingen. In die ontwikkeling past het veel meer uitleg en 
werking van de overeenkomst met elkaar te verbinden dan ze als gescheiden aangelegenhe
den op te vatten. Het uitgangspunt moet blijven dat de overeenkomst alleen geldt tussen 
partijen en dat zij op grond van art. 1376 ook niet anders mogen bepalen. Doorwerking op 
grond van goede trouw laat dit wettelijk gegeven onverlet en komt tegelijkertijd tegemoet 
aan de realiteit dat de betekenis van een overeenkomst vaak eerst in een ruimer verband 
geplaatst tot zijn recht komt. (...) Wanneer x in een overeenkomst a-b als contractueel 
betrokken derde wordt aangewezen, is dat iets dat inderdaad aan partijen kan worden 
opgelegd. Tot hen is het voorschrift van art. 1374 [lid 3] immers gericht.'18' 

Aan partijen kan de u i tb re id ing van de w e r k i n g van de ove reenkoms t tot con t rac tu 

eel be t rokken de rden volgens C a h e n w o r d e n opgelegd o m d a t zij in hun overeen

komst gebonden zijn aan de n o r m e n van de goede t rouw, die zij ook j egens de rden 

in acht hebben te n e m e n . H o e kan de goede t r o u w echter de posit ie van de derde 

bepalen? Van deze moeil i jkheid zou m e n , aldus Cahen , k u n n e n zeggen dat 

'het hier een fictief probleem betreft. De kern van mijn pleidooi is nu juist dat het kracht-
veld van de overeenkomst volgens objectieve maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan 
worden uitgebreid buiten het strikte partijterrein, en dat onafhankelijk van de bereidheid 
van degeen die als contractueel betrokken derde wordt aangewezen, om met die hoedanig
heid in te stemmen. Ze komt buiten hem om tot stand, echter niet zomaar, geredeneerd 
vanuit de overeenkomst a-b alleen. Het gebeurt door uitleg van die overeenkomst in 
samenhang met de contractuele relatie in welke x tot een der contractspartijen staat.'182 

179. Aldus Kortmann, 'Derden'werking (diss. 1977), p. 71-73 en Aubel, En passant (1972), p. 38. 
180. Trojaans schadepaard, WPNR 5496-5498 (1979). 
181. Trojaans schadepaard, WPNR 5498 (1979) p. 646-647. 
182. Trojaans schadepaard, WPNR 5498 (1979) p. 647. Zie ook Omslagpunt (1969), in: Bezielde 

materie, p. 71-87, ï.h.b. p. 73. 
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91. D e essentie van de leer van de con t rac tuee l be t rokken derde is dat parti jen en 

de rden nie t d o o r een n o r m l o o s n i e m a n d s l a n d van elkaar zijn gescheiden. In h u n 

onder l inge relatie k u n n e n rech ten en verpl icht ingen onts taan, afhankelijk van de 

wijze waa rop (het be lang van) een derde m e t een ove reenkoms t is v e r b o n d e n . D e 

grondslag van deze rech ten en verp l ich t ingen zijn de h e t e r o n o m e n o r m e n van 

redeli jkheid en billi jkheid, die o o k de v e r h o u d i n g tussen parti jen en de rden 

- C a h e n schrijft: de con t rac t somgeving - beheersen . 

Cahen heeft bij het uiteenzetten van zijn opvatting vooral aandacht besteed aan gevallen 
waarin twee overeenkomsten zijn aaneengeschakeld: een overeenkomst B-C, ten aanzien 
waarvan de vraag rijst of zij gevolgen heeft voor derde A, en een overeenkomst A-B die met 
de overeenkomst B-C verband houdt. Hij verdedigde dat de aaneenschakeling tot gevolg 
heeft dat tussen de uiteinden van de betrokken overeenkomsten - A en C - een indirecte 
contractuele relatie ontstaat, waarin plaats is voor uitleg naar redelijkheid en billijkheid van 
de overeenkomst B-C, om zo de gevolgen van deze overeenkomst voor A vast te stellen. Zo 
kan A, die B opdracht heeft gegeven voor zijn rekening maar in eigen naam een 
koopovereenkomst met C te sluiten, rechtsgevolgen ondervinden van de koopovereen
komst B-C, omdat hij in een indirecte contractuele relatie tot C is komen te staan; op 
dezelfde wijze kan A, indien hij zijn auto aan B heeft uitgeleend, rechtsgevolgen ondervin
den van de reparatieovereenkomst die B met C gesloten heeft. 

De uitbreiding van de werking van een overeenkomst B-C tot een derde A kan in 
Cahens opvatting echter ook gerechtvaardigd zijn in gevallen waarin de betrokkenheid van 
A uit een andere omstandigheid bestaat dan uit zijn partij-zijn bij een overeenkomst A-B 
die verbonden is met de overeenkomst B-C. Zo kan, waar het om de doorwerking van 
exoneratiebedingen gaat, de betrokkenheid van A eruit bestaan dat B dankzij hem de 
mogelijkheid krijgt zich jegens C voor te doen als rechthebbende op goederen van A of als 
bevoegd over de met deze goederen verbonden belangen van A te beschikken. Weliswaar 
zal B de goederen vaak krachtens een overeenkomst met A onder zich krijgen, zoals wan
neer hij deze goederen voor A in bewaring neemt of van A in bruikleen krijgt, maar als B 
vervolgens buiten het kader van die overeenkomst met C contracteert, heeft het geen zin 
van aaneenschakeling van deze overeenkomsten te spreken. Als bewaarnemer B de auto van 
bewaargever A zonder diens toestemming gaat gebruiken en deze daarom door C een grote 
beurt laat geven, houdt de overeenkomst B-C geen inhoudelijk verband met de overeen
komst A-B. In dit opzicht verschilt de casus niet van die waarin B de auto van A gestolen 
heeft. Slechts voor het toedoen van A vormt de overeenkomst A-B tussen deze twee 
gevallen een relevant verschil. 

Hiervoor heb ik uiteengezet dat de uitleg van de overeenkomst ten aanzien waarvan de 
doorwerkingsvraag rijst in Cahens leer niet de grondslag is van de doorwerking.183 Zij is 
echter wel de belangrijkste factor bij het vaststellen van de gevolgen van die overeenkomst 
voor de contractueel betrokken derde. Of en in hoeverre bij de afwikkeling van een 
overeenkomst aan doorwerking behoefte bestaat, hangt in de opvatting van Cahen immers 
af van de uitleg van die overeenkomst en van de problemen die bij haar afwikkeling ont-

183. Hoewel Cahen zijn leer op dit punt heeft verduidelijkt, zoals ik hiervoor heb uiteengezet, is 
de eerder door Kortmann en Aubel naar voren gebrachte kritiek herhaald door Visser, De 
werking van contractuele bepalingen (1987), p. 148-151; Zwitser, Rond art. 1376 BW (diss. 1984), 
p. 160-163 en Bakels, Vloeiend verbintenissenrecht, RM Themis 1996, p. 44. 



82 H O O F D S T U K 3 

staan. Voorts zal men volgens Cahen door uitleg moeten vaststellen of het belang van de 
derde in de overeenkomst voldoende is gewaarborgd, zodat doorwerking ook toelaatbaar 
is.184 Zie hierover nader nr. 106 e.v. 

D e leer van de contractueel be t rokken derde veronders te l t dat de v e r h o u d i n g tussen 

partijen en de rden w o r d t beheers t door redeli jkheid en billijkheid. D e eerste vraag 

die wij thans o n d e r ogen m o e t e n zien, is of deze veronders te l l ing ju i s t is. 

3.3 D e u i t b r e i d i n g v a n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n h e t o n g e s c h r e v e n r e c h t 

92. Rechtspraak en l i teratuur hebben na 1965, het 'geboortejaar ' van de contractueel 

be t rokken derde , a lgemeen aanvaard dat redeli jkheid en billijkheid u i t zonder ingen 

op het beginsel van de relativiteit van de cont rac tswerking k u n n e n rechtvaardigen. 

O n d e r o m s t a n d i g h e d e n k u n n e n op g rond van redeli jkheid en bill i jkheid of van de 

daaraan n a u w verwante of zelfs ident ieke n o r m e n van de maatschappeli jke zorgvul

digheid tussen partijen en de rden verbintenissen ontstaan en k u n n e n parti jen aan 

derden contrac tuele ve rweermidde len tegenwerpen. ' S 5 

Deze u i tb re id ing van de w e r k i n g van redeli jkheid en billijkheid tot bu i ten het 

zuivere con t rac tenrech t is niet in he t b i jzonder ve rbonden m e t he t vraagstuk van de 

d c r d e n w e r k i n g van overeenkomsten . Zij is een verschi jn ingsvorm van een a lgemene 

ontwikkel ing: in de loop van deze e e u w heeft in steeds r u i m e r ve rband e r k e n n i n g 

gevonden dat pe r sonen die daartoe nie t op grond van de w e t o f een contract zijn 

gehouden , naar ongeschreven recht verpl icht zijn m e t eikaars be langen r eken ing te 

h o u d e n . Deze t o e g e n o m e n betekenis van he t ongeschreven recht kan m e n vervo l 

gens wee r b e s c h o u w e n als aspect van een n o g a lgemener ontwikkel ing: de vermaat 

schappeli jking van het privaatrecht.1 8 6 

184. Zie voor een meer uitgebreide weergave van mijn interpretatie van de leer van de contractueel 
betrokken derde mijn bijdrage aan de Cahen-bundel: De contractueel betrokken derde: 
tweeëndertigjaar later (1997). 

185. De kiem van de desbetreffende jurisprudentie van de Hoge Raad is impliciet aanwezig in HR 
25 maart 1966, NJ 1966, 279 m.nt. GJ. Scholten (Moffenkit) en expliciet in HR 7 maart 1969, 
NJ 1969, 249 m.nt. GJ. Scholten (Gegaste Uien). Een meer recente uitspraak is HR 28 juni 
1996, NJ 1997, 494 m.nt. W.M. Kleijn (Moksel/KW), met verwijzingen naar nadere recht
spraak in de conclusie van A-G Hartkamp. Van de literatuur noem ik Asser-Hartkamp 4-II 
(1997), nr. 386; Van Dunne, Contractenrecht (1997), p. 628-640; Bakels, Vloeiend verbintenis
senrecht, RM Themis 1996, p. 42-56; Vranken, Schaalvergroting in het vermogensrecht, een 
slotbeschouwing, NJB 1995, nr. 14-15, p. 1404; Maatwerk of konfektie in het verbintenissen
recht (1994), nr. 13 e.v., p. 422 e.v.; Een niet wenkend toekomstperspectief (1991); Naar een 
meer geïntegreerd aansprakelijkheidsrecht bij wanprestatie en onrechtmatige daad (1991); 
Van Erp, Contract als rechtsbetrekking (diss. 1990); Schoordijk, Paardesprongen (1988), in: 
Verspreid werk, p. 541-568. Vermelding verdient nog de vroege steun voor Cahens opvatting 
dat de goede trouw aan uitbreiding van de contractswerking ten grondslag kan liggen in 
Hofmann-Abas (1977), p. 287 e.v. Zie voor verdere verwijzingen Verbintenissenrecht, aant. op 
art. 6:249-257.Alg., i.h.b. aant. 11, 37 en 46 (Rank-Berenschot). 

186. Uit de omvangrijke literatuur over deze onderwerpen noem ik slechts: M.G. Levenbach, Het 
B.W. en de maatschappelijke verhoudingen van 1838 tot heden, in: Gedenkboek Burgerlijk 
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93. In 1919 besliste de H o g e Raad in zijn arrest L i n d e n b a u m / C o h e n dat m e n zich in 

het maatschappel i jk verkeer m e d e d ien t te gedragen naar de ongeschreven n o r m e n 

van de maatschappel i jke zorgvuldigheid of betameli jkheid.1 8 7 D a t geldt o o k voor de 

v e r h o u d i n g tussen partij en derde . 

Het genoemde arrest betrof zelf een dergelijke verhouding: werkgever Lindenbaum ver
weet derde Cohen dat deze een van zijn bedienden had overgehaald diens uit de arbeids
overeenkomst voortvloeiende geheimhoudingsverplichting te schenden door Cohen in
lichtingen te verschaffen over het bedrijf van Lindenbaum. De Hoge Raad achtte dat 
onrechtmatig, hoewel niet was komen vast te staan dat de wet het gedrag van Cohen 
verbood. Overigens legde de Raad de nadruk op het geheime karakter van de informatie, en 
niet op de contractuele geheimhoudingsplicht. 

Een partij kan onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig handelen jegens een derde 
indien zij haar contractuele verplichtingen met of met behoorlijk nakomt. Zo was leveran
cier Degens, die het isolatiemateriaal dat hij aan Atiba had verkocht, vervolgens aan een 
ander verkocht en leverde, aansprakelijk jegens de opdrachtgever van Atiba (de Staat) die 
daardoor, voor hem voorzienbaar, schade leed.188 Zie over zulke gevallen nader hoofd
stuk 6. 

94. Daarnaas t heeft de H o g e Raad, vooral vanaf 1945, redel i jkheid en billijkheid 

ook bu i t en h u n wetteli jk geregelde toepassingsgebied rechtskracht toegekend. 

Wetboek 1838-1938 (P. Scholten/E.M. Meijers, red.), Zwolle 1938, p. 129-166; M.H. Breg-
stein, De ontwikkeling van de algemeene contractenleer in het B.W. van 1838 tot heden, in: 
Gedenkboek BW (hiervoor aangehaald), p. 437-469; J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling. De 
vermaatschappelijking van het Nederlandsche privaatrecht sinds de codificatie (1838), 2e druk, Amster
dam 1949; T. Koopmans, Contractueel stippelwerk, in: Juridisch stippelwerk, Deventer 1991, 
p. 5-19 [oorspronkelijk oratie Leiden 1965]; A. Pitlo, Evolutie in het privaatrecht, 2e druk, 
Groningen 1972, hoofdstuk IV; P. Scholten, Algemeen deel, 3e druk, met feitelijke gegevens 
aangevuld door GJ. Scholten, Zwolle 1974; GJ. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, 3e druk, 
Zwolle 1988; G.E. Langemeijer/EJ.H. Schrage, De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht, 
6e druk, Zwolle 1994; A.S. Hartkamp, Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht, Serie Mono
grafieën Nieuw BW Al [2e druk, Deventer 1990], nr. 13 e.V.; J.M. Barendrecht, Recht als 
model van rechtvaardigheid. Beschouwingen over vage en scherpe normen, over binding aan het recht en 
over rechtsvorming, (diss. Tilburg 1992), Deventer 1992; GJ. Rijken, Redelijkheid en billijkheid, 
Serie Monografieën Nieuw BW A5, [Deventer 1994]; Asser-Vranken (1995) en Schoordijk! 
Redelijkheid en billijkheid aan de vooravond van een nieuw millennium (oratie 1995). De vermaat
schappelijking heeft zich zeker niet beperkt tot het ongeschreven recht. Zie daarover, naast de 
hiervoor genoemde literatuur, T. Koopmans, De rol van de wetgever, 'm: Juridisch stippelwerk, 
Deventer 1991, p. 151-165 [oorspronkelijk in: Honderd jaar rechtsleven, Zwolle 1970]. In de zin 
van de tekst ook Bakels, Vloeiend verbintenissenrecht, RM Themis 1996, p. 56. 

187. HR 19 januari 1919, NJ 1919, p. 161; W. 10365 (1919) m.nt. Molengra'aff met verbetering in 
W. 10368 (1919). Zie voor het huidige recht an. 6:162, lid 2. 

188. HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323. 
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Dat toepassingsgebied bestond voor de invoering van het nieuwe vermogensrecht in 1992 
uit contractuele verhoudingen (art. 1374 lid 3 en 1375 oud-BW) en later ook uit de 
verhoudingen binnen rechtspersonen (art. 2:7 (oud) BW). 

Zo verklaarde de Raad redelijkheid en billijkheid van toepassing op de gemeenschap 
tussen erfgenamen,'89 de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen ex-echtgeno
ten190 en de pre-contractuele verhouding tussen onderhandelende partijen.'91 Mede 
onder invloed van de totstandkoming van het nieuwe BW is de werkingssfeer van 
redelijkheid en billijkheid uiteindelijk tot alle vermogensrechtelijke rechtsbetrek
kingen uitgebreid.192 

In hoofdstuk 1 heb ik reeds aandacht besteed aan een aspect van deze ontwikkeling, te we
ten het ontstaan van bijzondere gedragsnormen in contactverhoudingen. Daarbij is geble
ken dat zulke normen in ieder geval gedeeltelijk zijn terug te voeren op de autonomie van 
betrokkenen. 

95. Anders dan in 1965, levert de uitbreiding van de contractswerking tot contractu
eel betrokken derden naar hedendaagse inzichten dogmatisch geen moeilijkheden 
meer op. Moest Cahen nog strijd leveren om redelijkheid en billijkheid toegang te 
verschaffen tot het beperkte gebied van de contractsomgeving, nu heersen zij over 
het gehele terrein van het vermogensrecht. De vraag is thans vooral onder welke 
omstandigheden doorwerking van een overeenkomst op grond van redelijkheid en 
billijkheid - of op grond van de normen van de maatschappelijke betamelijkheid -
toelaatbaar is. Het antwoord op deze vraag zit verborgen in het begrip 'contractueel 
betrokken'. 

3.4 Wanneer is een derde 'contractueel betrokken'? 
96. Met de erkenning dat op grond van het ongeschreven recht tussen partijen en 
derden verbintenissen en rechtsplichten kunnen ontstaan, is het vraagstuk van de 
doorwerking van overeenkomsten niet opgelost. Men dient immers nog vast te 
stellen onder welke omstandigheden het ongeschreven recht dit rechtsgevolg meebrengt. 
Een belangrijke preliminaire kwestie hierbij is of redelijkheid en billijkheid in elke 
verhouding tussen partijen en derden toepassing kunnen vinden, of dat de verhou
ding daartoe bijzondere kenmerken dient te vertonen. Van het antwoord op deze 
vraag hangt mede af welke betekenis de term 'betrokken' kan hebben in de uitdruk
king 'contractueel betrokken derde'. 

189. HR 20 december 1946, NJ 1947, 59 m.nt. E.M. Meijers (Erven Kessels). 
190. HR 9 mei 1952, NJ 1953, 563 m.nt. Ph.A.N. Houwing. 
191. HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m.nt. L.E.H. Rutten (Baris/Riezenkamp). 
192. A.S. Hartkamp, Open normen (in het bijzonder de redelijkheid en billijkheid) in het nieuw 

BW, WPNR 5559-5560 (1981), p. 229 e.v. Een overzicht van de ontwikkeling, met verdere 
verwijzingen, biedt Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 304 e.v. 
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97. Het is zinvol de zojuist opgeworpen vraag te bezien in het ruimere verband van 
de werking van redelijkheid en billijkheid in het algemeen. Ik breng daartoe in 
herinnering dat de Hoge Raad in zijn arrest Baris/Riezenkamp overwoog dat onder
handelende partijen hun gedrag mede door eikaars gerechtvaardigde belangen moe
ten laten bepalen omdat zij, door in onderhandeling te treden, met elkaar in een 
door de goede trouw beheerste rechtsverhouding komen te staan.193 Daarmee lijkt 
het bestaan van een dergelijke rechtsverhouding een voorwaarde voor de werking 
van redelijkheid en billijkheid tussen betrokkenen. Ook de literatuur wekt de in
druk dat redelijkheid en billijkheid alleen normerende werking hebben indien 
tussen de betrokkenen een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking of rechtsverhou
ding bestaat.194 

Van Erp constateert een verschil tussen de termen 'rechtsverhouding' en 'rechtsbetrekking'. 
De eerste term zou een toestand aangeven waarin de relatie tussen rechtssubjecten zich op 
een bepaald moment bevindt. Zo bestaat, als iemand tot een prestatie gerechtigd is, waartoe 
een ander verplicht is, tussen deze partijen de rechtsverhouding 'verbintenis'. De term 
'rechtsbetrekking' duidt in de terminologie van Van Erp een dynamische juridische relatie 
aan, waaruit juridische gehoudenheden voortvloeien.1* 

Ik meen dat de Hoge Raad in het arrest Baris/Riezenkamp de term 'rechtsverhouding' 
gebruikt in de door Van Erp bedoelde dynamische zin: als aanduiding van een bron van 
rechten en verplichtingen, en niet als aanduiding van (het geheel van) deze rechten en 
verplichtingen zelf.196 In het vervolg zal ik voor de rechtsverhouding in dynamische zin, in 
navolging van Van Erp, de term 'rechtsbetrekking' gebruiken. Ik teken daarbij aan dat de 
terminologie op deze wijze wel erg subtiel wordt. Zo is, indien alle verbintenissen uit een 
overeenkomst teniet zijn gegaan, daarmee een einde gekomen aan de overeenkomst als 
rechtsverhouding. Als rechtsbetrekking blijft de overeenkomst evenwel voortbestaan, want 
op grond van redelijkheid en billijkheid kunnen tussen de betrokkenen wederom (post-
contractuele) verbintenissen ontstaan. 

Het is evenwel niet juist dat men aan de toepassing van redelijkheid en billijkheid in 
een bepaalde relatie pas toe zou kunnen komen nadat is gebleken dat die relatie 
voldoet aan criteria die er een rechtsbetrekking van maken. Die criteria bestaan 
namelijk niet. Het Nederlandse recht kent geen gesloten of half-open stelsel van 
rechtsbetrekkingen waarin redelijkheid en billijkheid van kracht zijn, met daartegen
over verhoudingen waarin zij niet van kracht zouden zijn. In beginsel kunnen rede
lijkheid en billijkheid in iedere vermogensrechtelijke relatie rechtsgevolgen hebben, 
waaraan niet afdoet dat er bepaalde verhoudingen zijn waarin hun toepassing meer 
voor de hand ligt (zie hiervoor nr. 20 e.V.). Als men juridisch relevante relaties 
waarin redelijkheid en billijkheid van kracht zijn 'rechtsbetrekkingen' zou willen 

193. HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m.nt. L.E.H. Rutten. 
194. Bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 305 en Van Erp, Contract als rechtsbetrekking (diss. 

1990), ï.h.b. p. 284 e.v. 
195. Van Erp, Contract als rechtsbetrekking (diss. 1990), p. 285. 
196. Zie voor deze betekenis van de term 'rechtsverhouding' Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 44. 
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n o e m e n o m ze te onde r sche iden van de ju r id i sch relevante relaties waar in redelijk

heid en billijkheid geen toepassing v inden , m o e t m e n beseffen dat m e n veelal pas 

achteraf, aan de hand van de maatstaven van redeli jkheid en bil l i jkheid zelf, kan 

vaststellen of een bepaalde relatie al dan niet een rechtsbe t rekking is. M e t andere 

w o o r d e n : het begrip rechtsbe t rekking selecteert niet. 

Een voorbeeld kan het voorgaande verduidelijken. Stel dat bij een werkgever op iedere dag 
maar één werknemer structureel afwezig mag zijn. De vraag rijst of A, die vier dagen werkt 

• en op woensdag vrij heeft, op grond van redelijkheid en billijkheid gehouden is zijn vrije 
dag naar een andere weekdag te verplaatsen ten gunste van zijn collega B, die op woensdag 
zijn kind thuis wil opvangen. Het heeft dan geen zin eerst na te gaan of tussen A en B een 
rechtsbetrekking bestaat waarin redelijkheid en billijkheid voor toepassing in aanmerking 
komen, en, indien dat het geval blijkt te zijn, vervolgens of redelijkheid en billijkheid A tot 
het verplaatsen van zijn vrije dag verplichten. Criteria waarmee men zou kunnen vaststellen 
of de relatie A-B een rechtsbetrekking is, ontbreken. Er moet natuurlijk tussen A en B wel 
iets gebeurd zijn dat rechtvaardigt dat A op de door B gewenste wijze met diens belangen 
rekening houdt, maar dat wordt onderzocht bij de toetsing aan de maatstaven van redelijk
heid en billijkheid zelf De twee vragen gaan daardoor op in één vraag: is de relatie tussen A 
en B van dien aard dat B van A mag verlangen dat deze zijn vrije dag ruilt? Aldus kan B 
rechtens nooit te horen krijgen: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet A 
inderdaad zijn dag aan jou afstaan, maar helaas is jullie relatie niet van dien aard dat rede
lijkheid en billijkheid daarin van toepassing zijn.197 

Blijkt aldus ook in 'onbenoemde' rechtsbetrekkingen voor toepassing van redelijkheid 
en billijkheid plaats te kunnen zijn, omgekeerd is de werking van redelijkheid en billijkheid 
in 'benoemde' rechtsbetrekkingen veelal zuiver theorie. Als A zich bij B meldt als belang
stellende voor diens huis, maar na twintig minuten praten blijkt dat zij het over de koop
prijs nimmer eens zullen worden, dan zijn A en B wel in een erkende, door redelijkheid en 
billijkheid beheerste rechtsbetrekking komen te staan, maar enig relevant rechtsgevolg heeft 
dat niet. 

98. Bij de toepassing van de n o r m e n van de maatschappeli jke betamel i jkheid geldt 

hetzelfde. Ind ien de vraag is of A jegens B een zorgvu ld ighe idsnorm heeft geschon

den, behoeft m e n niet eerst na te gaan of de relatie tussen A en B er een is waar in 

n o r m e n van maatschappeli jke betameli jkheid gelden, en pas daarna o f de specifieke 

n o r m waarop B zich beroept in de relatie A-B gold. Deze vragen gaan op in één 

vraag: d iende A zich in de gegeven oms tand igheden j egens B naar de d o o r B gestel

de n o r m te gedragen? 

Dit is met anders in de zorgplichtbenadering van het Engelse recht. Stel dat A aan B schade 
heeft toegebracht door een onjuist advies te publiceren. De vraag of op A een duty of care 
rustte om het getroffen belang van B te ontzien, houdt in de kern hetzelfde in als de vraag 
of A ten aanzien van dit belang van B een zorgvuldigheidsnorm in acht diende te nemen. 
De beperking van de duties of care tot een gelimiteerd aantal gevallen, verschilt daarbij niet 
van beperkingen bij de toepassing van de zorgvuldigheidsnorm(en). Zo kan men in beide 

197. Dit miskent bijvoorbeeld Hof Amsterdam 30 mei 1996, NJ 1998, 307 (Ultima Thule). 
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benaderingen ervan afzien B te beschermen tegen door A veroorzaakte zuivere vermogens
schade - het tegendeel is vanzelfsprekend eveneens mogelijk. 

99. De term 'rechtsbetrekking' is dus een lege huls - of, positief uitgedrukt, een 
onderkomen. Zodra rechtssubjecten met elkaar in contact treden, bestaat er tussen 
hen een rechtsbetrekking waarin mede normen van ongeschreven recht gelden. 
Hooguit kan men voor de toepassing van de normen van redelijkheid en billijkheid 
een wat intensiever contact verlangen, maar het is onmogelijk aan te geven wanneer 
het contact intensief genoeg is. 

De normen van de maatschappelijke betamelijkheid beheersen vanzelfsprekend ook ver
houdingen tussen rechtssubjecten die nog niet met elkaar in contact getreden zijn. Wie op 
een camping in het donker een waslijn Iaat hangen, handelt onzorgvuldigjegens een andere 
kampeerder die op weg naar het washok tegen de lijn oploopt en daarbij zijn bril bescha
digt. Hoewel het potentiële contact tussen waslijn en andere kampeerder - ofwel: de 
voorzienbaarheid van het gevaar - een belangrijke factor is bij het beoordelen van de 
zorgvuldigheid van het handelen,199 is er in een dergelijk geval geen sprake van contact in 
het verleden dat normen heeft geschapen voor de toekomst. 

Zoals in nr. 19 e.v. reeds is gebleken, kan de wijze waarop rechtssubjecten met elkaar in 
contact getreden zijn er evenwel toe leiden dat de algemene zorgvuldigheidsnorm zich in 
hun verhouding op bijzondere wijze concretiseert. Zo zal, indien A met B afspreekt dat C 
zich niet tot commissaris van een vennootschap zal laten benoemen, C met die afspraak in 
beginsel niets te maken hebben. Hij handelt niet onrechtmatig door ondanks die afspraak 
zodanige benoeming te accepteren. Staat C evenwel tot A en/of B in een bijzondere relatie, 
bijvoorbeeld doordat hij nauw bij de totstandkoming van de overeenkomst A-B was betrok
ken, dan kan hij op grond van de normen van de maatschappelijke betamelijkheid jegens A 
en/of B zijn gehouden een benoeming tot commissaris af te wijzen.200 Ook in dergelijke 
gevallen zou men kunnen zeggen dat tussen A en/of B enerzijds en C anderzijds een 
rechtsbetrekking bestaat waarin specifieke gedragsnormen gelden. Zie daarover nader 
hoofdstuk 4. 

Het gevolg van het voorgaande is dat het gebruik van de term 'rechtsbetrekking' niet 
kan verklaren waarom bepaalde rechtsgevolgen intreden. Wie wil weten waarom 
redelijkheid en billijkheid tot gevolg hebben dat A zijn vrije dag ten gunste van B 
moet verplaatsen, of waarom C op grond van de maatschappelijke betamelijkheid 
jegens A is gehouden een benoeming tot commissaris af te wijzen, is niet geholpen 
met het antwoord dat er tussen A en B, respectievelijk C en A, een rechtsbetrekking 
bestaat. Een zinnig antwoord wijst de feiten en omstandigheden aan op grond 
waarvan A tot het ruilen van zijn dag en C tot het afwijzen van zijn benoeming 
verplicht is. Voorbeelden daarvan zijn het feit dat A's collega's er pas mee hebben 
ingestemd dat A de woensdag vrij kreeg nadat hij had verklaard dat hij een andere 

198. Vergelijk Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm (diss. 1989), nr. 66. 
199. HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 m.nt. GJ. Scholten (Kelderluik). 
200. Zo HR 29 november 1996, NJ 1997, 345 m.nt. J.M.M. Maeijer (Van Andel/Chipshol). 
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dag vrij zou nemen als een collega aan een vrije woensdag meer behoefte had, en de 
reeds genoemde betrokkenheid van C bij de overeenkomst tussen A en B waarin 
zijn benoeming tot commissaris is uitgesloten. 

Het hier behandelde probleem heeft in het Duitse recht veel aandacht gekregen. Vele 
schrijvers betogen dat Treu und Glauben van § 242 BGB alleen toepassing kunnen vinden 
indien er tussen de betrokkenen een Sonderverbindung bestaat. Alleen dan zou verklaarbaar 
zijn waarom deze betrokkenen jegens elkaar tot meer dan het ethische minimum (waaron
der men de algemene zorgvuldigheidsnormen moet verstaan) zouden zijn gehouden. Abas 
heeft in Nederland hetzelfde betoogd aan de hand van het begrip 'vertrouwensrelatie'. 

De moeilijkheid is echter dat weliswaar duidelijk is dat de betrokkenen in sommige 
verhoudingen (zoals een contractuele) meer van elkaar mogen verlangen dan in andere 
(zoals wanneer zij in een rechtsgeding tegenover elkaar staan), maar dat dit 'meer' zich niet 
goed van het ethisch minimum laat onderscheiden. Wat het ethisch minimum is, hangt 
namelijk mede van de aard van de verhouding tussen de betrokkenen af. Zo mogen ook 
procespartijen niet alleen hun eigen belang in het oog houden. In Duitsland blijkt men 
criteria voor de aanwezigheid van een Sonderverbindung niet met enige scherpte te kunnen 
opstellen; voor de aanwezigheid van een vertrouwensrelatie of een rechtsbetrekking lijkt 
dat in Nederland niet anders te zijn. 

De begrippen 'Sonderverbindung', 'vertrouwensrelatie' en 'rechtsbetrekking' kunnen 
derhalve hooguit een dogmatisch aanknopingspunt zijn voor de toepassing van normen van 
redelijkheid en billijkheid en andere bijzondere zorgvuldigheidsnormen die meer eisen dan 
het ethisch minimum. Praktische betekenis heeft het eisen van een dergelijke betrekking als 
voorwaarde voor de toepassing van deze normen met.-

100. Uit het voorgaande volgt dat het geen zin heeft op zoek te gaan naar een aantal 
bijzondere verhoudingen tussen partijen en derden waarin voor derdenwerking op 
basis van het ongeschreven recht plaats is. Zulke 'benoemde' betrokkenheidsrelaties 
bestaan zeker. Een belangrijk voorbeeld is de in nr. 46 e.v. uitgebreid behandelde 
verhouding tussen de principaal en de wederpartij in gevallen van middellijke 
vertegenwoordiging. Het is echter niet mogelijk een limitatieve opsomming te 
geven van verhoudingen tussen partijen en derden waarin derdenwerking op basis 
van het ongeschreven recht toelaatbaar kan zijn. Zodra de belangen van partijen en 
derden elkaar raken, is in beginsel mogelijk dat de omstandigheden van het geval tot 
derdenwerking aanleiding geven. 

101. Evenmin heeft het zin te pogen een algemene norm op te stellen aan de hand 
waarvan men zou moeten vaststellen of in een concreet geval voor derdenwerking 
plaats is. In de literatuur bestaat een zekere mate van overeenstemming over de 

201. Beperkende werking (diss. 1972), p. 47-51. 
202. Een overzicht biedt Stattdinger/'Schmidt (1995), § 242 Rn. 159 e.v.; zie voorts Larenz, Lehrbuch 

des Schuldrechts I (1987), I § 10 (p. 127 e.v.). Mijn standpunt komt overeen met dat van 
M.W. Hesselink; zie voor nadere beschouwingen zijn Good Faith (1998) en De redelijkheid en 
billijkheid (diss. 1999), p. 422-423. 
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factoren die in een dergelijke norm een plaats zouden moeten krijgen. De belang
rijkste daarvan zijn de aanvaarding van (of de toestemming in) derdenwerking door 
degene jegens wie daarop een beroep wordt gedaan, en het vertrouwen of de verwach
tingen gewekt bij degene die op derdenwerking aanspraak maakt, in combinatie met 
toedoen (of Veranlassung) aan de zijde van degene jegens wie die aanspraak geldend 
wordt gemaakt. Ook zijn genoten voordeel en geleden nadeel en beleidsoverwegingen als 
relevante factoren genoemd. Voorts verwijzen schrijvers veelal naar de normen van 
redelijkheid en billijkheid en van de maatschappelijke betamelijkheid en naar de 
art. 3:36 en 3:86.203 

Een algemene norm die al deze factoren omvat, kan niet anders dan volstrekt 
vaag en daardoor nietszeggend zijn. In wezen zou zij in andere woorden uitdrukken 
dat derdenwerking toelaatbaar is indien zij past in het stelsel van het recht. De 
factoren verwijzen alle naar delen van dat stelsel: aanvaarding en vertrouwen plus 
toedoen zijn ontleend aan het contractenrecht en zijn van belang voor alle 'con
tactverhoudingen' (zie daarvoor nr. 19 e.V.); aan genoten voordeel en geleden nadeel 
komt betekenis toe bij de contractuele vertrouwensbescherming, maar meer in het 
bijzonder ook in het recht van de ongegronde verrijking en van de onrechtmatige 
daad; en beleidsoverwegingen spelen een rol bij de toepassing van alle rechtsnor
men, maar vooral bij het vaststellen van de inhoud van het ongeschreven recht. De 
verwijzing naar de normen van het ongeschreven recht en naar de art. 3:36 en 3:86 
voegt aan dit beeld niets toe. 

Ook in dit opzicht blijkt het vraagstuk van de buitenwettelijke derdenwerking 
een onderdeel te zijn van het vraagstuk van de toepassing van de normen van het 
ongeschreven recht in het algemeen. En zoals niemand verwacht dat men de alge
mene norm van de maatschappelijke betamelijkheid in een scherpe en concreet 
toepasbare formulering kan vatten, zo mag niemand verwachten dat men het ant
woord op de vraag wanneer tussen partijen en derden bijzondere gedragsnormen 
bestaan met een scherpe en concrete formule kan weergeven. 

Vranken heeft het onlangs meer in het algemeen bondig tot uitdrukking gebracht: 'Het 
zoeken naar een criterium voor het waarom en wanneer van juridische gebondenheid is 
uiteindelijk hetzelfde als het zoeken naar een criterium voor wat recht is.'204 

102. Bij het voorgaande komt dat de betrokkenheid van een derde bij een overeen
komst in de regel slechts de doorwerking van een beperkt deel van die overeen
komst rechtvaardigt. 

203. Deze factoren ontleen ik aan de hiervoor, bij de bespreking van de toepassing van redelijkheid 
en billijkheid in de verhouding tussen partijen en derden (nr. 92), aangehaalde literatuur, en 
aan de werken van Cahen waarnaar ik bij de bespreking van zijn opvatting (nr. 89 e.v.) heb 
verwezen. 

204. J.B.M. Vranken, Vertrouwen en rechtszekerheid in het overeenkomstenrecht, preadvies Vere
niging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland 1997, Deventer 1997, p. 11. 
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Zo rechtvaardigt de betrokkenheid van een werknemer bij de overeenkomst die zijn 
werkgever met een klant sluit de doorwerking voorzover het gaat om de in die overeen
komst vervatte exoneratiebedingen ten gunste van de werkgever. Dit staat in art. 6:257, 
maar zou ook zonder wettelijke bepaling gelden (zie nr. 397 e.V.). Dat betekent niet dat de 
klant, onder verwijzing naar de betrokkenheid van de werknemer, van deze kan verlangen 
dat hij de overeengekomen prestatie verricht. Een ander voorbeeld: een directeur-grootaan
deelhouder die namens zijn vennootschap een opdracht aan een wederpartij verstrekt, staat 
in beperkte mate in voor de gegoedheid van zijn vennootschap (zie nr. 128). Dat betekent 
evenwel niet dat hij de wederpartij met succes kan aanspreken indien deze de vennootschap 
bij het uitvoeren van de overeenkomst schade toebrengt. 

Een overzicht van bc t rokkenhe idsve rhoud ingen zal h ie rdoor per v o r m van d e r d e n -

werk ing anders m o e t e n luiden. 

Verschillende vormen van betrokkenheid komen in dit boek in het bijzonder aan de orde 
in hoofdstuk 2 (middellijke vertegenwoordiging), hoofdstuk 6 (zorgplicht van partijen 
jegens derden) en hoofdstuk 7 (doorwerking van contractuele verweermiddelen). 

103. M e n kan derhalve slechts van geval tot geval bezien welke g r o n d e n een bepaal

de v o r m van d o o r w e r k i n g van een overeenkomst k u n n e n dragen. 

Het feit dat P zijn auto aan T heeft uitgeleend, rechtvaardigt, indien T deze auto door W 
laat repareren, in beginsel wel dat P het uit de reparatieovereenkomst voortvloeiende 
retentierecht tegengeworpen krijgt (art. 3:291 lid 2), maar niet dat W zich terzake van zijn 
vordering tot betaling, afgezien van het retentierecht, op P kan verhalen. Zou P aan T 
opdracht tot het doen repareren van de auto gegeven hebben, dan zou W in beginsel P wel 
tot betaling kunnen aanspreken (art. 7:421). Tot dubbele betaling is P echter ook in het 
laatstgenoemde geval niet gehouden: heeft hij reeds te goeder trouw aan T betaald wat deze 
aan W moest voldoen, dan kan W hem niet nogmaals tot betaling dwingen, ook al zouden 
W s reparatievoorwaarden bepalen dat op P een zelfstandige betalingsverplichting rust.203 

104. D e leer van de contractueel be t rokken derde ondersche id t zich van andere 

theor ieën over de v e r h o u d i n g tussen overeenkomst en derde doorda t zij in overeen

s t e m m i n g m e t he t voorgaande erkent dat diverse factoren de d o o r w e r k i n g van een 

ove reenkoms t k u n n e n rechtvaardigen. Daar zij een a lgemene analyse van he t vraag

stuk ' ove reenkomst en derde ' biedt, staat zij bovend ien op een hoger niveau dan 

andere theor ieën , die veelal slechts beogen een beperkt deel van he t vraags tuk op te 

lossen. 

In hoofdstuk 7 illustreer ik dat voor de doorwerking van exoneratiebedingen aan de hand 
van de 2014-theorie, de leer van de weggevallen onrechtmatigheid, de kringloopgedachte 
en de leer van de machtiging van Groefscma. 

205. Zo HR 28jum 1996, NJ 1997, 494 m.nt. W.M. Kleijn (Moksel/KW). 



G R O N D S L A G E N V O O R D E R D E N W E R K I N G 91 

Voorzover andere theor ieën p re t ende ren een a lgemene oploss ing voor het vraagstuk 

te b ieden - zoals wel l icht de in hoofds tuk 2 besproken en ve rworpen toe reken ings -

en ver tegenwoord ig ings le ren - k u n n e n zij die pre tent ie niet waa rmaken . 

In de literatuur wordt het voorgaande vaak miskend: zo worden deeltheorieën bestreden 
omdat ze geen algemene oplossing bieden206 en staan in de losbladige uitgave Verbintenissen
recht alle theorieën op een rij, waarbij een poging tot synthese20' als nieuwe theorie aan de 
reeks wordt toegevoegd.208 Ik merkte in mijn bijdrage aan de Cahen-bundel reeds op dat dit 
waarschijnlijk aan het concept van losbladige werken te wijten is, maar dat laat onverlet dat 
een en ander niet bijdraagt tot het inzicht in het vraagstuk van de derdenwerking. 

H e t voordee l van de leer van de contractueel be t rokken de rde is dat 'z innige gedach

ten'2 0 9 ui t andere theor ieën daarin bij he t oplossen van he t vraagstuk ' ove reenkomst 

en de rde ' een plaats k u n n e n krijgen. Mi jns inziens k u n n e n deze theor ieën w o r d e n 

teruggebracht tot een beperk t aantal van zulke gedachten, waarbij zij slechts in 

dogmat ische u i twe rk ing verschil len. 

Zo berust de doorwerking in gevallen van middellijke vertegenwoordiging uiteindelijk, 
zowel in de vertegenwoordigingstheorieën van hoofdstuk 2 als in de leer van de contractu
eel betrokken derde, op de economische betrokkenheid van de principaal in samenhang 
met de omstandigheid dat de principaal medeverantwoordelijk is voor de overeenkomst die 
de tussenpersoon heeft gesloten, nu hij de tussenpersoon erop uit heeft gestuurd om die 
overeenkomst aan te gaan. Op eenzelfde wijze heeft de factor Verlening van de bevoegd
heid een ander te binden' in verband met de doorwerking van exoneratiebedingen uitdruk
king gevonden in de vertegenwoordigingstheorie, de toerekeningstheorie, en de machti
gingsleer van Groefsema, zoals in hoofdstuk 7 zal blijken.210 

Deze o p e n h e i d van de leer is echter evenzeer een nadeel : in haar essentie b iedt zij 

me t haar verwi jz ing naar redeli jkheid en bill i jkheid en naar ' open ' toerekemngsfac-

toren als opgewekt v e r t r o u w e n en toedoen , zeker de rechtsprakti jk, onvo ldoende 

houvast . 2 " Prakt ische waarde krijgt de leer van de contractueel be t rokken derde 

- net als alle rechtsbet rekkings leren - pas indien deze a lgemene n o r m e n en toe reke-

206. Bijvoorbeeld de 2014-theorie in Groefsema, Bevoegd beschikken (diss. 1993), p. 126-127. 
207. Zoals mijn 'Hadden wij dan iets afgesproken? Ik ken u niet', AAe 1991, p. 848-858 (Bijzonder 

nummer Rechtsbeginselen, p. 132-142) en, naar te vrezen valt, ook dit proefschrift. 
208. Verbintenissenrecht, aant. 37 op art. 6:249-257.Alg. (Rank-Berenschot). 
209. Van Dunne, Contractenrecht (1997), p. 631. 
210. Een vergelijkbare beschouwing biedt Van Schilfgaarde in zijn noot onder HR 12 januari 1979 

[NJ 1979, 362 m.nt. A.R. Bloembergen] (Securicor), AAe 1979, p. 556. 
211. Zie voor kritiek in deze zin bijvoorbeeld W. Snijders, De expediteur als tussenpersoon bij 

zeevervoer en de positie van de cognossementshouder, RM Themis 1969, p. 3-31, aldaar 
p. 24-25; Brunner, Het beroep op contractuele exoneratiebedingen, WPNR 5733-5734 
(1985), aldaar p. 232; Schoordijk, Paardesprongen (1988), in: Verspreid werk, p. 542-543 en 
Groefsema, Bevoegd beschikken (diss. 1993), p. 128-129. 
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ningsfactoren worden uitgewerkt tot meer concrete toerekeningsnormen en tot 
vuistregels voor de verschillende typen van gevallen. ' 

Anders dan weleens wordt aangenomen, heeft Cahen dit niet miskend. Hij heeft met 
zodanige uitwerking in zijn Kortsluiting, Omslagpunt en Trojaans schadepaard een begin ge
maakt213 en heeft zijn opvatting in Mon. Nieuw BWB-57 (1995) nader uiteengezet. 

Voorbeelden van een gedetailleerde analyse - van het deelvraagstuk van de doorwer
king van exoneratiebedingen - bieden Kortmanns noot onder het Citronas-arrest214 en 
Schoordijks bijdrage aan de bundel 'Handelsrecht'.215 In hoofdstuk 7 zal ik een eigen 
analyse van dat vraagstuk presenteren. 

105. Wat leert het voorgaande ons over het begrip 'contractueel betrokken derde'? In 
de eerste plaats dat het geen zin heeft deze term te reserveren voor een aantal bijzon
dere verhoudingen tussen partijen en derden waarin voor derdenwerking op basis 
van het ongeschreven recht plaats is. In beginsel kunnen in iedere verhouding 
tussen partijen en derden factoren aanwezig zijn die derdenwerking rechtvaardigen. 
In de tweede plaats dat dit begrip, evenmin als het begrip 'rechtsbetrekking', een 
zelfstandige verklaring voor de derdenwerking van overeenkomsten inhoudt. Het 
behelst slechts een verwijzing naar het ongeschreven recht en is in zoverre een lege 
huls. In de derde plaats dat het begrip plaats biedt aan diverse factoren die kunnen 
verklaren dat in de verhouding tussen partij (en) en derde verbintenissen of bijzon
dere rechtsplichten ontstaan. 

Uit deze conclusies volgt dat het pas zin heeft een derde 'contractueel betrok
ken' te noemen, indien in zijn verhouding tot (een van of beide partijen bij) een 
overeenkomst factoren aanwezig zijn die kunnen verklaren dat (het bestaan van) die 
overeenkomst de in die verhouding geldende normen beïnvloedt. De term 'betrok
ken' is, met andere woorden, kortschrift voor de aanwezigheid van factoren die naar 
ongeschreven recht de derdenwerking van een overeenkomst kunnen rechtvaardi
gen. 

Mijns inziens kan men een derde overigens ook 'contractueel betrokken' noemen als 
geschreven recht tot derdenwerking van een overeenkomst leidt. Dit heeft vooral zin als het 
geschreven recht vormen van doorwerking erkent die men bij gebreke van een wettelijke 
bepaling wellicht ook naar ongeschreven recht zou moeten aanvaarden. Te denken valt aan 
de regeling in boek 7 van de afwikkeling van middellijke vertegenwoordigingsverhoudin
gen (zie nr. 58 e.v.) en aan de doorwerking van exoneratiebedingen ten gunste van onder
geschikten (zie nr. 397 e.V.). Aldus komt duidelijker tot uitdrukking dat een bepaalde 

212. Zo ook Bakels, Vloeiend verbintenissenrecht, RM Themis 1996, p. 55, die twee voorbeelden 
van deelregels geeft. Vergelijk H.L.J. Roelvink, Paardesprong of bokkesprong, in: Recht door 
zee (Schadee-bundel), Zwolle 1980, p. 149-154, aldaar p. 153. 

213. Kortsluiting (1965), in: Bezielde materie; Omslagpunt (1969), in: Bezielde materie; Trojaans 
schadepaard, WPNR 5497 (1979), p. 625 e.v. 

214. AAe 1986, p. 775 e.v. 
215. Paardesprongen (1988), in: Verspreid werk, p. 541-568. 
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betrokkenheidsfactor, zoals in de voorbeelden de economische betrokkenheid van de prin
cipaal en, waar het de werknemer betreft, de 'eenheid van de onderneming', wettelijke 
erkenning heeft gevonden. Berust de doorwerking geheel op het, bijvoorbeeld door sociaal-
politieke overwegingen ingegeven, machtswoord van de wetgever, zoals bij het algemeen 
verbindend verklaren van een CAO, dan is het niet zinvol te spreken van 'contractuele 
betrokkenheid' van de werkgevers en de werknemers die daardoor onder de CAO komen 
te vallen, al is er evenmin iets op tegen. 

3.5 B e t r o k k e n h e i d s v e r h o u d i n g e n n a d e r b e z i e n 

106. In he t voorgaande bleek dat m e n een de rde 'contrac tueel be t rokken ' kan n o e 

m e n ind ien er in zijn v e r h o u d i n g tot (een of m e e r parti jen bij) een ove reenkoms t 

factoren zijn aan te wi jzen die he t onts taan van verb in ten issen of b i jzondere rech ts 

pl ichten in die v e r h o u d i n g k u n n e n rechtvaardigen. 

D e betekenis van de t e r m 'be t rokken ' is daa rmee evenwel n o g nie t geheel d u i d e 

lijk. C a h e n n o e m t een de rde pas ' cont rac tueel be t rokken ' ind ien de bedoe lde facto

ren de d o o r w e r k i n g van de ove reenkoms t o o k daadwerkel i jk rechtvaardigen.2 1 6 Ik sta 

een andere benade r ing voor, die inhoude l i jk n ie t tot andere resul taten leidt, maar 

die mi jns inziens he t doorwerk ingsvraags tuk inzichteli jker maakt . In die benade r ing 

is de eers te stap (I) he t vaststellen van de contrac tuele be t rokkenhe id van de derde . 

Deze be t rokkenhe id is aanwez ig indien er in de v e r h o u d i n g tussen derde en parti jen 

factoren zijn aan te wi jzen die in he t a lgemeen u i tb re id ing van de cont rac t swerk ing 

k u n n e n rechtvaardigen. Daarbij kan m e n d e n k e n aan i n s t e m m i n g en aan opgewekt 

ve r t rouwen , maa r bi jvoorbeeld ook aan de oms tand ighe id dat d e r d e en partij in een 

familierelatie o f (andere) ver t rouwensre la t ie staan of dat een van h e n een b i jzondere 

positie i n n e e m t , zoals ind ien de rde o f partij een b e r o e p ui toefent dat maa t schappe

lijke veran twoorde l i jkhe id impliceert . H e t spreekt v o o r zich dat v o o r d o o r w e r k i n g 

geen plaats is ind ien iedere be t rokkenhe id van de de rde ontbreekt . 

Een belangrijk voorbeeld van contractuele betrokkenheid op grond van instemming of 
opgewekt vertrouwen is de reeds meermalen genoemde middellijk vertegenwoordigde 
(hoofdstuk 2). Wie een ander zijn belangen laat behartigen of zijn zaken ter hand stelt, is in 
veel gevallen betrokken bij de overeenkomsten die deze ander over die belangen of zaken 
sluit. Zie daarover nader hoofdstuk 7. Familie- en andere vertrouwensrelaties zijn vooral 
relevant waar het gaat om de vraag of een derde de belangen van een partij bij een overeen
komst moet ontzien of, omgekeerd, een partij bij een overeenkomst de belangen van een 
derde. Men kan daarbij denken aan de vraag naar de onrechtmatigheid jegens derden van 
onjuiste accountantsrapporten, aan het frustreren van een koopoptie door een familielid of 
door de Staat en aan inbreuk op contractuele rechten in concurrentieverhoudingen. Voorts 
kan men denken aan de vraag of twee personen die een winkel huren van dezelfde weder
partij zich ook in hun onderlinge verhouding aan een bepaling in de huurovereenkomst 

216. Noot onder HR 9 juni 1989, NJ 1990, 40 (Vojvodina/ECT), ook opgenomen in Bezielde 
materie, p. 157-160. 

217. Zie daarover, in verband met het Duitse recht Schrage, Overeenkomst of onrechtmatige daad 
(1998), p. 685. 
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- zoals een toegelaten branchebeschermende bepaling - moeten houden. Zie over deze 
kwesties nader de hoofdstukken 4 en 6. 

De tweede stap (II) is te bezien of de uitbreiding van de contractswerking waarop 
partij of derde in het concrete geval aanspraak maken in het licht van de aard en de 
mate van betrokkenheid van de derde en gelet op de belangen van derde en partijen 
gerechtvaardigd is. Deze tweede stap bestaat in wezen uit twee kleine stappen. 

Hiervoor is gebleken dat de factoren die de doorwerking van een overeenkomst 
kunnen rechtvaardigen verschillen naar gelang het type doorwerkingsvraag dat voor
ligt. Als eerste deel van de tweede stap (Ha) moet men bezien of de aanwezige 
betrokkenheidsfactoren de doorwerking van het type dat voorligt in beginsel kun
nen dragen. 

Ik roep het voorbeeld in herinnering van de reparatieovereenkomst die T met W sluit ten 
aanzien van de door hem van P geleende auto. De omstandigheid dat W, op grond van het 
houderschap van T, waarvoor P verantwoordelijkheid draagt, mag menen dat T bevoegd is 
de reparatieovereenkomst aan te gaan, rechtvaardigt in beginsel wel dat P het uit de repara
tie overeenkomst voortvloeiende retentierecht tegengeworpen krijgt (art. 3:291 lid 2), maar 
niet dat W zich terzake van zijn vordering tot betaling, afgezien van het retentierecht, op P 
kan verhalen. Zou P aan T opdracht tot het doen repareren van de auto gegeven hebben, 
dan zou W in beginsel P wel tot betaling kunnen aanspreken (art. 7:421). 

Een ander voorbeeld: als een verhuurder zijn huurder toestemming verleent op de 
voorwaarden van de huurovereenkomst een onderhuurovereenkomst aan te gaan, zal de 
onderhuurder een 'doorgegeven' beding in de onderhuurovereenkomst dat hem toestaat 
wijzigingen in het gehuurde aan te brengen, ook aan de hoofdverhuurder kunnen tegen
werpen. Als echter zowel de hoofdhuurovereenkomst als de onderhuurovereenkomst een 
koopoptie bevat, maar hoofdhuurder van een beroep op zijn optie afziet, kan de onder
huurder jegens de hoofdverhuurder met het recht uitoefenen dat hij aan de optie m de 
onderhuurovereenkomst ontleent. Dïe optie werkt alleen tegen de onderverhuurder.218 

In het algemeen kan men stellen dat contractuele verweermiddelen eerder zullen 
doorwerken dan primaire prestatieplichten (de verplichting tot nakoming).219 Anders dan 
Vranken stelt,220 is doorwerking van zodanige verplichtingen evenwel niet uitgesloten. In 
gevallen van middellijke vertegenwoordiging zou hetgeen de wet daaromtrent thans bepaalt 
(art.. 7:420-421) ook zonder die regeling gelden. 

In de praktijk zal men dit onderdeel van de tweede stap (Ha) veelal betrekken bij de 
eerste stap. 

Het tweede deel van de tweede stap (IIb) houdt verband met het gegeven dat het 
antwoord op de vraag of het gerechtvaardigd is dat een overeenkomst jegens een 
derde doorwerkt, soms afhangt van de wijze waarop in die overeenkomst met de 
belangen van deze derde rekening wordt gehouden. 

218. HR 30juni 1978, NJ 1978, 694 m.nt. G.J. Scholten (Van Schagen/Dikkers). 
219. Zo Schutte, Derdenwerking in het Europese vermogensrecht (1996), nr. 288. 
220. De derde in het overeenkomstenrecht, WPNR 6289 (1997), p. 739. 
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Indien bijvoorbeeld een partij zich jegens een derde beroept op een exoneratiebeding, is 
voor de vraag of dat beroep slaagt van grote betekenis of de belangen van de derde door het 
bewuste beding, bezien in verband met de overeenkomst als geheel, niet in onredelijke 
mate worden aangetast. Terecht wijst Cahen erop dat naar gelang de betrokkenheid van de 
derde kleiner is, aantasting van zijn belangen door het beding eerder aan doorwerking ervan 
in de weg zal staan.22' Zie hierover nader hoofdstuk 7. 

107. Het scheiden van de twee genoemde stappen heeft een aantal voordelen. Een 
terminologisch voordeel is dat aldus niet van beding tot beding verschilt of men de 
derde betrokken mag noemen. Zo zal een derde eerder gebonden zijn aan een 
exoneratiebeding dan aan een arbitragebeding.222 Als deze bedingen in één overeen
komst voorkomen, ligt het mijns inziens meer voor de hand te zeggen dat de mate 
van contractuele betrokkenheid van de derde doorwerking van het exoneratiebeding 
wel en van het arbitragebeding niet rechtvaardigt. 

Stel dat reparateur W in het hiervoor gegeven voorbeeld in een procedure aanvoert dat P 
zijn exoneratiebeding tegen zich moet laten gelden omdat hij als eigenaar T de feitelijke 
macht over de auto heeft gegeven en aldus bij de overeenkomst T-W betrokken is geraakt. 
Het is dan, bijvoorbeeld voor een rechter, handig om te kunnen zeggen: 'weliswaar is P in 
zekere zin bij de overeenkomst T-W betrokken, maar deze betrokkenheid rechtvaardigt 
nog niet dat P het exoneratiebeding tegen zich moet laten gelden.' Dat voorkomt in de 
praktijk zinloze discussies over het betrokkenheidsbegrip. Zie over de vraag óf W in een 
dergelijk geval het exoneratiebeding aan P kan tegenwerpen overigens hoofdstuk 7. 

Een tweede voordeel is dat men, door de twee stappen te onderscheiden, duidelijker 
doet blijken dat het antwoord op de vraag of doorwerking gerechtvaardigd is afhangt 
van de mate van betrokkenheid enerzijds en de wijze waarop de belangen van de 
derde en partijen in de overeenkomst gewaarborgd zijn anderzijds. In de contractue
le context vindt eenzelfde soort afweging plaats indien een contractspartij zich 
tegenover een contractsbepaling op de beperkende werking van redelijkheid en 
billijkheid beroept: in het algemeen zal naar mate die partij voor de contractsinhoud 
minder verantwoordelijkheid draagt, de kans van slagen van dat beroep groter zijn. 
De betekenis die in de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden aan de 
hoedanigheid van de wederpartij van de gebruiker toekomt, is daarvan een voor
beeld. 

108. Als laatste voordeel van mijn terminologie noem ik het volgende. Stel dat de 
doorwerking van zeker contractueel beding - gelet op de mate van betrokkenheid en 
de wijze waarop derdenbelang en partijbelang gewaarborgd zijn - in beginsel 

221. Noot onder HR 9 juni 1989, NJ 1990, 40 (Vojvodina/ECT), ook opgenomen in Bezielde 
materie, p. 157-160. 

222. Burgerlijke Rechtsvordering, aant. 7 op art. 1020 (HJ. Snijders). 
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gerechtvaardigd is. Het beroep op dat beding kan dan desondanks in de omstandig
heden van het concrete geval in strijd komen met redelijkheid en billijkheid, bij
voorbeeld vanwege de wijze waarop degene die zich op het beding beroept zich 
heeft gedragen.223 Een dergelijke concrete toetsing aan redelijkheid en billijkheid van 
een beding dat in beginsel doorwerkt, geschiedt in de relatie tussen contractueel 
betrokken derde en partijen niet anders dan in de relatie tussen partijen onderling. 
In de terminologie van Cahen gaat die parallel verloren: zouden redelijkheid en 
billijkheid in een dergelijk geval aan doorwerking in de weg staan, dan zou men de 
derde niet meer betrokken mogen noemen. 

Cahen heeft nog een tussenoplossing voorgesteld: hij noemt de derde 'voorlopig contractu
eel betrokken' als betrokkenheidsfactoren aanwezig zijn, en (definitief) 'contractueel betrok
ken' indien de overeenkomst inderdaad jegens de derde doorwerkt. Die benadering ver
schilt nauwelijks van de hiervoor verdedigde.224 

3.6 D e afwikkeling van betrokkenheidsverhoudingen 
109. Bij de behandeling van de rechtsbetrekkingsleren in nr. 26 e.v. merkte ik op dat 
men concrete gedragsnormen die in buitencontractuele rechtsbetrekkingen ontstaan 
in veel gevallen als (contractuele) verbintenissen moet behandelen. De in het vorige 
nummer genoemde toepassing van redelijkheid en billijkheid in de verhouding 
tussen partij (en) en contractueel betrokken derde(n) is daarvan een voorbeeld. Van 
geval tot geval moet men bezien in hoeverre contractenrechtelijke normen zich voor 
doorwerking in de betrokkenheidsverhouding lenen. 

110. Wat betreft het ontstaan van verbintenissen en rechtsplichten in de verhouding 
tussen partij(en) en contractueel betrokken derde(n), heb ik hiervoor reeds uitge
breid gewezen op het belang van twee beginselen van contractenrecht: het autono-
miebeginsel en het vertrouwensbeginsel. Waar derdenwerking op deze beginselen 
berust, zullen leerstukken betreffende rechtshandelingen in het algemeen en over
eenkomsten in het bijzonder zich doorgaans voor, al dan niet overeenkomstige, 
toepassing lenen. 

Verscheidene schrijvers hebben in dit verband reeds gewezen op het Moffenkit-arrest.225 

Het ging daarin - kort gezegd - om het geval dat een aannemer in opdracht van de aanbe-
steder een kit voor de afdichting van een riool bestelde. De kit voldeed niet, hoewel de 
producent haar voor dit doel uitdrukkelijk had aangeprezen. De aanbesteder sprak de 

223. Aldus HR 3 november 1995, NJ 1996, 392 m.nt. M.M. Mendel (Koops/LAR); Asser-Hartkamp 
4-II (1997), nr. 386a; vergelijk HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362 m.nt. A.R. Bloembergen 
(Securicor), ad subonderdeel d onder ï en v en Rb. Rotterdam 2 november 1979, NJ 1981, 
106. 

224. Zie over de terminologie van Cahen nader mijn De contractueel betrokken derde: tweeënder-
tigjaar later (1997), p. 238 e.v. 

225. HR 25 maart 1966, NJ 1966, 279 m.nt. G.J. Scholten. 
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producent aan tot vergoeding van de schade die hij daardoor leed. De producent beriep zich 
tegen deze vordering tevergeefs op een in zijn overeenkomst met de aannemer vervat 
exoneratiebeding. Volgens Brunner zou doorwerking van het beding, gelet op de relatie van 
opdracht die tussen de aanbesteder en de aannemer ten aanzien van de koop bestond, in 
beginsel gerechtvaardigd zijn - zie daarover nader hoofdstuk 7. Daar de producent zijn 
product uitdrukkelijk had aanbevolen voor een doel waarvoor het ongeschikt was, en de 
aanbesteder daarop was afgegaan, kwam hem evenwel geen beroep op het exoneratiebeding 
toe. Zoals Schoordijk heeft opgemerkt, werkten de misleidende mededelingen van de 
producent aldus door ten gunste van de aanbesteder, als betrof het een soort pseudo-
dwaling: tegen het betoog van de producent dat de aanbesteder het exoneratiebeding tegen 
zich moest laten gelden omdat hij (de aanbesteder) de aannemer over zijn belang met de 
producent had laten contracteren, kon de aanbesteder aanvoeren dat hij dat nooit gedaan 
zou hebben als de producent hem geen misleidende informatie had gegeven.226 In het 
algemeen dient te gelden dat zodra de wil mede grondslag is voor doorwerking, wilsgebre
ken aan doorwerking in de weg kunnen staan. 

111. Bakels heeft beplei t dat m e n bij het b e a n t w o o r d e n van vragen van d e r d e n w e r 

king in he t a lgemeen aanslui t ing m o e t zoeken bij cont rac tue le v e r h o u d i n g e n van 

dr ie- of m e e r partijen." Voor d e r d e n w e r k i n g die m e d e berus t - dan we l volgens 

degene die haar in roep t zou m o e t e n be rus ten - op he t au tonomiebeg inse l en het 

ver t rouwensbeginse l , lijkt die visie mij ju is t . Ik t eken daarbij direct aan dat zij prak

tisch niet veel toevoegt aan de cons ta ter ing dat de g e n o e m d e beginselen in de ver

h o u d i n g tussen partij (en) en derde van toepassing zijn. In hoofds tuk 2 bleek i m m e r s 

al dat duideli jke regels voor meerpar t i j encont rac ten in ons recht evenzeer on tb reken 

als duideli jke regels v o o r de rdenwerk ingsve rhoud ingen . D e s o n d a n k s kan he t als 

gedach te -exper iment nu t t ig zijn de vraag te stellen wat zou gelden als de derde partij 

was bij de ove reenkoms t die j egens h e m zou m o e t e n d o o r w e r k e n . Bakels m e r k t 

nameli jk te recht op dat rechtsgevolgen die m e n in een dr iepar t i jencontract zou af

wijzen, zeker in een dr iehoeksrela t ie m e t een derde nie t aanvaardbaar zijn: he tgeen 

a u t o n o m i e en v e r t r o u w e n contractueel niet k u n n e n dragen, k u n n e n zij b u i t e n c o n 

tractueel e v e n m i n dragen.2 2 8 

Oordeelt men bijvoorbeeld dat een arbitragebeding in een contractuele verhouding niet 
zou gelden, omdat het te onduidelijk is, dan zal het zeker niet doorwerken jegens een 
derde. 

Anders dan Bakels, meen ik overigens dat men bij het bedoelde gedachte-experiment 
niet altijd behoeft uit te gaan van een driepartijenovereenkomst die wegens het ontbreken 
van wilsovereenstemming (dissensus) in beginsel nietig is.229 Die zienswijze is bijvoorbeeld 
juist als een derde die een partij opdracht heeft gegeven voor zijn rekening een overeen-

226. Brunner, Het beroep op contractuele exoneratiebedingen, WPNR 5733-5734 (1985), p. 247-
248; Schoordijk, Paardesprongen (1988), in: Verspreid werk, p. 566; zie voorts Bakels, Vloeiend 
verbintenissenrecht, RM Themis 1996, p. 51. 

227. Vloeiend verbintenissenrecht, RM Themis 1996, p. 42-56. 
228. a.w. (vorige noot), p. 54 (§ 2.13). 
229. a.w. (voorvorige noot), p. 52 e.v. 
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komst aan te gaan, zich geconfronteerd ziet met een exoneratiebeding dat hij niet verwacht
te. Dan zal, evenals bij contractuele dissensus, het vertrouwensbeginsel bepalen of de door 
het beding beschermde partij zich desondanks jegens de derde op het beding mag beroe
pen. Als de derde het beding wel verwachtte, ligt de parallel met een geldig driepartijencon-
tract echter veel meer voor de hand. 

112. Bestaat de d e r d e n w e r k i n g van een ove reenkoms t erui t dat tussen partij en 

derde een o f m e e r verb in ten issen onts taan, dan zijn op die verb in tenissen vanzelf

sprekend de n o r m a l e verbintenisrechtel i jke regels van toepassing, zoals die m e t 

be t rekk ing tot n a k o m i n g en n i e t -nakoming . 

Zo kan de principaal die in een middellijke vertegenwoordigingsverhouding, na een verkla
ring op grond van art. 7:421, is gehouden tot nakoming jegens de wederpartij van de 
tussenpersoon, zich in voorkomende gevallen op schuldeisersverzuim (zie art. 6:58 e.v.) 
van die wederpartij beroepen. 

Ind ien de relatie tussen partij en de rde strekt tot he t wede rke r ig ver r ich ten van 

prestaties, kan m e n daarop bovend ien de regels v o o r wederker ige ove reenkoms ten 

toepassen, ten m i n s t e voorzover de aard van de relatie zich daartegen niet verzet 

(art. 6:261 lid 2) . 

Een voorbeeld is het geval dat A met zijn buurman B bij wege van kwalitatieve verplichting 
overeenkomt dat hij in zijn tuin geen garage zal bouwen, waartegenover B zich verplicht de 
auto van A op zijn parkeerterrein te dulden. Als A zijn huis aan C overdraagt, en aan de 
vormvoorschriften van art. 6:252 is voldaan, zal ook C jegens B gehouden zijn geen garage 
te bouwen. Daar staat tegenover dat C gerechtigd wordt tot het als tegenprestatie overeen
gekomen parkeerrecht. Hoewel C door de overgang van de kwalitatieve verplichting en de 
daaraan verbonden tegenprestatie geen partij wordt bij de overeenkomst A-B die aan deze 
verplichting ten grondslag ligt (zie hoofdstuk 2), bestaat tussen hem en B wel een rechts
verhouding die strekt tot het wederkerig verrichten van prestaties. Krachtens art. 6:261 lid 2 
kan men daarop de voor wederkerige overeenkomsten geschreven regels toepassen, in het 
bijzonder de regeling van de opschorting (art. 6:262-264) en de ontbinding (art. 6:265 e.V.). 
Voorzover A meer dan alleen nominaal partij is gebleven bij de bedoelde overeenkomst 
- doordat daaruit ook na de overgang voor hem nog rechten of verplichtingen voortvloei
en - moet men de verhouding A-B-C als een meerpartijenovereenkomst behandelen 
(art. 6:279).230 

113. D e dogmat i sche vraag of i emand hetzij partij is bij een ove reenkomst , hetzij 

enkel partij bij een o f m e e r verbin tenissen ui t die ove reenkomst , hetzij slechts c o n 

tractueel be t rokken derde , blijkt aldus in veel gevallen niet van be lang v o o r de wijze 

waarop m e n de be t rokken r ech t sve rhoud ing m o e t afwikkelen. H e t verb in ten i ssen

recht , m he t b i jzonder he t cont rac tenrecht , is als gevolg van de spilfunctie die he t 

au tonomiebeg inse l en he t ve r t rouwensbeginse l daarin vervul len , vo ldoende flexibel 

230. Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 513, 402 en 410. 
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om rekening te kunnen houden met de verschillende wijzen waarop tussen partijen 
en derden rechten en verplichtingen ontstaan. 

Voor het eigenlijke onderwerp van dit boek, het ontstaan van rechten en verplichtingen in 
de verhouding tussen partijen en derden, betekent dit dat men niet behoeft te vrezen dat 
het openstellen van de grens tussen overeenkomst en derde tot onoverkomelijke moeilijk
heden zal leiden bij het afwikkelen van deze verhouding. Omdat de afwikkelingsfase buiten 
het bestek van mijn boek valt (zie nr. 38) laat ik haar verder buiten beschouwing.231 

4 Conclusie 

114. Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking staat er niet aan in de 
weg dat in verband met een overeenkomst voor derden rechten of verplichtingen 
ontstaan. Het verlangt slechts dat men daarvoor een andere grondslag aanwijst dan 
enkel die overeenkomst. Deze grondslag kan gelegen zijn in de wet, maar ook in het 
ongeschreven recht. 

Sinds 1919 is duidelijk dat ook partijen en derden zich in hun onderlinge ver
houding ten aanzien van eikaars met een overeenkomst verbonden belangen naar de 
normen van de maatschappelijke zorgvuldigheid of betamelijkheid hebben te gedra
gen. Voorts is vanaf de jaren '60 van deze eeuw het inzicht doorgedrongen dat in de 
verhouding tussen partijen en nauw bij hun overeenkomst betrokken derden rech
ten en verplichtingen kunnen ontstaan op grond van redelijkheid en billijkheid, die 
ook deze verhouding beheersen. Als dogmatisch fundament voor deze werking van 
redelijkheid en billijkheid kan het begrip 'rechtsbetrekking' fungeren. Een maatstaf 
voor de toepassing houdt dit begrip evenwel niet in, evenmin als het begrip 'betrok
ken'. Daardoor laat de vraag wanneer een derde op zodanige wijze contractueel 
betrokken is, dat men tot doorwerking van de desbetreffende overeenkomst jegens 
hem kan besluiten, zich slechts van geval tot geval beantwoorden. 

Als grondslag voor derdenwerking zijn in de leer van de contractueel betrokken 
derde vooral het autonomiebeginsel en het vertrouwensbeginsel van belang. De leer 
biedt echter ook plaats aan diverse andere factoren die de werking van een overeen
komst jegens derden kunnen rechtvaardigen. Afhankelijk van de vraag van derden
werking die aan de orde is, zullen de relevante factoren verschillen. 

231. Zie daarover Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 392 e.V., met verdere verwijzingen, waaronder 
meer recent Bakels, Vloeiend verbintenissenrecht, RM Themis 1996, p. 42-56 en Linssen, 
Samenhangende rechtsverhoudingen, NJB 1995, p. 1265-1274. Niet onvermeld wil ik laten 
Schoordijk, Beschouwingen over drie-partijen-verhoudingen van obligatoire aard (diss. 1958). Van de 
hand van Schoordijk verschijnt binnenkort een monografie over onverschuldigde betaling in 
meerpartijenverhoudingen; zie reeds zijn bijdrage aan WPNR 6350 (1999). Zie voor de inter
nationaal privaatrechtelijke aspecten van de afwikkeling M.V. Polak, Vermogensrechtelijke meer
partijenverhoudingen (1993), hoofdstuk 7. 
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Het gebrek aan dogmatische scherpte dat men eens als zwakte van de leer van de 
contractueel betrokken derde zag, blijkt nu haar kracht te zijn: nadat zij de schijn
baar ondoordringbare scheiding tussen overeenkomst en derde heeft geslecht, biedt 
zij de betrekkingen tussen partijen en derden alle ruimte zich naar inmiddels breed 
aanvaarde inzichten verder te ontwikkelen.232 In hoofdstuk 7 zal ik dat aan de hand 
van het probleem van de doorwerking van exoneratiebedingen nader illustreren. 

232. Zo ook mijn De contractueel betrokken derde: tweeëndertig jaar later (1997), p. 250, waar ik 
er al op wees dat Bakels, Vloeiend verbintenissenrecht, RM Themis 1996, p. 44, tot dezelfde 
conclusie komt. 


