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Hoofdstuk 4 
De tegenwerpelijkheid van verbintenissen 

De relativiteit van de contracts werking betekent niet dat derden verbintenissen uit overeenkomst 
kunnen negeren. Evenals verbintenissen uit andere bron, zijn contractuele verbintenissen aan 
derden tegenwerpelij k (§ 1). Een belangrijke verschijningsvorm van de tegenwerpelij kheid is dat 
derden de rechten uit een verbintenis in zekere mate dienen te respecteren (§ 2). Deze respect-
plicht brengt mee dat een derde onder omstandigheden onrechtmatig handelt door de verbintenis-
rechtelijke belangen van een partij aan te tasten via haar wederpartij. Het lastige vraagstuk van 
het profiteren van wanprestatie is slechts een van de onderwerpen die tot deze kwestie behoren. 
Zo maakt er eveneens deel van uit de vraag of een persoonlijk gerechtigde in geval van zaaksbe
schadiging recht heeft op vergoeding van zijn schade door degene die de zaak beschadigd heeft. 
Steeds is de vraag in hoeverre het recht de vrijheid van de een moet beperken met het oog op de 
verbintenisrechtelijke belangen van de ander (§ 3). 

1 Inleiding 

1.1 Relativiteit en tegenwerpelijkheid 
115. Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking drukt de grens uit van 
de bevoegdheid die partijen aan het contractenrecht ontlenen. Zij kunnen zich door 
hun overeenkomst in de regel slechts jegens elkaar verbinden. Ten bate often laste 
van derden kunnen zij geen verbintenissen in het leven roepen. Deze betekenis van 
het beginsel kwam in hoofdstuk 1 reeds aan de orde. 

De relativiteit van de contractswerking betekent niet dat derden een overeen
komst kunnen negeren. Zij dienen rekening te houden met de verbintenissen die 
daaruit voor partijen voortvloeien. Rechten en verplichtingen uit overeenkomst 
verschillen in dat opzicht niet van verbintenissen uit andere bron. Hoewel de ver
bintenis als rechtsfiguur waarschijnlijk wortelt in persoonlijke aanspraken op een 
prestatie die uitsluitend schuldeiser en schuldenaar aangingen, heeft het relatieve 
recht in de loop van de geschiedenis in het rechtssysteem een volwaardige plaats 
verworven naast de absolute rechten - dit ten koste van op feodale of familiale status 
gebaseerde rechten.2 3 

In navolging van de Franse en de Belgische juridische literatuur zal ik het gege
ven dat derden met de rechtsgevolgen van een overeenkomst of verbintenis reke
ning hebben te houden verder aanduiden als de tegenwerpelijkheid (opposabilité) van 
overeenkomsten en van verbintenissen. 

233. Maine, Ancient Law, i.h.b. p. 170; De Blécourt/Fischer (1967), nr. 190 e.v. en Zimmermann, The 
Law of Obligations (1990), p. 4 e.v. 
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De Franse en de Belgische rechtsliteratuur onderscheiden de obligatoire (interne) effecten 
van een overeenkomst van haar tegenwerpelijke (externe) (rechtsgevolgen.23'4 Hoewel het 
Nederlandse recht dit onderscheid materieel kent, zoals nader zal blijken, is de terminolo
gie hier (nog) niet gangbaar.235 

Het onderscheid is niet altijd vanzelfsprekend geweest. In de jurisprudentie uit de 
vorige eeuw trof ik herhaalde malen gevallen aan waarin advocaten - weliswaar tevergeefs -
poogden om een beroep op de juridische toestand die was ontstaan als gevolg van (de 
uitvoering van) een overeenkomst onder de werking van art. 1376 oud-BW te brengen. Zo 
bestreed een eisende partij een arrest van een hof waarbij haar revindicatie was afgewezen 
met het argument dat het hof in strijd met art. 1376 acht had geslagen op een overeenkomst 
waarbij zij geen party was om te beslissen of de gedaagde partij al dan niet houder van de 
betrokken zaak was.236 

116. O o k bu i t en he t verb in ten issenrech t heeft w i l s o v e r e e n s t e m m i n g vaak gevolgen 
v o o r pe r sonen die daarbij niet wa ren be t rokken . 

Zo is het huwelijk van invloed op de rechtshandelingen die de echtgenoten met anderen 
aangaan (art. 1:88-90) en op de staat van hun vermogen (art. 1:93 e.v.). Dat laatste geldt ook 
voor huwelijkse voorwaarden die de echtgenoten maken (art. 1:114 e.V.). Ter bescherming 
van derden voorziet de wet in publiciteit en/of vertrouwensbescherming (art. 1:67, 92, 
116). Indien partijen een zakelijk recht willen vestigen, overdragen of doen tenietgaan, 
kunnen zij dit in het algemeen zonder de instemming van anderen bereiken. Wel zullen zij 
hun overeenkomst - mede om deze aan derden bekend te maken - veelal een bepaalde 
vorm moeten geven en/of leveringsformaliteiten in acht moeten nemen (zo art. 3:84 en 89 
e.v.). 

Het gaat daarbij doorgaans om typen overeenkomsten die uit hun aard werking 
jegens derden behoeven (zoals de familierechtelijke en de zakelijke overeenkomst) 
en waarvoor de wet deze werking dan ook regelt. Het heeft weinig zin het beginsel 
van de relativiteit van de contractswerking op dergelijke overeenkomsten toe te 
passen en vervolgens de tegenwerpelijkheid van die overeenkomsten als een uitzon
dering op het beginsel te beschouwen. Dat lijkt anders te liggen voor de verbintenis
scheppende overeenkomst, waaraan het contractuele relativiteitsbeginsel werking 
jegens derden juist onthoudt. 

234. Bijvoorbeeld Weil, La Relativité des Conventions (1939), p. 172 e.v.; Dirix, Obligatoire verhoudin
gen (1984), p. 17 e.v. en de bijdragen van Ghestin (Introduction), Fontaine (Les effets 
« internes » et les effets « externes » des contrats, rapport Belge) en Marchessaux (L'opposa-
bilité du contrat aux tiers, rapport français) aan de bundel Les effets du contrat à l'évard des tiers 
(1992). * 

235. Kortmann, Res inter alios acta (1993); Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 383 en Verbintenissen
recht, aant. 7 op art. 6:249-257.Alg. (Rank-Berenschot). 

236. HR 28 december 1866, W. 2865 (1867). Zie voorts onder meer HR 15 april 1842, W. 304 
(1842); HR 3 april 1846, W. 707 (1846); Provinciaal Geregtshof Noordholland 30 juni 1859 
W. 2190 (1860); HR 26 juni 1863, W. 2499 (1863); HR 5 april 1872, W 3453 (1872) en HR 
27 mei 1898, W. 7128(1898). 
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Ten onrechte brengt de literatuur het huwelijk, de overeenkomst van huwelijkse voor
waarden - voorzover deze goederenrechtelijke werking heeft - en de zakelijke overeen
komst zonder nadere overweging met het beginsel van de relativiteit van de contractswer
king in verband." 7 Op de libératoire overeenkomst is het beginsel mijns inziens wel van 
toepassing: de rechtsgrond van de bevrijding is de wilsovereenstemming tussen de betrok
kenen, zoals blijkt uit de regeling van afstand bij hoofdelijkheid (art. 6:9 en 6:160).238 

Evenals de andere g e n o e m d e typen ove reenkoms ten kan de ve rb in ten i s scheppende 

overeenkomst echter in veel gevallen haar rol in het rechtsverkeer slechts vervul len 

indien aan haar zekere w e r k i n g j egens de rden toekomt . In he t rechtssys teem ligt in 

zulke gevallen bes lo ten dat o o k d o o r en tegen de rden op de gevolgen van de 

ove reenkoms t een be roep kan w o r d e n gedaan. O f daarvoor vereist is dat de derde 

me t het bestaan van de ove reenkoms t bekend was, hangt af van de regel die aan de 

ove reenkoms t - of aan een daarui t voor tv loe iende verb in tenis - betekenis toekent . 

Ik zal dat in he t navolgende i l lustreren. 

117. M e n kan de tegenwerpel i jke rechtsgevolgen in dr ie g roepen inde len . 

a) De overdracht of vestiging van absolute rechten 

Een verb in tenis kan als titel ten gronds lag liggen aan de vest iging of overdracht van 

absolute rech ten . D e r d e n k u n n e n deze nie t negeren op g rond van he t be toog dat zij 

me t de verb in tenis niets te m a k e n hebben . 

Stelsels waarin door een overeenkomst de eigendom overgaat (zoals het Franse en het 
Belgische recht) kennen niet het onderscheid tussen tegenwerpelijkheid van de verbintenis 
als titel van de overdracht en het goederenrechtelijk effect van de levering. Dit is vooral van 
belang met het oog op het publiciteitsvereiste. Terwijl het Franse en het Belgische recht 
publiciteit zien als een voorwaarde voor de tegenwerpelijkheid van de overeenkomst - en 
daarmee voor de werking van haar goederenrechtelijke gevolgen jegens derden - behoeft de 
overeenkomst naar Nederlandse recht geen afzonderlijke publiciteit naast die welke het 
goederenrecht reeds voor vestiging of overdracht verlangt. 

b) Juridische hoedanigheid 

Een partij kan aan een obligatoire ove reenkoms t een j u r i d i s che hoedan ighe id on t l e 

nen waaraan rechtsgevolgen voor d e r d e n zijn v e r b o n d e n . 

Een voorbeeld: A brengt in dienst van W onrechtmatig schade toe aan C. Dan kan C zich 
beroepen op de arbeidsovereenkomst tussen A en W om W in diens contractuele kwaliteit 
van werkgever voor de schade aansprakelijk te houden. 

237. Verbintenissenrecht, aant. 7 op art. 6:249-257.Alg. (Rank-Bcrenschot) en Asser-Harlkamp 4-II 
(1997), nr. 383. 

238. Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 107; Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 27. 
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c) De omvang van het vermogen en de hoogte van het inkomen van partijen 
Vorderingen en schulden zijn bestanddelen van het vermogen van de schuldeiser en 
de schuldenaar. Vorderingen bepalen ook het inkomen van partijen. Daaraan zijn op 
vele manieren voor derden rechtsgevolgen verbonden. 

Wie een vordering op een ander heeft, kan deze verhalen op het gehele vermo
gen van zijn schuldenaar, en dus mede op de vorderingen die daartoe weer behoren 
(art. 3:276 BW en art. 475 e.v. en 718 e.v. Rv.). De keerzijde daarvan is dat schulde
naren moeten gedogen dat de schuldeisers van hun schuldeiser op hun schuld 
verhaal nemen. Partijen kunnen dit verhaalsrecht niet uitsluiten (art. 3:84 lid 2). 

Ook op andere wijzen kan het gegeven dat iemand schuldeiser of schuldenaar is 
meewegen in zijn verhouding tot derden. Zo bepaalt het inkomen waarop iemand 
jegens zijn werkgever recht heeft mede zijn draagkracht bij het vaststellen van de 
alimentatie die hij aan een ander verschuldigd is. Voorts kunnen de rechten en 
verplichtingen uit een overeenkomst van invloed zijn op de omvang van de 
schadevergoeding die een derde aan een van de partijen moet betalen. 

V heeft zijn zeilboot verhuurd aan H. Voordat V de boot aan H ter beschikking stelt, wordt 
deze door O beschadigd. Tot de schade behoort mede de huuropbrengst die V derft door
dat hij de boot niet aan H ter beschikking kan stellen. Een opdringerige fan brengt een 
actrice letsel toe, waardoor deze een rol moet afzeggen. De fan zal de actrice mede de gage 
die zij misloopt moeten vergoeden. Een chauffeur is met een zangeres overeengekomen dat 
hij tijdens haar tournee haar auto zal besturen. Op een avond komt hij zonder goede reden 
te laat opdagen. De zangeres mist haar optreden en is op grond van haar contract met de 
zaaleigenaar een boete verschuldigd. Deze boete komt in beginsel voor rekening van de 
chauffeur. Was de chauffeur van het boetebeding niet op de hoogte, dan zou dit echter aan 
toerekening van deze schadepost in de weg kunnen staan (art. 6:98). 

Ik laat het bij deze voorbeelden, die men met talloze zou kunnen uitbreiden. In dit 
hoofdstuk concentreer ik mij op een belangrijk aspect van de tegenwerpehjkheid: de 
respectplicht van derden ten aanzien van de verbintenisrechtelijke belangen van 
partijen (nr. 119 e.v). 

1.2 Tegenwerpelijkheid en bewijs 
118. De tegenwerpehjkheid van overeenkomsten en verbintenissen doet de vraag 
rijzen hoe men het bestaan daarvan jegens derden kan bewijzen. De hoofdregel is 
dat men dit bewijs met alle middelen kan leveren (art. 179 Rv.). 

Bijzondere aandacht verdient de bewijskracht tegen derden van akten waaruit het bestaan 
van de overeenkomst of de verbintenis blijkt. Naar oud recht was in dit verband vooral 
problematisch het bewijs van de dagtekening van een onderhandse akte: krachtens art. 1917 
oud-BW had zodanige akte tegen derden (hier: anderen dan partijen, hun erfgenamen en 
rechtverkrijgenden) wat haar dagtekening betrof generlei bewijskracht. 

Naar huidig recht leveren partijverklaringen in authentieke en onderhandse akten 
tussen partijen in beginsel dwingend bewijs op (art. 184 Rv.). Onder partij begrijpt de wet 
daarbij mede de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel, voorzover het 
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desbetreffende recht verkregen is na het opmaken van de akte. Of aan laatstgenoemde 
voorwaarde is voldaan, zal degene die zich jegens de rechtsopvolger op de akte beroept 
moeten bewijzen. Tegenover derden hebben partijverklanngen in akten volgens de hoofd
regel van art. 179 Rv. slechts vrije bewijswaarde. De regel omtrent de bewijskracht van de 
dagtekening van akten is vervallen. 

De regeling van het bewijs bepaalt mede de uitkomsten van de materiële regeling van 
de verhouding tussen overeenkomst en derden. Een voorbeeld biedt de jurisprudentie uit 
de vorige eeuw en van het begin van deze eeuw waarin de koper van een zaak als derde 
werd beschouwd ten opzichte van de akte waarin een door de verkoper met betrekking tot 
die zaak gesloten huurovereenkomst was neergelegd.239 Doordat de dagtekening van deze 
akte als gevolg daarvan krachtens art. 1917 oud-BW tegen de koper geen bewijskracht had, 
kon de huurder niet met een beroep op de akte aantonen dat de overeenkomst vóór de 
eigendomsoverdracht was aangegaan. Daarbij komt dat de jurisprudentie doorgaans in 
art. 1917 oud-BW een limitatieve opsomming las van de wijze waarop men de datum tegen 
derden kon bewijzen. De datum zou slechts komen vast te staan door registratie van de 
akte, het overlijden van een of meer ondertekenaars, vermelding van de akte in een authen
tieke akte of door schriftelijke erkenning van het bestaan ervan door de derde. Het zal 
duidelijk zijn dat deze beslissingen sterk afbreuk deden aan het effect van de regel 'koop 
breekt geen huur' (art. 7A:1612). Meer recht aan deze regel kon men doen met de opvat
ting die de Hoge Raad in 1915 aanvaardde, te weten dat art. 1917 oud-BW niet van toepas
sing was indien men juist moest uitmaken of iemand ten opzichte van een akte al dan niet 
derde was.240 

Ik laat dit vraagstuk verder rusten; specialisten op het gebied van het bewijsrecht heb
ben daaraan uitvoerige beschouwingen gewijd.241 

2 Tegenwerpelijkheid en respectplicht 

2.1 Inleiding 
119. De tegenwerpelijkheid van overeenkomsten en verbintenissen brengt mee dat 
derden tot op zekere hoogte de belangen dienen te respecteren die voor partijen met 
hun overeenkomst of verbintenis zijn verbonden. 

In de regel is het met mogelijk dat een derde op het recht uit een verbintenis 
inbreuk maakt. Verbintenissen houden een aanspraak in op een door de wederpartij 

239. Rb. Amsterdam 21 september 1880, W. 4625 (1881); Hof's-Hertogenbosch 27 februari 1900, 
W. 1AT1 (1900); HR 4 januari 1901, W. 7544 (1901); Rb. Utrecht 22 mei 1905, W. 8223 
(1905). 

240. HR 30 april 1915, NJ 1915, p. 769; W. 9840 (1915). Zie voor dit vraagstuk in verband met het 
cognossement Cahen, Het cognossement (diss. 1964), p. 74-81. 

241. Zie in het bijzonder Eggens, Iets over artikel 1917 B.W. (1932); H.W. Wiersma, Bewijskracht 
van de dagtekening van onderhandse akten, WPNR 5626-5628 (1982); Veegens-Wiersma, Het 
nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken. Deel 2. Bewijs door geschriften, door H.W. Wiersma en 
K. Wiersma, Zwolle 1988, p. 73 e.V.; zie voorts F.G. Scheltema, Nederlandsch burgerlijk bewijs
recht. Deel II, Zwolle 1938, p. 195 e.V., p. 260 e.V., p. 288 e.v. en p. 356 e.v. en H.L.G. 
Dijksterhuis-Wieten, Bewijsrecht in civiele procedures, Studiereeks procesrecht nr. 5, 3e druk, 
Deventer 1998, p. 43 e.v. 
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te verrichten prestatie. Derden staan buiten deze betrekking van schuldeiser en 
schuldenaar. 

Op deze regel bestaat één uitzondering. Als een derde zich voordoet als schuld
eiser, met als gevolg dat een schuldenaar te goeder trouw aan hem betaalt, kan de 
schuldenaar zich er jegens de werkelijke schuldeiser op beroepen dat hij door die 
betaling is bevrijd (art. 6:34). De werkelijke schuldeiser heeft verhaal op de schijn-
schuldeiser (art. 6:36).242 Omdat de derde hier een bevoegdheid uitoefent die slechts 
aan de schuldeiser toekomt, zou men zijn gedrag kunnen beschouwen als een 
inbreuk op het vorderingsrecht.243 Als gevolg daarvan kan de schuldeiser het betaal
de van de derde opeisen. Deze mogelijkheid heeft hij ook als de schuldenaar zich 
nog met op art. 6:34 heeft beroepen. Voorts is kwade trouw van de schijnschuldeiser 
niet vereist. 

Daar de wet voor een en ander een voorziening bevat, heeft de kwalificatie als 
rechtsinbreuk geen praktische betekenis. 

Omstreden is of het begrip rechtsinbreuk bij absolute rechten mede betrekking heeft op 
aantasting van het object van het recht (bijvoorbeeld beschadiging van een auto) of dat men 
het moet beperken tot gevallen waarin een ander een bevoegdheid uitoefent die slechts aan 
de gerechtigde toekomt (zoals het vervreemden en gebruiken van de auto).244 In de laatstge
noemde opvatting bestaat in dit opzicht geen principieel verschil tussen de bescherming 
van relatieve rechten en van absolute rechten. 

120. Al kunnen derden, behoudens de genoemde uitzondering, geen inbreuk maken 
op het relatieve recht, zij kunnen wel de belangen schaden die voor partijen met 
hun overeenkomst of verbintenis zijn verbonden.245 Ik merkte reeds op dat de 
tegenwerpehjkheid van overeenkomsten en verbintenissen meebrengt dat derden de 
bedoelde belangen tot op zekere hoogte dienen te respecteren. 

Men kan zich afvragen hoe de respectphcht zich verhoudt tot het beginsel van 
de relativiteit van de contractswerking. Als een derde verbintenissen uit een over
eenkomst moet respecteren, beperkt deze overeenkomst hem in zijn vrijheid. Staat 
het contractuele relativiteitsbeginsel daaraan niet in de weg? 

Het ontkennende antwoord op deze vraag ligt voor de hand: niet de overeen
komst beperkt de vrijheid van de derde, maar de (heteronome) rechtsnorm die 
derden verplicht de rechten van partijen uit hun overeenkomst te eerbiedigen. Dat 

242. Zie over deze bepalingen Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 211 e.V.; vergelijk Dirix, Obligatoire 
verhoudingen (1984), nr. 329-330. 

243. Larenz/Wolf Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts (1997), § 15 Rn. 57; Larenz/Canaris 
Lehrbuch des Schuldrechts II-2 (1994), § 76 II 4 g. Zie over het begrip rechtsinbreuk Asser-Hart
kamp 4-111 (1998), m. 35 e.v. 

244. Zie over deze discussie onder meer Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 54; Sieburgh, Wat is 
rechtsinbreuk?, NJB 1997, p. 628-635; noot van C.J.H. Brunner onder HR 9 december 1994, 
NJ 1996, 403 (Werink/Hudepohl); en Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm (diss. 1989), nr. 56 e.v. 

245. Zo reeds Vorstman, Onrechtmatige daden (diss. 1939), p. 1. 
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antwoord lijkt flauw, maar is het niet: stelselmatig maakt het recht inbreuk op de 
vrijheid van de een door hem te verplichten de belangen van een ander te ontzien, 
aan het ontstaan waarvan hij part noch deel heeft gehad. Het belang van het 
verbintenissenrecht voor de menselijke samenleving rechtvaardigt dat het recht ook 
vorderingsrechten - of deze nu uit overeenkomst voortvloeien of uit andere bron -
tegen aantasting door derden beschermt. 

Desondanks bestaat tussen de respectplicht en het contractuele relativiteitsbegin-
sel een zeker spanningsveld. Met het oog daarop zal ik in het navolgende de respect-
plicht in zijn diverse verschijningsvormen monsteren. Als eerste zal ik daarbij het 
geval bespreken dat een derde een partij opzettelijk in haar verbintenisrechtelijke 
belangen benadeelt. Ook in deze context geldt namelijk: opzet maakt alles anders. 

2.2 Het opzettelijk schaden van verbintenisrechtelijke belangen 
121. In het algemeen is het onrechtmatig een ander opzettelijk nadeel toe te bren
gen, tenzij daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat.246 

Zo is in rechtsstelsels van landen met een (min of meer) vrije markteconomie het nastreven 
van eigenbelang met geoorloofde middelen in het concurrentieverkeer in de regel niet 
onrechtmatig. 

Een schadeveroorzakende gedraging die op zichzelf beschouwd niet onrechtmatig 
is, wordt dus in beginsel onrechtmatig als iemand haar verricht met het doel een 
ander te schaden. 

Een gemeente mag een straat opbreken en winkeliers die daarvan nadeel ondervinden 
hebben dat - binnen zekere grenzen - te aanvaarden. Breekt een gemeente echter een straat 
op met het doel een winkelier in zijn omzet te treffen, dan handelt zij onrechtmatigjegens 
die winkelier - en wellicht als gevolg daarvan ook jegens andere getroffenen. Men kan 
hierin een geval van misbruik van bevoegdheid zien (art. 3:13). 

Evenzo zal een schadeveroorzakende gedraging die weliswaar onrechtmatig is, maar 
die dat in de regel niet is ten opzichte van een contractueel belanghebbende bij het 
aangetaste rechtsgoed, mede jegens die contractueel belanghebbende onrechtmatig 
zijn als iemand haar verricht met het doel hem te schaden. Uit de aard der zaak is 
hiervoor vereist dat de betrokkene het contractuele belang kent. 

Wie door onzorgvuldig graven een telefoonkabel beschadigt die leidt naar een fabriek, zal 
waarschijnlijk niet aansprakelijk zijn jegens een afnemer die daardoor niet tijdig een order 
kan plaatsen. Indien het beschadigen opzettelijk geschiedt - bijvoorbeeld om de fabrikant te 

246. HR 24 januari 1930, NJ 1930, p. 299 m.nt. E.M. Meijers (Vonk); zie conclusie A-G Hartkamp 
voor HR 2 december 1994, NJ 1995, 288 m.nt. J.M.M. Maeijer (Poot/ABP) onder 12 sub c; 
von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 36 e.v. en Clerk & Lindseil on Torts (1995), 
§ 23-22 (Lord Wedderburn of Charlton). 
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schaden - dan is dit mogelijk mede onrechtmatig jegens de afnemer. Zeker onrechtmatig 
jegens de afnemer is het om de kabel te beschadigen met het oogmerkjuist hem te treffen. 

De zekerheid dat een contractueel belanghebbende schade zal lijden als gevolg van 
een gedraging die jegens een ander onrechtmatig is, maakt die gedraging echter nog 
niet onrechtmatig jegens deze belanghebbende. Onder opzet moet men verstaan: 
oogmerk, niet: zekerheidsbewustzijn.247 Aan de beperkingen die de relativiteitsleer 
stelt aan de aanspraken van contractueel belanghebbenden op schadevergoeding - zij 
komen in het navolgende aan de orde - zou men anders te zeer afbreuk doen. 

2.3 Directe en indirecte schending van een verbintenisrechtelijk belang 
122. Een derde kan een partij hetzij direct in een verbintenisrechtelijk belang scha
den, hetzij indirect, dat wil zeggen: via de wederpartij. 

Een directe schending van het verbintenisrechtelijk belang van een partij zal veelal 
samenvallen met de onrechtmatige schending van een ander belang van deze partij 
dat het recht tegen aantasting door derden beschermt. De onrechtmatigheid van het 
handelen van de derde is dan reeds gegeven en hangt niet af van de omstandigheid 
dat dit handelen ook een belang van verbintenisrechtelijke aard schendt. 

Ik gaf eerder enkele voorbeelden waarin het belang van een partij bij een verbintenis 
bescherming vond als afgeleide van een ander belang. De derde was daarin bijvoorbeeld 
aansprakelijk doordat hij inbreuk had gemaakt op het eigendomsrecht op een zaak of de 
persoon van de betrokken partij. Het bestaan van de verbintenis was van invloed op de 
omvang van de schadevergoeding die de derde aan de partij moest betalen. Slechts als 
schadepost kwam die verbintenis ten laste van de aansprakelijke derde. 

Soms zal het optreden van een derde tegenover een partij echter enkel onrechtmatig 
zijn omdat hij daarmee haar verbintenisrechtelijke belangen schaadt. 

Een voorbeeld is het geval dat een derde in de buurt van het bedrijfsterrein van Beta B.V 
een blokkade organiseert waardoor Beta haar verplichtingen jegens Alfa B.V. niet kan 
nakomen of waardoor zij juist de prestatie van Alfa niet in ontvangst kan nemen. De vraag 
is dan of de derde onrechtmatig handelt jegens Beta door haar verbintenisrechtelijke 
belangen te schenden. 

Deze categorie van gevallen is onderdeel van een meer algemene categorie: het 
onzorgvuldig handelen ten aanzien van belangen met een financieel-economisch 
karakter die niet in een absoluut recht zijn vervat. 

247. Anders Meijers in zijn noot onder het arrest Vonk (NJ 1930, p. 303 e.V.). Zie ook Vorstman, 
Onrechtmatige daden (diss. 1939), p. 88 e.v. Zie over de diverse varianten van opzet: Hazewinkel-
Suringa/Remmelink (1996), p. 201 e.v. 

248. Onrechtmatige daad VI (oud), nr. 67 (S.K. Martens); IV, aant. 202 (C.JJ.C. van Nispen). 
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Tot deze diverse categorie behoren onder meer ook het doen van voor het bedrijf van een 
ander schadelijke mededelingen," onrechtmatige daden van de (semi-)overheid als het aan 
een slachterij weigeren van een ontheffing van het verbod de kalveren van de belangheb
bende te slachten230 of het ten onrechte verhinderen van venten zonder een ventvergun-
ning23' en het lozen van zout in een rivier ten nadele van de bedrijfsvoering van beneden-
stroomse gebruikers.2D~ 

Het is niet goed mogelijk voor deze diverse gevallen meer dan zeer algemene regels 
te geven. Relevante omstandigheden bij het beoordelen van de aansprakelijkheid 
zijn - afgezien van het reeds behandelde geval van opzet - onder meer de aard van 
de gedraging, de waarschijnlijkheid dat als gevolg daarvan schade zou ontstaan, de 
mogelijkheid om tegen het intreden van de schade voorzorgsmaatregelen te nemen 
en de bezwaarlijkheid daarvan, de hoedanigheid van de betrokkenen en - in het 
bijzonder - hun onderlinge verhouding.253 Omdat dit onderwerp buiten het bestek 
van mijn boek valt, volsta ik met de constatering dat ook in gevallen van deze cate
gorie blijkt dat men in het maatschappelijk verkeer mede de verbintenisrechtelijke 
belangen van anderen heeft te respecteren. In hoofdstuk 6 zal ik de verwante kwestie 
bespreken wanneer partijen onrechtmatig handelen door inbreuk te maken op de 
rechten en belangen van derden. In die context komen de voor het onrechtmatig-
heidsoordeel relevante omstandigheden nader aan de orde. 

123. De indirecte schending van verbintenisrechtelijke belangen verdient in het bestek 
van dit boek meer aandacht. Zij raakt direct aan de verhouding tussen overeenkomst 
en derde, doordat zij de vraag betreft in hoeverre iemand er bij zijn handelen ten 
opzichte van W rekening mee dient te houden dat W in een verbintenisrechtelijke 
(al dan niet contractuele) relatie staat tot P Ik behandel haar daarom in een afzon
derlijke paragraaf. 

3 Benadeling van een partij via haar wederpartij 

3.1 Inleiding 
124. Een derde (D) kan een partij bij een verbintenis (P) benadelen via haar weder
partij (W). Men kan drie typen van gevallen onderscheiden: 

249. Onrechtmatige daadVl (oud), nr. 69 en 140 e.v. (Martens); IV, aant. 202 (Van Nispen). 
250. HR 8 november 1996, NJ 1997, 136 (SKV/Boskovee). 
251. HR 11 oktober 1996, NJ 1997, 165 m.nt. M. Scheltema (Leenders/Ubbergen). 
252. HR 23 september 1988, NJ 1989, 743 m.nt. J.H. Nieuwenhuis en J.C. Schultsz (MdPA/Bier). 
253. Vergelijk HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 m.nt. G.J. Scholten (Kelderluik). Een voorbeeld 

van de concretisering van de algemene zorgvuldigheidsnorm (voor gevallen van persoons
schade) biedt Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm (diss. 1989), nr. 75 e.v. 
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1) D schaadt het vermogen van W, bijvoorbeeld door haar door het organiseren van 
een staking bedrijfsschade toe te brengen, en schaadt daarmee het algemene 
verhaalsbelang van P (hierna § 3.2); 

2) D schaadt de persoon of een zaak van W en daarmee een met die persoon of die 
zaak verbonden verbintenisrechtelijk belang van P, bijvoorbeeld het belang van 
P als huurder van de getroffen zaak (hierna § 3.3); 

3) D bewerkstelligt samen met W dat deze P de haar verschuldigde prestatie niet 
kan verschaffen, zoals in een geval van dubbele verkoop, of veroorzaakt dit 
gevolg zelfstandig, bijvoorbeeld door het bedrijf van W te blokkeren, zodat W 
niet aan P kan leveren (hierna § 3.4). 

125. Het is zinvol bij gevallen van benadeling van een partij P via haar wederpartij W 
steeds te bezien of het optreden van de derde D ook tegenover W onrechtmatig is. 

Die vraag moet men in de regel in bevestigende zin beantwoorden in gevallen van het 
hiervoor omschreven tweede type. De derde D handelt daarin onrechtmatig tegenover W 
(bijvoorbeeld door haar zaak te beschadigen) en schaadt aldus mede P in haar contractuele 
belang (bijvoorbeeld doordat P het contractuele gebruik van de zaak derft). In gevallen van 
het derde type en van het eerste type hangt het antwoord op de onrechtmatigheidsvraag 
ervan af of W bij de benadeling van P was betrokken. 

Het belang van deze vraag is gelegen in de mate waarin de respectplicht de vrijheid 
van derden beperkt. Als het optreden van D onrechtmatig is jegens W, staat vast dat 
D niet mocht handelen zoals hij deed. De vraag is dan of het verbintenisrechtelijke 
belang van P bescherming vindt in de norm die D heeft geschonden. 

Het Nederlandse recht beantwoordt deze vraag in de regel in het kader van het relativiteits-
vereiste en daarmee in wezen als onrechtmatigheidsvraag.254 Een stelsel dat dit vereiste niet 
stelt (zoals het Belgische recht) moet de oplossing zoeken in het causaliteitsbegrip en het 
schadebegrip.2" 

Is het optreden van D niet onrechtmatig jegens W, dan betekent een verplichting 
om zich daarvan desondanks met het oog op het belang van P te onthouden een 
zelfstandige beperking van de vrijheid van D. Voor het beginsel van de relativiteit 
van de contractswerking levert de respectplicht in een dergelijk geval daarom de 
meeste moeilijkheden op. In verband met het vraagstuk van de betrokkenheid bij 
wanprestatie zal dat nader blijken. 

254. Zie over het verband tussen relativiteit en onrechtmatigheid HR 30 september 1994, NJ 1996, 
196 (Staat/Shell), NJ 1996, 197 (Staat/Solvay Duphar) en NJ 1996, 198 (Staat/Fasson), alle 
r.o. 3.8.4 en m.nt. C.J.H. Brunner. 

255. Vergelijk Dirix, Obligatoire verhoudingen (1984), nr. 284 e.v. 
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3.2 S c h e n d i n g v a n h e t v e r h a a l s b e l a n g 

126. W i e een ander schade toebrengt , hande l t daa rmee in beginsel niet on rech tma t ig 

jegens d iens schuldeisers . Als een vakbond een onrech tma t ige bedri jfsbezett ing 

heeft georganiseerd en daardoor een vennoo t schap in de rode cijfers heeft gebracht , 

k u n n e n de schuldeisers van die vennoo t schap de vakbond niet aanspreken. D e 

schuldeisers zul len er in de regel ui teindeli jk ook geen nadeel van o n d e r v i n d e n : ter 

compensa t ie van de aan de schuldenaar toegebrachte schade zal in zijn v e r m o g e n 

een vo rde r ing tot schadevergoeding op de dader k o m e n . 56 

Voor aandeelhouders van een benadeelde vennootschap geldt hetzelfde uitgangspunt. Een 
aandeelhouder komt slechts een vordering op grond van onrechtmatige daad tegen de dader 
toe indien deze het oogmerk had hem te benadelen of indien het handelen van de dader 
hem op andere wijze in het bijzonder treft.23' 

M e n kan dit u i tgangspun t als een uitvloeisel zien van de a u t o n o m i e van de s c h u l d e 

naar: he t is aan h e m , en niet aan zijn schuldeisers , o m v o o r zijn schade op te 

komen. 2 5 8 H e t N e d e r l a n d s e recht geeft schuldeisers in he t a lgemeen niet de 

mogel i jkheid de rech ten van h u n schuldenaar zelf ui t te oefenen. Zij d i enen zich 

daarop te verha len d o o r midde l van derdenbeslag.2 0 9 

Het Franse en Belgische recht kennen in art. 1166 Cc/BBW de action oblique (zijdelingse 
vordering) waarmee een schuldeiser de rechten van zijn schuldenaar jegens een onder
schuldenaar geldend kan maken. Hij treedt daarbij op als vertegenwoordiger van zijn 
schuldenaar en moet de opbrengst met diens andere schuldeisers delen.260 

Toegevoegde waarde boven andere rechtsmiddelen heeft de action oblique vooral indien 
men de schuldeiser het recht toekent wilsrechten van zijn schuldenaar uit te oefenen; de 
schuldeiser kan dan bijvoorbeeld namens zijn schuldenaar de legitieme inroepen of een 
aanbod aanvaarden. Of deze mogelijkheid bestaat, is echter omstreden: door de uitoefening 
van het wilsrecht brengt de schuldeiser verandering in het vermogen van de schuldenaar en 
het is de vraag of dat zich met het karakter van de action oblique verdraagt.261 

256. Schadevergoeding, aant. 55 op art. 6:95 (S.D. Lindenbergh); Onrechtmatige daad II (oud), nr. 51.1 
(A.R. Bloembergen) en Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 216. 

257. HR 2 december 1994, NJ 1995, 288 m.nt. J.M.M. Maeijer (Poot/ABP); HR 29 november 
1996, NJ 1997, 178 (Dohmen/Amersfoortse); HR 2 mei 1997, NJ 1997, 662 m.nt. J.M.M. 
Maeijer (Kip/Rabobank Winterswijk) en HR 12 december 1997, NJ 1998, 348 m.nt. J.M.M. 
Maeijer (Ventaz/FNV). 

258. Zo in de vennootschapsrechtelijke context HR 2 december 1994, NJ 1995, 288 m.nt. J.M.M. 
Maeijer (Poot/ABP). Zie over deze kwestie M.J. Kroese, Schade aan aandelen, WPNR 6288 
(1997), p. 720-726. 

259. Zie Ankum, De Pauliana buitenfaillissement (1962), p. 35. 
260. Zie over deze vordering: Dirix, Obligatoire verhoudingen, (1984), nr. 175 e.V.; C.P. Robben, De 

action directe en de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (ook diss. KUB 1993), Apel-
doorn-Antwerpen [1993], p. 32-34 en Mazeaud/Chabas, Obligations (1991), nr. 958 cv. 

261. Mazeaud/Chabas, Obligations (1991), nr. 961; vergelijk Ankum, De Pauliana buiten faillissement 
(1962), p. 152 e.v. en de bij de Amsterdam University Press te verschijnen oratie (UvA 1999) 
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127. Indien een rechtshandeling van de schuldenaar zijn schuldeisers in hun 
verhaalsmogelijkheden benadeelt, hebben de schuldeisers wel eigen mogelijkheden 
om daartegen op te komen. Dat ligt voor de hand. Omdat de schuldenaar voor de 
benadelende handeling medeverantwoordelijk is, zal er doorgaans in zijn vermogen 
geen compenserende vordering tot vergoeding van het nadeel ontstaan. De schuld
eisers lijden derhalve schade. Ook ligt het met in de rede de belangen van de schuld
eisers te laten behartigen door de schuldenaar die hen zojuist benadeeld heeft. 

Een schuldeiser kan onder omstandigheden met de actio Pauliana een hem 
benadelende rechtshandeling vernietigen (art. 3:45). De faillissementscurator van de 
schuldenaar komt ten bate van de gezamenlijke schuldeisers een vergelijkbare be
voegdheid toe (art. 42 Fw.).262 

De eventuele wederpartij bij de benadelende rechtshandeling van de schuldenaar 
moet zich de gevolgen van de vernietiging laten welgevallen, hoewel zij derde is ten 
opzichte van het vorderingsrecht van de schuldeiser. Dit is redelijk. Bij een rechts
handeling om niet ontgaat deze wederpartij alleen een voordeel dat zij ten nadele 
van de schuldeiser verkreeg. Bij een rechtshandeling anders dan om niet is vernieti
ging slechts mogelijk indien de wederpartij van het benadelend karakter van de 
handeling op de hoogte was of moest zijn. Wel wordt wetenschap van benadeling in 
sommige gevallen vermoed (art. 3:46 en 43 Fw.). Omdat een schuldeiser zonder 
verhaalsmogelijkheden niets meer heeft, moet de wederpartij de vrijheid worden 
ontzegd het verhaalsbelang van de schuldeiser aan haar eigenbelang op te offeren. 
Het verhaalsbelang van de een stelt aldus een grens aan de handelingsvrijheid - en 
dus aan de contractsvrijheid - van de ander.263 Hiertoe dwingt ook het beginsel van 
de paritas creditorum (art. 3:277). 

128. Op de zojuist genoemde gronden kan iemand die betrokken is bij benadeling 
van schuldeisers onder omstandigheden voorts jegens hen aansprakelijk zijn uit 
onrechtmatige daad. 

Aan de rechtspraak ontleen ik de volgende voorbeelden.264 In vennootschapsrechtelijke of 
andere situaties van verwevenheid kan het onttrekken van activa aan een rechtspersoon of 
het op andere wijze verminderen van de verhaalsmogelijkheden onrechtmatig zijn jegens 
de schuldeisers van die rechtspersoon.265 

van E.J.H. Schrage. 
262. Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 438 e.v. noemt nog een aantal vergelijkbare bepalingen. 
263. In deze zin ook Cahen, Mon. Nieuw BW'B-57 (1995), nr. 2. 
264. Zie over deze rechtspraak nader Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr 51a en de conclusie van A-G 

Mok voor HR 13 januari 1995, NJ 1995, 482 (Hurks/Sobi). 
265. HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 m.nt. J.M.M. Maeyer (NimoxA'an den End q.q.); HR 16 

januari 1987, NJ 1987, 970 m.nt. J.M.M. Maeyer (Euro-Advertising/Van Tiel); HR 9 mei 
1986, NJ 1986, 792 m.nt. W.C.L. van der Grinten (Keulen/Bouwfonds). 
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Iemand kan onrechtmatig jegens de (potentiële) schuldeisers van een ander handelen door 
ten aanzien van die ander een schijn van kredietwaardigheid te wekken - zeker indien hij 
zelf eerst betrokken is geweest bij vermindering van de verhaalsmogelijkheden - en zich 
vervolgens de belangen van de schuldeisers niet aan te trekken.266 Men verdedigt wel dat, in 
navolging van het Duitse recht, in vennootschappelijke moeder-dochterverhoudingen 
spoedig aansprakelijkheid op deze grond moet worden aangenomen. Het voert te ver 
daarop hier in te gaan.267 

Wie bewust meewerkt aan een transactie die ten nadele van schuldeisers strekt, zal 
jegens deze schuldeisers onrechtmatig handelen.268 Dat geldt ook voor de bestuurder van 
een rechtspersoon die voor die rechtspersoon een overeenkomst sluit terwijl hij weet of 
behoort te weten dat de rechtspersoon niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen en 
geen, of niet voldoende, verhaal zal bieden. De bestuurder mag nakoming evenmin verhin-
deren.269 

Iemand die betrokken is bij een rechtshandeling zal soms niet stil mogen blijven zitten 
indien hij weet dat deze rechtshandeling schuldeisers zal benadelen. In het bijzonder voor 
een notaris bestaat in dit opzicht een zorgplicht. Niet vereist is dat de betrokkene zelf van 
de benadelende handeling heeft geprofiteerd.270 

D e lastige p r o b l e m e n waar toe de b e s c h e r m i n g van he t verhaalsrecht m e t v o rd e r i n 

gen op g rond van onrech tma t ige daad leidt - zoals de vragen of in he t faill issement 

van de schuldenaar (alleen) de cura tor de dader kan aanspreken of dat (ook of 

slechts) de individuele schuldeisers dat k u n n e n - laat ik h ier bu i t en beschouwing. 2 7 1 

Ik volsta e rmee te cons ta teren dat he t verhaalsrecht van schuldeisers b i jzondere 

besche rming tegen de rden geniet. 

266. HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487 m.nt. W.C.L. van der Grinten (Albada Jelgersma II); HR 
25 september 1981, NJ 1982, 443 m.nt. J.M.M. Maeijer (Osby); HR 13 maart 1959, NJ 1959, 
579 m.nt. L.E.H. Rutten (Van Vliet/Amsterdamsche Bank); HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 
m.nt. L.E.H. Rutten (Erba). 

267. Zie Vranken, De derde in het overeenkomstenrecht, WPNR 6288 (1997), p. 718. Een over
zicht van dit vraagstuk biedt Asser-Maeijer 2-III (1994), nr. 620 e.v. Maeijer staat een meer 
terughoudende benadering voor. 

268. HR 3 november 1995, NJ 1996, 215 m.nt. J.M.M. Maeijer (Roco/Staat); HR 14januari 1983, 
NJ 1983, 597 m.nt. B. Wachter (Peeters/Gatzen). 

269. HR 8 januari 1999, RvdW 1999, 5C (Pelco/Sturkenboom); HR 27 november 1998, NJ 1999, 
148 (Veenbrink/Baarsma); HR 20 november 1998, RvdW 1998, 219C (Mokster/Wijsmuller); 
HR 14 november 1997, NJ 1998, 270 m.nt. J.M.M. Maeijer (Henkel/JMG); HR 10 juni 1994, 
NJ 1994, 766 m.nt. J.M.M. Maeijer (Romme/Bakker); HR 3 april 1992, NJ 1992, 411 m.nt. 
J.M.M. Maeijer (Van Waning/Van der Vliet); HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 m.nt. J.M.M. 
Maeijer (Stimulan/Klaas); zie reeds HR 31 januari 1958, NJ 1958, 251 m.nt. H Kingma 
Boltjes (Van Dullemen/Sala). 

270. HR 29 januari 1993, NJ 1994, 172 m.nt. P. van Schilfgaarde (Vermobo/Van Rijswijk), met 
conclusie A-G Hartkamp onder 8 e.v. en de notarisarresten HR 23 december 1994, NJ 1996, 
627 (Curatoren THB/Notans V.); HR 23 december 1994, NJ 1996, 628 (Notaris M./-
Curatoren THB) en HR 15 september 1995, NJ 1996, 629 (Notaris E./Curatoren THB), 
m.nt. W.M. Kleijn onder het laatstgenoemde arrest. 

271. Zie onder meer Van Koppen, Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering (diss. 1998). 
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3.3 Verhoudingsschade 

3.3.1 Inleiding 
129. Iemand kan door toedoen van een derde schade lijden in een verbintenisrechte-
lijke verhouding tot een ander. Ik noem zulke schade - naar de Engelse term 'relatio
nal loss' - verder 'verhoudingsschade'. 

Als schuldenaar lijdt een partij verhoudingsschade indien een derde de persoon of 
een zaak van haar wederpartij schade toebrengt en haar zo hetzij noopt tot het 
verrichten van een bepaalde prestatie, hetzij een prestatie verzwaart waartoe zij reeds 
onvoorwaardelijk was gehouden. 

Zo kan een schade- of een sommenverzekeraar terzake van de schade uitkering moeten 
doen, een werkgever verplicht zijn tot doorbetaling van het loon van zijn gekwetste werk
nemer en een de huurder instaan voor de kosten van de reparatie van de beschadigde 
gehuurde zaak. 

Het gaat hierbij veelal om verplaatste schade: de schade die de ene partij leed, komt 
voor rekening van de andere partij op grond van de tussen hen bestaande rechts
verhouding. Indien een contractueel belanghebbende een derde voor dergelijke 
schade kan aanspreken, verzwaart dat de aansprakelijkheidslast van de derde niet. 

Als schuldeiser lijdt een partij verhoudingsschade indien een derde de persoon of 
een zaak van haar wederpartij schade toebrengt en zo deze wederpartij verhindert de 
prestatie waartoe zij gehouden is te verrichten, terwijl de wederpartij hiervoor jegens 
de schuldeiser niet aansprakelijk is, daar het voorval voor haar overmacht oplevert. 

Een werknemer loopt letsel op bij een auto-ongeval waarvoor een derde verantwoordelijk is 
en kan enige tijd niet werken. Hierdoor verliest zijn werkgever een belangrijke opdracht die-
de werknemer zou uitvoeren. Door nalatigheid van een loodgieter ontstaat brand bij een 
architect. Hierbij gaan ontwerp-bouwtekeningen verloren. Dit leidt tot vertraging in de 
uitvoering van een bouwproject. De architect heeft zich jegens de opdrachtgever vrijgete-
kend voor de stijging van de kosten die dit meebrengt. 

Dergelijke schade noemt men wel reflexschade of weerkaatsingsschade. Het gaat 
hier om schade die de schuldeiser zelf lijdt, maar die het gevolg is van de aantasting 
van de persoon of een zaak van zijn wederpartij. Is een derde voor dit type schade 
aansprakelijk, dan zal dat vaak tot een verzwaring van zijn aansprakelijkheidslast 
leiden. 

130. In beginsel kan alleen de rechthebbende zelf aan de aantasting van het object 
van zijn subjectief recht of van zijn persoon een vordering tot schadevergoeding 
ontlenen. 
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Het is gangbaar hier van de relativiteit van de rechtsinbreuk te spreken." " Nu het uitgangs
punt evenzeer van kracht is in geval van zaaksbeschadiging en - zoals hiervoor bleek -
omstreden is of het onzorgvuldig beschadigen van een zaak rechtsinbreuk oplevert, is die 
formulering eigenlijk te eng. 

Omdat het Nederlandse recht een bijzondere regeling kent voor de vergoeding van 
het nadeel dat iemand ondervindt als gevolg van het letsel of het overlijden van een 
ander, behandel ik het vraagstuk van de verhoudingsschade afzonderlijk voor 
persoonsschade (§ 3.3.2) en voor zaakschade (§ 3.3.3). Tot slot ga ik kort in op 
gevallen waarin een partij schade lijdt als gevolg van onrechtmatig optreden van een 
derde jegens haar wederpartij, hoewel dat optreden niet gepaard gaat met het aantas
ten van de persoon of van een of meer van de zaken van deze wederpartij (§ 3.3.4). 
Deze heb ik vanwege hun complexiteit tot nu toe buiten beschouwing gelaten. 

3.3.2 Persoonsschade 
131. De wetgever heeft de kring van gerechtigden bij schade door letsel en overlij
den willen beperken. Hij heeft daartoe voor deze schade een regeling neergelegd in 
de art. 6:107, 107a en 108.273 Voor het vraagstuk van verbintenisrechtelijke verhou
dingsschade betekent deze regeling het volgende. 

Van verplaatste schade zal in geval van overlijden geen sprake kunnen zijn. In geval 
van letsel komt dergelijke schade in de regel voor vergoeding in aanmerking. Als 
iemand ten behoeve van de gekwetste kosten voor zijn rekening neemt die de ge
kwetste zelf van de voor het letsel aansprakelijke persoon zou hebben kunnen 
vorderen, is de aansprakelijke persoon volgens art. 6:107 verplicht deze kosten te 
vergoeden aan degene die ze heeft gemaakt. De aansprakelijke persoon kan tegen 
een vordering terzake hetzelfde verweer voeren als hem tegen de gekwetste ten 
dienste zou hebben gestaan (art. 6:107 lid 2). 

Zo kan een werkgever die gehouden is de kosten van de revalidatie van zijn gekwetste 
werknemer te betalen deze kosten op de aansprakelijke persoon verhalen. Het begrip 
'verplaatsing' moet blijkens de parlementaire geschiedenis ruim worden opgevat; zo komen 
ook voor vergoeding in aanmerking de kosten die iemand maakt om het slachtoffer te 
bezoeken, mits het slachtoffer recht op vergoeding van de kosten zou hebben gehad indien hij 
deze aan zijn bezoeker zou hebben vergoed. 

Een uitzondering maakt art. 6:107 voor de kosten die iemand krachtens een over
eenkomst van verzekering voor zijn rekening moest nemen. De verzekeraar zal deze 
kosten slechts kunnen verhalen indien hij een beroep kan doen op subrogatie of 

272. Onrechtmatige daad, aant. 59-60 op art. 6:162 lid 2 (C.H.M. Jansen) en aant. 55-56 op art. 6:163 
(G.E. van Maanen); Onrechtmatige daad I (oud), nr. 85 e.v. (C.H.M. Jansen) en 135 (G.E. van 
Maanen). 

273. Pari Gesch. Boek 6 (1990), p. 1278 e.v. en Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 389 e.v. 
274. Pari. Gesch. Boek 6 (1990), p. 1288 e.v.; zie voorts Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 471 e.v. 
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ind ien de w e t h e m een regresrecht toekent . E v e n m i n kan de werkgever die he t loon 

van zijn arbeidsongeschikte w e r k n e m e r doorbetaal t aan art. 6:107 een aanspraak op 

schadevergoeding on t l enen . Slechts b i n n e n beperk te grenzen kent art. 6:107a de 

werkgever een dergelijke aanspraak toe. 

Veelal is in de genoemde gevallen sprake van verplaatsing van schade. Zou de verzekeraar 
de schade niet hebben vergoed, dan had de verzekerde deze van de aansprakelijke persoon 
kunnen vorderen. Had de werknemer zijn loon niet doorbetaald gekregen, dan had hij een 
vordering wegens loonderving gehad. De wetgever heeft verzekeraars en werkgevers in 
art. 6:107 toch geen aanspraak op vergoeding van het door hen betaalde willen geven, 
omdat hij hun positie wilde regelen in het kader van het algemene vraagstuk van de regres-
rechten.275 

Art. 6:107a is in 1996 ingevoerd in verband met de verplichting van de werkgever tot 
doorbetaling van loon in geval van ziekte (art. 7:629). Nu de werkgever als het ware een 
deel van de sociale verzekeringen had overgenomen, vond de wetgever het billijk hem 
terzake ook de corresponderende rechten toe te kennen. De bepaling sluit aan bij het 
regresrecht van de Bedrijfsvereniging in de toenmalige Ziektewet.276 Het voert te ver hier 
nader op het regresvraagstuk in te gaan.277 Ook de vraag in hoeverre bij uitkeringen krach
tens een sommenverzekenng in wezen sprake is van verplaatsing van schade - een vraag die 
in verband staat met het probleem van de voordeelstoerekening - laat ik buiten beschou
wing. 78 

Weerkaatsingsschade k o m t n o c h in geval van letsel n o c h in geval van overli jden voor 

ve rgoed ing in aanmerk ing . Wel kent art. 6:108 in geval van overl i jden aan een 

beperk te groep pe r sonen recht op ve rgoed ing van schade wegens derv ing van le

v e n s o n d e r h o u d toe. H e t gaat hierbij o m schade die de over ledene - zo hij niet 

over leden was maa r g e w o n d zou zijn geweest - zelf zou h e b b e n k u n n e n vorderen.2 7 9 

O o k de begrafeniskosten k o m e n volgens he t artikel v o o r ve rgoed ing in aanmer 

king.280 D e aansprakelijke pe r soon kan tegen vorde r ingen ui t hoofde van art. 6:108 

de verweren aanvoeren die h e m ook tegen de over ledene ten dienste zouden hebben 

gestaan (art 6:108 lid 3) . 

Een ander stelsel is denkbaar. Zo bestaat in het Belgische en het Franse recht in ruimere 
mate aanspraak op vergoeding van verhoudingsschade en is daarin bijvoorbeeld niet uitge
sloten dat een werkgever recht heeft op vergoeding van de bedrijfsschade die hij lijdt als 

275. Pari. Gesch. Boek 6 (1990), p. 1282 en 1288. 

Zie de toelichting op het artikel: Kamerstukken II1994/95, 24 326, nr 3 p 8-9 en 48 (Wet van 
21 december 1995, Stb. 1995, 691). 

Zie Schadevergoeding, aant. 48 e.v. op art. 6:107, aant. op art. 6:107a en aant 61 e v op art 6T08 
(A.T. Bolt). 

278. Zie Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 477. 
279. Pari. Gesch. Boek 6 (1990), p. 1283; zie Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 479 e v 
280. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 390 e.v. 

276. 

277 

278 
279 
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gevolg van het gemis van een gekwetste werknemer. Het Duitse en het Engelse recht 
kennen regels die vergelijkbaar zijn met die in Nederland.281 

Indien een contractueel be l anghebbende een derde aanspreekt tot ve rgoed ing van de 

schade die hij heeft geleden als gevolg van he t letsel dat deze de rde aan zijn wede r 

partij heeft toegebracht , of van he t d o o r deze derde veroorzaakte overli jden van zijn 

wederpar t i j , doe t bli jkens he t voorgaande niet terzake of he t hande l en of nalaten van 

de derde m e d e j egens die be l anghebbende on rech tma t ig was. 

Het wettelijk stelsel houdt geen rekening met eventuele opzet om de contractueel belang
hebbende te schaden. Mijns inziens moet men de beschreven wettelijke grenzen echter 
doorbreken indien iemand een ander kwetst of doodt met het oogmerk om diens weder
partij te benadelen. De argumenten tegen een aanspraak op vergoeding van bedrijfsschade 
- zij zou leiden tot een te zware aansprakelijkheidslast en voorts zou deze schade tot het 
normale bedrijfsrisico behoren -282 gaan in dit geval niet op. Anders dan bij immateriële 
schade - waarbij art. 6:108 in de weg staat aan een vordering van een derde op grond van 
art. 6:106 lid 1 sub a -283 pleit ook de aard van de schade niet tegen het aanvaarden van een 
aanspraak. 

132. O n d e r he t o u d e B W heeft de H o g e Raad zich u i tgesproken over een geval 

waarin een bedri jf te lijden had o n d e r bovenmat ig z iekteverzuim van zijn w e r k n e 

mers doorda t een nabu r ig bedri jf in strijd m e t zijn H i n d e r w e t v e r g u n n i n g hande lde 

en luch tveron t re in ig ing veroorzaakte.2 8 4 H o e w e l de bedri jfsschade op grond van 

art. 1407 o u d - B W - voor loper van art. 6:107 - niet voor ve rgoed ing in aanmerk ing 

kwam, k o n de werkgever volgens de H o g e Raad een verbod van de overlast v o r d e 

ren. In ve rband m e t een ve rbodsvorder ing zal de vraag of het hande len j egens de 

schuldeiser o n r e c h t m a t i g is derhalve wel aan de o rde k u n n e n k o m e n . 

Brunner wijst er in zijn noot onder het genoemde arrest op dat de onrechtmatigheid jegens 
de werkgever in het door de Hoge Raad besliste geval niet berustte op het feit dat de 
werknemers werden geschaad, maar op het overtreden van de Hinderwetvergunning. 
Mijns inziens zal het enkele feit dat de schuldenaar schade lijdt of dreigt te lijden op zich
zelf beschouwd in het licht van de art. 6:107 en 108 de schuldeiser geen aanspraak kunnen 
geven op een verbod jegens degene wiens (voorgenomen) handelen tot de schade leidt of 
dreigt te leiden. Het zou immers vreemd zijn de schuldeiser met een verbodsactie te 
beschermen tegen schade waarvan hij geen vergoeding kan vorderen. De potentiële ge
kwetsten zelf zijn de aangewezen personen om een vordering in te stellen. Aldus hebben de 

281. Zie daarover Markesinis, The (German) Law of Torts (1997), p. 914 e.V.; Dirix, Obligatoire 
verhoudingen (1984), nr. 284 en 307 e.V. en voorts Clerk & Lindseil on Torts (1995 en 1997), 
§ 7-54 (A.M. Dugdale/A. Tettenborn) (impliciet) en 27-09 e.v. (A.S. Burrows). Zie voorts de 
hiervoor aangehaalde plaatsen in de parlementaire geschiedenis. 

282. Pari. Gesch. Boek 6 (1990), p. 1281. 
283. ParLGesch. Boek 6 (1990), p. 1273 e.v. en Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 467 en 481. 
284. HR 12 december 1986, NJ 1987, 958 m.nt. C.J.H. Brunner (Rockwool Lapinus/Poly Roer

mond). 
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genoemde bepalingen zekere reflexwerking op het oordeel omtrent de onrechtmatigheid 
dan wel de relativiteit.285 Een werkgever kan bijvoorbeeld niet optreden tegen de bezitter 
van kraaiende hanen die een van zijn werknemers uit de slaap houden, als zijn bedrijf zelf 
niet direct door het hanengekraai wordt verstoord. 

3.3.3 Zaakschade 

3.3.3.1 Inleiding 
133. De eigenaar van een zaak die een ander opzettelijk of door onzorgvuldig hande
len heeft beschadigd of vernietigd, zal die ander tot vergoeding van zijn schade 
kunnen aanspreken. De directe zaakschade bestaat in de regel uit de herstelkosten 
of, als herstel niet mogelijk of verantwoord is, uit de waarde van de zaak voordat 
deze beschadigd of vernietigd werd. Deze schadepost berekent men veelal volgens 
de abstracte methode. Zo heeft de eigenaar die niet laat repareren in beginsel aan
spraak op de kosten die herstel zou hebben gevergd. De indirecte zaakschade is de 
schade die de eigenaar lijdt doordat hij de zaak tijdelijk - tot aan vervanging of 
herstel - niet kan gebruiken. Deze moet men concreet berekenen.286 

Onder beschadiging versta ik in het vervolg ook de vernietiging en het verloren gaan van de 
zaak, tenzij uit de tekst of context anders blijkt. De positie van de bezitter-niet-eigenaar laat 
ik buiten beschouwing.287 

De gevallen waarin de beschadiging van een zaak nadeel toebrengt aan iemand die 
met de eigenaar daarvan in een verbintenisrechtelijke verhouding staat, laten zich in 
drie hoofdgroepen indelen. 

1) Krachtens een overeenkomst kan directe zaakschade voor rekening komen van 
een ander dan de eigenaar. Deze ander kan iemand zijn aan wie de eigenaar het 
gebruik van de zaak heeft afgestaan onder de voorwaarde dat de gebruiksgerech-
tigde aansprakelijk zou zijn voor de beschadiging van de zaak. Ook kan deze 
ander iemand zijn op wie het (economisch) belang bij de zaak is overgegaan, 
zonder dat hij eigenaar van de zaak is geworden (denk aan de positie van de 
koper na de risico-overgang). Tot slot kan deze ander een verzekeraar zijn die 
het risico van de beschadiging van de zaak dekt, of iemand die anderszins con
tractueel voor de schade instaat. 

2) De eigenaar kan iemand het recht hebben gegeven de zaak te gebruiken. Deze 
gebruiksgerechtigde kan schade lijden doordat hij het gebruik van de beschadig
de zaak tijdelijk moet missen. 

285. Anders wellicht Schadevergoeding, aant. 5 op art. 6:107 (A.T. Bolt). 
286. Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 174 e.V.; R.A. Salomons, Mon. Nieuw BWB-38 

(1993), nr. 18 e.v. 
287. Zie daarover De Bie Leuvelmg Tjeenk, Gerechtigden lol schadevergoeding (diss. 1997), p. 228 e.v. 

en Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 178 e.v. 
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3) De eigenaar kan de zaak zelf gebruiken bij het verrichten van een prestatie. Nor
maal zullen de gevolgen van beschadiging dan voor zijn rekening komen, maar 
dat hoeft niet zo te zijn. Zo zullen, wanneer een aannemer door onzorgvuldig te 
graven een elektriciteitskabel vernielt, de bedrijven die door de stroomuitval 
schade lijden deze in de regel niet op het energiebedrijf kunnen verhalen - al 
was het maar doordat dit zich voor dergelijke voorvallen heeft vrijgetekend.288 

In de eerste categorie gevallen is er verplaatsing van (directe) schade (§ 3.3.3.2). In 
de tweede en de derde categorie is er geen verplaatsing van schade. Wel is in de 
tweede categorie het gebruiksbelang verplaatst (§ 3.3.3.3). 

3.3.3.2 Verplaatsing van directe schade 
134. Als directe zaakschade in de verhouding tussen de eigenaar en de contractueel 
belanghebbende voor rekening van deze laatste komt, is van verplaatsing van de 
schade nog geen sprake. Doordat men dergelijke schade van de eigenaar volgens de 
abstracte methode moet berekenen, zal hij er in ieder geval zelf vergoeding van 
kunnen vorderen. Als gevolg daarvan kan zich naar Nederlands recht niet de situatie 
voordoen dat degene die de zaak beschadigt jegens de eigenaar onrechtmatig han
delt, maar hem geen schade toebrengt, terwijl hij de contractueel belanghebbende 
schade toebrengt, maar jegens hem niet onrechtmatig handelt. Het is dus niet 
noodzakelijk de belanghebbende een eigen vordenngrecht voor de directe zaakscha
de toe te kennen om zo te voorkomen dat deze schade in het geheel niet op de dader 
kan worden verhaaldr 

De schade verplaatst zich wel op het moment dat de contractueel belangheb
bende haar daadwerkelijk voor zijn rekening neemt - bijvoorbeeld door deze aan de 
eigenaar te voldoen of door de zaak te laten repareren. De eigenaar kan de derde 
daarna niet meer tot vergoeding van de schade aanspreken. Hierna bezie ik of de 
contractueel belanghebbende in die situatie een vordering tot schadevergoeding op 
de derde heeft. In verband met de respectplicht is daarbij de belangrijkste vraag of 
degene die de zaak beschadigt ook onrechtmatig handelt jegens de contractueel 
belanghebbende. 

135. De rechtspraak van de Hoge Raad lijkt tot een negatief antwoord op die vraag te 
dwingen. In het arrest Vonk oordeelde de Raad over een vordering tot schadever
goeding wegens brandstichting, ingesteld door de brandverzekeraar tegen de echtge
note van de verzekerde.290 De Raad overwoog: 

288. Zie over de geldigheid van deze vrijtekening in particuliere verhoudingen HR 16 mei 1997, 
RvdW 1997, 125C (Consumentenbond/EnergieNed). 

289. Vergelijk von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrechl I (1996), Rn. 490-491 en Bloembergen, 
Schadevergoeding (diss. 1965), p. 269 nt. 1. 

290. HR 24januari 1930, NJ 1930, p. 299 m.nt. E.M. Meijers. 
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'dat de omstandigheid dat iemand bij overeenkomst de verplichting op zich neemt om, 
indien zekere gebeurtenis plaats vindt, aan zijn wederpartij een geldsbedrag te betalen, aan 
derden niet den plicht oplegt om zich daarom te onthouden van handelingen, die bedoelde 
gebeurtenis moeten of kunnen veroorzaken, ook niet indien die derden met het bestaan 
der overeenkomst bekend zijn of dat bestaan moeten bevroeden; 

dat dit geldt niet alleen voor geoorloofde handelingen, maar ook voor ongeoorloofde 
handelingen en dan medebrengt, dat een overeenkomst als bovenbedoeld de rechtsgevol
gen van een ongeoorloofde handeling voor den dader niet vermag te verzwaren, in dier 
voege, dat hij nu ingevolge art. 1401 B.W. ook gehouden is de schade te vergoeden, welke 
hij, die een verplichting in bovenvermelden zin op zich heeft genomen, door het intreden 
der gebeurtenis lijdt; 

dat dan ook de overeenkomst, waarbij de Maatschappij de verplichting aanvaardde om 
de schade te vergoeden, die door de brand aan het huis van Vonk mocht opkomen, voor 
diens echtgenoote geen plicht van zedelijken of wettelijken aard schiep om ter wille van het 
belang, dat de Maatschappij door de overeenkomst daarbij had, na te laten om het huis in 
brand te steken'. 

Met het uitgangspunt dat de Raad in de eerste twee alinea's van dit citaat formuleert, 
kan men slechts instemmen. Indien een overeenkomst voor een van de partijen een 
zelfstandig belang bij de zaak in het leven roept, hoeft een derde daarmee in beginsel 
geen rekening te houden. 

Als een verhuurder met de huurder van winkelruimte afspreekt dat hij de huur met 40% 
zal verlagen in maanden dat het gehuurde moeilijk bereikbaar is wegens wegwerkzaamhe
den, schept dat voor de wegbeheerder geen verplichting zich van dergelijke werkzaamhe
den te onthouden. Als een moeder haar dochter heeft beloofd dat zij haar een nieuwe auto 
zal geven zodra haar 14 jaar oude het begeeft, zal de moeder een derde die de oude auto 
total loss rijdt niet kunnen aanspreken tot vergoeding van de waarde van de nieuwe auto. 

Men verdedigt wel dat er in zaken als deze, in het bijzonder waar het om een verzeke
raar gaat, geen sprake is van schade. Wie contractueel een bepaald risico op zich neemt, zou 
geen schade lijden als dit risico intreedt.291 Deze gedachte miskent dat de contractant het 
risico weliswaar op zich heeft genomen in zijn verhouding tot zijn wederpartij, maar dat 
daarmee niet gezegd is dat hij het nadeel ook in zijn verhouding tot de aansprakelijke derde 
heeft te aanvaarden. Ten grondslag aan de beslissing van de Hoge Raad in het arrest Vonk 
ligt dan ook niet het oordeel dat er geen schade zou zijn, maar het oordeel dat er geen norm 
is geschonden die het belang van de verzekeraar beschermt. Dit blijkt reeds uit de (niet 
geciteerde) overweging van de Raad dat de verzekeraar wel een vordering tot schadevergoe
ding zou hebben kunnen instellen indien de vrouw de brand zou hebben gesticht met de 
opzet hem te benadelen. Dan zou zijn belang volgens de Raad zijn beschermd door de 
zedelijke plicht een ander niet zonder redelijke grond opzettelijk schade toe te brengen.293 

291. Zo bijvoorbeeld de conclusie van A-G Van Lier voor het arrest Vonk en Dirix, Obligatoire 
verhoudingen (1984), nr. 297. 

292. Zo ook Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 267. 
293. Vergelijk de noot van Meijers onder het arrest (NJ 1930, p. 303 e.v.) en Vorstman, Onrechtma

tige daden (diss. 1939), p. 80 e.v. 
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De onrechtmatigheid van opzettelijke schadetoebrenging is hiervoor (nr. 121) reeds be
sproken. 

Bijzonder aan de casus in het arrest Vonk was dat de man de vrouw niet tot vergoe
ding van de brandschade kon aanspreken doordat hij met haar in gemeenschap van 
goederen was gehuwd. Daardoor kon de verzekeraar zich ook niet krachtens subro
gatie verhalen. Het is deze bijzonderheid die verklaart dat de Hoge Raad spreekt van 
het 'verzwaren' van de rechtsgevolgen van de ongeoorloofde handeling." Het arrest 
staat dan ook niet in de weg aan een vordering van een contractueel belanghebbende 
tot vergoeding van verplaatste schade. 

136. De Hoge Raad heeft aanvaard dat het aantasten van een verhuurde of verpachte 
zaak mede onrechtmatig is jegens de huurder of de pachter. Zij kunnen dus vergoe
ding van de voor hun rekening komende directe zaakschade vorderen. De Raad 
achtte daarbij van belang dat deze regel geen verzwaring van de aansprakelijkheids-
last meebrengt.295 

Opmerking verdient dat de Hoge Raad het de huurder in verband met zijn eigen gebruiks-
belang toestaat ook vergoeding te vorderen van schade die hij voor zijn rekening heeft 
genomen hoewel hij daartoe in zijn verhouding tot de verhuurder niet gehouden was. 6 

Men zou de genoemde regel als uitdrukking kunnen zien van de bijzondere status 
van de rechten van de huurder en de pachter, die in veel opzichten als subjectieve 
rechten behandeld worden." Ik sluit mij echter aan bij de schrijvers die hem willen 
uitbreiden tot allen die de zaak uit hoofde van een overeenkomst met de eigenaar 
houden.298 Het argument 'verplaatsing van schade' gaat ook voor andere houders op 
en er bestaat geen goede grond hen te dwingen via de eigenaar voor hun schade 
verhaal te zoeken. Dit kan vooral bezwaarlijk zijn bij langlopende gebruiksovereen-
komsten - zoals leaseverhoudingen, waarvan niet alle varianten onder het huurbe-
grip kunnen worden gebracht. 

294. Vergelijk Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 172. 
295. HR 4 maart 1955, NJ 1955, 301; zie voorts Onrechtmatige daad I (oud), nr. 52 e.v. (C.H.M. 

Jansen) en II (oud), nr. 108 (Bloembergen); Onrechtmatige daad, aant. 28 e.v. op art. 6:162, lid 2 
(C.H.M. Jansen); Schadevergoeding, aant. 67-68 op art. 6:96 (S.D. Lindenbergh), met vermel
ding van jurisprudentie; Asser-Abas 5-II (supplement 1997), nr. 36 e.v. en Vorstman, Onrecht
matige daden (diss. 1939), p. 51 e.v. en p. 76 e.v. 

296. HR 4 maart 1955, NJ 1955, 301 (Glasverzekeringmij. Fnesland/Salverda); zie nader De Bie 
Leuveling Tjeenk, Gerechtigden tot schadevergoeding (diss. 1997), p. 223 e.v. 

297. Zie de in de voorvorige noot genoemde literatuur, met verdere verwijzingen. 
298. Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 186 en Verplaatsing van schade (1992); De Bie 

Leuveling Tjeenk, Gerechtigden lot schadevergoeding (diss. 1997), p. 223 e.v. Zie voorts Schadever
goeding, aant. 69 op art. 6:96 (S.D. Lindenbergh) en Onrechtmatige daad II (oud), nr. 109 
(Bloembergen). 
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Aan het gestelde doet niet af dat men met behulp van (proces)volmachten hetzelfde resul
taat kan bereiken. 

Soms zullen partijen bij langlopende gebruiksovereenkomsten van niet-registergoede-
ren waarbij het financieringselement voorop staat, overeenkomen dat de eigendom aan het 
overeengekomen einde van de contractsduur automatisch op de koper overgaat. In de regel 
zal er dan sprake zijn van huurkoop (art. 7A:1576h). De gebruiker heeft dan een voorwaar
delijk eigendomsrecht, waarop hij volgens Bloembergen zijn vordering tegen degene die de 
zaak heeft beschadigd kan baseren. In leaseovereenkomsten is deze constructie echter 
niet gebruikelijk.3 ° 

In het intellectuele eigendomsrecht regelt de wet in veel gevallen de positie van de 
licentienemer ten opzichte van derden (zo bijvoorbeeld art. 70 Rijksoctrooiwet). Het voert 
te ver hier in te gaan op deze regelingen, die verband houden met de bijzondere aard van de 
in licentie gegeven rechten, of op het rechtskarakter van dergelijke licenties.3 ' 

137. B loembergen heeft in zijn proefschrift op g rond van de gedachte van 'verplaat

sing van schade ' verdedigd dat steeds w a n n e e r directe zaakschade krachtens over

e e n k o m s t v o o r r eken ing k o m t van een ander dan de eigenaar, deze ander degene die 

de zaak heeft beschadigd uit on rech tma t ige daad kan aanspreken. Zaaksbeschadig ing 

zou o n r e c h t m a t i g zijn tegenover iedere contrac tuele be l anghebbende bij de zaak .302 

D e Bie Leuvel ing T j e e n k heeft tegen deze opvat t ing ingebracht dat he t leerstuk 

'verplaatsing van schade ' o n v o l d o e n d e houvas t biedt. Hij wi l slechts degene die als 

h o u d e r of als bezi t ter m a c h t over de zaak ui toefent de bevoegdheid t oekennen 

schadevergoeding te vorderen. 3 0 3 

Mijns inziens wijst D e Bie Leuve l ing T j e e n k er terecht op dat he t c r i te r ium 

'verplaatsing van schade ' voor he t onrech tmat ighe idsoordee l o n v o l d o e n d e onde r 

sche idende waarde heeft. 

Een bewaker laat een raam openstaan, waardoor een groep scholieren het te bewaken 
gebouw kan betreden. De scholieren beschadigen een beeldengroep. Dat het handelen van 
de scholieren mede onrechtmatig zou zijn jegens het bewakingsbedrijf dat voor de schade 
aan de beelden jegens de eigenaar aansprakelijk is, acht ik een gewrongen constructie.304 

Anderzi jds lijkt he t d o o r D e Bie Leuvel ing T j e e n k gebruikte c r i t e r ium 'mach t su i t 

oefening ' mij te beperkt . Als he t belang van de contractueel be l anghebbende bij een 

zaak v o l d o e n d e concree t en specifiek is, zal het beschadigen van deze zaak j eg en s 

299. Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 187-188. 
300. Van Hees, Leasing (diss. 1997), p. 31. 
301. Zie Schadevergoeding, aant. 115 e.v. op art. 6:96 (T.E. Deurvorst) en B.C. Wentink, De licentie in 

het vermogensrecht, serie Studiepockets privaatrecht nr. 51, Zwolle 1995. Zie voor oudere 
rechtspraak Vorstman, Onrechtmatige daden (diss. 1939), p. 66 e.v. 

302. Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 189. 
303. De Bie Leuveling Tjeenk, Gerechtigden tot schadevergoeding (diss. 1997), p. 198 en 223 e.v. 
304. Voorbeeld ontleend aan De Bie Leuveling Tjeenk, Gerechtigden tot schadevergoeding (diss. 1997), 

p. 237. 
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deze be l anghebbende o o k o n r e c h t m a t i g k u n n e n zijn als hij haar (nog) niet o n d e r 

zich heeft. 

Zo neem ik met Bloembergen aan dat een koper wie het risico was overgaan ten tijde van 
de zaaksbeschadiging - en die de koopprijs aan de verkoper heeft betaald zodat deze geen 
schade meer heeft - een eigen actie tot schadevergoeding kan instellen jegens de dader, al 
oefende hij ten tijde van de zaaksbeschadiging geen macht over de zaak uit.303 De Bic 
Leuveling Tjeenk wil deze koper langs de weg van art. 6:78 een vordering verschaffen,306 

doch die oplossing biedt de koper minder zekerheid bij een eventueel faillissement van de 
verkoper. Wellicht is ook overgang van de vordering tot schadevergoeding als kwalitatief 
recht een alternatief- zie daarover nader hoofdstuk 5 - maar die constructie biedt in ieder 
geval bij het tenietgaan van de zaak geen oplossing, daar de koper de eigendom dan niet zal 
kunnen verkrijgen.307 

138. Als m e n he t vorder ingsrech t van een contractueel be l anghebbende ten aanzien 

van directe zaakschade m e t B loembergen baseert op he t leers tuk 'verplaatsing van 

schade ' , is de gronds lag van dit vo rde r ings rech t eigenlijk niet dat de aansprakelijke 

persoon he t cont rac tue le be lang bij de zaak heeft m i skend . O n r e c h t m a t i g is he t 

aantasten van de zaak als zodanig en daa rmee van het e igcnaarsbelang bij die zaak. 

De cont rac tuee l be l anghebbende heeft slechts aanspraak op schadevergoeding o m 

dat het e igenaarsbelang voor zijn r eken ing komt . In w e z e n k o m t deze opvat t ing neer 

op het gedeeltelijk schrappen van he t relativiteitsvereiste. D a a r o m is he t o o k niet 

nodig voor aansprakeli jkheid te ver langen dat degene die de zaak beschadigt m e t he t 

contractuele be lang bekend is.308 

H e t voorgaande breng t m e e dat in de opvat t ing van B loembergen de aanspra

kelijke persoon er in beginsel niet slechter v o o r m a g staan ten opzichte van de c o n 

tractueel be l anghebbende dan ten opzichte van de eigenaar. Verweermidde len die 

hij tegen de eigenaar zou k u n n e n aanvoeren - zoals een be roep op een d o o r deze 

aanvaard exonera t i ebed ing - m o e t hij in de regel ook k u n n e n t egenwerpen aan de 

contractueel be l anghebbende . D i t is vooral van be lang indien de zaak w o r d t 

beschadigd in de u i tvoer ing van een ove reenkoms t tussen de eigenaar en degene die 

voor de beschadig ing verantwoordel i jk is. 

Zo hoeft de loodgieter die in opdracht van de verhuurder in het gehuurde een reparatie 
verricht, zich over zijn exoneratiebeding voor schade aan het pand niet met de huurder te 
verstaan. De huurder zal daarvan in de regel ook geen nadeel ondervinden: jegens de 
eigenaar zal hij nimmer instaan voor schade veroorzaakt door de loodgieter als de eigenaar 
terzake een exoneratie van de loodgieter heeft aanvaard. Maar ook als de staat van het 

305. Zo ook Hof Amsterdam 20 juli 1961, S&S 1962, 11. 
306. Gerechtigden tot schadevergoeding (diss. 1997), p. 235 en 260. 
307. Vergelijk Schadevergoeding, aant. 66 op art. 6:96 (S.D. Lindenbergh) en Onrechtmatige daad II 

(oud), nr. 107 (Bloembergen). 
308. Zo reeds W.H. Drucker, Onrechtmatige daad (diss. 1912), p. 143. 
309. Zie Bloembergen, Verplaatsing van schade (1992), p. 30-31. 
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gehuurde krachtens het huurcontract gedurende de huurperiode geheel voor rekening en 
risico van de huurder komt - zodat de eigenaar de loodgieter niet eens mocht inschakelen -
zal de huurder de loodgieter in beginsel niet kunnen aanspreken. Hij moet verhaal zoeken 
bij de eigenaar. 

Baseert men met De Bie Leuveling Tjeenk de vordering tegen degene die de zaak 
heeft beschadigd op het gegeven dat deze het belang van de bezitter of houder heeft 
miskend, dan ligt het voor de hand aan te nemen dat het gaat om een zelfstandige 
aansprakelijkheid, waarvoor hetgeen de eigenaar heeft afgesproken met degene die 
de zaak heeft beschadigd niet van belang is. Die gevolgtrekking is echter onwense
lijk. Feitelijk houderschap van een ander dan de eigenaar mag voor derden kenbaar 
zijn, het biedt hun onvoldoende inzicht in de regeling van het eigenaarsbelang. Het 
gaat naar mijn oordeel te ver om derden terzake in het algemeen een onderzoeks
plicht op te leggen. Wie met de eigenaar contracteert, zal in beginsel mogen aanne
men dat aldus zijn eventuele aansprakelijkheid voor het eigenaarsbelang afdoende is 
geregeld. 

Er zijn echter gevallen denkbaar waarin een contractueel belanghebbende zo 
duidelijk een zelfstandig belang bij de zaak heeft, dat derden moeten beseffen dat zij 
niet buiten deze belanghebbende om met de eigenaar over de zaak kunnen contrac
teren. 

Als extreem voorbeeld noem ik het geval dat de derde ervan op de hoogte is dat de eigenaar 
een gebruiksovereenkomst is aangegaan voor de gehele economische levensduur van de 
zaak en dat alle risico's gedurende de looptijd van de overeenkomst op de contractueel 
gerechtigde rusten. Ook in het zojuist gegeven voorbeeld van de loodgieter zouden de 
zaken anders kunnen liggen indien de loodgieter wist dat de staat van het gehuurde gedu
rende de looptijd van de overeenkomst voor rekening en risico van de huurder kwam. 

139. In verband met de respectplicht zal men zich dus niet alleen moeten afvragen 
of een contractueel belanghebbende op grond van onrechtmatige daad aanspraak 
kan maken op vergoeding van directe zaakschade. Van meer belang is de vraag of 
daaraan in het concrete geval een tegen derden geldend te maken zelfstandig belang 
bij de zaak ten grondslag ligt, of slechts de bevoegdheid van de contractueel belang
hebbende het eigenaarsbelang te vertegenwoordigen. Voor deze vraag maakt in prin
cipe niet uit of men aan de aansprakelijkheid de opvatting van Bloembergen dan wel 
die van De Bie Leuveling Tjeenk ten grondslag legt. Wel zal zij in de eerstgenoemde 
opvatting vaker aan de orde komen, doordat daarin in meer gevallen aan de contrac
tueel belanghebbende een vorderingsrecht op grond van onrechtmatige daad toe
komt. 

140. Voor de volledigheid merk ik op dat de onrechtmatigheidsvraag in de meeste 
gevallen voor het verhaalsrecht van de contractueel belanghebbende zonder prak
tisch belang is. Als naast degene die de schade heeft toegebracht een contractueel 
belanghebbende jegens de eigenaar voor dezelfde schade aansprakelijk is, doet zich 
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hoofdeli jkheid v o o r (art. 6:102). D e cont rac tueel be l anghebbende zal de schade die 

in zijn v e r h o u d i n g tot de eigenaar voor zijn r eken ing is g e k o m e n , k u n n e n verhalen 

op degene die v o o r de zaaksbeschadiging verantwoordel i jk is. In h u n onder l inge 

v e r h o u d i n g zal l aa t s tgenoemde draagplicht ig zijn (art. 6:10 en 12). 

Bij uitzondering zal zaakschade voor rekening van een contractueel belanghebbende komen 
terwijl deze voor die schade niet jegens de eigenaar aansprakelijk is. Denk aan het geval dat 
een gebruiksgerechtigde ondanks het tenietgaan van de zaak aan de eigenaar de gebruiks-
vergoeding moet blijven betalen en aan het tenietgaan van een zaak na de risico-overgang 
bij koop. Dan zou men de hoofdclijkheidsconstructie alleen kunnen toepassen door de 
uitdrukking 'verplichting tot vergoeding van dezelfde schade' in art. 6:102 zeer ruim uit te 
leggen.310 In zulke gevallen heeft de onrechtmatigheidsvraag - en daarmee het hiervoor 
besproken verschil tussen de opvattingen van Bloembergen en De Bie Leuveling Tjeenk -
ook praktische betekenis. 

141. Een afzonderlijke b e s c h o u w i n g ve rd ien t n o g de posit ie van de schadeverzeke

raar. Als he t arrest Vonk geen be t rekk ing heeft op gevallen van schadeverplaatsing, 

zoals ik h ie rvoor heb a a n g e n o m e n , m a g m e n uit dit arrest niet afleiden dat een 

verzekeraar n i m m e r een eigen recht op schadevergoeding heeft. Toch verb ind t m e n 

aan het arrest veelal deze s lo tsom. O m d a t de wetgever blijkens de par lementa i re 

geschiedenis dezelfde m e n i n g was toegedaan,3 1 1 m o e t m e n die visie - a l thans voor 

lopig - als ge ldend recht aanvaarden.3 '2 D e posit ie van de verzekeraar zal daarmee 

afhangen van zijn mogel i jkheid zich op subrogat ie of een regresrecht te be roepen . 

De moeilijkheden die ontstaan als een beroep op subrogatie of een regresrecht niet moge
lijk is, laat ik buiten beschouwing. Zij voeren te ver van mijn onderwerp. Ik wil slechts 
opmerken dat het mijns inziens redelijk is de verzekeraar aanspraak te geven op vergoeding 
van zijn eigen schade en kosten (zoals expertisekosten en rentederving) voorzover de 
verzekerde recht op vergoeding van deze kosten zou hebben gehad indien de verzekeraar 
hem niet schadeloos zou hebben gesteld.313 

3.3.3.3 I n d i r e c t e z a a k s c h a d e 

142. Bij indirecte zaakschade - schade door gebru iksderv ing - is het lastig gevallen 

waarin aansprakeli jkheid j egens contractueel b e l a n g h e b b e n d e n wensel i jk is af te 

bakenen van die waa r in zij niet m o e t w o r d e n aanvaard. H e t belangrijkste p rob l eem 

is dat een onbehee r sba re lawine van aanspraken dreigt te onts taan zodra m e n a n d e -

310. Zie over dit begrip Spier, Mon. Nieuw BWB-36 (1992), nr. 13 e.v. 
311. Pari. Gesch. Boek 6 (1990), p. 1282. 
312. Zie nader Schadevergoeding, aant. 56 op art. 6:95 (S.D. Lindenbergh). 
313. Zie hierover Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 267 e.v. en Verplaatsing van 

schade (1992), p. 19-31. Zie voorts Schadevergoeding, aant. 56 op art. 6:95 en aant. 197 op 
art. 6:96 (S.D. Lindenbergh). Anders voor regres op grond van de Verhaalswet Ongevallen 
Ambtenaren: HR 18 februari 1994, NJ 1995, 607 m.nt. C.J.H. Brunner en HR 29 april 1994, 
NJ 1995, 609 m.nt. C.J.H. Brunner. 
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ren dan subject ief gerecht igden to t een zaak aanspraak geeft op ve rgoed ing van 

schade die zij als gevolg van beschadiging van die zaak lijden. 

Een standaardvoorbeeld zijn gevallen van leidingschade: een aannemer beschadigt een 
gasbuis die de exploitant-eigenaar ter beschikking heeft gesteld aan een energiebedrijf; als 
gevolg daarvan kan het energiebedrijf haar afnemers in een bepaald gebied geen gas meer 
leveren; een van de afnemers kan daardoor haar product niet meer vervaardigen en leveren 
en alle opvolgende schakels in de verkoopketen van dat product lijden schade. 

H e t Engelse recht stelt h ie r een duideli jke grens. H e t b e s c h o u w t de financiële 

schade die ande ren dan de eigenaar als gevolg van de beschadig ing van een zaak 

lijden als zuivere ve rmogensschade . In de regel is he t onzorgvu ld ig toeb rengen van 

dergelijke schade naar Engels recht niet onrech tmat ig . 

Het belangrijkste argument dat men aanvoert om dit type schade anders te behandelen, is 
dat het verband tussen het onzorgvuldig handelen of nalaten hier niet fysiek is en niet ver
loopt volgens de natuurwetten. De schade ontstaat in door de mens in het leven geroepen, 
veelal complexe, verbanden waarin economie losses can ripple out. Dit argument is een variant 
van het bekende floodgates-nrgament (vrij vertaald; 'het hek van de dam-argument'): de 
omvang van de aansprakelijkheid zou niet meer te beheersen zijn. Als andere belangrijke 
reden om dit type schade anders te behandelen noemt men dat de relaties waarin de schade 
ontstaat veelal de mogelijkheid bieden om zelf een voorziening te treffen omtrent de te 
lopen risico's. Voorts zou de schade beter verzekerbaar zijn onder een schadeverzekering 
dan onder een aansprakelijkheidsverzekering.314 

Tegenstanders van een bijzondere behandeling van zuivere vermogensschade betogen 
dat hetßoodgates-argament - zo men daar al waarde aan zou moeten hechten - niet in ieder 
geval opgaat; zo is het bijvoorbeeld niet van toepassing bij economische schade die bestaat 
uit het feit dat een verworven goed minder waard is dan de verkrijger verwachtte, nu alleen 
de betrokken eigenaar op enig moment schade lijdt.313 Bovendien gaat dit argument soms 
juist wel op bij letselschade, zoals in gevallen van milieu-aansprakelijkheid of producten-
aansprakclijkheid. Het argument van het treffen van voorzieningen en het verzekeringsar
gument - wat de waarde daarvan zij - zouden op vergelijkbare gronden falen. Er zou 
derhalve geen aanleiding bestaan zuivere vermogensschade in het algemeen anders te 
behandelen dan andere typen schade.316 

314. Clerk & Lindseil on Torts (1995), § 7-54 (A.M. Dugdale/A. Tettenborn). Een diepgaande 
analyse bieden onder meer Stapleton, Duty of Care and Economie Loss (1991); von Bar, 
Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996); Markesinis, Tlie (German) Law of Torts (1997), p. 42 e.v. 
en 173 e.V.; J. Spier en O. Haazen in: The Limits of Expanding Liability (J. Spier, ed.) [1998], 
p. 9 e.v. en 25 e.v. (H. Koziol) met verdere verwijzingen en Barendrecht, Pure economic loss 
in the Netherlands (1998). 

315. Markesinis, a.w. (vorige noot), p. 54 e.V.; Stapleton, a.w. (vorige noot), p. 256 en Markesinis, 
An Expanding Tort Law (1987), p. 354-397, aldaar p. 368 e.v. 

316. Zie naast de in de vorige noten genoemde publicaties B.S. Markesinis en S. Deakin, The 
Random Element in their Lordships' Infallible Judgement: An Economic and Comparative 
Analysis of the Tort of Negligence from Anns to Murphy, 52 The Modern Law Review (1992), 
p. 619-646 en Kopenhagen, Over bris de cables, kabelbruchfâlle en cable cases (1992). 
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Het Nederlandse recht kent geen vergelijkbare beperking in de bescherming tegen 
zuivere vermogensschade. Wel kan de aard van de schade van invloed zijn op de 
toerekening naar redelijkheid (art. 6:98) en bij de toepassing van het matigingsrecht 
van art. 6:109.317 Daarbij komt dat men zaakschade in Nederland doorgaans om
schrijft als de schade die het gevolg is van de beschadiging of vernietiging of het 
verloren gaan van een zaak, zonder dat men onderscheid maakt tussen het geval 
waarin een eigenaar en dat waarin een ander de schade lijdt. Ook schade die 
slechts in een ver verwijderd verband tot de getroffen zaak staat - zoals die van een 
schakel in de verkoopketen in het zojuist gegeven voorbeeld van de leidingschade -
moet men in deze omschrijving als zaakschade beschouwen. 

De vraag of een contractueel belanghebbende bij een zaak in geval van beschadi
ging van die zaak een vordering uit onrechtmatige daad heeft jegens degene die voor 
de beschadiging verantwoordelijk is, moet men naar Nederlands recht beantwoor
den met behulp van de leerstukken relativiteit en toerekening naar redelijkheid. 
Daartoe moet men de aard van de schade bezien in samenhang met het verband 
tussen de zaaksbeschadiging en de schade. 

Het wijzigen van het begrip indirecte zaakschade is geen alternatief. Tenzij het Nederland
se recht de Engelse beperking tot schade van de eigenaar overneemt, zal men ook dan 
immers onderscheid moeten maken binnen de categorie van contractueel belanghebben
den. 

143. Als de eigenaar van een zaak het gebruik daarvan heeft afgestaan aan een derde, 
zodat bij beschadiging van die zaak niet de eigenaar maar de derde schade door 
gebruiksderving lijdt, is er geen goede grond de gebruiker een aanspraak te onthou
den jegens degene die de zaak heeft beschadigd. De omvang van de schade blijft in 
beginsel gelijk en het zou voor laatstgenoemde, in de woorden van Bloembergen, 
een 'niet te motiveren buitenkansje' betekenen als hij vrijuit zou gaan. ' Dat laatste 
zou gebeuren als de contractueel belanghebbende geen aanspraak heeft, daar men 
indirecte zaakschade volgens de concrete methode moet berekenen en de eigenaar 
zelf geen gebruiksschade lijdt. Dit is de ene zijde van het vraagstuk. 

317. Barendrecht, Pure economie loss in the Netherlands (1998) en Asser-Hartkamp 4-1 (1996), 
nr. 413, 433 e.v. en 499. 

318. Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 413; R.A. Salomons, Mon. Nieuw BWB-38 (1993), nr. 1; R.J.P. 
Kottenhagen, Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor economische schade, BR 1991, 
p. 339-360, aldaar p. 340. 

319. Deze kwalificatie kent (ook) het Zweedse recht in hfs. 1, art. 2 van de Skadestlndslag (Wet op 
de schadevergoeding); zie The Limits of Expanding Liability (J. Spier, ed.) [1998], p. 40 (W.V.H. 
Rogers) en p. 191 (B.W. Dufwa). 

320. Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 171. Tot een vergelijkbare afweging komt De Bie Leuveling 
Tjeenk, Gerechtigden tot schadevergoeding (diss. 1997), p. 228. 
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Hetzelfde geldt als een contractueel gebruiksgerechtigde het genot van de zaak moet missen 
door een andere stoornis van zijn genot dan een beschadiging (zoals hinder).321 Bekendheid 
van de derde met het contractuele belang is niet vereist, omdat het niet afwijkt van het 
eigenaars belang. 

D e andere zijde van he t vraagstuk v o r m e n de reeds g e n o e m d e gevallen van le iding

schade en daa rmee vergelijkbare gevallen (kabelschade, schade aan he t spoorwegnet , 

te lefoonnet e t c ) . In die gevallen kan m e n tegen he t aanvaarden van aansprakelijk

heid het bezwaar aanvoeren dat in he t Engelse recht bestaat tegen aansprakel i jkheid 

voor zuivere ve rmogensschade : de o m v a n g van deze aansprakel i jkheid is o n b eh ee r s 

baar. 

Het is de onbeheersbaarheid en niet de omvang van het aantal schadeclaims dat de kern van 
dit bezwaar uitmaakt.322 In gevallen van productenaansprakelijkheid en milieu-aanspra-
kelijkheid kunnen ook grote aantallen claims ontstaan, maar het fysieke causaal verband 
vormt daar doorgaans - even afgezien van bewijsmoeilijkheden - een natuurlijke grens 
tussen de gevallen waarin men wel en die waarin men geen recht op schadevergoeding 
moet erkennen. Daarbij komt dan de mogelijkheid om juridische voorzieningen tegen 
dergelijke gebruiksdervingsschade te treffen, nu de schade in een juridische relatie (tot de 
rechthebbende op de zaak) ontstaat. Wie een contractueel risico op zich neemt, moet niet 
zeuren als het zich verwezenlijkt, zo zou men dit argument kunnen samenvatten.323 

Bloembergen noemt nog enkele andere argumenten tegen het aanvaarden van claims 
als in de hoofdtekst bedoeld: het is wegens de daarmee verbonden kosten en moeite 
onwenselijk dat het aantal schadeclaims wordt uitgebreid; de claims van de indirect getrof
fenen kunnen in de weg staan aan vergoeding van de schade aan de rechtstreeks getroffenen 
en de aansprakelijke persoon zal veelal onevenredig zwaar worden belast.324 Deze argumen
ten veronderstellen echter reeds dat de indirecte schade minder vergoedingswaardig is dan 
de directe schade. 

D e oploss ing lijkt eenvoudig : beslissend is of de r e c h t h e b b e n d e op de zaak het 

gebru ik ervan heeft afgestaan aan de contractueel be l anghebbende (dan heeft laatst

g e n o e m d e aanspraak op ve rgoed ing wegens gebruiksderving) , dan wel o f de r ech t 

h e b b e n d e deze zaak zelf gebruik t bij de u i t v o e r i n g v a n een verb in tenis die hij j egens 

de cont rac tueel b e l a n g h e b b e n d e heeft (dan heeft l aa t s tgenoemde geen aanspraak op 

schadevergoeding) . 3 2 5 Bij nadere b e s c h o u w i n g blijkt evenwel dat dit c r i t e r ium niet 

321. De Grooth, De bescherming van rechten uit overeenkomsten (1935), p. 159 e.V.; Vorstman, 
Onrechtmatige daden (diss. 1939), p. 56 e.V.; Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), p. 275 
nt. 2; R.A. Salomons, Mon. Nieuw BW B-38 (1993), nr. 21 en Asser-Abas 5-II (supplement 
1997), nr. 36 e.v. 

322. Markesinis, The (German) Law of Torts (1997), p. 43. 
323. Zie voor Belgische varianten op die gedachte Dirix, Obligatoire verhoudingen (1984), nr. 292 e.v. 
324. Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 169 en 193 e.v. 
325. Tot deze oplossing komt De Bie Leuveling Tjeenk, Gerechtigden lot schadevergoeding (diss. 

1997), p. 232 e.v. en lijken ook Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), i.h.b. nr. 171 en 
193 en R.A. Salomons, Mon. Nieuw BW B-38 (1993), nr. 22 te komen. 
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voldoet , o m d a t n ie t duidel i jk is w a a r o m er in gevallen van he t eerste type wel ver

plaatsing van schade zou zijn en in gevallen van he t tweede type niet. 

Gebru B.V exploiteert een raffinaderij. De aanvoer van de olie geschiedt door een pijplei
ding die van de aanlegplaats van de olietankers naar de raffinaderij loopt. Een derde bescha
digt deze leiding, waardoor de olietoevoer wordt onderbroken en Gebru schade lijdt. Kan 
men nu volhouden dat dit verplaatste schade is in het geval dat Gebru de leiding huurt van 
Explo B.V, de eigenaar van de leiding, en dat dit geen verplaatste schade is indien Explo 
zich jegens Gebru heeft verbonden de olie via de leiding aan te leveren, onder uitsluiting 
van haar aansprakelijkheid voor onderbreking in de levering door toedoen van derden?326 

Het eigenaarsbelang van Explo omvat de mogelijkheid de zaak ten behoeve van derden te 
gebruiken. Zou Explo voor de gevolgen van de gebruiksdervingjegens Gebru aansprakelijk 
zijn, dan zou zij deze schade op de derde kunnen verhalen. Onthoudt men Gebru deze 
mogelijkheid in het geval dat Explo zich heeft vrijgetekend, dan profiteert de derde van de 
omstandigheid dat het exoneratiebeding de schade voor rekening van Gebru brengt. Het 
gebruiksbelang van Gebru is in beide gevallen gelijk. 

Voorts zal een cont rac tueel be l anghebbende in de gevallen van he t tweede type 

( indirect gebruiksbelang) - zelfs naar de strikte regels van he t Engelse rech t - vaak 

vergoeding k u n n e n v o r d e r e n van letsel- en zaakschade die hij d o o r een s tor ing in 

het gebruik lijdt. 

Een bekend voorbeeld is de zaak Engelse zaak Spartan Steel.227 Daarin beschadigde een 
graafmachine de kabel waarmee het energiebedrijf een staalfabriek vanuit haar krachtstation 
van stroom voorzag. Als gevolg daarvan kon de fabriek haar oven met meer verwarmen. Zij 
moest het staal dat zich reeds in de oven bevond met zuurstof warm houden en laten 
weglopen om schade aan de oven te voorkomen. De eigenaar van de fabriek kreeg de 
verminderde waarde van dit staal (inclusief gederfde winst) vergoed, maar niet de winst die 
hij derfde doordat hij vier andere partijen staal niet had kunnen verwerken. Men kan echter 
moeilijk volhouden dat het (causale) verband tussen fout en schade voor de ene schade
soort directer is dan voor de andere. 

N i e t de wijze w a a r o p he t cont rac tue le be lang m e t de zaak is v e r b o n d e n , maar de 

aard van de schade geeft dus in de g e n o e m d e oploss ing de doorslag. H i e r v o o r bleek 

echter reeds dat m e n aan de aard van de schade naar N e d e r l a n d s recht niet als regel 

zodanig gewicht m a g t o e k e n n e n . Wel kan deze een factor zijn bij de toe reken ing 

naar redel i jkheid en bij de vraag of de over t reden n o r m he t ge schonden be lang 

beschermt . 

326. Casus ontleent aan de Australische zaak Caltex Oil (Australia) Pry v. The Dredge 'Willemstad' 
[(1976) 136 C.L.R. 529], behandeld in Clerk & Lindseil on Torts (1995), § 7-58 (A.M. Dugda-
le/A. Tettenborn); vergelijk Markesinis, The (German) Law of Torts (1997), p. 190. 

327. Spartan Steel and Alloys Ltd. v. Martin & Co. (Contractors) Ltd. [1972] 3 W.L.R. 502; [1972] 3 All 
E.R. 557. 
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144. De Hoge Raad heeft in twee arresten over schade aan een hoogspanningslei
ding (Spitfire)328 respectievelijk een aardgastransportleiding (Van Hees/Esbeek)329 

geoordeeld dat de contractueel belanghebbenden bij die leiding hun financiële 
schade konden verhalen op degene die voor de beschadiging verantwoordelijk was. 
Volgens de Raad strekt de verplichting om ten aanzien van de leiding de nodige 
zorgvuldigheid in acht te nemen mede ter bescherming van het belang van de 
afnemers van energie; dit wordt naar zijn oordeel niet anders door de enkele 
omstandigheid dat aldus voor hen die voor de gemaakte fout aansprakelijk zijn 'een 
grote uitgebreidheid van vergoedingsplichten' zou kunnen ontstaan. 

Interessant is wat de Raad in het arrest Van Hees/Esbeek opmerkte over de 
stelling van Van Hees (degene die de leiding had beschadigd) dat het hof in het 
kader van de causale toerekening van de schade zou hebben miskend dat de schade 
(mede) was veroorzaakt door de afhankelijkheid van de bedrijfsvoering van Esbeek 
van de voormelde gasvoorziening. De Raad overwoog: 

'dat deze afhankelijkheid echter niet aan de aansprakelijkheid van Van Hees c.s. in de weg 
staat, doch veeleer de onmiddellijkheid van het verband doet uitkomen, waarin de door 
Esbeek geleden schade met de door [de kraanmachinist van Van Hees] gemaakte fout staat; 
dat aan het onderdeel niet de - ook niet eerder naar voren gebrachte - stelling ten grondslag 
ligt dat deze afhankelijkheid van zo bijzondere aard was dat Esbeek tevoren maatregelen 
had moeten nemen ter voorkoming van schade als thans door hem is geleden'. 

145. Op grond van het voorgaande meen ik dat voor het antwoord op de vraag of 
een contractueel belanghebbende bij een zaak aanspraak kan maken op vergoeding 
van de indirecte zaakschade die hij als gevolg van de onrechtmatige beschadiging van 
die zaak lijdt, naar Nederlands recht niet beslissend is - en ook niet beslissend moet 
zijn - of het contractueel belang vervat is in een contractueel gebruiksrecht. Welis
waar zal men in dat geval doorgaans een aanspraak op schadevergoeding kunnen 
erkennen en zal dat daarbuiten slechts zelden het geval zijn, maar toch kunnen ook 
andersoortige belangen die aanspraak geven. 

De vraag of het recht een zeker contractueel belang beschermt tegen de aantas
ting van de zaak waarmee het verbonden is (de relativiteit) en de daarmee nauw 
samenhangende vraag of de schade van contractueel belanghebbenden toegerekend 
kan worden aan de fout van degene die voor de beschadiging verantwoordelijk is, zal 
men in hoofdzaak moeten beantwoorden aan de hand van de mate van verwijdering 
tussen het contractuele belang en het recht op de zaak. Als vuistregel zou men 
daarbij kunnen aannemen dat op vergoeding van zuivere vermogensschade slechts 
aanspraak kunnen maken degenen die in een directe contractuele relatie staan tot de 

328. HR 14 maart 1958, NJ 1961, 570. 
329. HR 1 juli 1977, NJ 1978, 84 m.nt. G.J. Scholten. 
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r e c h t h e b b e n d e op de zaak of - zo wil ik a a n n e m e n - tot degene die de zaak van de 

r ech thebbende in gebru ik heeft gekregen.3 3 0 

Het gaat dan om zogenaamde tweedegraadsschade van zuiver financiële aard. In het voor
beeld van de leidingschade is dat de schade van de afnemer van hetgeen door de leiding 
wordt aangevoerd. Schade van klanten van deze afnemer (derde graad) en van hun klanten 
(vierde graad) komt volgens deze regel niet voor vergoeding in aanmerking.331 

Voorts zal niet ieder tweedegraadsbe lang van een schuldeiser bij de zaken van zijn 

schuldenaar h e m in geval van zaaksbeschadiging een eigen recht op schadevergoe

ding geven. H e t be lang m o e t n a u w m e t de be t rokken zaak zijn ve rbonden . H o e 

meer he t lijkt op een eigen gebruiksbelang, h o e eerder dat he t geval is ( d e n k aan he t 

eerder gegeven voorbee ld van de ol iepi jpleiding naar een raffinaderij). D e gedachte 

van 'verplaatsing van schade ' - h ie r beter: verplaats ing van he t gebruiksbelang - is 

dan evenzeer van toepassing. 

Gevolgschade aan personen en zaken zal - zeker als deze in direct fysiek verband staat tot 
de fout - in de regel ook buiten de tweede graad voor vergoeding in aanmerking komen. 
Voor uitbreiding van de vergoedingsplicht is, zoals ik eerder verdedigde, eveneens aanlei
ding indien de derde de zaak opzettelijk beschadigt en daarbij de gevolgen voor belangheb
benden op de koop toe neemt. 

Voor aansprakelijkheid jegens een contractueel belanghebbende is niet vereist dat 
degene die de zaak beschadigt van het contractuele belang op de hoogte is. Het is voldoen
de dat hij zich mede met het oog op dergelijke belangen van de beschadiging had behoren 
te onthouden, anders gezegd: dat het gaat om een normaal belang bij de betrokken zaak. 
Heeft de derde kennis van een bijzonder gebruiksbelang, dan kan dat zijn respectplicht wel 
verzwaren. 

146. G e e n aanspraak op schadevergoeding bestaat ind ien de schade behoo r t tot he t 

a lgemeen maatschappel i jk risico. H e t is een vraag van beleid (policy) o n d e r welke 

oms tand igheden dat he t geval is.332 

Hierbij zullen, zoals bij de toerekening in het algemeen, belangrijke factoren zijn de aard 
van de schade, de te verwachten omvang daarvan en de last die deze voor de aansprakelijke 

330. Dit is de leer van de Hoge Raad volgens R.A. Salomons, Mon. Nieuw BWB-38 (1993), nr. 22. 
Zelf staat de auteur een meer beperkte benadering voor. Zie voorts Pari. Gesch. Boek 6 (1981), 
p. 340 e.V., i.h.b. p. 344; Onrechtmatige daad VIII (oud), nr. 270 (J.L. de Wijkerslooth); Schade
vergoeding, aant. 32 en 55 op art. 98 (R.J.B. Boonekamp); Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 424 
e.v. en Spier, Preadvies NJV 1996, p. 310 e.v. 

331. Zo ook The Limits of Expanding Liability (J. Spier, ed.) [1998], p. 39 (W.V.H. Rogers), met 
rechtsvergelijkende gegevens, en p. 159 e.v. (J. Spier). 

332. Zie over deze kwestie (uit de overvloedige literatuur) Stapleton, Duty of Care and Economie 
Loss (1991), p. 249-297; Kottenhagen, Over bris de cables, kabelbruchfàlle en cable cases 
(1992), p. 669 e.v.; Markesinis, 77K (German) Law of Torts (1997), p. 47 en 192 en The Limits of 
Expanding Liability (J. Spier, ed.) [1998], p. 64 e.v. (J. Sinde Monteiro). 
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persoon zou betekenen, alsmede de verwijtbaarheid van het handelen en de vraag of van de 
gelaedeerden mocht worden verwacht dat zij (feitelijke of juridische) voorzorgsmaatregelen 
tegen deze schade zouden nemen. Zo zal als iemand door onzorgvuldig graven een tele
foonkabel beschadigt en daardoor het telefoonverkeer stoort, de schade gelegen in het 
mislopen van handelstransacties niet voor vergoeding in aanmerking komen. Daaraan doet 
niet af dat het hier gaat om tweedegraadsschade. Irrelevant acht ik ook of het contractuele 
belang al dan niet in een gebruiksrecht op de kabel is vervat. Ik laat buiten beschouwing of 
de Hoge Raad in zijn leidingschade-arresten deze uitzondering wellicht ten onrechte niet 
van toepassing heeft geacht.333 

Mogelijk komt voor vergoeding in de gegeven casus wel in aanmerking de schade die 
iemand lijdt doordat de telefoonstoring tot gevolg heeft dat een ambulance niet tijdig bij 
zijn ziektegeval kan worden geroepen, waardoor hij blijvend letsel oploopt (een voorbeeld 
waarin de letselschade met in fysiek causaal verband staat met de beschadiging). 

De gedachte van het algemeen maatschappelijk risico kan mijns inziens bij uitzonde
ring ook in de weg staan aan een vordering tot vergoeding van bepaalde vormen van schade 
van de eigenaar van de zaak. Zo zal het Rijk, als eigenaar van een openbare weg, indien een 
te zwaar beladen vrachtwagen op die weg kantelt, wel vergoeding kunnen vorderen van de 
kosten van het herstel van het wegdek, maar niet van de schade veroorzaakt doordat een 
ambtenaar in de file komt te staan en een belangrijke afspraak mist. Deze laatste vorm van 
schade verschilt niet genoeg van die van het publiek in het algemeen.334 Het heeft daarom 
geen zin leidingbelanghebbenden mede-eigenaar van de leiding te maken. 

3.3.3.4 S a m e n v a t t i n g : z a a k s c h a d e 

147. Ik vat de resul ta ten van he t voorgaande samen. Geb leken is dat he t recht c o n 

tractuele be langen tegen beschadiging van een zaak beschermt . O o k in di t opzicht 

d ienen d e r d e n een ove reenkoms t te respecteren. Deze respectpl icht h o u d t geen 

extra bepe rk ing van h u n vrijheid in waar het gaat o m verplaatste schade. D e cont rac

tueel b e l a n g h e b b e n d e schui l t dan o n d e r de paraplu van he t eigenaarsbelang. D o o r 

gaans zal het daarbij gaan o m directe zaakschade. Als het gebruiksbelang van de 

eigenaar is overgegaan naar de be l anghebbende , kan ook indirecte zaakschade (weer

kaatsingsschade) o n d e r de paraplu van he t e igenaarsbelang schui len. 

D e respectpl icht h o u d t wel een extra bepe rk ing van de vr i jheid van de rden in 

indien een cont rac tueel be l anghebbende recht heeft o p ve rgoed ing van indirecte 

zaakschade z o n d e r dat sprake is van verplaats ing van he t gebruiksbelang. "weliswaar 

h o u d t zijn aanspraak o o k dan verband m e t he t gegeven dat de de rde (het object van) 

een r ech t heeft ge schonden dat deze toch al niet m o c h t aantasten (een zaak van de 

wederpar t i j ) , maa r he t recht op schadevergoeding van de cont rac tueel be l angheb

b e n d e vergroot wel de o m v a n g van de aansprakeli jkheid. D i t is slechts in beperkte 

mate aanvaardbaar. 

333. Dit menen de hiervoor (nr. 143) aangehaalde aanhangers van de opvatting dat tweedegraads
schade niet voor vergoeding in aanmerking moet komen. 

334. Vergelijk Bloembergen, Schadevergoeding (diss. 1965), nr. 58 en 197; Dirix, Obligatoire verhou
dingen (1984), nr. 299 nt. 62 en Clerk & Lindseil on Torts (1995), § 18-91 (R.A. Buckley). 
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Voor de verhouding tussen overeenkomst en derde is wezenlijk het gegeven dat een 
contractueel belang bij een zaak van een ander voor bescherming in aanmerking 
komt. Heeft men dit uitgangspunt eenmaal aanvaard, dan zal men de vraag of een 
contractueel belanghebbende in een gegeven geval aanspraak kan maken op schade
vergoeding moeten beantwoorden aan de hand van factoren (zoals het verband 
tussen belang en beschadiging) die in het algemeen in het schadevergoedingsrecht 
beslissend zijn. Men heeft het terrein van de derdenwerking dan verlaten. 

In dit verband wijs ik erop dat ook een niet-contractueel (of semi-contractueel) belang bij 
een zaak iemand aanspraak kan geven op schadevergoeding bij zaaksbeschadiging. Als A bij 
zijn vertrek naar het buitenland zijn vriend V toestemming geeft zijn auto vier weken lang 
te gebruiken, en de onoplettende O de auto aanrijdt, zal V mijns inziens de schade die hij 
lijdt doordat hij tijdens de reparatie een andere auto moet huren, ten laste van O mogen 
brengen. Hoewel hier tussen V en A van een vriendendienst sprake is, is er toch verplaat
sing van schade. Voorts zal de rechthebbende op een beschadigde zaak in de regel ook 
vergoeding kunnen vorderen van de schade die zijn naaste familie- of gezinsleden door 
gebruiksderving lijden.335 Een contract blijkt zo slechts een van de wegen te zijn waarlangs 
een belang met een zaak kan zijn verbonden. 

3.3.4 Overige gevallen van verhoudingsschade 
148. Hiervoor besprak ik gevallen waarin verhoudingsschade ontstond doordat het 
belang van de ene partij bij een verbintenis nauw verbonden was met de persoon of 
een zaak van de andere partij. Het is ook mogelijk dat verhoudingsschade ontstaat 
als de belangen van beide partijen op andere wijze nauw met elkaar zijn verbonden. 

Een voorbeeld hiervan is de situatie dat A haar verplichtingen jegens haar 
wederpartij B niet nakomt en daardoor de belangen schaadt van een derde C, die 
weer tot B in een contractuele relatie staat. Vanuit het perspectief van deze paragraaf 
is A dan de derde die het belang van partij C bij zijn overeenkomst met B schaadt. 

Degens heeft zich verbonden tot het leveren van isolatiemateriaal aan Atiba. Hij pleegt 
wanprestatie, waardoor Atiba duurder vervangingsmateriaal moet aanschaffen. De kosten 
daarvan komen grotendeels voor rekening van de Staat, die aan Atiba werkzaamheden heeft 
opgedragen. De Staat kan Degens aansprakelijk houden uit onrechtmatige daad. 

Op dezelfde wijze kan men gevallen bezien waarin A, die in relatie staat tot de partij 
bij een verbintenis B, maar niet tot diens wederpartij C, een fout maakt in de uitoe
fening van zijn beroep of bedrijf, waarbij hij de belangen van C schaadt. 

Van de vele mogelijke gevallen noem ik er enkele. De fout kan tot gevolg hebben dat C een 
vorderingsrecht moeilijker of zelfs in het geheel niet meer geldend kan maken. Zo kan een 
bank een bedrag dat zij ten gunste van C onder zich houdt aan de verkeerde uitbetalen, een 
advocaat verzuimen tijdig een ten nadele van C lopende verjaring te stuiten en een notaris 

335. Bloembergen, Schadevtrgoeding (diss. 1965), nr. 57 en 173. 
336. HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Atiba; Staat/Degens). 
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vergeten na te gaan of de echtgenote van iemand die zich jegens C borg stelt haar toestem
ming geeft.337 De fout kan ook tot gevolg hebben dat C aan zijn wederpartij B meer betaalt 
dan nodig is, bijvoorbeeld indien A de schade waarvoor C jegens B na een auto-ongeval 
aansprakelijk is verkeerd taxeert. Voorts kan de fout tot gevolg hebben dat B afziet van de 
overeenkomst met C, zoals indien een bouwkundige in verband met een ontbindende 
voorwaarde in opdracht van koper B advies uitbrengt over de staat van de woning van 
verkoper C en deze ten onrechte als bouwvallig bestempelt. 

De vraag of de benadeelde partij (C) degene die de fout maakte (A) uit onrechtmati
ge daad aansprakelijk kan houden, zal echter doorgaans te herleiden zijn tot de vraag 
of A bij de uitvoering van zijn overeenkomst met B mede het belang van C in het 
oog diende te houden. De beschreven gevallen laten zich daarom beter van de 
andere kant benaderen: het gaat niet zozeer om de plicht van A om als derde het 
verbintenisrechtelijke belang van partij C te respecteren, maar om de vraag of A, als 
partij bij de overeenkomst met B, rekening moet houden met de belangen van een 
derde (C). Dat vraagstuk is het onderwerp van hoofdstuk 6. 

3.4 Het onrechtmatig veroorzaken van niet-nakoming 

3.4.1 Inleiding 
149. Een derde die (mede) veroorzaakt dat een partij bij een verbintenis de door 
haar verschuldigde prestatie niet of niet behoorlijk verricht, kan daardoor onrecht
matig handelen jegens de wederpartij van deze partij. Men kan daarbij onderscheid 
maken tussen gevallen waarin het er niet toe doet of de tekortkoming in de nako
ming voor de partij wanprestatie dan wel overmacht oplevert en gevallen waarin het 
er juist om gaat dat de derde (mede) verantwoordelijk is voor handelen dat de partij 
als wanprestatie toerekenbaar is. 

150. Als een derde er (mede) verantwoordelijk voor is dat een partij haar ver
plichtingen jegens haar wederpartij niet kan nakomen, doet voor zijn aansprakelijk
heid soms met terzake of zijn optreden voor de betrokken partij overmacht oplevert 
dan wel meebrengt dat zij jegens haar wederpartij wanprestatie pleegt. 

Zo kan een derde die verantwoordelijk is voor stakingen en blokkades die een partij bij een 
verbintenis (bijvoorbeeld een onderneming van openbaar busvervoer) treffen, mede on
rechtmatig handelen jegens de wederpartij die de staking of de blokkade in haar belangen 
schaadt (zoals een reiziger) en zelfs jegens een verder verwijderde belanghebbende (de 
werkgever van de reiziger),338 ongeacht of de staking of blokkade voor de betrokken partij 

337. Onrechtmatige daad II (oud), nr. 152 (Bloembergen); Schadevergoeding, aant. 125 op art. 6:96 
(S.D. Lindenbergh); Bloembergen, Schadevergoeding (diss 1965), p. 312 noot 3 en HR 4 okto
ber 1996, NJ 1997, 594 m.nt. W.M. Kleijn (Van Stiphout/Notaris S.). 

338. Zie bijvoorbeeld HR 21 maart 1997, NJ 1997, 437 (FNV/VSN); zie voorts Onrechtmatige daad 
VIII. 1, aant. 11 e.v. en Onrechtmatige daad Vlll (oud), nr. 310 e.v. (beide G.E. van Maanen). 
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overmacht oplevert. Naar Engelse recht horen dergelijke gevallen, evenals die van het 
uitlokken van wanprestatie, tot de tort of procuring a breach of contract. 

Dergelijke gevallen zijn nauw verwant aan de in nr. 122 behandelde gevallen van 
directe schending van een verbintenisrechtelijke belang. De aanwezigheid van de 
partij tegen wie de derde optreedt, breidt deze gevallen alleen met een feitelijk ele
ment uit: juist omdat niet terzake doet of de partij al dan niet wanpresteert, voegt 
het gegeven dat de derde veroorzaakt dat die partij haar verplichtingen niet nakomt 
in normatief opzicht niets toe aan het gegeven dat hij door zijn optreden de verbin
tenisrechtelijke belangen van de wederpartij schaadt. 

Als D het bedrijf van P blokkeert, zodat P geen goederen aan haar wederpartij W kan 
leveren, staat ter beslissing of D met zijn blokkade onrechtmatig jegens W handelt door 
haar belangen te schaden. In beginsel is daarbij niet relevant of de blokkade in de verhou
ding tussen P en W voor risico van P komt (P pleegt wanprestatie) of voor risico van W (de 
blokkade is overmacht voor P). D staat immers buiten de risico-verdeling tussen P en W. 
Hooguit kan men zeggen dat indien D weet dat zijn blokkade voor risico van W komt, zijn 
optreden eerder jegens W onrechtmatig zal zijn, omdat hij met zijn tegen P gerichte actie 
vooral W treft. 

In een moeizamer verhouding tot het contractuele relativiteitsbeginsel staan gevallen 
waarin aan de aansprakelijkheid van een derde juist ten grondslag wordt gelegd dat 
hij er medeverantwoordelijk voor is dat een partij jegens haar wederpartij wanpres
tatie pleegt. 

151. Als een partij bij een verbintenis wanprestatie pleegt, is dat in de regel een zaak 
tussen haar en haar wederpartij. Soms zal de wederpartij haar verbintenisrechtelijke 
belangen echter slechts voldoende kunnen beschermen indien zij niet alleen de 
wanpresterende partij kan aanspreken, maar ook een derde die bij de wanprestatie is 
betrokken. De oorzaak daarvan kan zijn dat de wanpresterende partij zich verborgen 
weet te houden - dit komt voor bij inbreuken op gesloten verkooporganisaties341 -
of dat zij voor de schade onvoldoende verhaal biedt. Ook is mogelijk dat de gevol
gen van de wanprestatie zich beter ongedaan laten maken door daarbij de derde in te 
schakelen. 

Als een werknemer bedrijfsgeheimen aan een journalist openbaart, zal hij geen verhaal 
bieden voor de schade die zijn werkgever als gevolg van de publicatie daarvan zal lijden. 
Bovendien zal de werkgever liever zien dat publicatie achterwege blijft. 

339. Clerk & Lindseti on Torts (1995 en 1997), § 23-09 e.v. (Lord Wedderbum of Charlton). 
340. Bregstein, De aansprakelijkheid van den z.g. derde-medeplichtige aan contractbreuk (1935), 

p. 315. 
341. A-G Mok in zijn conclusie (nr. 3.2) voor HR 8 december 1989, NJ 1990, 217 (Scheerders/Van 

Hoek). 
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152. De wederpartij zal een vordering tegen de bij de wanprestatie betrokken derde 
moeten baseren op een onrechtmatige daad, bestaande uit het schenden van de 
respectplicht die derden jegens de met de nakoming van de verbintenis verbonden 
belangen van partijen in acht hebben te nemen. In het navolgende zal ik bezien hoe 
ver de respectplicht zich in dit opzicht uitstrekt. 

Tot uitgangspunt bij mijn beschouwingen dient de vaste jurisprudentie van de 
Hoge Raad dat het handelen met iemand van wie men weet dat deze door dat han
delen een (contractuele) verbintenis ten opzichte van een ander schendt, op zichzelf 
jegens deze ander niet rechtens ongeoorloofd is. Slechts onder omstandigheden 
levert dergelijk handelen een onrechtmatige daad op. De Raad baseert deze recht
spraak op twee pijlers: het beginsel van art 1376 oud-BW en - vooral - de vrijheid 
van handel en bedrijf342 

153. Hierna zal ik bezien hoe de respectplicht zich tot verhoudt tot de pijlers van de 
rechtspraak van de Hoge Raad: het contractuele relativiteitsbeginsel en de vrijheid 
van handel en bedrijf (§ 3.4.3). In verband daarmee bespreek ik de onrechtmatig
heid van het uitlokken en bevorderen van wanprestatie (§ 3.4.4), schets ik vervol
gens de 'bijkomende' omstandigheden die het profiteren of gebruik maken van 
wanprestatie onrechtmatig doen zijn (§ 3.4.5) en maak ik enige opmerkingen over 
de drie typen gevallen waarin de kwestie van de onrechtmatigheid van het gebruik 
maken van wanprestatie veelvuldig is gerezen: de dubbele verkoop, het doorbreken 
van een kettingbeding en de inbreuk op een gesloten verkooporganisatie (§ 3.4.6). 

Tussen dejermen 'profiteren' en 'gebruik maken' van wanprestatie bestaat geen verschil in 
betekenis.343 Dat een derde van wanprestatie 'profiteert' betekent dus niet dat hij, juist 
doordat hij gebruik maakt van wanprestatie, een bijzonder voordeel geniet.344 Het genieten 
van bijzonder voordeel is een bijkomend element dat kan bijdragen tot de onrechtmatig
heid van het 'profiteren' of'gebruikmaken' (zie hierna). 

342. HR 10 november 1995, NJ 1996, 270 m.nt. P.A. Stein (Luttikhuizen/Van Mourik's Huizen 
Mij.); HR 30 juni 1995, NJ 1995, 693 m.nt. P. van Schilfgaarde (G-rekening); HR 28 oktober 
1994, NJ 1995, 140 (Skin Lift); HR 1 november 1991, NJ 1992, 423 (Cacharel/Geparo) en 424 
(Cacharel/Trade Max); HR 8 december 1989, NJ 1990, 217 (Scheerders/Van Hoek)- HR 17 
mei 1985, NJ 1986, 760 m.nt. C.J.H. Brunner en W.M. Kleijn (Curaçao/Boyé); zie reeds HR 
12 januari 1962, NJ 1962, 246 m.nt. LJ. Hymans van den Bergh (Nibeja/Grundig)- HR 23 
december 1955, NJ 1956, 54 (Staal/De Ranitz q.q.); zie over deze rechtspraak conclusie A-G 
Bakels (onder 3.13 e.v.) voor HR 6 november 1998, NJ 1999, 132 (Sassen/Kluwer)- Asser-
Hartkamp 4-III (1998) nr. 11, 48 en 51b en Onrechtmatige daad III (oud), nr. 29 e.V. (G.E. van 
Maanen); VI (oud), nr. 75 e.v. (Martens) en IV, aant. 226 e.v. (Van Nispen). 

343. Noot G.J. Scholten (onder 1) onder HR 18 december 1964, NJ 1965, 171 (Douwe Eg-
berts/Tromp). 

344. Deze terminologie verdedigde A-G Franx in zijn conclusie voor HR 27 januari 1989 NI 
1990, 89 m.nt. C.J.H. Brunner (Verboom/Staat). 
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Een uitvoerig overzicht van de relevante omstandigheden zal de lezer in het navol
gende niet aantreffen. Gelet op de uitvoerige beschouwingen die hieraan in het los
bladige werk Onrechtmatige Daad zijn gewijd,345 was het vervaardigen en afdrukken 
daarvan zinloos. 

Voorafgaande aan mijn analyse besteed ik aandacht aan de 19e-eeuwse recht
spraak over de hier behandelde kwestie (§ 3.4.2). De al dan niet 'enge' onrechtma-
tigheidsleer van de Hoge Raad blijkt daarover namelijk licht misverstand te wekken. 
Deze historische beschouwing vervult geen functie in mijn analyse, zodat de lezer 
die niet geïnteresseerd is in de rechtsontwikkeling vóór 1919 haar met een gerust 
hart kan overslaan. 

3.4.2 D e rechtspraak van 1838-1919 
154. In de rechtspraak van 1838 tot 1919 heb ik slechts weinig uitspraken aangetrof
fen waarin de eiser trachtte zijn contractuele rechten of belangen tegen aantasting 
door een derde te beschermen met een vordering uit onrechtmatige daad. 

Buiten beschouwing laat ik hierbij de uitspraken waarin een huurder of pachter optrad 
tegen een derde die hem stoorde in het genot van zijn recht, of waarin een huurder of 
pachter vergoeding vorderde van schade die een derde had toegebracht aan het gehuurde.346 

De bijzondere regeling van het huurrecht en het pachtrecht in de wet en de aparte status 
van deze rechten - soms beschouwd als subjectieve rechten en zelfs als zakelijke rechten -
brengt mee dat deze uitspraken geen algemene betekenis hebben. Zie over de positie van 
huurder en pachter hiervoor nr. 136. 

Men kan dit slechts gedeeltelijk verklaren door te verwijzen naar het enge onrecht-
matigheidsbegrip dat de Hoge Raad tot zijn arrest van 31 januari 1919 (Lmden-
baum/Cohen)347 hanteerde, te weten dat slechts het handelen in strijd met een wet
telijke plicht of het aantasten van een subjectief recht onrechtmatigheid opleverde.348 

Op zichzelf is juist dat in die leer het aantasten van een contractueel recht in de 
meeste gevallen niet onrechtmatig was: er bestond in het algemeen geen wettelijke 
plicht om zich van een dergelijke aantasting te onthouden en relatieve rechten 
rekende men niet tot de beschermde categorie van de subjectieve rechten. Van 
Maanen heeft in zijn proefschrift echter uiteengezet dat de Hoge Raad op zijn 
vroegst in 1883 - en wellicht zelfs pas in 1905, zie hierna - tot dit enge onrecht-

345. Onrechtmatige daad III (oud), nr. 29 e.v. (G.E. van Maanen); VI (oud), nr. 75 e.v. (Martens) en 
IV, aant. 231 e.v. en 262 e.v. (Van Nispen). 

346. HR 9 december 1881, W. 4781 (1882) (Van Beurden/Staat); HR 26jum 1891, W. 6059 (1891) 
(Hol/Rink); Rb. Tiel 26 januari 1906, W. 8512 (1907) en Hof Arnhem 12 juni 1907, W. 8599 
(1907). 

347. NJ 1919, p. 161; W. 10365 (1919) m.nt. Molengraaff, met verbetering in W. 10368 (1919). 
348. Zo bijvoorbeeld Bregstein, De aansprakelijkheid van den z.g. derde-medeplichtige aan con

tractbreuk (1935), p. 317. 
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matigheidsbegrip is overgegaan.349 Vóór 1883 leerde de rechtspraak veelal dat 
art. 1401 oud-BW zag op schade ontstaan door onbevoegd handelen, door handelen 
zonder recht, terwijl zij schade veroorzaakt door nalatig of onvoorzichtig gedrag op 
grond van art. 1402 oud-BW zonder beperkingen voor vergoeding in aanmerking 
liet komen. Voor de periode 1838-1883 dient men dus een andere verklaring te 
vinden. 

Het meest aannemelijk lijkt mij dat aan vorderingen tegen derden ter bescher
ming van contractuele belangen nog weinig behoefte bestond. Een belangrijke aan
wijzing daarvoor is dat ik zelfs geen uitspraken heb gevonden waarin een dergelijke 
vordering werd afgewezen, terwijl niet voor de hand ligt dat men juist deze uitspra
ken niet zou hebben gepubliceerd. Waarschijnlijk is de late industrialisatie van 
Nederland de oorzaak van het ontbreken van deze behoefte: met de opkomst van de 
industrie aan het einde van de 19e eeuw neemt het aantal (gepubliceerde) uitspraken 
over deze materie sterk toe350 Men moet daarbij bedenken dat de overgang van 
contractuele verplichtingen met onroerend goed, waaraan blijkens de in hoofdstuk 5 
behandelde jurisprudentie wel behoefte bestond, tot 1905 was verzekerd door de in 
diezelfde jurisprudentie aanvaarde leer van de kwalitatieve overgang van rechten en 
verplichtingen. Zodoende deed het casustype 'aansprakelijkheid van een rechtsop
volger wegens het onrechtmatig schenden van een kettingbeding' zich niet voor. 

In de periode 1838-1883 trof ik slechts één uitspraak aan waarin betrokkenheid van een 
derde bij wanprestatie aan de orde kwam. Het betreft hier Hoge Raad 24 februari 1854, 
W. 1520 (1854), waarin het ging om werknemers die in strijd met hun arbeidscontract bij 
een nieuwe werkgever in dienst waren getreden en daardoor een contractuele boete hadden 
verbeurd. Voor deze boete was de nieuwe werkgever volgens de Hoge Raad niet aanspra
kelijk. De Raad overwoog dat weliswaar volgens art. 12 van de wet van 22 germinal van het 
jaar XI (12 april 1803) niemand een werkman mag aannemen die niet in het bezit is van een 
bewijs van ontslag van zijn vorige meester, en dat bij overtreding daarvan de nieuwe mees
ter jegens de vorige tot vergoeding van kosten, schade en interessen gehouden is, maar dat 
in dit geval een actie op grond van dat artikel niet was ingesteld. 

Het genoemde art. 12 van de wet van 22 germinal van het jaar XI luidde, in de Neder
landse vertaling: 

'Niemand zal, onder dezelfde straffen [verbeurte van schade en interessen, volgens art. 11] 
eenen werkman mogen aannemen, ten zij hij houder is van een boekje, waarin het getuig
schrift staat van voldoening aan zijne verbintenissen, door den genen afgegeven, wien hij 
verlaat.'351 

349. HR 6 april 1883, W. 4901 (1883) (Elzer/De Gavere) en HR 29 juni 1883, W. 4921 (1883) 
(Opengelaten kuil). Zie Van Maanen, Onrechtmatige daad (diss.1986), p. 121 e.v. 

350. Ik volg hiermee Van Maanen, Onrechtmatige daad (diss. 1986), p. 135 e.v. 
351. Verzameling van Fransche wetten, die bij onderscheidene decreten van zijne majesteit den Keizer en Ko

ning, in de Hollandsche en andere vereenigde deparlenenten [departementen] verbindende verklaard zijn. 
Deel 5, Amsterdam 1812 (tweetalige Frans/Nederlandse uitgave). 
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In de memorie van toelichting op art. 2 van het ontwerp-Drucker tot wijziging en aanvul
ling van de regeling van de arbeidsovereenkomst in het BW staat over de wet van 22 germi
nal XI te lezen dat het daarin vervatte stelsel van arbeidsboekjes of livretten ten onzent nooit 
wortel heeft geschoten: de bepalingen van de wet daaromtrent zouden, zo zij in Nederland 
al kracht van wet zouden hebben gehad, in ieder geval niet zijn nageleefd.352 Voor de 
volledigheid merk ik op dat de wet van 22 germinal XI wel toepassing vond in het merken
recht; de betrokken bepalingen (art. 16-18) werden bij de invoering van de Merkenwet in 
1880 afgeschaft.353 

Meer uitspraken over het in dienst nemen van aan anderen verbonden werknemers 
heb ik niet gevonden; dat is opmerkelijk, nu dit zowel in Frankrijk als in Engeland in het 
midden van de 19e eeuw reeds een belangrijke kwestie was, die in Frankrijk zelfs herhaalde 
malen tot wetgeving aanleiding gaf. 54 

Om een tijdsbeeld te krijgen heb ik ook uitspraken gezocht over andere vormen van 
het schenden van financieel-economische belangen. Ik vond in de periode 1838-1883 twee 
zaken waarin de houder van een concessie voor een vervoersdienst zich keerde tegen 
iemand die zonder concessie vervoerde.355 In de eerste zaak achtte de rechtbank het optre
den van de ander in strijd met de wet (want met de concessie), maar oordeelde zij dat 
causaal verband ontbrak omdat uiteindelijk de keuze van de klanten de schade veroorzaakte. 
In de tweede zaak wees de rechtbank de vordering af op grond van - wat zou gaan he
ten356 - het relativiteitsvereiste: de concessie diende slechts het algemeen belang. 

155. Een j u r i d i s che verklar ing voor he t vrijwel geheel on tb reken van rechtspraak 

over be t rokkenhe id bij wanpres ta t ie zou k u n n e n zijn dat het daarbij niet gaat o m 

schade die is veroorzaakt d o o r nalatigheid o f onvoorz ich t ighe id , maa r o m schade 

veroorzaakt d o o r bewus t hande len . Toepassing van he t vóór 1883 r u i m opgevatte 

art. 1402 o u d - B W was dus nie t mogelijk.337 Een andere mogeli jke j u r id i sche verkla

r ing is dat rechters u i tg ingen van een fysiek causaliteitsbegip, zodat zij schade ver

oorzaakt d o o r ui tgelokte wanpres ta t ie niet aan de u i t lokker z o u d e n h e b b e n k u n n e n 

toerekenen. 

352. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, geschiedenis der Wet van den 13denjuli 1907 (Staatsblad 
no. 193) (...), Verzameling van Ontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen, enz., 
bijeengebracht en gerangschikt door -. Deel 1, 's-Gravenhage 1907, p. 337-338. 

353. Art. 15 van de wet van 25 mei 1880 houdende bepalingen op de handels- en fabrieksmerken, 
Stb. 1880, 85. 

354. Hugueney, Responsabilité civile du Tiers complice (diss. 1910), p. 89 e.V.; Weil, La Relativité des 
Conventions (1939), nr. 232; Clerk & Lindseil on Torts (1995 en 1997), § 23-09 (Lord Wedder-
burn of Charlton), onder verwijzing naar de uitspraak Lumley v. Gye [(1853) 2 E. & B. 216]; 
Drucker, Onrechtmatige daad (diss. 1912), p. 133 e.v. (ook over het Duitse recht); Levenbach, 
Onrechtmatige daad en werkstaking (1935), nr. 13 e.v. en Vorstman, Onrechtmatige daden (diss. 
1939), p. 26 e.v. 

355. Rb. 's-Gravenhage 28 december 1855, W. 1712 (1856) en Rb. Maastricht 13 oktober 1870, 
W. 3285 (1871). 

356. Vergelijk Lankhorst, De relativiteit van de onrechtmatige daad (diss. 1992), p. 14. 
357. Zo in verband met onrechtmatige concurrentie in het algemeen Van Maanen, De Zutphense 

juffrouw (1995), p. 30. 
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Vergelijk Rb. Gorinchem 2 mei 1876, W. 3986 (1876), waarin het ging om iemand die het 
viswater van een ander had verhuurd. De rechtbank achtte het verhuren niet onrechtmatig, 
omdat niet door de verhuur, maar slechts door het vissen schade kon ontstaan. Het 
fysieke causaliteitsbegrip waarvan deze uitspraak blijk geeft, was echter niet algemeen 
aanvaard. 3 

O m d a t o o k afwijzende rechtspraak ontbreekt , k u n n e n deze ju r id i sche verklar ingen, 

zoals ik reeds o p m e r k t e , hoogu i t van b i j komende betekenis zijn. 

156. H e t is n ie t zeker of de H o g e Raad tussen 1883 en 1905 zijn h ie rvoor weergege

ven strikte onrech tmat ighe idsbegr ip al han teerde . 

Onduidelijk is de betekenis van HR 4 mei 1900, W. 7448 (1900). De casus in deze zaak was 
als volgt. De directeur van de Maatschappij Suriname heeft aan de werklieden van een 
zekere Farren met succes opdracht gegeven om hun werkzaamheden te staken omdat zij 
naar zijn mening op het terrein van de Maatschappij werkzaam waren, hetgeen echter niet 
het geval was. Farren spreekt de maatschappij aan tot schadevergoeding. De Hoge Raad 
overweegt: 

'dat thans vaststaat, dat de bedoelde plaats behoorde tot het terrein van [Farren]; dat hieruit 
volgt, dat [Farren], daar doende werken, was in de rechtmatige uitoefening eener haar 
toekomende bevoegdheid en dat de directeur der [maatschappij], daar verschijnende en de 
voortzetting van het werk verhinderende eene onrechtmatige daad pleegde'. 

Mijns inziens zit de onrechtmatigheid hier volgens de Raad in het verhinderen van de 
(middellijke) uitoefening van de bevoegdheden van Farren als eigenaar van het terrein, en 
daarmee in de schending van een subjectief recht. Terecht wil Van Maanen daarom voor de 
vraag naar de vergoeding van zuivere vermogensschade, waarvan de bescherming van 
contractuele belangen een deelvraagstuk is, 'aan dit merkwaardige arrest niet te veel beteke
nis' toekennen. 

In ieder geval is er in deze per iode veel lagere rechtspraak die van een r u i m e r o n 

rechtmat ighe idsbegr ip uitgaat. D e z e betreft hoofdzakeli jk gevallen van o n b e h o o r l i j 

ke concur ren t i e . H e t bestr i jden van b e t r o k k e n h e i d bij wanpres ta t ie is daarin echter 

n o g niet aan de orde . 

Ik vermeld hier de lagere jurisprudentie uit de periode 1883-1905 waarin een ruim on-
rechtmatigheidscriterium werd aanvaard, gerubriceerd naar onderwerp en onder vermel
ding van het gehanteerde criterium. Niet van belang in dit verband zijn uitspraken waaraan 

358. In vergelijkbare zin Hof Arnhem 18januari 1905, W. 8215 (1905). 
359. Van Woensel, In de daderstand verheven (diss. 1993), p. 30 e.v. 
360. Van Maanen, Onrechtmatige daad (diss.1986), p. 121 e.v. 
361. Van Maanen, Onrechtmatige daad (diss. 1986), p. 111. 
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de schending van een algemeen erkend subjectief recht (zoals dat op een merk362 en waar
schijnlijk ook op een firmanaam363) ten grondslag lag.364 Zoals Molengraaff in zijn noot 
onder het arrest Lindenbaum/Cohen opmerkte,36 ' construeerde de rechter soms een sub
jectief recht om dit onder het criterium 'inbreuk op een recht' te brengen. Zo Rb. Rotter
dam 6 november 1901, W. 7768 (1902): recht op verpakking die in de handel ingang heeft 
gevonden; en Hof Amsterdam 20 november 1903, W. 8111 (1904): recht op vertrouwen in 
de nakoming van contractuele verplichtingen door een verzekeringsmaatschappij, waarop 
een advertentie ten nadele van de maatschappij inbreuk maakte. 

Zie over schadelijke advertenties: Rb. Zwolle 14 maart 1894, W. 6481 (1894): hande
lingen welke in een geordende maatschappij volstrekt strijdig zijn te achten met de heer
sende begrippen van zedelijkheid en betamelijkheid; Hof Arnhem lójanuari 1895, W. 6618 
(1895): het schenden zonder eigen recht van de uit algemene rechtsbeginselen voortvloei
ende rechten van anderen; en Rb. Alkmaar 11 februari 1904, W. 8131 (1904): anders 
handelen dan in het maatschappelijk verkeer de ene mens tegenover de andere betaamt. 

Over verwarrende aanduiding van een winkel: Rb. Amsterdam 13 juni 1895, W. 6723 
(1895): wat niet is geoorloofd naar recht, billijkheid en goede trouw; Ktr. Bergen op Zoom 
6 november 1895, W. 6772 (1896): anders handelen dan in het maatschappelijk verkeer 
betaamt; bevestigd door Rb. Breda 30 juni 1896, W. 6855 (1896). 

Over een valse vergelijking: Rb. Leeuwarden 15 mei 1902, W. 7818 (1902): de zedelijk 
ongeoorloofde daad, waardoor eens anders recht - kennelijk niet opgevat als subjectief 
recht - wordt gekrenkt en schade wordt toegebracht; in dit opzicht bevestigd door Hof 
Leeuwarden 22 april 1903, W. 7919 (1903). 

Over het nabootsen van een product en het wekken van een verkeerde indruk omtrent 
de herkomst: Rb. Breda 24 maart 1896, W. 6815 (1896): strijd met het recht en met de 
goede trouw; Rb. Rotterdam 15 april 1901, W. 7724 (1902): ingrijpen in de rechtssfeer van 
een ander; Rb. Rotterdam 21 april 1902, W. 7754 (1902): kwade trouw, bestaande in de 
bedoeling om ten eigen bate en tot schade van een ander het publiek te misleiden. 

Over het verstrekken van een onjuiste inlichting aan een vakgenoot: Rb. Rotterdam 
5 januari 1903, W. 7936 (1903): handelen in strijd met hetgeen in het maatschappelijk 
verkeer tussen solide kooplieden pleegt te geschieden en betaamt. 

Over het binnenlokken van iemand in Nederland om hem aldaar te laten gijzelen: 
Rb. Zwolle 29 april 1903, W. 7971 (1903): alles wat ongeoorloofd is als in strijd met recht, 
billijkheid en goede trouw. 

Een spoor van het probleem van het profiteren van wanprestatie treft men aan in 
Rb. Utrecht 30 maart 1898, W. 7158 (1898). Het ging in die zaak om een vordering van 
iemand met een contractueel alleenverkooprecht tegen haar wederpartij, gegrond op de 
klacht dat ook anderen de betrokken goederen bleken te verkopen. De rechtbank wees de 

362. Krachtens de Wet van 22 germinal van het jaar DC en later de Merkenwet van 1880; zie Ulmer-
Baeiimer (1967), nr. 136 e.v. 

363. HR 21 april 1882, W. 4770 (1882). 
364. Zo voor firmanaam: Rb. Groningen 2 februari 1888, W. 5609 (1888); (waarschijnlijk) Rb. 

Rotterdam 8 februari 1904, W. 8089 (1904); en voor merk: Rb. Amsterdam 10 maart 1898, 
W. 7183 (1898); Rb. Zwolle 4 mei 1898, W. 7214 (1899); Rb. Amsterdam 16 oktober 1903, 
W. 8058 (1904); Rb. Amsterdam 18 december 1909, W. 9098 (1911); Hof Amsterdam 30 ok
tober 1911, W. 9381 (1912). 

365. W. 10365 (1919). 
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vordering af omdat niet gesteld of gebleken was dat gedaagde voor die verkopen verant
woordelijk was. 

157. In 1905 besliste de H o g e Raad ui tdrukkel i jk dat alleen he t hande len in strijd 

m e t een wettel i jke pl icht o f he t aantasten van een subject ief recht on rech tma t ighe id 

oplevert,366 een beslissing die hij in het b e k e n d e arrest van de Z u t p h e n s e ju f f rouw 

zou herhalen.3 6 7 D e lagere rechtspraak con fo rmee rde zich aan dit oordeel . Gevallen 

die later to t rechtspraak over b e t r o k k e n h e i d bij wanpres ta t ie z o u d e n leiden, ziet 

m e n in de pe r iode 1905-1919 dan o o k alleen berecht tussen partijen. 

Rb. Amsterdam 14 juni 1912, W. 9410 (1913) gaat over het kartel van fabrikanten met als 
doel om aan Duitsland met onder een bepaalde prijs loodwit te leveren. Vettewinkel koopt 
loodwit van een bij het kartel aangesloten fabrikant en verkoopt het aan de Duitse firma 
Stehmann onder de voor Duitsland bepaalde prijs. Het kartel ontdekt dit en weigert aan 
Vettewinkel te leveren. Stehmann spreekt Vettewinkel aan wegens wanprestatie. De recht
bank onderschrijft de opvatting van partijen dat het alleszins geoorloofd is om tegenover 
het loodwitkartel, dat de prijs in Duitsland wil beheersen, een combinatie te stellen die tot 
doel heeft de handel in loodwit vrij te maken. De wijze waarop partijen in deze zaak dat 
doel hebben getracht te bereiken, is volgens de rechtbank echter zozeer in strijd met de 
goede zeden en de openbare orde dat aan hun overeenkomst elke rechtskracht moet wor
den ontzegd. Wat er zij van de wenselijkheid van het kartel, de (stilzwijgende) voorwaarde 
in de koopovereenkomst tussen Vettewinkel en zijn verkoper inhoudende dat de goederen 
niet naar Duitsland geleverd zouden mogen worden is alleszins geoorloofd. Nu de oorzaak 
van de overeenkomst tussen Vettewinkel en Stehmann was om in strijd met deze voor
waarde op slinkse en heimelijke wijze loodwit aan de Duitse Stehmann te leveren, is deze 
overeenkomst nietig omdat haar oorzaak in strijd is met de goede zeden en de meest 
elementaire begrippen van goede trouw. 

In Rb. Amsterdam 17 februari 1913, W. 9540 (1913) is de firma Crans door de Stoom-
vaart-Maatschappij Nederland aangesteld als enig agent voor Den Haag. De Amsterdamse 
firma Lissone opent in Den Haag een bijkantoor en gaat ook contracten voor de maat
schappij afsluiten. Crans spreekt Lissone aan uit onrechtmatige daad. De rechtbank acht het 
optreden van Lissone niet onrechtmatig nu haar handelen alleen in strijd komt met de 
overeenkomst die slechts tussen Crans en de maatschappij geldt, en geen schending ople
vert van een uit de wet voortvloeiende verplichting of van een door haar te eerbiedigen 
recht van een ander. Het verwijt van Crans dat Lissone het publiek in de waan brengt dat 
zij agent is, laat de rechtbank buiten beschouwing. In appèl betoogt Crans dat haar recht uit 
de overeenkomst door art. 1401 oud-BW wordt beschermd tegen inbreuken door derden 
die niet een gelijk of een beter recht hebben. Daarop overweegt Hof Amsterdam 27 no
vember 1914, W. 9762 (1915): 

'dat, uit den aard der zaak, aan onrechtmatige inbreuk van derden blootgesteld zijn, en dus 
bescherming tegen die inbreuk behoeven, alleen die rechten, welke door hun aard of hun 
wettelijke strekking ook tegenover derden kracht hebben; 

366. HR 6 januari 1905, W. 8163 (1905) (Ivens/Singer), met redactioneel commentaar in W. 81( 
(1905), en HR 24 november 1905, W. 8304 (1905) (Necec). 

367. HR lOjuni 1910, W. 9038 (1910). 
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dat wel, behalve de zakelijke rechten, die bestemd zijn om tegenover een ieder te 
gelden, andere private rechten kunnen bestaan, althans gedacht worden, die tegenover 
daarbuiten staanden, werking zullen bezitten, en deze dan tevens wettelijke bescherming 
tegen inbreuk van laatstbedoelden zullen behoeven en, in het bijzonder, ook die bescher
ming, welke art. 1401 B.W. toezegt, deelen zullen, doch dit nimmer het geval zal kunnen 
zijn met die rechten, welke zonder meer, hun bestaan en werking uitsluitend aan contrac
ten ontleenen en waaraan, juist omdat art. 1376 B.W. hun kracht tot de handelende partijen 
beperkt, geldigheid tegenover anderen moet worden ontzegd'. 

N u de wet niet verbiedt om een valse hoedanigheid aan te nemen, kan ook dat verwijt van 
Crans het handelen van Lissone niet onrechtmatig maken. 

Ik merk op dat uit de motivering in deze zaak - vooral die van het hof - blijkt dat de 
rechters het onrechtmatigheidscriterium van de Hoge Raad toepassen. Dat laat echter on
verlet dat ook naar huidig recht het optreden van Lissone (afgezien van het wekken van de 
schijn dat zij agent is) op zichzelf niet onrechtmatig zou zijn, nu niet is gebleken dat zij op 
enigerlei wijze met de Maatschappij over de vertegenwoordiging in Den Haag in contact is 
getreden.368 

Zie voorts (tussen partijen) over het in verband met de oorlog door de Nederlandsche 
Trust Maatschappij (NOT) opgelegde kettingbeding dat goederen niet uitgevoerd zullen 
worden: Rb. 's-Gravenhage 6 april 1916, W. 9951 (1916) en Rb. Zwolle 1 november 1916, 
W. 10115 (1917). 

Een ruimer onrechtmatigheidscriterium is wellicht te vinden in Rb. Utrecht 11 juli 
1906, W. 8427 (1906). Daarin stuurt de verkoper de bank van de koper een briefen een 
telegram met een waarschuwing, waardoor de koper niet tijdig een lening verkrijgt. Dit is 
volgens de rechtbank afgezien van de overeenkomst onrechtmatig: iedere daad is onrecht
matig die in strijd is met des daders rechtsplicht - kennelijk niet wetsplicht - of inbreuk 
maakt op eens anders recht. 

Tot slot de zaak Lindenbaum/Cohen zelf, waarin het - als bekend - ging om een 
werknemer die door een concurrent werd overgehaald tot het openbaren van bedrijfsgehei
men. Rb. Amsterdam 24 januari 1916, W. 10096 (1917) constateert dat de werknemer 
krachtens de wet verplicht is tot geheimhouding. Zij overweegt dat het uitlokken van het 
handelen van een werknemer in strijd met diens (wettelijke) rechtsplicht zelf ook de schen
dingvan een rechtsplicht is en dus onrechtmatig. Hof Amsterdam 18 maart 1918, W. 10264 
(1918) wil van die redenering niets weten. De verplichtingen die uit de arbeidsrechtelijke 
wetsbepalingen voortvloeien, gelden volgens het hof slechts vanwege het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst en dus tussen partijen. Voorts is er naar het oordeel van het hof geen 
algemene rechtsplicht die het uitlokken van de schending van de rechtsplicht door een 
ander verbiedt. In deze zaak zou die rechtsplicht zeker niet zonder uitdrukkelijke wetsbe
paling aangenomen mogen worden, daar anders de bepalingen van de arbeidsovereenkomst 
waar hij buiten staat ook Cohen verplichtingen zouden opleggen, aldus het hof. 

158. D e behoef te aan de mogel i jkheid bij wanpres ta t ie be t rokken de rden op g rond 

van on rech tma t ige daad aan te spreken, ontstaat dus j u i s t in de per iode (1905-1919) 

waarin de j u r i s p r u d e n t i e he t mees t strikte on rech tma t ighe idsc r i t e r ium hanteer t . Als 

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 zelf ook be t r ekk ing heeft op 

368. Dit lijkt Rank-Berenschot, Over de scheidslijn (diss. 1992), p. 75 te miskennen. 
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onbehoor l i jke concur ren t i e - tot de r u i m e onrech tmat ighe id lee r overgaat,369 kan de 

rechtspraak zich gaan bu igen over de vraag in hoeverre m e n krachtens de n o r m e n 

van de maatschappel i jke zorgvuldigheid g e h o u d e n is de contrac tuele aanspraken van 

anderen te ontz ien . 

Dit leidde uiteindelijk tot de in de inleidende paragraaf geschetste vaste rechtspraak van de 
Hoge Raad dat het profiteren of gebruik maken van wanprestatie slechts onder bijkomende 
omstandigheden onrechtmatig is.371 In het Kolynos arrest leek de Raad nog te oordelen dat 
het bewust profiteren van wanprestatie in het concurrentieverkeer een onrechtmatige daad 
oplevert.372 Indien die lezing juist is, heeft de Raad zijn jurisprudentie veranderd, waar
schijnlijk onder invloed van wijzigingen in de economische verhoudingen en in de opvat
tingen over economisch beleid (de waarde van vrije concurrentie).373 Ook in de Kolynos-
zaak waren evenwel bijkomende verzwarende omstandigheden aanwezig (stelselmatig ge
bruik maken van wanprestatie ten nadele van wel gebonden concurrenten). Men kan over 
de betekenis van Kolynos daardoor twisten.374 

3.4.3 D e f u n d a m e n t e n v a n d e r e c h t s p r a a k v a n d e H o g e R a a d 

159. H i e r v o o r bleek dat de H o g e Raad zijn vaste j u r i s p r u d e n t i e dat het profi teren of 

gebruik m a k e n van wanpres ta t ie slechts o n d e r o m s t a n d i g h e d e n on rech tma t ig is, 

doe t s t eunen op twee pijlers: he t beginsel van de relativiteit van de cont rac tswerking 

en - vooral - de vrijheid van handel en bedri jf D e draagkracht van deze pijlers zal ik 

thans onde rzoeken . 

Respectplicht en beginsel van de relativiteit van de contractswerking 

160. Z o n d e r twijfel beperkt het de vrijheid van een derde indien hij het belang van 

een partij bij een ove reenkoms t m o e t respecteren d o o r zich te o n t h o u d e n van 

be t rokkenhe id bij wanpres ta t ie van haar wederpar t i j . 

Stel dat V zijn huis heeft verkocht aan K. Indien het recht een derde C, die van die 
overeenkomst op de hoogte is, verplicht de aanspraak van K op het huis te respecteren, in 
die zin dat het C niet is toegestaan het huis van V te kopen en het zich te laten leveren, 
beperkt de overeenkomst V-K de derde C in zijn vrijheid. Bij gebreke van die overeen-

369. HR 31 januari 1919, NJ 1919, p. 161; W. 10365 (1919) m.nt. MolengraafT, met verbetering in 
W. 10368 (1919). 

370. Zie voor lagere rechtspraak van kort na 1919 onder meer Bregstein, De aansprakelijkheid van 
den z.g. derde-medeplichtige aan contractbreuk (1935), p. 321 e.v. en 328 e.v.; de noot van 
E.M. Meyers onder HR 11 november 1937, NJ 1937, 1096 (Kolynos; Florence/Kerkhoff) en 
Vorstman, Onrechtmatige daden (diss. 1939), p. 26 e.v. 

371. Een helder en kort overzicht van deze ontwikkeling geven S.C.J.J. Kortmann, noot AAe 1989, 
p. 572 e.v. bij HR 27 januari 1989, NJ 1990, 89 m.nt. C.J.H. Brunner (Verboom/Staat) en 
A-G Mok in zijn conclusie voor HR 8 december 1989, NJ 1990, 217 (Scheerders/Van Hoek). 

372. HR 11 november 1937, NJ 1937, 1096 m.nt. E.M. Meijers (Kolynos; Florence/Kerkhoff). 
373. Zie daarover conclusie A-G Koopmans (onder 3) voor HR 1 november 1991, NJ 1992, 423 

(Cacharel/Geparo) en 424 (Cacharel/Trade Max) met verdere verwijzingen. 
374. Zie over deze oude strijdvraag Onrechtmatige daad VI (oud), nr. 79 (Martens). 
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komst had C immers het huis van V kunnen verwerven. In die zin 'schaadt' de overeen

komst de derde. 

Heeft de respectpl icht aldus to t gevolg dat de derde in w e z e n deb i teur w o r d t van de 

contractuele verb in ten is? H e t a n t w o o r d op die vraag hangt af van de grenzen die 

m e n aan deze pl icht stelt. Slechts ind ien he t louter m i s k e n n e n van de cont rac tue le 

rechten van een ande r o n r e c h t m a t i g zou zijn, zou m e n de vraag bevest igend m o e t e n 

bean twoorden . 

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Fabrikant F heeft importeur I het recht van alleenim-
port en alleenverkoop voor Nederland verleend. Een derde D betrekt dit product van een 
Duitse handelaar en brengt het in Nederland in de handel. I meent dat D aldus zijn con
tractuele rechten miskent en onrechtmatig jegens hem handelt. Hij acht niet van belang of 
de Duitse handelaar gerechtigd was het product aan D te verkopen.376 Zou men D nu 
aansprakelijk achten, dan verplicht men hem in wezen een contractuele verbintenis na te 
komen, te weten de plicht om I het recht van alleenimport en alleenverkoop te laten. 

Ik wijs erop dat naar Nederlands recht I in zulke gevallen alleen een vordering uit 
onrechtmatige daad jegens de Duitse handelaar zou kunnen hebben indien deze jegens hem 
- en dus niet alleen jegens F - verplicht was zich van verkoop aan D te onthouden. Aan een 
verbod in de overeenkomst tussen F en de Duitse handelaar kan I geen rechten ontlenen. 
Slechts F kan een dergelijk verbod onder omstandigheden met succes ten grondslag leggen 
aan een vordering uit onrechtmatige daad tegen D. 

H e t cont rac tue le relativiteitsbeginsel b reng t m e e dat de respectpl icht een derde 

alleen bepe rk ingen kan opleggen in zijn v e r h o u d i n g tot parti jen. Hi j m o e t r eken ing 

h o u d e n m e t de verp l ich t ingen die part i jen j egens elkaar zijn aangegaan, en zo de 

vr i jheidsbeperking respecteren die parti jen h e b b e n aanvaard. Een zelfstandige b e 

p e r k i n g v a n de vri jheid van de derde kan de respectpl icht echter niet i n h o u d e n . 

Stel bierbrouwer B spreekt met cafébaas C af dat deze geen bier van zijn concurrent X mag 
verkopen. Theoretisch is denkbaar dat het recht deze afspraak een zo vergaande bescher
ming verleent, dat iedere betrokkenheid van een derde bij schending van de rechten van B 
daaruit onrechtmatig is. X zou dan steeds onrechtmatig handelen als hij aan C zijn bier ver
kocht. Cafébezoeker K zou onrechtmatig handelen indien hij van C bier afnam dat deze 
van X had betrokken. Zelfs dan hoeft X echter niet af te zien van verkoop aan anderen dan 
C en kan K bij een andere kroegbaas rustig het bier van X drinken. De respectplicht heeft 
altijd betrekking op een prestatie die een partij van zijn wederpartij kan vorderen. 

Zou bierbrouwer B het absolute recht hebben om met uitsluiting van anderen zijn bier 
te verkopen, dan zou hij concurrent X en klant K wel iedere verkoop en koop van ander 

375. Vergelijk Dirbc, Obligatoire verhoudingen (1984), p. 19. 
376. De casus is een bewerking van die in de uitspraak van de Belgische Cour de cassation (Ire, 17 

juni 1960, RCJB 1961, p. 449 e.V., note S. Fredericq). 
377. HR 13 januari 1961, NJ 1962, 245 (KIM/Sieverding) m.nt. LJ. Hymans van den Bergh onder 

NJ 1962, 246; zie voorts HR 1 november 1991, NJ 1992, 423 (Cacharel/Geparo) en 424 
(Cacharel/Trade Max), met conclusie A-G Koopmans voor deze arresten onder 7. 
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bier kunnen verbieden. Daarin verschillen relatieve rechten essentieel van absolute rechten. 
Hoe ver men de respectplicht ook uitbreidt, de relativiteit ten aanzien van de contractuele 
prestatie zal altijd behouden blijven. Een bondig geformuleerd voorbeeld: wanneer het 
recht iedere medeplichtigheid aan overspel strafbaar stelt, kan men nog niet stellen dat 
daarmee ook derden gehouden zijn tot huwelijkstrouw. Respectplicht impliceert geen 
schuldenaarschap. 

Hoe liggen nu de zaken indien een partij haar wederpartij garandeert dat derden zich 
van bepaalde handelingen zullen onthouden - zoals in het hiervoor gegeven voorbeeld van 
het alleenverkooprecht? Omdat een partij slechts haar eigen handelingsvrijheid kan beper
ken - zij heeft over de gedragingen van de derden niets te zeggen - behoeven de derden 
zich van deze garantieverplichting niets aan te trekken. Bij de grenzen van de contractuele 
bevoegdheid eindigt ook de respectplicht. 

161. Zolang de respcctplicht binnen de hiervoor getrokken grens blijft, is het begin
sel van de relativiteit van de contractswerking bij het bepalen van de omvang ervan 
niet direct in het geding. Er bestaat dan geen gevaar dat de derde in wezen debiteur 
wordt van de verbintenis. Ter beslissing staat enkel in welke mate de normen van de 
maatschappelijke zorgvuldigheid zich tegen betrokkenheid van een derde bij wan
prestatie verzetten.378 Zoals ik in het voorgaande heb uiteengezet, kan men derhalve 
zonder met het beginsel van de relativiteit van de contractswerking in strijd te 
geraken iedere betrokkenheid van een derde bij wanprestatie onrechtmatig achten, 
mits de derde van de wanprestatie op de hoogte is. 

Er zijn dan ook rechtsstelsels waarin in beginsel het desbewust profiteren van wanprestatie 
als zodanig reeds onrechtmatig wordt geacht, zoals in het Franse en Belgische recht.379 

162. Al is het beginsel van de relativiteit van de contractswerking bij het oordeel 
over de onrechtmatigheid van het profiteren van wanprestatie niet direct in het ge
ding, toch is goed verdedigbaar daarbij aan dit beginsel reflexwerking toe te kennen. 
Omdat een verbintenis alleen van kracht is tussen partijen, staat strenge bescher
ming van de met die verbintenis verbonden belangen op gespannen voet met de 
plaats en de functie van het verbintenissenrecht in het rechtssysteem (zie hoofd
stuk 1). Zoals hiervoor bleek, gaat deze bescherming gepaard met een beperking van 
de vrijheid van derden: het gegeven dat A met B heeft gecontracteerd zou bij strenge 
onrechtmatigheidsbescherming aan C, die van de rechten van B op de hoogte is of 
behoort te zijn, in het algemeen de mogelijkheid ontnemen een aanspraak jegens A 
te verwerven die met de aanspraak van B strijdig is. Aldus introduceert men het 

378. Zo reeds Bregstein, De aansprakelijkheid van den z.g. derde-medeplichtige aan contractbreuk 
(1935), p. 319. 

379. Fontaine, Les effets « internes » et les effets « externes » des contrats (rapport Belge), p. 58 e.V., 
en Marchessaux, L'opposabilité du contrat aux tiers (rapport français), p. 87 e.V., beide in: Les 
effets du contrat à l'égard des tiers (1992). 
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prioriteitsbeginsel in het verbintenissenrecht en dat levert een aanzienlijke beper
kingvan de contractsvrijheid op. 

Als kroegbaas C zich jegens brouwer B verbindt alleen diens dranken in te kopen en te 
verkopen en een dergelijke verplichting ook aan zijn rechtsopvolger op te leggen, ontne
men C en B in een dergelijk stelsel X de bevoegdheid het café van C te kopen zonder de 
afspraak tussen C en B te aanvaarden, tenminste zodra X voorafgaand aan het sluiten van 
een koopovereenkomst met C van de verplichting van C jegens B op de hoogte raakt. Er 
ontstaat dan door de enkele wilsovereenstemming tussen C en B een soort absoluut recht 
op de verkoop van dranken in een bepaald café. 

De verwijzing naar het contractuele relativiteitsbeginsel in de rechtspraak van de 
Hoge Raad moet men mijns inziens begrijpen als een verwijzing naar de hier ge
schetste reflexwerking van dit beginsel. 

163. In de parlementaire geschiedenis hebben de in het voorgaande genoemde argu
menten ten grondslag gelegen aan de verwerping van de zogenaamde 'verruimde 
Pauliana'. 

Anders dan de 'echte' actio Pauliana, die een schuldeiser alleen beschermt in zijn verhaals-
belang, stelt de 'verruimde Pauliana' een schuldeiser in staat de hem toekomende prestatie 
als zodanig te beveiligen tegen daarmee onverenigbare afspraken tussen de schuldenaar en 
een derde. Wanneer een verkoper een zaak ten tweeden male verkoopt aan iemand die van 
de rechten van de eerste koper kent of behoort te kennen, kan de eerste koper de hem 
benadelende tweede koop vernietigen en zo bewerkstelligen dat de zaak uiteindelijk zijn 
eigendom wordt. 

Een regel waarbij het lot van een rechtshandeling zou afhangen van het gegeven of 
de schuldenaar en zijn wederpartij (de derde) bij het verrichten van die rechtshan
deling wisten of behoorden te weten dat deze de schuldeiser benadeelde in zijn 
persoonlijk recht, zou slecht passen in het verbintenissenrecht; bovendien zou men 
met zodanige regel onvoldoende recht kunnen doen aan de omstandigheden van het 
voorliggende geval, aldus de parlementaire stukken. 

Respectplicht en vrijheid van handel en bedrijf 
164. Het beginsel van de vrijheid van handel en bedrijf houdt in dat het een ieder 
vrijstaat in het economisch verkeer ten eigen bate te handelen en daarbij anderen 
concurrentie aan te doen. Het heeft vooral toepassing gevonden in verband met het 
profiteren van andermans prestatie. Zodanig profiteren is in beginsel geoorloofd, 

380. Cahen, Mon. Nieuw BWB-57 (1995), nr. 2 en 3. 
381. Ankum, De Pauliana buiten faillissement (1962), p. 102 e.V.; Van Koppen, Actio Pauliana en 

onrechtmatige daadvordering (diss. 1998), p. 22-23. 
382. Pari Gesch. Boek 3 (1981), p. 216-218. 
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tenzij degene die daardoor geschaad wordt zich op een recht van intellectuele eigen
dom kan beroepen383 of op vergelijkbare wijze op bescherming van zijn prestatie 
aanspraak kan maken,384 of tenzij er sprake is van bijkomende omstandigheden, 
zoals het bij nabootsing van een product nodeloos stichten van verwarringsgevaar.385 

De omstandigheid dat iemand zijn bedrijf heeft ingericht op een wijze die hem 
voor een bepaalde vorm van concurrentie kwetsbaar maakt, doet voor anderen geen 
verplichting ontstaan zich van die vorm van concurrentie te onthouden: 'een ieder 
draagt het risico van de wijze waarop hij zijn bedrijf heeft ingericht', aldus de Hoge 
Raad.386 

Decca exploiteert een stelsel van radio-zendstations ten behoeve van de positiebepaling op 
zee. De kosten daarvan bestrijdt zij uit de opbrengsten van de verhuur van Decca-ontvan-
gers. Een concurrent van Decca brengt radio-ontvangers in de handel die speciaal geschikt 
zijn voor de ontvangst van Decca-signalen. Dit profiteren van de prestatie van Decca was 
volgens de Hoge Raad op zichzelf niet onrechtmatig. 

165. De toepassing van dit beginsel op het vraagstuk van onrechtmatige betrokken
heid laat zich als volgt voorstellen. Een ondernemer die zijn bedrijf inricht in het 
vertrouwen dat anderen bepaalde verbintenissen zullen nakomen - bijvoorbeeld 
doordat hij een verkooporganisatie opzet en de deelnemers daaraan verplicht zijn 
goederen niet buiten die organisatie om te verhandelen - neemt daarbij het risico 
dat die anderen zich aan de nakoming van hun verplichtingen onttrekken. Verwe
zenlijkt dat risico zich, dan zal hij zich met zijn aanspraken op zijn wanpresterende 
wederpartij moeten behelpen. 

Men moet daarbij bedenken dat de verkooporganisatie - als de deelnemers zich 
aan hun verplichtingen zouden houden - tot feitelijk gevolg zou hebben dat buiten
staanders respectabele mogelijkheden om winst te behalen zouden verliezen. Waar
om zou nu een buitenstaande derde, als de organisatie niet functioneert en hij de 
kans krijgt daarvan te profiteren, gehouden zijn zich de belangen van de onderne
mer aan te trekken, als ware hij zijn broeders hoeder? Waarom zou hij zich iets 
gelegen moeten laten liggen aan een overeenkomst die er mede op is gericht ten 
koste van hem voordeel te behalen? Wie dat eist, verlangt in het concurrentieverkeer 
waarschijnlijk te veel. 

383. HR 18 februari 1949, NJ 1949, 357 m.nt. Ph.A.N. Houwing (Nederlands Beheersinstituuf'-
Bonda). 

384. HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701 m.nt. L. Wichers Hoeth (BMG/Boogaard; Elvis Presley). 
385. HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. D.W.F. Verkade (Borsumij/Stenman Holland; Raam-

uitzetter). 
386. HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach (Holland Nautic/-

Decca). Zie over het beginsel voorts Onrechtmatige daad VI (oud), nr. 2 sub 1, 70 sub 2 en 101 
e.v. (Martens); IV, aant. 3 e.v. (Van Nispen) en Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 51j. 

387. Aldus de conclusie van P-G Langemeijer voor HR 12 januari 1962, NJ 1962, 246 m.nt. LJ. 
Hymans van den Bergh (Nibeja/Grundig). 
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166. Uit het voorgaande volgt dat de Hoge Raad zijn rechtspraak dat het profiteren 
of gebruik maken van wanprestatie slechts onder omstandigheden een onrechtmati
ge daad oplevert met recht doet steunen op (de reflexwerking van) het beginsel van 
de relativiteit van de contractswerking en de vrijheid van handel en bedrijf De 
vrijheid van handel en bedrijf versterkt daarbij als het ware de reflexwerking: zou 
men wanprestatie eerder onrechtmatig achten, dan zou dat afbreuk doen aan deze 
fundamentele vrijheid in het concurrentieverkeer. Ik wijs er daarbij op dat - zoals in 
het navolgende nader zal blijken - buiten het concurrentieverkeer aan de vrijheid 
van handel en bedrijf geen betekenis kan toekomen. 

Anderzijds moet men in het oog houden dat de keuze die de Hoge Raad maakt 
uiteindelijk niet dwingend uit het contractuele relativiteitsbeginsel volgt. Zoals bij 
de toepassing van de normen van de maatschappelijke betamelijkheid in het alge
meen, is het uiteindelijk een kwestie van sociaal-economisch en juridisch beleid in 
hoeverre men de vrijheid van de een aan de bescherming van de belangen van de 
ander wil opofferen. 

3.4.4 Het uitlokken en bevorderen van wanprestatie 
167. Het oordeel of een derde onrechtmatig handelt door van wanprestatie gebruik 
te maken, hangt er in eerste plaats vanaf of de derde de wanprestatie heeft uitgelokt 
of bevorderd. In dat geval zal zijn optreden in de regel onrechtmatig zijn. Men 
belast een derde ook niet erg zwaar door hem te verplichten zich van het uitlokken 
of bevorderen van wanprestatie te onthouden. 

De respectplicht belast derden veel zwaarder indien van hen verlangd wordt dat 
zij zich van betrokkenheid bij wanprestatie onthouden zodra zij begrijpen dat bij 
een door hen voorgenomen transactie de persoonlijke rechten van een ander gefrus
treerd zullen worden. 

Wij zagen dat reeds bij de bespreking van de pijlers van de rechtspraak van de Hoge Raad in 
nr. 159 e.V., mede aan de hand van het voorbeeld van het beding van exclusieve levering 
aan een café. 

Als de derde de wanprestatie niet zelf (mede) heeft veroorzaakt, dient hij zich alleen 
onder omstandigheden van betrokkenheid bij die wanprestatie te onthouden (zie 
hierna nr. 173 e.v ). 

168. Wie een partij opzettelijk beweegt tot het plegen van wanprestatie en kan 
voorzien dat daardoor voor de wederpartij enig nadeel kan ontstaan, handelt on
rechtmatig jegens die wederpartij, tenzij hij zich op een rechtvaardigingsgrond kan 
beroepen.389 Men kan dit beschouwen als een uitvloeisel van de in nr. 121 bespro 

388. HR 18 juni 1971, NJ 1971, 408 (Bruurs/Haagen). 
389. HR 15 januari 1960, NJ 1960, 84 m.nt. L.E.H. Rutten (Panhonlibco) - de daarin gegeven 

toepassing van de regel is overigens achterhaald; zie Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 51; zie 



150 H O O F D S T U K 4 

ken regel dat niemand een ander opzettelijk mag schaden in diens verbintenisrech-
telijke belangen. 

Volgens von Bar is dit een regel van Europees delictsrecht.390 Naar Engelse recht levert het 
bewegen tot contractbreuk de tort of procuring a breach of contract op. In het Franse en het 
Belgische recht gaat deze regel op in de regel dat het bewust betrokken-zijn bij wanprestatie 
steeds onrechtmatig is. 

Geheel zuiver is deze afleiding echter niet. In nr. 121 is gebleken dat men onder 
opzet in dit kader moet verstaan: oogmerk tot benadeling. Een andere opvatting zou 
de bescherming van verbintenisrechtelijke belangen te zeer verruimen. Een derde 
die een partij beweegt tot contractbreuk, zal dat doorgaans echter niet doen met het 
oogmerk haar wederpartij te schaden, maar met het oogmerk daarvan zelf beter te 
worden. Ziet men uitlokken als een vorm van opzet, dan omvat dat begrip in ver
band met het uitlokken van wanprestatie mede zekerheidsbewustzijn. Deze uitbrei
ding is echter aanvaardbaar, omdat de verruiming van de aansprakelijkheid die 
daarvan het gevolg is, haar grens vindt in de omstandigheid dat de uitlokking uit 
haar aard direct tegen de wederpartij is gericht. 

169. De term uitlokking moet men reserveren voor gevallen waarin de derde opzet
telijk het initiatief tot de contractbreuk heeft genomen en aldus het besluit om 
wanprestatie te plegen heeft doen ontstaan of mede heeft doen ontstaan. Een 
dergelijke handelwijze is in beginsel onrechtmatig. Dat geldt ook voor de slechts iets 
minder laakbare variant van het opzettelijk bevorderen van wanprestatie. 

Het belang van het onderscheid tussen het uitlokken en bevorderen van wan
prestatie enerzijds en andere vormen van betrokkenheid daarbij anderzijds verschilt 
van type geval tot type geval. Wie een huis koopt in de wetenschap dat de verkoper 
dit reeds aan een ander heeft verkocht, kan begrijpen dat zijn bereidheid meer te 
betalen ten grondslag ligt aan, of in ieder geval bijdraagt tot, de beslissing van de 
verkoper het huis ten tweeden male te verkopen. In gevallen van dubbele verkoop 
zal de tweede koper - mits hij van de rechten van de eerste koper op de hoogte is -
dan ook veelal onrechtmatig handelen door het persoonlijk recht van de eerste 
koper niet te respecteren (hierna nr. 180 e.V.). Waar het gaat om verkooporganisaties 
is het echter heel goed mogelijk dat de derde goederen aangeboden krijgt waarvan 

voorts Onrechtmatige daad VI (oud), nr. 80 (Martens); VIII (oud), nr. 300 e.v. (G.E. van Maan-
en) en IV, aant. 209, 230 en 262 (Van Nispen). 

390. Chr. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 36, 39, 260, 309, 427. 
391. Clerk & Lindseü on Torts (1995 en 1997), § 23-09 e.v. (Lord Wedderburn of Charlton). 
392. Zie hiervoor nr. 161. 
393. In vergelijkbare zin Clerk & Lindseil on Torts (1995 en 1997), § 23-11 (Lord Wedderburn of 

Charlton). 
394. Aldus voor het strafrecht Hazewinkel-Suringa/Reinmelink (1996), p. 201 e.v. In dezelfde zin 

Onrechtmatige daad VI (oud), nr. 80 (Martens) en IV, aant. 209 en 230 (Van Nispen). 
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hij weet dat een ander dan degene die ze aan hem aanbiedt ze door wanprestatie aan 
de organisatie heeft onttrokken. Hij behoeft zich dan niet door die enkele weten
schap van de aankoop (en doorverkoop) te laten weerhouden (hierna nr. 184 e.V.). 

170. In afwijking van het standpunt dat ik hiervoor heb ingenomen en in het navol
gende zal innemen, kan men verdedigen dat het bevorderen van wanprestatie door 
handelingen die tot het normale contractsverkeer behoren - zoals het bieden op een 
huis in hiervoor gegeven voorbeeld - onvoldoende kwalijk is om de onrechtmatig-
heidsdrempel te overschrijden. De rechtspraak van de Hoge Raad biedt daarover 
geen uitsluitsel. 

Ook wie de hier geschetste opvatting aanhangt, zal het zeker onrechtmatig 
achten indien een derde wanprestatie op ongeoorloofde wijze bevordert.395 Zo mag een 
derde niet met een partij afspreken dat hij de nadelige gevolgen van de wanprestatie 
voor zijn rekening zal nemen. Hij treedt dan buiten de grenzen van het normale 
contractsverkeer. 

Het is ook mogelijk dat juist de derde zich heeft laten vrijwaren voor zijn aansprakelijkheid 
(ten opzichte van de benadeelde wederpartij) in verband met de bestaande contractuele 
verplichtingen. Dit deed zich voor in HR 28 juni 1974, NJ 1974, 400 m.nt. G.J. Scholten 
(Kamstceg/Caltex II en Kamsteeg/Hendriks). Die omstandigheid is onvoldoende om on
rechtmatigheid aan te nemen, maar draagt tot het onrechtmatigheidsoordeel bij indien zij 
erop wijst dat de derde besefte dat er met de transactie iets niet in de haak was. 

171. Een bijzonder geval van ongeoorloofde bevordering van wanprestatie doet zich 
voor indien een derde zijn vertrouwenspositie ten opzichte van een partij misbruikt 
om zich ten koste van de wederpartij van deze partij te bevoordelen. 

Dergelijk misbruik was aan de orde in twee gevallen van dubbele verkoop: HR 3 januari 
1964, NJ 1965, 16 m.nt. G.J. Scholten (Streefland/Van der Graaf) en HR 17 november 
1967, NJ 1968, 42 m.nt. G.J. Scholten (Pos/Van den Bosch). 

172. Indien de mate waarin de derde heeft bijgedragen tot het besluit om wanpresta
tie te plegen als zodanig onvoldoende is om het profiteren van wanprestatie onrecht
matig te doen zijn, kan het gegeven dat de derde tot dit besluit heeft bijgedragen wel 
meewegen als 'bijkomende omstandigheid' die, samen met de hierna te bespreken 
omstandigheden, tot het eventuele onrechtmatigheidsoordeel kan bijdragen.397 

395. Over deze kwestie Beekhuis, Profiteren van een door een ander gepleegde wanprestatie 
(1969), p. 23. 

396. HR 18 juni 1971, NJ 1971, 408 (Bruurs/Haagen); zie voor het voorgaande, in verband met het 
wegkopen van personeel, Onrechtmatige daad VI (oud), nr. 71-2 (Martens) en IV, aant. 209 
(Van Nispen). 

397. HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 m.nt. C.J.H. Brunner en W.M. Meijn (Curaçao/Boyé). 
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3.4.5 Wanneer is profiteren van wanprestatie onrechtmatig? 

3.4.5.1 Inleiding 
173. Ook indien een derde de wanprestatie met heeft uitgelokt of bevorderd kan zijn 
handelen jegens de benadeelde wederpartij onrechtmatig zijn. Zoals hiervoor 
bleek, dienen dan bijkomende omstandigheden het onrechtmatigheidsoordeel te 
dragen. 

De omstandigheden die het enkele profiteren van wanprestatie onrechtmatig 
maken, kan men grofweg in twee groepen indelen. Sommige omstandigheden bren
gen mee dat een derde zich ten opzichte van het belang van een bepaalde partij extra 
zorgvuldig dient te gedragen (§ 3.4.5.3). Andere, zij het verwante, omstandigheden 
hebben te maken met het belang van de door de wanprestatie benadeelde partij. Hoe 
zwaarder dat belang weegt, hoe ernstiger het is dat een derde het schaadt en hoe 
meer de derde dat belang dient te respecteren (§ 3.4.5.4). Relevant is verder ook of 
- en dan in welke mate - de derde bijzonder voordeel geniet doordat zijn wederpar
tij wanprestatie pleegt (§ 3.4.5.5). 

Ten onrechte rekent men bekendheid met de wanprestatie wel tot de bijkomen
de omstandigheden (§ 3.4.5.2). 

3.4.5.2 Bekendheid met de wanprestatie 
174. Het gegeven dat de derde ervan op de hoogte is (of behoort te zijn) dat hij 
gebruik maakt van de wanprestatie van een ander, is geen omstandigheid die als 
extra element kan bijdragen tot het oordeel dat het handelen van de derde onrecht
matig is. Het is een voorwaarde voor de aansprakelijkheid van de derde. 

Een mooie illustratie daarvan is HR 30 juni 1995, NJ 1995, 693 m.nt. P van Schilfgaarde 
(G-rekening). Het hof had in deze zaak zijn oordeel over de onrechtmatigheid van het 
handelen van de derde (profiteren van een overboeking ten laste van een G-rekening) 
gebaseerd op overwegingen die vooral waren gewijd aan de wetenschap van de derde dat de 
overboeking ongeoorloofd was (r.o. 4.6.2-4 bestreden arrest). Op de klacht van het middel 
terzake (onderdeel 2) leidt de Hoge Raad, in navolging van A-G Hartkamp, uit het arrest 
zelfde bijkomende omstandigheden af die het profiteren onrechtmatig maken. Daarbij was 
van bijzonder belang de betekenis van G-rekeningen voor de bouwwereld. 

De plicht zich te onthouden van betrokkenheid bij wanprestatie kan slechts betrek
king hebben op verbintenissen waarmee een derde op de hoogte is of had behoren 
te zijn.399 Een recht dat men niet kent, kan men immers louter bij toeval ontzien. 

398. Zoals blijkt uit HR 4 juni 1965, NJ 1965, 381 (Kamsteeg/Caltex); zie ook noot C.J.H. Brun-
ner onder HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 (Curaçao/Boyé). 

399. HR 1 november 1991, NJ 1992, 423 (Cacharel/Geparo) en 424 (Cacharel/Trade Max) en HR 
17 mei 1985, NJ 1986, 760 m.nt. C.J.H. Brunner en W.M. Kleijn (Curaçao/Boyé); in deze zin 
reeds Bregstein, De aansprakelijkheid van den z.g. derde-medeplichtige aan contractbreuk 
(1935) p. 324 en Vorstman, Onrechtmatige daden (diss. 1939), p. 19 en (voor de hier behandelde 
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Daarbij k o m t dat m e n in het maatschappel i jk verkeer in de regel m e t verpl icht is 

onde rzoek te d o e n naar mogel i jke verbintenisrechtel i jke rech ten en belangen van 

anderen . H e t o n t b r e k e n van publici tei t in het ve rb in ten i ssenrech t k o m t in beginsel 

voor risico van parti jen. 

Een derde zal echter, wanneer hij duidelijke aanwijzingen heeft dat een transactie die hij 
wil aangaan in strijd is met de contractuele aanspraken van een ander, zich niet steeds op 
onbekendheid daarmee kunnen beroepen. Hetzelfde geldt indien de derde weet dat in 
gevallen als het voorliggende normaliter dergelijke aanspraken bestaan. De derde behoeft 
niet uit eigen beweging naspeuringen te doen, maar hij mag zich niet van den domme 
houden.400 De onderzoeksplicht dient hier vooral om bewijsproblemen te voorkomen; niet 
voor niets kan men de uitdrukking 'hij moest het weten' op twee manieren opvatten. 

H e t relevante t o e t s i n g s m o m e n t is in beginsel dat waarop de de rde en diens wede r 

partij h u n m e t een eerdere verp l ich t ing van die wederpar t i j strijdige ove reenkoms t 

aangaan. O o k als een derde pas in de uitvoeringsfase van zijn ove reenkoms t ver

n e e m t dat zijn wederpar t i j in strijd m e t eerdere verp l ich t ingen zal hande l en ind ien 

zij de m e t h e m o v e r e e n g e k o m e n prestatie verr icht , m o e t hij zich o n d e r oms tand ig 

heden van he t vragen van n a k o m i n g van zijn ove reenkoms t o n t h o u d e n . 

Dit blijkt uit HR 8 december 1989, NJ 1990, 217 (Scheerders/Van Hoek). Tenzij men wil 
aanvaarden dat in het verbintenissenrecht het prioriteitsbeginsel geldt - hetgeen voor 
gevallen van dubbele verkoop, zoals hierna zal blijken, verdedigbaar is - kunnen in zulke 
gevallen alleen bijkomende omstandigheden van bijzonder gewicht tot onrechtmatigheid 
leiden. De derde en de partij met wie hij concurreert hebben dan immers gelijkwaardige 
aanspraken op de prestatie verkregen. Zo behoefde de derde zich in de zojuist genoemde 
uitspraak niet van het aanvaarden van de eigendom van een perceel grond te laten weerhou
den door de enkele omstandigheid dat hij op grond van een mededeling van de notaris 
'geredelijk mocht aannemen' dat het transport in strijd was met eerdere verplichtingen van 
de vervreemder jegens een ander. 

Het voorgaande brengt mee dat een notaris zijn medewerking aan een transport met 
mag weigeren omdat hij weet of vermoed dat de vervreemder daardoor in strijd zal hande
len met verplichtingen jegens een ander dan de verkrijger. Deze enkele omstandigheid 
brengt immers niet mee dat de verkrijger verplicht is zich van het aanvaarden van het 
betrokken goed te onthouden. Slechts indien vaststaat dat de verkrijger jegens de andere 
gerechtigde onrechtmatig zal handelen door zich het betrokken goed te laten leveren, mag 
de notaris medewerking aan dit - dan onrechtmatige - transport weigeren.401 

400 

gevallen) conclusie. Een bijzonder geval is HR 27 januari 1989, NJ 1990, 89 m.nt. C.J.H. 
Brunner (Verboom/Staat); waarover hierna nr. 175. 
HR 30juni 1995, NJ 1995, 693 m.nt. P. van Schilfgaarde (G-rekening). Een bijzonder geval is 
HR 15 november 1996, NJ 1997, 508 m.nt. W.M. Kleijn (Metterwoon/Van Ommen). Zie in 
de zin van de tekst voor het Engelse recht: Clerk & Lindseil on Torts (1995 en 1997) § 23-10 en 
11 (Lord Wedderburn of Charlton). 

401. Deze kwestie is omstreden. Zie voor literatuur en rechtspraak Verbintenissenrecht, aam. 97 e.v. 
op art. 6:249-257.Alg. (Rank-Berenschot). Ik noem verder slechts W.M. Kleijn, noot (onder 
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Overigens is voor onrechtmatigheid niet vereist dat de aanspraken die de derde 
frustreert zich reeds in een verbintenis hebben gematerialiseerd. Een derde zal ook 
hem bekende aanspraken die uit een pre-contractuele verhouding zijn ontstaan 
- daargelaten of dit verbintenissen zijn - onder omstandigheden moeten respecte
ren.402 Voorts is niet vereist dat reeds het gegeven dat de partij met de derde contrac
teert en aan die overeenkomst uitvoering geeft, wanprestatie van die partij jegens 
haar wederpartij oplevert. Voldoende is dat die uitvoering toekomstige nakoming 
van een eerdere overeenkomst frustreert. 

Zoals in HR 3 januari 1964, NJ 1965, 16 m.nt. G.J. Scholten (Streefland/Van der Graaf), 
waarin een tweede verkoop en de daarop gevolgde levering verhinderden dat de verkoper in 
de toekomst uitvoering zou geven aan een eerder totstandgekomen koopovereenkomst. 

Niet noodzakelijk is tenslotte dat de derde zelf met de contractbreker handelt. Op
zettelijk profiteren is ook onrechtmatig indien tussen de wanprestant en de derde 
tussenschakels zitten, doch te vrezen valt dat het optreden van de derde anderen tot 
contractbreuk kan verlokken. Deze vrees kan verband houden met de omvang van 
het voordeel dat met de contractbreuk is gemoeid403 of uit de stelselmatigheid 
waarmee de derde van contractbreuk gebruik maakt (zie nr. 184 e.V.). 

3.4.5.3 Verzwaarde zorgplichten 
175. Sommige derden moeten zorgvuldiger zijn dan anderen. Slechts bij uitzonde
ring geldt dat in algemene zin. Wellicht is het enige voorbeeld de overheid, die zich 
in het maatschappelijk verkeer beter dient te gedragen dan anderen, nu zij geacht 
wordt het algemeen belang en geen eigenbelang na te streven. 

Zo moest de Staat in HR 27 januari 1989, NJ 1990, 89 m.nt. C.J.H. Brunner (Verboom/-
Staat) bij aankoop van grond rekening houden met onzekere rechten van een eerdere 
koper, die in beroep was gegaan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om toestem
ming voor de verkoop aan hem te weigeren. De Hoge Raad gebruikt daarbij de woorden 
'de Staat als overheid' weliswaar in verband met de vraag of de Staat moest beseffen dat het 
weigeringsbesluit nog aan vernietiging blootstond, zodat de eerdere koop alsnog doorgang 
kon vinden, en niet in verband met de op de Staat rustende respectplicht, maar toch kan 
men uit het arrest afleiden dat de Staat tot meer gehouden is dan willekeurige derden.405 

4) onder HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 (Curaçao/Boyé); R.J. Holtman, WPNR 6320 (1998), 
p. 433-434 en A.A. van Veiten, WPNR 6345 (1999), p. 127. 

402. Dit valt af te leiden uit HR 18 april 1980, NJ 1980, 433 (Manzate). 
403. HR 4 juni 1965, NJ 1965, 381 (Kamsteeg/Caltex). 
404. HR 26 juni 1964, NJ 1965, 170 (Gennep/Hermans) en 18 december 1964, NJ 1965, 171 

(Douwe Egberts/Tromp) m.nt. G.J. Scholten. 
405. Zo ook de NJ-noot van Brunner en de noot van S.C.J.J. Kortmann in AAe 1989, p. 572 e.v. 
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Doorgaans heeft de bijzondere zorgplicht betrekking op bepaalde belangen. Zo zal 
iemand die nauw bij de totstandkoming van een overeenkomst betrokken is ge
weest, zich eerder moeten onthouden van het meewerken aan handelingen die met 
die overeenkomst in strijd zijn, dan willekeurige derden.406 

176. Een verzwaarde zorgplicht geldt voorts ten aanzien van overeenkomsten waar
van het belang uitgaat boven het belang van partijen. Zo diende in de zaak over de 
verboden betaling ten laste van een G-rekening (zie nr. 174)407 de ontvanger van de 
betaling zich mede van het profiteren van wanprestatie te onthouden omdat over
eenkomsten met betrekking tot G-rekeningen ertoe strekken het algemeen belang in 
de bouwsector te dienen.408 

Onduidelijk is in hoeverre de Hoge Raad daarbij liet meewegen dat de derde zelf in de 
bouwsector werkzaam was. Hij noemt deze omstandigheid, maar strikt gelezen heeft die 
vermelding alleen betrekking op hetgeen de derde over de aard van deze overeenkomst wist 
of moest weten. 

Deze omstandigheid heeft overigens ook een keerzijde: als er aan het belang dat de 
benadeelde wederpartij met haar overeenkomst nastreeft een kwalijk luchtje zit, mo
gen derden dit belang eerder negeren.409 

Verzwaarde zorgplichten gelden ook in het concurrentieverkeer: om eikaars be
langen - en veelal ook het algemeen belang - te beschermen, mogen ondernemers 
elkaar niet op alle denkbare manieren concurrentie aandoen (zie nr. 184 e.V.). 

3.4.5.4 D e omvang van het belang van de wederpartij 
177. Als een derde wanprestatie op ongeoorloofde wijze heeft uitgelokt of bevor
derd, is de voorzienbaarheid van ieder niet te verwaarlozen nadeel dat de wederpartij 
als gevolg daarvan zal lijden voldoende om het optreden van de derde onrechtmatig 
te maken,4 zo bleek in nr. 167 e.v. Buiten deze gevallen is de ernst van het nadeel 
dat de wederpartij als - voorzienbaar - gevolg van de wanprestatie zal lijden een 
belangrijke factor bij het beoordelen van de onrechtmatigheid van het gebruik 

406. HR 29 november 1996, NJ 1997, 345 m.nt. J.M.M. Maeijer (Van Andel/Chipshol). 
407. HR 30 juni 1995, NJ 1995, 693 m.nt. P. van Schilfgaarde (G-rekening). 
408. Op de relevantie van het algemeen belang in dit verband wees reeds Beekhuis, Profiteren van 

een door een ander gepleegde wanprestatie (1969), p. 25. P-G Langemeijer achtte evenwel in 
zijn conclusie voor HR 12 januari 1962, NJ 1962, 246 m.nt. LJ. Hymans van den Bergh 
(Nibeja/Grundig) de wenselijkheid van de betrokken overeenkomst zonder belang. 

409. HR 10 november 1995, NJ 1995, 270 m.nt. P.A. Stein (Luttikhuizen/Van Mourik's Huizen 
Mij.). 

410. HR 18juni 1971, NJ 1971, 408 (Bruurs/Haagen). 
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maken van wanprestatie.4" Bij de bespreking van de diverse typen gevallen in 
nr. 179 e.v. zal dat nader blijken. 

Een voorbeeld uit de rechtspraak is dat het tot de onrechtmatigheid bijdraagt dat de wan
prestatie tot gevolg heeft dat de wederpartij in de uitoefening van een zakelijk recht wordt 
gefrustreerd.41 

3.4.5.5 Het voordeel dat juist de wanprestatie de derde oplevert 
178. Tot de onrechtmatigheid van het handelen van de derde kan bijdragen dat aan 
zijn besluit om een overeenkomst aan te gaan die met de contractuele verplichtingen 
van zijn wederpartij (of een van haar voorgangers) onverenigbaar is, (mede) ten 
grondslag heeft gelegen dat hij door de wanprestatie van die wederpartij (of haar 
voorganger) bijzonder voordeel kon genieten. 

Een goed voorbeeld is de zaak Kamsteeg/Caltex.413 Bij het besluit van Kamsteeg om het 
benzinestation te verwerven dat door een voorganger van zijn verkoper aan de binding met 
Caltex was onttrokken, zal een belangrijke rol hebben gespeeld dat een van de concurren
ten van Caltex bereid was voor de overgang van het benzinestation naar haar maatschappij 
ƒ 1.000.000,— te betalen. In gevallen van het ondermijnen van een gesloten verkooporgani
satie is in dit verband van belang het concurrentievoordeel dat de derde juist als gevolg van 
de wanprestatie weet te behalen (zie nr. 185). 

3.4.6 Benoemde typen van gevallen 

3.4.6.1 Inleiding 
179. De vraag naar de onrechtmatigheid van het profiteren van wanprestatie heeft 
zich in de rechtspraak van de Hoge Raad in het bijzonder voorgedaan in gevallen 
van dubbele verkoop (§ 3.4.6.2), het doorbreken van een kettingbeding (§ 3.4.6.3) 
en het ondermijnen van een verkooporganisatie (§ 3.4.6.4). 

3.4.6.2 Dubbele verkoop 
180. Wie een zaak koopt terwijl hij weet dat een ander die zaak eerder heeft gekocht 
zal mijns inziens doorgaans onrechtmatig handelen indien hij het recht van deze 
ander frustreert door zich de zaak te laten leveren - tenzij die ander daardoor niet 
wordt benadeeld.4'4 In deze gevallen zal in de regel sprake zijn van het uitlokken of 

411. HR 17 november 1967, NJ 1968, 42 m.nt. G.J. Scholten (Pos/Van den Bosch); HR 17 mei 
1985, NJ 1986, 760 m.nt. C.J.H. Brunner en W.M. Kleijn (Curaçao/Boyé) en HR 27 januari 
1989, NJ 1990, 89 m.nt. C.J.H. Brunner (Verboom/Staat). 

412. HR 30 juni 1995, NJ 1995, 693 m.nt. P. van Schilfgaarde (G-rekening); zie daarbij conclusie 
van A-G Hartkamp onder 11. 

413. HR 4 juni 1965, NJ 1965, 381 (Kamsteeg/Caltex); zie voor de genoemde omstandigheid ook 
HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 m.nt. C.J.H. Brunner en W.M. Kleijn (Curaçao/Boyé). 

414. In deze zin (zij het voorzichtig) W. Snijders, Botsende rechten op levering van één zelfde 
goed, in: Wetgevende geschriften, Selectie uit de u/erken van mr. W. Snijders, Deventer 1995, p. 103-
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bevorderen van wanprestatie. De tweede koper moet begrijpen dat de verkoper 
uitsluitend in weerwil van zijn eerdere overeenkomst, met hem een tweede over
eenkomst aan wil gaan omdat hij bereid is een gunstiger tegenprestatie te verrichten. 

Hetzelfde zal gelden bij andere titels dan koop en bij andere botsende rechten, bijvoorbeeld 
van huurders. 

181. Mijn opvatting sluit aan bij de wettelijke regeling van botsende rechten op 
levering in art. 3:298. 

Volgens die bepaling gaat, indien twee of meer schuldeisers ten aanzien van één goed 
botsende rechten op levering hebben, in hun onderlinge verhouding het oudste recht op 
levering voor, tenzij uit de wet, de aard van hun rechten of de eisen van redelijkheid en 
billijkheid anders voortvloeit. 

Het artikel dient om uit de bij dergelijke botsende rechten bestaande impasse te 
geraken, en voorkomt dat een wedloop naar de notaris het conflict beslist. De rech
ter kan in het licht van redelijkheid en billijkheid op grond van de bij een geval 
betrokken belangen tot een andere uitkomst besluiten. 

Uit deze bepaling volgt mijns inziens dat een tweede koper die zich ondanks 
zijn bekendheid met de rechten van een eerste koper laat leveren - de bevoegdheid 
om levering te verlangen behoudt hij jegens de verkoper - misbruik van bevoegd
heid maakt. 

Zoals hij ook misbruik van bevoegdheid maakt indien hij op de betrokken zaak verhaalsbe-
slag legt enkel om de rechten van de eerste kopet te frustreren. 

Dit is slechts anders indien een van de uitzonderingen van het slot van art. 3:298 van 
toepassing is. Zo kan de tweede koper omstandigheden aanvoeren die meebrengen 
dat hij gerechtigd was zijn belangen boven die van de eerste koper te stellen. Die 
mogelijkheid brengt tevens mee dat men niet kan zeggen dat voor het geval van 
dubbele verkoop de verruimde Pauliana is aanvaard: de afwijking op grond van 
redelijkheid en billijkheid is bij art. 3:298, anders dan bij de verruimde Pauliana, 
immers onderdeel van de regel. 

Omdat redelijkheid en billijkheid ook een vordering op basis van de verruimde Pauliana 
zouden beheersen (art. 6:2), is dat verschil evenwel hoofdzakelijk van technische aard. 

112, nr. 2 [oorspronkelijk in: Recht door zee (Schadee-bundel), Zwolle 1993, p. 185-192]. 
Anders conclusie A-G Franx voor HR 27 januari 1989, NJ 1990, 89 m.nt. C.J.H. Brunner 
(Verboom/Staat). 

415. Zie naast het in de vorige noot aangehaalde artikel van W. Snijders Pari. Gesch. Boek 3 (1990), 
p. 1396-1399 en P.A. Stein, Twee kopers van één onroerende zaak, NTBR 1995, p. 27-30. 

416. Zo Snijders, a.w. (voorvorige noot), nr. 6. 
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182. Ik wijs erop dat wie de hier verdedigde opvatting verwerpt, uiteindelijk toch 
een wedloop laat beslissen: hetzij naar de notaris, hetzij naar de president in kort 
geding om levering af te dwingen. De koper die het eerst geleverd krijgt, zou dan 
immers in de regel de sterkste positie hebben. 

Ik verwijs in dit verband naar het slot van hoofdstuk 6, waar blijkt dat rechtbankpresidenten 
in zulke gevallen - terecht - de positie van de beide gerechtigden in één geding willen 
bezien. 

3.4.6.3 Het doorbreken van een kettingbeding 
183. Als een zaak met een kettingbeding is belast, kan een derde die zaak verwerven 
zonder de door middel van dat beding met de zaak verbonden verplichtingen te 
aanvaarden. Indien de gerechtigde uit het beding, die door het doorbreken van de 
ketting is benadeeld, in dat geval de derde uit onrechtmatige daad wil aanspreken, is 
voor het succes van die vordering ten minste vereist dat de derde besefte dat zijn 
wederpartij het beding aan hem had moeten opleggen en dat hij desondanks met 
deze wederpartij contracteerde zonder het beding te aanvaarden. 

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad kan men opmaken dat de hiervoor ge
noemde omstandigheden niet voldoende zijn om het welslagen van de vordering te 
verzekeren. Anders dan bij een dubbele verkoop, waar de tweede koper (derde) in 
de regel weet of behoort te weten dat zijn bereidheid om een betere tegenprestatie te 
leveren bijdraagt aan het besluit van de verkoper om jegens de eerste koper wanpres
tatie te plegen, kan het doorbreken van een kettingbeding voor de koper van een 
zaak een onbeduidend deel van een transactie zijn - hij wil simpelweg de zaak 
verwerven. In de zaak Curaçao/Boyé noemt de Raad dan ook als relevante nadere 
omstandigheden de ernst en de voorzienbaarheid van het nadeel van de getroffen 
wederpartij (hiervoor nr. 177), de mate waarin de derde de wanprestatie heeft be-
invloed (hiervoor nr. 167 e.v.) en de rol die de mogelijkheid van de wanprestatie te 
profiteren bij de aankoopbeslissing van de derde heeft gespeeld (hiervoor nr. 178). 

Bij uitzondering kan de verkrijger aansprakelijk zijn wegens het miskennen van het beding 
indien hij pas na het sluiten van de koop - doch voorafgaande aan het transport - het 
bestaan ervan vernam (zie nr. 174). De bijkomende omstandigheden moeten dan een uit
zonderlijk gewicht hebben. 

Zeker voor kettingbedingen die onder het nieuwe BW zijn aangegaan, zou het niet 
juist zijn een derde spoedig uit onrechtmatige daad aansprakelijk te achten omdat hij 
betrokken was bij een transactie die een kettingbeding heeft doorkruist. De wetgever 
heeft in art. 6:252 de mogelijkheid geopend bepaalde bedingen ten aanzien van een 

417. HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 m.nt. C.J.H. Brunner en W.M. Kleijn (Curaçao/Boyé) en HR 
10 november 1995, NJ 1995, 270 m.nt. P.A. Stein (Luttikhuizen/Van Mourik's Huizen Mij.). 
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registergoed in te schrijven en deze daardoor als kwalitatieve verplichtingen te laten 
werken tegen rechtsopvolgers. Indien de partijen die een verplichting ten aanzien 
van een registergoed aangaan van deze mogelijkheid geen gebruik maken, dienen zij 
daarvan de consequenties te dragen: rechtsopvolgers zullen zich slechts bij uitzon
dering iets aan het beding gelegen moeten laten liggen. Een derde-verkrijger kan 
immers met recht stellen: als partijen de overgang zo belangrijk vonden, hadden zij 
deze maar langs de daartoe door de wet geboden weg moeten verzekeren. 

Niet alle bedingen zijn als kwalitatieve verplichting inschrijfbaar. Bedingen om 
iets te doen ofte geven heeft de wetgever van de regeling uitgesloten om overbelas
ting van registergoederen te voorkomen. Mede om het rechtsverkeer in registergoe-
deren niet te veel te belemmeren, kan ook de derdenwerking van blokkeringsclau
sules niet door inschrijving worden verzekerd (art. 6:252 leden 1 en 5; zie hierna 
nr. 280). Het verdraagt zich niet met deze wettelijke beperking van de mogelijkheid 
door registerpubhciteit aan dergelijke bedingen de werking tegen derden te bewerk
stelligen, om derden wegens hun enkele kennis van het beding op grond van de 
maatschappelijke betamelijkheid tot het respecteren daarvan te verplichten. 

Kettingbedingen ten aanzien van roerende zaken zijn in theorie mogelijk, maar reeds door 
gebrek aan publiciteit zal hun werking vrijwel nooit langs de weg van de onrechtmatige 
daad jegens derden bereikt kunnen worden. Voor een mogelijke uitzondering zie men het 
beding te vinden voorin vele Engelse boeken: 'This book is sold subject to the condition that it 
shall not (...) be lent, re-sold (...) in any form of binding or coper other than that in which it is published 
and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser .4 '8 

3.4.6.4 Het ondermijnen van verkooporganisaties 
184. Een belangrijk deel van de arresten van de Hoge Raad over het profiteren van 
wanprestatie heeft betrekking op gevallen waarin een partij een derde verweet dat 
deze in goederen handelde die door wanprestatie aan haar, op contractuele bindin
gen gestoelde, verkooporganisatie waren onttrokken.419 

Het ging daarbij zowel om organisaties die ertoe dienden om de prijs voor de betrokken 
goederen te reguleren, als om organisaties die enkel waren gericht op selectieve distributie, 
in verband met het imago van het betrokken product (parfum). 

De onrechtmatigheidsvraag heeft haar praktisch belang voor deze gevallen groten
deels verloren. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat zowel het Europese als het 
nationale mededingingsrecht in de regel in de weg staat aan het oprichten en ïn-

418. Zie over het belasten van roerende zaken Beatson, Anson's Law of Contract (1998), p. 437-438. 
419. Zie hierover in het bijzonder Onrechtmatige daad VI (oud), nr. 76-93 (Martens) en IV, aant. 226 

e.v. (Van Nispen). Een overzicht biedt de conclusie van A-G Koopmans voor HR 1 novem
ber 1991, NJ 1992, 423 (Cacharel/Geparo) en 424 (Cacharel/Trade Max). 
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standhouden van de bedoelde organisaties.420 Vanzelfsprekend behoeven derden de 
overeenkomsten die een niet-toegelaten organisatie dienen en die daardoor verbo
den zijn, niet te respecteren. Bovendien - en mede als gevolg van het voorgaande -
streeft men de doeleinden van de genoemde organisaties niet meer (enkel) na langs 
de weg van een stelsel van contractuele bindingen, maar (vooral) langs de weg van 
de intellectuele eigendom.421 

185. Uit het uitgangspunt van de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat een derde 
niet reeds onrechtmatig handelt indien hij goederen inkoopt en verkoopt waarvan 
hij weet dat deze door wanprestatie aan een verkooporganisatie zijn onttrokken. 
Zoals ik in het voorgaande heb uiteengezet, strekt de respectplicht zich niet zover 
uit dat een derde zich door deze enkele wetenschap van het handelen in de betrok
ken goederen zou moeten onthouden. 

Wel onrechtmatig handelt de derde indien hij de wanprestatie van de contractu
eel gebonden deelnemer in de organisatie zelf uitlokt of (op ongeoorloofde wijze) 
bevordert (zie hiervoor nr. 167 e.v). 

Heeft de derde niet (aantoonbaar) op zodanig laakbare wijze tot de wanprestatie 
bijgedragen, dan kan men zijn handelen slechts onder omstandigheden tot onrecht
matig bestempelen. Als minimumvoorwaarde is vereist dat de derde weet dat zijn 
wederpartij, door met hem te contracteren, haar contractuele verplichtingen 
schendt. 

Zie nr. 174. Aldaar is gebleken dat niet steeds vereist is dat de derde met de wanprestant 
zelf handelt; voldoende kan zijn dat de derde stelselmatig handelt met personen die de 
betrokken goederen van de wanprestant afnemen422 

Als bijkomende omstandigheden zijn voorts vereist dat de derde (1) in concurrentie 
treedt met handelaren op wie een vergelijkbare verplichting als de geschonden 
verplichting rust en (2) daarbij profiteert van de omstandigheid dat deze concurren
ten, doordat zij zich wel aan hun verplichting houden, in een ongunstiger positie 
verkeren.423 De ratio hiervan is dat onder deze omstandigheden het optreden van de 

420. Zie over de toepasselijke mededingingsregels Van Gerven e.a., Kartelrecht II (1997), p. 210 e.v. 
en Mok, Kartelrecht I (1998), p. 54-57 en 110 e.v. Zie in de context van het onderwerp voorts 
conclusie A-G Koopmans voor HR 1 november 1991, NJ 1992, 423 (Cacharel/Geparo) en 
424 (Cacharel/Trade Max) en HR 22 december 1995, NJ 1997, 118 m.nt. PJ. Slot en HJ. 
Snijders (Vierkant Beheer/KVBBB). 

421. Een voorbeeld biedt HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682 m.nt. J.H. Spoor (Dior/Evora); zie 
reeds HR 14 december 1956, NJ 1962, 242 (Pnns/Grundig) en HR 23 juni 1961, NJ 1962, 244 
(Prins/Grundig) beide m.nt. LJ. Hymans van den Bergh onder NJ 1962, 246; zie voorts 
Onrechtmatige daad VI (oud), nr. 89 e.v. (Martens) en IV, aant. 241 e.v. (Van Nispen). 

422. HR 26 juni 1964, NJ 1965, 170 (Gennep/Hermans) en 18 december 1964, NJ 1965, 171 
(Douwe Egberts/Tromp) m.nt. GJ. Scholten. 

423. Onrechtmatige daad VI (oud), nr. 81 (Martens) en IV, aant. 231 (Van Nispen). 
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derde zal leiden tot een verstoring van de organisatie, doordat de verplichtingen 
voor de gebonden leden in het concurrentieverkeer te belastend worden.424 Men kan 
in deze omstandigheden en hun ratio in het voorgaande genoemde factoren herken
nen: de derde geniet bijzonder voordeel van de wanprestatie als zodanig (nr. 178) 
omdat zijn concurrenten in een ongunstiger positie verkeren, hetgeen de organisatie 
en daarmee de belangen van de benadeelde wederpartij bedreigt (nr. 177), terwijl 
men zich in het concurrentieverkeer van een dergelijke vorm van benadeling dient 
te onthouden (nr. 175). 

Niet geheel duidelijk is of voor onrechtmatigheid van het handelen van de derde 
is vereist dat de betrokken organisatie gesloten is, dat wil zeggen: dat zowel juridisch 
als ook feitelijk verkoop buiten de organisatie om is uitgesloten. In ieder geval heeft 
de geslotenheid een bewijsfunctie: als de derde de goederen slechts uit de organisatie 
heeft kunnen verkrijgen, kan dat bijdragen tot het oordeel dat hij van die omstan
digheid op de hoogte is geweest. Daarnaast is de geslotenheid mijns inziens ook van 
belangvoor het oordeel omtrent de onrechtmatigheid: indien feitelijk een belangrij
ke 'parallelmarkt' voor de betrokken goederen bestaat, waaraan geen onrechtmatige 
inbreuken op de organisatie ten grondslag liggen, kan men immers niet meer zeggen 
dat het optreden van de derde de positie van de leden van de organisatie in het 
concurrentieverkeer bedreigt. Die positie is door de 'vrije goederen' al onzeker.425 

186. Het komt er dus al met al op neer dat de derde zelf tot contractbreuk moet 
bijdragen; hetzij direct - door deze zelf uit te lokken ofte bevorderen - hetzij indi
rect, door de voorwaarden te scheppen waaronder de contractueel gebonden leden 
van de organisatie niet meer bereid zullen zijn zich aan hun verplichtingen te hou
den.426 Daarmee dient de respectplicht de effectieve werking van het contractsme
chanisme. 

Men kan zich afvragen of de vrijheid van handel en bedrijf niet tot een minder 
vergaande bescherming van verkooporganisaties noopt. Waarom zou een derde zich 
eigenlijk iets gelegen moeten laten liggen aan contracten die er uiteindelijk mede toe 
dienen hem ten opzichte van de leden van de organisatie te benadelen? Waarom zou 
het hem niet vrijstaan zijnerzijds te proberen voor hem voordelige contracten 

424. HR 27 april 1962, NJ 1962, 254 m.nt. L.J. Hymans van den Bergh (Holst/Philips); HR 12 
januari 1962, NJ 1962, 246 m.nt. L.J. Hymans van den Bergh (Nibeja/Grundig); zie voorts 
Slagter, Preadvies NJV 1963, p. 205 e.v. 

425. Ik volg hiermee de conclusie van A-G Koopmans voor HR 1 november 1991, NJ 1992, 423 
(Cacharel/Geparo) en 424 (Cacharel/Trade Max), nr. 8 e.v. Zie voorts Onrechtmatige daad VI 
(oud), nr. 84 e.v. (Martens) en IV, aant. 236 (Van Nispen). 

426. Conclusie A-G Koopmans voor HR 1 november 1991, NJ 1992, 423 (Cacharel/Geparo) en 
424 (Cacharel/Trade Max), nr. 6; zie voorts HR 26 juni 1964, NJ 1965, 170 (Gennep/-
Hermans) en 18 december 1964, NJ 1965, 171 (Douwe Egberts/Tromp) m.nt. G.J. Scholten, 
en de zojuist genoemde noot van G.J. Scholten onder 1. 
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omtrent de betrokken goederen te sluiten, zonder zich iets aan te trekken van de 
pogingen om hem deze handel te beletten? 

N u heteronome normen van mededingingsrecht aan de toelaatbaarheid van het 
soort organisaties waarom het hier gaat thans strenge beperkingen stellen, meen ik 
evenwel dat het gerechtvaardigd is de nog wel toelaatbare organisaties op de hier
voor omschreven wijze tegen aantasting door derden te beschermen. Hun maat
schappelijk bestaansrecht is door de toetsing aan het mededingingsrecht vastgesteld, 
zodat een beroep op het beginsel van vrije concurrentie derden niet het recht kan 
geven hun bestaan te bedreigen.427 

4 Conclusie 

187. De relativiteit van de contractswerking betekent met dat derden de verbintenis
sen die uit een overeenkomst ontstaan kunnen negeren. Evenals verbintenissen uit 
andere bron, zijn contractuele verbintenissen aan derden tegenwerpelijk. Een partij 
kan bijvoorbeeld haar verbintenis aan derden voorhouden als titel voor de over
dracht van een recht, als bron van een juridische hoedanigheid en als bestanddeel 
van haar vermogen. 

Een belangrijke verschijningsvorm van de tegenwerpelijkheid is dat derden de 
met een verbintenis verbonden belangen van partijen in zekere mate moeten respec
teren. Zo mag een derde een partij niet door het verspreiden van onware medede
lingen van haar afnemers beroven. In verband met het beginsel van de relativiteit 
van de contractswerking verdienen in dit verband in het bijzonder gevallen de 
aandacht waarin een derde een partij benadeelt in haar positie als crediteur of debi
teur van een verbintenis door haar wederpartij bij die verbintenis te treffen. 

Als een derde het oogmerk heeft om met zijn handelen tegen de ene partij bij 
een verbintenis de andere partij te schaden, zal dit handelen in de regel jegens die 
andere partij onrechtmatig zijn. Bijzondere bescherming geniet voorts het verhaals-
belang: het staat een derde in veel gevallen niet vrij een partij haar verhaalsmogelijk-
heden te ontnemen door vermogen aan haar wederpartij te onttrekken. 

Een partij lijdt verhoudingsschade indien het optreden van een derde jegens haar 
wederpartij haar verplichtingen jegens die wederpartij in feitelijk of juridisch op
zicht verzwaart of haar rechten jegens die wederpartij in feitelijk of juridisch opzicht 
vermindert. Wat persoonsschade betreft, beperkt de wet (art. 6:107-108) de moge
lijkheid om vergoeding van verhoudingsschade te verkrijgen. Indien een derde een 
zaak op onrechtmatige wijze beschadigt en de directe zaakschade voor rekening van 
een contractueel belanghebbende komt (verplaatste schade), zal de belanghebbende 
de derde doorgaans tot vergoeding van die schade kunnen aanspreken. Veel moeilij
ker is om te bepalen in welke gevallen indirecte schade van contractueel belangheb-

427. Over deze kwestie Cahen, Mon. Nieuw BWB-57 (1995), nr. 4, met verdere verwijzingen. 
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benden voor vergoeding door de derde in aanmerking komt. Behalve contractueel 
gebruiksgerechtigden, dienen ook andere belanghebbenden met een nauw met de 
zaak verbonden belang aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding, tenzij het 
schadeveroorzakend voorval behoort tot het algemeen maatschappelijk risico. 

188. Veel aandacht in verband met de respectplicht heeft vooral de kwestie van het al 
dan niet ongeoorloofd karakter van het profiteren van wanprestatie gekregen. Sinds 
de Hoge Raad in 1919 voorzag in de maatschappelijke behoefte aan bescherming 
tegen naar normen van betamelijkheid onbehoorlijk optreden, heeft hij zich diverse 
malen over dit vraagstuk moeten uitspreken. Hoewel het beginsel van de relativiteit 
van de contractswerking bij de kwestie niet direct in het geding is, kent de Raad aan 
het beginsel, in samenhang met de vrijheid van handel en bedrijf, terecht reflexwer
king toe. 

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad valt af te leiden dat het uitlokken en 
bevorderen van wanprestatie in beginsel onrechtmatig is jegens de erdoor benadeel
de wederpartij. Het enkele profiteren (gebruik maken) van wanprestatie is uitslui
tend onder omstandigheden onrechtmatig. Relevante bijkomende omstandigheden 
zijn onder meer de aard van de overeenkomst, de eventuele betrokkenheid van de 
derde bij de overeenkomst, de omvang van het geschade belang van de wederpartij 
en het voordeel dat de wanprestatie de derde oplevert. Geen bijkomende omstandig
heid, maar een voorwaarde voor onrechtmatigheid, is dat de derde wist of behoorde 
te weten dat hij van wanprestatie profiteerde. 

Bij het beoordelen van de (on)rechtmatigheid van wanprestatie moet men het 
geval dat aan de orde is bezien in verband met het stelsel van het recht. Dit brengt 
mijns inziens mee dat het handelen van de derde in gevallen van dubbele verkoop 
veel eerder onrechtmatig is dan waar het gaat om het doorbreken van een kettingbe-
ding of het verstoren van een verkooporganisatie. 




