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Hoofdstuk 6 
Onrechtmatig handelen van partijen jegens derden... 

Een gedraging die wanprestatie oplevert, kan tevens grond zijn voor een vordering uit onrecht
matige daad (§ 1). Dat geldt zowel tussen partijen (§ 2) als in de verhouding tussen partijen en 
derden. Doordat de onrechtmatigheid niet gelegen is in het schenden van het recht uit een verbin
tenis, maar in het overtreden van een buitencontractuele norm, is de relativiteit van de contracts
werking daarbij niet in het geding. Indien tot het onrechtmatigheidsoordeel bijdraagt dat een 
partij wanprestatie pleegt jegens haar wederpartij, dient men aan het contractuele relativiteitsbe-
ginsel evenwel reflexwerking toe te kennen: men moet niet te snel aannemen dat een partij mede 
jegens derden voor de behoorlijke uitvoering van haar contractuele verbintenissen verantwoorde
lijkheid heeft aanvaard (§ 3). Diverse omstandigheden bepalen volgens de jurisprudentie of op 
een partij bij de uitvoering van haar overeenkomst een zorgplicht ten gunste van een derde rust. 
Naast de betrokkenheid van de derde en de hoedanigheid van de partij behoort daartoe ook de 
aard van het derdenbelang: een partij handelt eerder onrechtmatig indien zij een derde schaadt in 
een absoluutrechtelijk belang dan indien zij een derde zuivere vermogensschade toebrengt (§ 4). 
Ook indien een partij geen wanprestatie pleegt, kan zij bij het uitvoeren van haar overeenkomst 
het belang van een derde op onrechtmatige wijze schaden (§ 5). 

1 Inleiding 

284. Een partij die wanpresteert kan behalve aan haar wederpartij ook schade toe
brengen aan een derde. In beginsel zal zij daarvoor jegens deze derde echter niet 
aansprakelijk zijn. Omdat de partij zich tot het nakomen van haar verbintenis slechts 
tegenover haar wederpartij heeft verbonden, brengt de relativiteit van de contracts
werking mee dat haar wanprestatie als zodanig jegens de derde niet rechtens onge
oorloofd en derhalve niet onrechtmatig is. 

Een rockband zegt een week van tevoren zonder geldige reden een serie concerten af. 
Verkopers van souvenirs die daardoor met hun voorraad blijven zitten, lijden schade. Zij 
kunnen deze in beginsel niet met een vordering uit onrechtmatige daad op de rockband 
verhalen. De rockbank heeft zichjegens hen niet tot optreden verbonden. 

Onder omstandigheden kan evenwel het handelen van een partij dat jegens haar 
wederpartij wanprestatie oplevert mede onrechtmatig zijn jegens een derde. In dit 
hoofdstuk schets ik deze omstandigheden en bezie ik hoe zij zich verhouden tot het 
beginsel van de relativiteit van de contractswerking. 

O m het vraagstuk van de onrechtmatigheid van wanprestatie in de verhouding 
tussen partijen en derden te verhelderen, is het zinvol eerst enige aandacht te beste
den aan de onrechtmatigheid van wanprestatie in de verhouding tussen contracts
partijen. 

665. Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 8 e.V.; Cahen, Mon. Nieuiv BWB-57 (1995), nr. 5. 
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2 Samenloop van wanprestatie en onrechtmatige daad 

285. Een contractspartij die haar verbintenis niet, of niet behoorlijk, nakomt, zal 

zich daardoor blootstellen aan een vordering van haar wederpartij op grond van 

wanprestatie. Over een vordering op grond van onrechtmatige daad zal de weder

partij in de regel niet kunnen beschikken. Evenmin als in de verhouding tussen 

partijen en derden, is in de verhouding tussen partijen het gegeven dat de ene partij 

jegens de andere wanprestatie pleegt als zodanig voldoende grond voor een dergelij

ke vordering. 

De getroffen wederpartij kan, naast haar vordering of vorderingen uit wanpresta

tie, echter wel mede uit onrechtmatige daad ageren indien de handeling die de 

wanprestatie oplevert jegens haar ook onrechtmatig is wanneer men eraan voorbij

ziet dat deze haar rechten uit een verbintenis schendt.666 Zodanige samenloop doet 

zich bijvoorbeeld voor als de wanprestatie erin bestaat dat een partij door haar 

onzorgvuldigheid een zaak van haar wederpartij beschadigt. 

Anders dan in de verhouding tussen partijen en derden, kan men in de verhouding tussen 
partijen het uitgangspunt dat wanprestatie geen grond is voor een vordering uit onrechtma
tige daad niet baseren op de relativiteit van de aanspraken uit een verbintenis. Jegens de 
wederpartij is wanprestatie immers wel ongeoorloofd. Men kan het langs twee andere 
wegen bereiken. De eerste weg is het uitsluiten van de onrechtmatigheid van het enkele 
schenden van het recht uit een verbintenis. Deze weg kiest het Duitse recht. Het recht uit 
een verbintenis is daarin geen 'sonstiges Recht', dat wordt beschermd door § 823 (1) BGB. 
Evenmin is de verbintenis een Schutzgesetz in de zin van § 823 (2) BGB. wanprestatie is 
daardoor slechts onrechtmatig indien zij opzettelijk geschiedt (§ 826 BGB) of indien zij 
leidt tot aantasting van een rechtsgoed dat wel de bescherming van § 823 (1) BGB geniet, te 
weten het leven, het lichaam, de gezondheid, de vrijheid, de eigendom of een recht dat wel 
als een 'sonstiges Recht' kan gelden. 

De tweede weg is het toekennen van exclusiviteit aan de wettelijke regeling van de 
niet-nakoming van verbintenissen. Zo kan men naar Nederlands recht verdedigen dat de 
partij die wanpresteert inbreuk maakt op het subjectieve recht (uit de verbintenis) van haar 
wederpartij, wanprestatie is dan een onrechtmatige daad - in de ruime zin van dat begrip. 
De regeling van de art. 6:162 e.v. is in deze opvatting evenwel op deze vorm van onrecht
matig handelen niet van toepassing, daar de wet voor de gevolgen van het niet nakomen van 
een verbintenis in de art. 6:74 e.v. een exclusieve regeling bevat.667 In wezen sluit men langs 
deze weg voor een deel van de categorie 'onrechtmatige handelingen' de samenloop van 
vorderingen uit wanprestatie en uit onrechtmatige daad uit.668 Deze samenloop doet zich 

666. Zo onder meer HR 26 maart 1920, NJ 1920, p. 476; W. 10592 (1920) (Curiel/Sunname) ; HR 
9 december 1955, NJ 1956, 157 m.nt. L.E.H. Rutten (Boogaard/Vesta) en HR 19 februari 
1993, NJ 1994, 290 m.nt. C.J.H. Brunner (Groningen/Zuidema). Zie voorts Asser-Hartkamp 
4-1 (1996), nr. 6-11 en Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 8. 

667. Zo Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 8. 
668. In vergelijkbare zin von Bar, Gemeineiiropàisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 420-422 en 426. 
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slechts voor als de handeling die wanprestatie oplevert ook onrechtmatig is als men ervan 
afziet dat zij wanprestatie oplevert. 

De beide wegen voeren in beginsel tot hetzelfde resultaat. Desondanks komen het 
Duitse en het Nederlandse recht niet in alle casus tot dezelfde oplossing. De verklaring 
daarvan is dat handelingen die naar Nederlands recht onder het bereik van de art. 6:162 e.v. 
vallen, niet altijd ook volgens het Duitse recht onrechtmatig zijn. Als gevolg van de hier
voor geschetste regels is het naar Duits recht namelijk in de regel niet onrechtmatig iemand 
door onzorgvuldig handelen zuivere vermogensschade toe te brengen. Ook het Engelse 
recht is in dit opzicht minder ruimhartig dan het Nederlandse recht (zie nr. 142). 

Tot andere resultaten komt het Franse recht. In theorie moet men ook in dit stelsel de 
onrechtmatigheid van wanprestatie bezien onafhankelijk van de schending van de verbinte
nis als zodanig. In de praktijk acht men wanprestatie evenwel zeer spoedig onrechtmatig. 
Een bijzonder kenmerk van het Franse recht is voorts dat dit de samenloop van vorderin
gen met een contractuele en met een delictuele grondslag in beginsel niet erkent. Indien de 
aansprakelijkheid, gelet op de rechtsbetrekking tussen partijen, valt binnen het domein van 
het contractenrecht, kan men volgens de regel van de 'non-cumuV of van het ontbreken van 
een 'option', op enkele uitzonderingen na, geen aansprakelijkheid op onrechtmatige daad 
gronden. Een contractspartij kan haar wederpartij dus niet 'om het contract heen' uit 
onrechtmatige daad aanspreken. Dat geldt - anders dan naar Nederlands recht - zelfs in
dien het handelen of nalaten van de wederpartij afgezien van de wanprestatie onrechtmatig 
zou zijn. Een van de redenen daarvoor is dat de openbare orde zich er naar Frans recht 
tegen verzet dat exoneratiebedingen mede betrekking hebben op vorderingen uit onrecht
matige daad. Het aanvaarden van samenloop zou als gevolg daarvan in veel gevallen het 
contractsevenwicht ernstig bedreigen. Zo zou een dakdekker die zich voor brandschade aan 
het pand van zijn opdrachtgever heeft vrijgetekend en op die risicoverdeling zijn prijs heeft 
gebaseerd, aan deze vrijtekening niets hebben als de opdrachtgever hem voor dergelijke 
schade met een vordering op grond van onrechtmatige daad zou kunnen aanspreken. 
Naar Nederlands recht blokkeert een exoneratiebeding veelal ook een buitencontractuele 
vordering van de wederpartij (zie nader nr. 358). 

286. Het belang van de vraag of een partij tegen haar wanpresterende wederpartij 
tevens uit onrechtmatige daad kan ageren, hangt af van de verschillen die er bestaan 
tussen het regime dat de vordering wegens wanprestatie beheerst en het regime dat 
de vordering op grond van onrechtmatige daad beheerst. De benadeelde partij zal 
immers, ook als zij over twee vorderingen beschikt, niet tweemaal vergoeding van 
dezelfde schade kunnen verkrijgen. 

Vandaar dat men spreekt van samenloop en niet van cumulatie - het Franse 'non-cumuï zou 
eigenlijk 'non-concours' moeten zijn. Afgezien van de gronden voor aansprakelijkheid, die er 
in dit verband niet toe doen, kunnen bij de twee typen vorderingen onder meer verschillen 
bestaan ten aanzien van het soort schade dat voor vergoeding in aanmerking komt (zoals 

669. Aldus ook het Engelse recht: Henderson v. Merret Syndicates Ltd., [1995] 2 A.C. 145; White v. 
Jones, [1995] 1 All E.R. 691; Clerk & Lindseil on Torts (1995 en 1997), § 1-08. (M.R. Brazier); 
von Bar, Genieineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 427. 

670. Zie voor het voorgaande von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 418 e.v. en 
Rn. 468 e.v., met verwijzingen, en mijn Aansprakelijkheid in groepen van contracten (1996). 
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wel of geen vergoeding van immateriële schade en zuivere vermogensschade); de toereke-
ningsmaatstaf (eventuele eis van voorzienbaarheid van de schade); de lengte van verjarings-
of vervaltermijnen en het moment waarop deze gaan lopen (ontstaan of bekendheid met de 
schade); de bewijslast en de processuele regels die op de rechtsvordering van toepassing 
zijn. Ik wijs erop dat voor de aansprakelijk gestelde persoon de grondslag van zijn aanspra
kelijkheid (wanprestatie dan wel onrechtmatige daad) doorgaans bepaalt of deze gedekt is 
onder zijn WA-verzekering.671 

3 'Oneigenlijke' samenloop 

3.1 Inleiding 

287. Als een partij door haar wanprestatie het belang van een derde schaadt, heeft de 
vraag of zij daarmee jegens deze derde onrechtmatig handelt veel meer gewicht dan 
in de verhouding tussen partijen. Bij een ontkennende beantwoording staat de derde 
in de regel met lege handen, nu hij niet beschikt over een contractuele vordering. 

Het geval dat een derde een partij wegens haar wanprestatie uit onrechtmatige daad kan 
aanspreken, noemt men wel 'oneigenlijke' samenloop. De delictuele vordering van de 
derde loopt samen met de vordering van de wederpartij uit wanprestatie, maar niet - zoals 
bij de eigenlijke samenloop - met een contractuele vordering van dezelfde persoon.672 

Soms kan een derde op grond van een wettelijke bepaling, al dan met naast een delictu
ele vordering, wel over een contractuele vordering beschikken. Voor voorbeelden daarvan 
verwijs ik naar nr. 79 e.v. Niet uitgesloten is voorts dat een derde onder omstandigheden 
een partij kan aanspreken op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Dat onderwerp laat 
ik in dit boek buiten beschouwing. 

Zoals het handelen of nalaten dat wanprestatie oplevert - afgezien van de schending 
van de verbintenis - een onrechtmatige daad kan zijn jegens de wederpartij, zo kan 
het ook onrechtmatig zijn jegens een derde. Daarbij lijkt het beginsel van de relativi
teit van de contractswerking niet in het geding: men toetst de handelwijze van de 
betrokken partij niet aan de contractuele norm - waarvan de derde geen naleving 
kan verlangen - maar aan de heteronome normen van de onrechtmatige daad. 

Bij nadere beschouwing blijken de zaken evenwel ingewikkelder te liggen. De 
mate waarin men bij het beantwoorden van de onrechtmatigheidsvraag abstraheert 
van de overeenkomst en de daarin vervatte normen verschilt namelijk aanzienlijk. 
O m dit in te zien, moeten wij toevallige ontmoetingen673 tussen overeenkomst en 
derde onderscheiden van ontmoetingen die dit toevalskarakter ontberen. 

671 CJ.H. Brunner, Beginselen van samenloop, Serie privaatrechtelijke begrippen nr. 7, 2e druk, 
Arnhem 1984, p. 45; von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 449 e.V.; Asser-
Hartkamp 4-1 (1996), nr. 404 e.v. en Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 9. 

672. Chr. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 425. 
673. De term ontleen ik aan Cahen, Mon. Nieuw BWB-57 (1995), nr. 1. 
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Toevallige ontmoetingen tussen overeenkomst en derde 
288. Een gedraging die wanprestatie oplevert, kan schade toebrengen aan een derde 
die slechts toevallig met de (uitvoering van de) overeenkomst in aanraking komt. In 
zulke gevallen staat het onrechtmatigheidsoordeel los van de overeenkomst. 

Een monteur verleent tijdens een testrit met een door de eigenaar in reparatie gegeven auto 
ten onrechte geen voorrang aan een tram. Bij de aanrijding die volgt, raken auto en tram 
beschadigd. Dat het handelen van de monteur wanprestatie oplevert jegens de eigenaar van 
de auto, is voor de onrechtmatigheid van het handelen van de monteur jegens de eigenaar 
van de tram irrelevant. Eigenlijk is in zulke gevallen zelfs irrelevant of de partij die de derde 
schade berokkent daarmee jegens haar wederpartij wanprestatie pleegt. Als een huisschilder 
door onvoorzichtig met verf om te gaan een auto beschadigt die geparkeerd staat voor het 
pand dat hij schildert, is dat jegens de eigenaar van de auto onrechtmatig, zonder dat het 
jegens de huiseigenaar wanprestatie oplevert (wellicht tenzij de auto diens eigendom is). 

Voorziene ontmoeting maar geen normatief verband 
289. Ook als een gedraging die wanprestatie oplevert, schade toebrengt aan een 
derde die anders dan toevallig met de (uitvoering van de) overeenkomst in aanra
king komt, behoeft tussen de overeenkomst en het onrechtmatigheidsoordeel geen 
normatief verband te bestaan. De gedraging kan immers in strijd zijn met een 
heteronome norm die ook afgezien van de overeenkomst bestaansrecht heeft. In 
zulke gevallen is de relativiteit van de contractswerking evenmin in het geding: dat 
de normschending in een contractuele context plaatsvindt, is voor de onrechtmatig
heid in wezen niet van belang. 

Een traiteur bereidt in opdracht van de regering een galadiner. Een onoplettende kok 
verwerkt daarin een partij bedorven garnalen, waardoor een aantal buitenlandse gasten 
ernstig ziek wordt. Deze gasten kunnen de traiteur uit onrechtmatige daad aanspreken 
- ook afgezien van de mogelijke toepasselijkheid van de regels voor productenaansprake-
lijkheid. Eigenlijk is daarbij zonder betekenis dat de traiteur zijn prestatie krachtens een 
overeenkomst met de regering verrichtte. Zou hij het garnalengerecht op een braderie 
gratis hebben uitgereikt, dan zou dat voor de onrechtmatigheid geen verschil hebben 
gemaakt. Ook in deze gevallen is irrelevant of de partij die de derde schade berokkent 
daarmee tevens wanprestatie pleegt. Als de regering de traiteur zou hebben opgedragen om 
bedorven garnalen te verwerken - hier houdt iedere verwijzing naar de werkelijkheid op -
zou deze bereidingswijze geen wanprestatie, doch jegens de gasten zelfs ernstiger onrecht
matigheid opleveren. 

290. Als de handeling die wanprestatie oplevert onafhankelijk van de overeenkomst 
jegens de derde onrechtmatig is, heeft dat gevolgen voor de doorwerking van con
tractuele verweermiddelen ten nadele van de derde. In een dergelijk geval kan de 
partij die het derdenbelang schade heeft toegebracht namelijk niet ten gunste van 
haar beroep op doorwerking aanvoeren dat doorwerking de keerzijde is van de 
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contrac tuele waa rborg ing van het derdenbelang. 6 7 4 D e d o o r w e r k i n g kan, anders ge

zegd, niet reeds w o r d e n gedragen d o o r het gegeven dat het de rdenbe l ang m e t de 

ove reenkoms t is v e r b o n d e n . Zij kan slechts w o r d e n gerechtvaardigd d o o r de wijze 

waarop he t be lang bij de u i tvoer ing van de ove reenkoms t be t rokken is geraakt. 

Een monteur beschadigt een door een huurder in reparatie gegeven auto. Als de eigenaar de 
garage tot vergoeding van de schade aanspreekt, kan deze niet met succes betogen dat de 
vordering van de eigenaar in wezen is gebaseerd op de schending van een contractuele 
zorgvuldigheidsverplichting, en dat hij dus de verweermiddelen in de overeenkomst tegen 
zich moet laten gelden. Ook afgezien van de overeenkomst rustte op de monteur de 
verplichting de auto niet te beschadigen. 

Men moet beseffen dat ook het belang van een derde dat toevallig met een overeen
komst in aanraking komt in de hier behandelde gevallen bescherming geniet - denk aan de 
letselschade van de passagiers in de door de monteur tijdens zijn testrit aangereden tram. 
Tenzij men doorwerking ook dan wil aanvaarden, zal men bij het oplossen van het door
werkingsvraagstuk betekenis moeten toekennen aan de aard van de betrokkenheid van de 
derde. De Franse poging het vraagstuk op te lossen door de aansprakelijkheid van partijen 
jegens derden in het algemeen te contractualiseren, is mede hierop stukgelopen.675 

In we lke gevallen de d o o r w e r k i n g van cont rac tue le ve rwee rmidde l en kan s teunen 

op de wijze w a a r o p he t de rdenbe l ang m e t de u i tvoer ing van een ove reenkoms t ver

b o n d e n is geraakt, bezie ik in het volgende hoofds tuk. 

Voorziene ontmoeting en normatief verband 

2 9 1 . Van geheel andere aard zijn gevallen waar in een partij zich j egens een derde van 

wanpres ta t ie m o e t o n t h o u d e n omdat he t be lang van deze derde m e t haar overeen

koms t is ve rbonden . E e n voorbee ld daarvan biedt he t A t iba -a r r e s t /~ . 676 

De Staat had aannemer Atiba opdracht gegeven centrale verwarming aan te leggen in het 
nieuwe Departement van Defensie. Atiba bestelde het daartoe benodigde isolatiemateriaal 
op 14 oktober 1940 bij Degens. Degens verkocht het materiaal waarover hij beschikte 
echter voor een betere prijs aan derden, zodat hij zijn leveringsverplichting niet kon nako
men en Atiba het materiaal tegen een hogere prijs bij een andere leverancier moest bestel
len. Krachtens de aannemingsovereenkomst kwam 85% van de meerkosten voor rekening 
van de Staat. Deze sprak Degens aan tot vergoeding van zijn aldus geleden schade. Het hof 
overwoog dat de contractuele norm die Degens tot levering verplichtte niet strekte tot 
bescherming van het belang van een derde als de Staat. 

674. Zie voor dat argument Cahen, Kortsluiting (1965), in: Bezielde materie, p. 30 e.V.; Omslagpunt 
(1969), in: Bezielde materie, p. 75 e.V.; Trojaans schadepaard, WPNR 5497 (1979) p 645 en 
Mon. Nieuw BWB-57 (1995), nr. 5. 

675. Ik verwijs daarvoor naar mijn Aansprakelijkheid in groepen van contracten (1996). 
676. HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Atiba; Staat/Degens). 
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De Hoge Raad oordeelde de handelwijze van Degens jegens de Staat onrechtmatig. 

Hij overwoog: 

'dat, wie zich eenmaal contractueel heeft gebonden, - waardoor de contractsverhouding, 
waarin hij partij is, in het rechtsverkeer een schakel is gaan vormen, waarmede de belangen 
van derden, die aan dit verkeer deelnemen, in allerlei vormen kunnen verbonden worden -
ten aanzien van de wijze waarop hij zich ten opzichte van zijn contractueele verplichtingen 
gedraagt, bij inachtneming van hetgeen in het verkeer betaamt, niet onder alle omstandig
heden de belangen mag verwaarloozen, die derden bij de behoorlijke nakoming van zijn 
contract kunnen hebben'. 

292. Onder omstandigheden blijkt op een partij dus een bijzondere zorgplicht te 
rusten om de belangen van derden te ontzien die met (de uitvoering van) haar 
overeenkomst zijn verbonden. Deze zorgplicht bestaat met onafhankelijk van de 
overeenkomst, maar bestaat juist doordat het derdenbelang met (de uitvoeringvan) 
de overeenkomst is verbonden geraakt.677 De gedraging die de wanprestatie uit
maakt, is met in het algemeen onrechtmatig; zij is de partij jegens de betrokken 
derde niet toegestaan omdat deze partij in haar verhouding tot de derde voor de 
behoorlijke nakoming van haar contractuele verplichtingen rechtens verantwoorde
lijk is geworden. De concrete inhoud van de zorgplicht wordt aldus mede bepaald 
door de prestatie waartoe die partij zich in haar overeenkomst (autonoom) jegens 
haar wederpartij heeft verbonden. 

Een overzicht van de diverse wijzen waarop het belang van een derde met een overeen
komst verbonden kan raken, geef ik in nr. 316 e.v. Veelal zal het in de in de tekst bedoelde 
gevallen gaan om een belang waarvan de aantasting tot zuivere vermogensschade leidt. 
Zoals ik in het vorige nummer reeds memoreerde, genieten de persoon en de zaken van 
een derde namelijk veelal bescherming afgezien van enige met de overeenkomst verbonden 
zorgplicht. Op de betekenis van de aard van de schade kom ik in § 4.2 terug. 

In de volgende paragraaf zal ik bezien hoe dergelijke zorgplichten zich verhouden 
tot het beginsel van de relativiteit van de contractswerking. 

3.2 D e verhouding tussen zorgplicht en contractueel relativiteitsbeginsel 

3.2.1 Inleiding 
293. In de vorige paragraaf is gebleken dat een partij gehouden kan zijn bij het 
uitvoeren van haar contractuele verbintenis met het belang van een derde rekening 
te houden omdat het belang van deze derde met haar overeenkomst is verbonden. 
In het kader van dit boek voert deze constatering onmiddellijk naar de vraag hoe 
dergelijke zorgplichten zich verhouden tot het beginsel van de relativiteit van de 

677. Zie daarover in verband met samenloop von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), 

Rn. 416. 
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contractswerking. Daar toe dien ik eerst vast te stellen hoe m e n ze dogmat i sch moet 

kwalificeren. 

3.2.2 D e k w a l i f i c a t i e v a n d e z o r g p l i c h t 

294. D e H o g e Raad baseerde de verp l ich t ing voor een partij o m bij he t ui tvoeren 

van haar ove reenkoms t m e d e r eken ing te h o u d e n m e t de be langen van een derde in 

het Atiba-arrest op de - bu i tencont rac tue le - n o r m e n van de maatschappelijke 

betameli jkheid. D e zorgpl icht kan evenwel o o k langs contrac tuele w e g gestalte krij

gen. S o m m i g e andere rechtsstelsels geven aan de cont rac tue le w e g de voorkeur, 

maar deze keuze blijkt te w o r d e n ingegeven doorda t aan he t r ech t van de onrecht 

matige daad in de be t rokken stelsels nadelen zijn v e r b o n d e n die m e n d o o r een 

contrac tuele kwalificatie kan ontgaan. D e contrac tuele oploss ingen zijn, in de woor

den van v o n Bar een 'deliktsrechtliches Ventil'. Zij bevri jden een rechtsstelsel van de 

d r u k die ontstaat als he t recht van de onrech tma t ige daad tekortschiet .6 7 8 

Het is interessant kort te bezien welke oplossingen andere rechtsstelsels kennen. 
Net als het Nederlandse recht, volgt ook het Engelse recht in de hier behandelde 

gevallen, via de tort of negligence, de buitencontractuele weg. De contractuele weg is in dat 
stelsel vrijwel geheel versperd door het leerstuk privity of contract en de eis van consideration 
(zie daarvoor hoofdstuk 1). Ook uit equity kunnen naar Engels recht (fiduciaire) zorgplich
ten van partijen jegens derden ontstaan.679 

Het Duitse recht beschermt de belangen van derden bij de contractsuitvoering vooral 
met behulp van de contractuele rechtsfiguur van het Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte. 
Achtergrond van de erkenning daarvan is de beperkte bescherming die de delictuele aan
sprakelijkheid in het Duitse recht biedt. Zo kent de delictuele § 831 BGB een disculpa-
tiemogelijkheid voor Verrichtungsgehilfen (anders dan de contractuele § 278 BGB voor 
Erfüllungsgehilfen) en kan, door de in § 2 reeds genoemde beperkte opsomming van het 
aantal beschermde rechtsgoederen in § 823 (1) BGB, op grond van onrechtmatige daad, 
buiten het geval van schending van een subjectief recht, geen vergoeding worden verkregen 
van onzorgvuldig toegebrachte zuivere vermogensschade. Van invloed op de ontwikkeling 
van het Vertrag mit Schutzwirkungfür Dritte is voorts geweest dat een benadeelde beter afwas 
bij toepassing van de contractuele verjaringstermijn.680 

Aan een Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte ontleent de betrokken derde geen recht op 
de contractuele prestatie. Wel heeft hij een sekundären Leistungsanspruch op zorgvuldig 
handelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Zo zal een bank die inlichtingen verstrekt 
terwijl zij weet dat deze (mede) bestemd zijn voor een derde die op basis van de inlich
tingen een belangrijke financiële beslissing wil nemen, jegens deze derde aansprakelijk zijn 
indien zij bij het verstrekken van de inlichtingen niet de vereiste zorgvuldigheid in acht 
heeft genomen. 

Uit het contract zelf kan blijken dat het mede dient ter bescherming van de positie van 
een derde. Ook de goede trouw kan meebrengen dat een contract het karakter van een 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte heeft. Het gaat dan om situaties waarin de derde zich 

678. Chr. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 480. 
679. Vergelijk White v. Jones, [1995] 1 All E.R. 691. 
680. Chr. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 448 e.v. 
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zozeer in de contractssfeer bevindt dat de billijkheid eist dat het contract ook hem be
schermt. Er dient daartoe voldaan te zijn aan drie voorwaarden: 1) de derde moet zich 
bevinden in de gevarenzone van de prestatie (Leistungsnähe); 2) de schuldeiser moet bij de 
bescherming van de derde belang hebben en dat belang moet kenmerkend zijn voor dit 
soon prestaties en 3) deze omstandigheden moeten kenbaar zijn voor de schuldenaar, die 

. . . . . , • 681 

zijn risico s moet kunnen overzien. 
Het Franse recht neemt in zoverre een afwijkende positie in, dat de nadelen van het 

recht van de onrechtmatige daad zich daar niet openbaren aan de zijde van de benadeelde 
derde, maar aan de zijde van de wanpresterende partij. Zoals in nr. 285 al aan de orde 
kwam, neemt het Franse recht spoedig aan dat wanprestatie mede jegens derden onrecht
matig is. Voorts is naar Frans recht de toepassing van contractuele verweermiddelen op de 
vordering uit onrechtmatige daad in de regel uitgesloten. Daardoor wordt de positie van de 
wanpresterende partij ernstig bedreigd. Ik constateerde in nr. 290 reeds dat een poging om 
deze bedreiging te neutraliseren door de aansprakelijkheid in de verhouding tussen partijen 
en derden vrijwel geheel te contractualiseren, heeft gefaald. Derden van wie het belang 
slechts toevallig met een overeenkomst in aanraking kwam, werden daardoor onredelijk 
benadeeld. Het Franse recht verkeert nu op dit punt in een crisis. Daaraan kan waarschijn
lijk slechts een einde komen doordat men komt tot strengere toepassing van de regel dat 
wanprestatie uitsluitend onrechtmatig is indien de handeling die haar oplevert ook afgezien 
van de schending van de verbintenis een ongeoorloofd karakter heeft. Anders gezegd: ook 
Franse juristen zullen moeten nagaan onder welke omstandigheden partijen jegens derden 
een zorgplicht hebben ten aanzien van de uitvoering van hun overeenkomst. 

295. Keren we nu terug naar het Nederlandse recht. Het lijkt mij zinvol eerst iets op 
te merken over zorgplichten die enkel op de overeenkomst van partijen berusten. 
Dergelijke zorgplichten behoren met tot het eigenlijke onderwerp van dit hoofd
stuk - onrechtmatige daden van partijen jegens derden. De grens tussen contractue
le en buitencontractuele zorgplichten is voor dat onderwerp echter wel van belang. 

681. Zie voor het voorgaande M.W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid (diss. 1999), p. 275-277; 
Palandt-Heinrichs (1998), § 278, § 328, 13 e.V.; Palandt-Thomas (1998), § 831; Markesinis, The 
(German) Law of Torts (1997), p. 50-54 en 86; von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), 
Rn. 478 e.V.; Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung (1996), § 34 II, p. 458-460; 
Kötz, Europäisches Vertragsrecht I (1996), § 13 II, p. 381-385; W. Lorenz, Contracts and Third-
Party Rights in German and English Law, in: The Gradual Convergence (B.S. Markesinis ed.), 
Oxford 1994, p. 65-97; Chr. von Bar, Liability for Information and Opinions Causing Pure 
Economic Loss to Third Parties: A Comparison of English and German Case Law, in: The 
Gradual Convergence (B.S. Markesinis ed.), Oxford 1994, p. 98-127; Kortmann/Faber, Contract 
and Third Parties (1994), p. 251 en 258; E.B. Rank-Berenschot, Over de scheidslijn (diss. 1992), 
p. 297 e.v.; M. Habersack, Vertragsfreiheit und Drittinteressen, Schriften zum Bürgerlichen Recht 
Band 150, Berlin [1992], p. 90 e.V.; H. Kötz, The Doctrine of Privity of Contract in the 
Context of Contracts Protecting the Interests of Third Parties, Tel Aviv Law Journal 10 (1990) 
195, p. 196 e.V.; H.-E. Henke, Die sog. Relativität des Schuldverhältnisses, Schriften zum Bürger
lichen Recht Band 121, Berlin [1989]; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts I (1987), § 17 II, p. 224 
e.v.; Markesinis, An Expanding Tort Law (1987), p. 356 e.V.; Visser, De werking van contractuele 
bepalingen (1987) en Weir, Int. Ene. Comp. L. XI (Torts), ch. 12 (1983), s. 58 e.v. 

682. Zie hierover uitgebreid mijn Aansprakelijkheid in groepen van contracten (1996). 
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Een zorgpl icht van een partij j egens een derde kan m e n mijns inziens slechts zuiver 

cont rac tueel n o e m e n indien zij u i ts lu i tend berus t op de ove reenkoms t van partijen, 

hetzij doorda t zij daar in ui tdrukkel i jk is neergelegd, hetzij doorda t zij daar in ligt 

besloten. 

Een deelnemer aan een sollicitatiecursus verbindt zich jegens de organisatie die de cursus 
verzorgt tot geheimhouding van de identiteit van zijn medecursisten, met het oog op de 
mogelijke gevolgen van hun deelname in hun verhouding tot hun werkgever. De deelne
mer schendt deze afspraak, waardoor een medecursist een promotie misloopt. Naar Neder
lands recht kan men de afspraak tussen deelnemer en cursusorganisatie beschouwen als een 
derdenbeding ten gunste van de andere cursisten, waaraan de medecursist een contractuele 
vordering kan ontlenen. 

Ook wanneer partijen de derde geen recht op nakoming willen verlenen, doch alleen 
een aanspraak op zorgvuldigheid bij de nakoming, kunnen zij dit in de vorm van een 
derdenbeding doen. Zo kan de eigenaar van een winkelcomplex, wanneer hij dit complex 
opnieuw laat bestraten, met zijn aannemer afspreken dat deze ervoor zal zorgen dat de 
verhuurde winkels in het complex tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. In dat 
geval hebben de winkeliers geen recht op nakoming van de primaire verplichting tot het 
bestraten, maar mogelijk wel een eigen aanspraak op de toegezegde bereikbaarheid. Ik wijs 
erop dat zodanige aanspraak in verhoudingen tussen twee rechtssubjecten eveneens in de 
vorm van een overeenkomst kan worden gegoten. Of de overeenkomst een derdenbeding 
van genoemde strekking bevat, is een kwestie van uitleg. 

In rechtsstelsels die het derdenbeding niet, of slechts onder strikte voorwaarden aan
vaarden, zoals het Engelse recht, is de hier geschetste contractuele oplossing in de regel niet 
mogelijk. 

K e n m e r k e n d voor dergelijke zuiver contractuele zorgpl ichten is dat parti jen het 

onts taan ervan in beginsel geheel in eigen hand hebben , terwijl zij o o k k u n n e n 

regelen we lk reg ime een vo rde r ing van de derde wegens een eventuele schend ing 

van de zorgpl icht beheers t , bi jvoorbeeld waar het de toepass ing van contractuele 

v e r w e e r m i d d e l e n betreft. D e derde heeft maar te aanvaarden wat parti jen h e m 

ver lenen. 

Daaraan doet niet af dat de derde onder omstandigheden wordt beschermd indien hij erop 
vertrouwde dat in de overeenkomst een beding ten gunste van hem was opgenomen 
(art. 3:35 en 36). De bescherming heeft dan immers betrekking op het vertrouwen van de 
derde dat partijen hem een recht verleenden. 

Praktisch zijn zuiver contrac tuele zorgpl ichten alleen van be lang in gevallen waarin 
me t ook op g rond van h e t e r o n o m e n o r m e n een zorgpl icht m e t een vergelijkbare 
i n h o u d bestaat. 

Zo kan men in het hiervoor gegeven voorbeeld van de sollicitatiecursus goed verdedigen 
dat reeds de maatschappelijke betamelijkheid eist dat cursisten de namen van mede-cursis
ten geheimhouden. 
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2%. In de meeste gevallen waarin op een partij ten aanzien van de uitvoering van 
haar overeenkomst een zorgplicht rust ten gunste van een derde, vloeit deze niet 
uitsluitend voort uit de overeenkomst tussen die partij en haar wederpartij, maar 
ontstaat zij in de verhouding tussen de ermee belaste partij en de betrokken derde. 

Dat in de verhouding tussen een partij en een bij haar overeenkomst betrokken derde 
zorgplichten kunnen ontstaan, bleek reeds in de hoofdstukken 1 en 3. Uit het Atiba-arrest 
volgt dat het gegeven dat de partij zich jegens haar wederpartij tot een bepaalde prestatie 
heeft verbonden, van belang kan zijn voor de vraag of in de verhouding tussen partij en 
derde ten aanzien van die prestatie zodanige zorgplicht bestaat. 

Het is gekunsteld de zorgplicht in dergelijke gevallen 'contractueel' te noemen, 
indien men daarmee wil impliceren dat de zorgplicht uit de overeenkomst tussen 
partijen ontstaat. De derde heeft namelijk een eigen aanspraak op zorgvuldigheid, 
die niet van de wil van partijen afhankelijk is. Anders dan in de verhouding tussen 
partijen, kan men ook niet stellen dat de zorgplicht weliswaar volgt uit heteronome 
normen (zoals die van redelijkheid en billijkheid), maar dat het daarbij gaat om 
normen die de betrokkenen toen zij contracteerden hebben ingeschakeld en die dus 
in zoverre op hun wilsovereenstemming berusten (zie daarover nr. 8). De derde 
heeft immers - uit de aard van de zaak- niet met partijen gecontracteerd. 

297. De zorgplicht kan evenwel ook vanuit een andere invalshoek worden bekeken. 
Het oog is dan niet gericht op de verhouding tussen partijen, maar op die tussen 
partij en derde. Men kan verdedigen dat aan de zorgplicht van de partij jegens de 
derde ten grondslag ligt dat de derde mag vertrouwen op de zorgvuldige uitvoering 
van de overeenkomst en dat dit vertrouwen niet of nauwelijks verschilt van het 
vertrouwen dat partijen in een contractuele relatie over en weer in eikaars prestatie 
stellen. In dat geval zou men de zorgplicht 'contractueel' kunnen noemen; zij wordt 
dan immers herleid tot beginselen van contractenrecht - het vertrouwensbeginsel en 
het autonomiebeginsel. Het belang daarvan is onder meer dat een zorgplicht die op 
deze beginselen berust niet in strijd komt met het beginsel van de relativiteit van de 
contractswerking (zie nr. 78). 

De vraag of men met behulp van het begrip 'vertrouwen' zorgplichten die in de 
verhouding tussen partij en derde ontstaan als contractueel of semi-contractueel kan 
kwalificeren, stel ik in de volgende paragraaf aan de orde. 

3.2.3 Zorgplichten die ontstaan in de verhouding tussen partij en derde 
298. Welbeschouwd kan in de verhouding tussen een partij en een derde op twee 
gronden op de partij een zorgplicht rusten ten aanzien van de wijze waarop zij haar 
overeenkomst uitvoert: 1) als gevolg van vertrouwen dat de partij bij de derde 
omtrent haar prestatie heeft opgewekt; of 2) als uitvloeisel van heteronome normen 
die meebrengen dat de partij zich het belang van de derde anderszins behoort aan te 
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tre1-'-— 683 
kken.683 In het eerste geval heeft de betrokken partij verantwoordelijkheid voor 

haar prestatie jegens de derde aanvaard, in het tweede geval krijgt zij die opgelegd. 

Zorgplichten die berusten op opgewekt vertrouwen 

299. Van een zorgplicht gegrond op opgewekt vertrouwen is sprake indien een 
derde er recht op heeft dat een partij op een bepaalde wijze zal handelen, of dat de 
prestatie van een partij aan bepaalde eisen zal voldoen, omdat die partij daaromtrent 
bij hem concrete verwachtingen heeft gewekt. Een voorbeeld daarvan biedt het 
Moffenkit-arrest.684 

De gemeente Heemskerk schrijft, afgaande op reclame van producent HIM, haar aannemer 
het gebruik voor van HIM's rioolafdichtingsmiddel moffenkit, dan wel van Nebiprofa-
moffenkit. De aannemer betrekt moffenkit van HIM en verwerkt deze. Het middel blijkt 
ondeugdelijk en de gemeente moet het rioolstelsel laten repareren. Zij spreekt HIM uit 
onrechtmatige daad tot schadevergoeding aan. 

Het hof overweegt dat HIM, door moffenkit in haar reclamemateriaal zonder voorbe
houd aan te prijzen als rioolafdichtingsmiddel, in zekere mate verantwoordelijkheid voor 
de deugdelijkheid van haar moffenkit als zodanig heeft aanvaard en dat HIM als gevolg van 
haar aanprijzing moest verwachten dat niet alleen aannemers, maar ook hun opdrachtgevers 
daardoor zouden kunnen worden verlokt om haar moffenkit m uit te voeren werken te 
doen toepassen, zodat zij zich ervan bewust moest zijn dat zij door levering van ondeugde
lijk materiaal ook aan die opdrachtgevers ernstig nadeel kon berokkenen. 

De Hoge Raad acht dit oordeel juist: HIM is tekortgeschoten in de zorgvuldigheid die 
haar m het maatschappelijk verkeer jegens de gemeente betaamt door geen deugdelijk 
product te leveren terwijl zij verwachten moest dat aanbesteders op grond van haar recla
memateriaal moffenkit zouden voorschrijven. 

Zorgplichten die volgen uit heteronome normen 

300. In de relatie tussen partij en derde kunnen evenwel ook zorgplichten ontstaan 
zonder dat die partij omtrent de uitvoering van haar overeenkomst bij de derde enig 
concreet vertrouwen heeft opgewekt. Dit laat zich goed illustreren aan de hand van 
de bekende casus dat een notaris een fout heeft gemaakt bij het opstellen van een 
testament en daarvoor aansprakelijk wordt gehouden jegens degene die daardoor 
zijn erfdeel misloopt.685 Tussen de notaris en deze derde zal in de regel over het 
testament geen contact geweest zijn. Vaak zal de derde van het bestaan van het 
testament of van zijn inhoud niets hebben geweten. Voor de zorgplicht doet dat alles 
evenwel niet terzake. De notaris moet het belang van de derde niet m het oog hou
den omdat hij bij hem over de kwaliteit van zijn werk verwachtingen heeft gewekt. 

683. Vergelijk Vranken, De derde in het overeenkomstenrecht, WPNR 6288 (1997), nr 10 
684. HR 25 maart 1966, NJ 1966, 279 m.nt. GJ. Scholten (Moffenkit). 
685. Zoals in de Engelse zaak White v. Joues, [1995] 1 All E.R. 691, waarover S. Hedley, Recovering 

Lost Legacies: White v. Jones m the Lords, [ 1995] 1 Web Journal of Current LeSal Issues (te vinden 
op http://webjcli.ncl.ac.uk/articlesl/hcdleyl.html). Z,e over deze kwestie voorts Schrage, 
Overeenkomst of onrechtmatige daad (1998). 

http://webjcli.ncl.ac.uk/articlesl/hcdleyl.html
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De notaris moet het belang van de derde in het oog houden omdat zijn maatschap
pelijke positie hem verplicht mede rekening te houden met de belangen van derden 
die bij zijn ambtsvernchtingen zijn betrokken. Ook hier kan men stellen dat de 
zorgplicht is gebaseerd op het vertrouwen dat derden in de notaris mogen stellen, 
maar men moet dan beseffen dat het daarbij niet gaat om concreet vertrouwen maar 
om normvertrouwen: het vertrouwen dat de notaris zal doen wat hij rechtens in het 
algemeen behoort te doen. 

301. Zorgplichten van het eerste type vinden hun verklaring in het gegeven dat een 
partij bij een derde vertrouwen omtrent haar prestatie heeft opgewekt. Als het 
belang van de derde als gevolg hiervan bij deze prestatie betrokken is geraakt, dient 
de partij dit belang te respecteren. In hoofdstuk 1 heb ik uiteengezet dat zorgplich
ten die op zodanige -wijze ontstaan in ieder geval gedeeltelijk berusten op de autono
mie van het ermee belaste rechtssubject. De partij heeft, zoals het hof het in de 
Moffenkit-zaak uitdrukte, jegens de derde in zekere mate verantwoordelijkheid voor 
haar prestatie aanvaard. 

Met deze constatering is meteen een inherente beperking van dit type zorgplich
ten aangewezen: de partij behoeft jegens de derde in beginsel niet voor meer in te 
staan dan zij op zich heeft genomen. 

Zou de producent van Moffenkit in zijn reclamemateriaal hebben vermeld dat hij op geen 
enkele wijze voor de geschiktheid van zijn product als rioolafdichtingsmiddel instond, dan 
zou dit waarschijnlijk op de verwachtingen van de gemeente omtrent de prestatie van de 
producent van invloed zijn geweest: in de eerste plaats omdat daaruit bleek dat de produ
cent over de geschiktheid van de kit voor dat gebruiksdoel niet zo zeker was; in de tweede 
plaats omdat de gemeente daaruit kon opmaken dat zij, zo de kit ongeschikt mocht blijken, 
geen verhaal op de producent mocht verwachten. 

Vanwege de autonome oorsprong van dit type zorgplichten, zou men ze als contrac
tueel kunnen kwalificeren. Daarbij zou het dan niet gaan om het contract tussen 
partijen (in de casus van Moffenkit: de producent en de aannemer) maar om een 
daarmee verbonden (semi-)contract tussen de met de zorgplicht belaste partij (in 
Moffenkit: de producent) en de derde (de gemeente). 

302. Hoewel zorgplichten van het tweede type, die volgen uit heteronome normen, 
niet berusten op het vertrouwen dat een partij bij een derde heeft opgewekt, kan 
men ook ten aanzien van dergelijke zorgplichten verdedigen dat zij berusten op een 
zekere mate van verantwoordelijkheid die de partij jegens de derde voor haar presta
tie heeft aanvaard. 

Zo kan men verdedigen dat een notaris die een testament opstelt, moet beseffen dat daarbij 
de belangen van de beoogde erfgenamen in het geding zijn, zodat hij, als hij de opdracht tot 
het opstellen aanneemt, mede jegens hen verantwoordelijkheid voor zijn werk aanvaardt. 
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Dit was de gedachtegang van de Lords Goff en Browne-Wilkinson in de hiervoor aange
haalde Engelse uitspraak White v. Jones. 

H e t p r o b l e e m is evenwel dat he t aanvaardingscr i te r ium daarmee ieder ondersche i 

d e n d v e r m o g e n verliest, doorda t he t gaat samenval len m e t he t c r i t e r ium van voor

z ienbaarheid van de schade. 

Vooruitlopend op het vervolg van dit hoofdstuk wijs ik er daarbij op dat de voorzienbaar
heid van de schade van een derde op zichzelf niet voldoende is om een partij te belasten 
met een zorgplicht om die schade te voorkomen. De last voor partijen zou dan te zwaar 
worden. 

H e t heeft daa rom w e i n i g zin o m in dergelijke gevallen de basis v o o r de zorgpl icht te 

zoeken in aanvaarding daarvan d o o r de e r m e e belaste partij .6 8 6 

Dat wordt niet anders doordat de notaris vrijwillig voor zijn ambt heeft gekozen. Automo
bilisten stappen ook vrijwillig in hun auto, en toch zal terecht niemand verdedigen dat 
voorrangsregels berusten op hun aanvaarding daarvan. Alle normen zouden anders op aan
vaarding berusten. 

Z o schiet m e n voor he t b e a n t w o o r d e n van de vraag j egens wie een accoun tan t in

staat v o o r de ju i s the id van de d o o r h e m gecont ro leerde j aa r s tukken , niets op m e t het 

c r i te r ium dat di t afhangt van de oms tand ighe id j egens wie hij deze ve ran twoorde 

lijkheid heeft aanvaard. S impel gezegd: pas nadat m e n heeft vastgesteld tot welke 

de rden de zorgpl icht zich ui ts t rekt , kan m e n zeggen dat de accountan t , t oen hij de 

opdrach t tot cont ro le aannam, een zorgpl ich t j egens deze d e r d e n op zich heeft 

g e n o m e n . 

Zo overwoog het hof te Den Bosch687 dat een registeraccountant door het opstellen van de 
jaarstukken van een vennootschap de belangen raakt van al diegenen die bij die vennoot
schap recht- of belanghebbend zijn, daar hij de vermogensrechtelijke positie van de ven
nootschap in het maatschappelijk verkeer constitueert. Hij aanvaardt daardoor, aldus het 
hof, jegens al die recht- en belanghebbenden aansprakelijkheid voor de betrouwbaarheid 
van zijn werk. Mijns inziens krijgt hij deze verantwoordelijkheid gewoon opgelegd. 

303 . Zo rgp l i ch t en van he t tweede type be rus ten dus nie t op de a u t o n o m i e van de 

partij , maar op h e t e r o n o m e n o r m e n . Naas t de n o r m e n van de maatschappel i jke 

betameli jkheid, k u n n e n dat o o k wetteli jke n o r m e n zijn die de m e t een contractuele 

prestatie v e r b o n d e n belangen van de rden beschermen. 6 8 8 

686. In deze zin ook Lord Griffiths in Smith v. Bush [1990] 1 A.C. 831. 
687. Hof 's-Hertogenbosch 28 september 1983, NJ 1985, 120. 
688. Diverse buitenlandse voorbeelden, mede voor het 'testamentgeval', biedt von Bar, Gemeineu

ropäisches Deliktsrecht 1(1996), Rn. 502 (noot 560). Voor het Nederlandse recht wijst hij op 
(thans) art. 7:656 lid 5: de werkgever is, in geval van opzet of schuld, jegens derden aansprake-
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304. Tot zover de theorie. In de praktijk is het onderscheid tussen autonome zorg
plichten, gegrond op concreet opgewekt vertrouwen, en zorgplichten gegrond op 
normvertrouwen veelal niet duidelijk. De heteronome normen die aan zorgplichten 
van het tweede type ten grondslag liggen, beschermen namelijk in de regel eveneens 
concreet vertrouwen dat derden in de prestatie van een contractspartij stelden. Als 
een partij ten onrechte over haar prestatie bij derden vertrouwen wekt, kan men in 
veel gevallen zowel zeggen dat zij autonoom verantwoordelijkheid voor die prestatie 
heeft aanvaard, als dat zij op heteronome gronden aansprakelijk is voor het schen
den van het vertrouwen van de getroffen derden. Het wekken en het schenden van 
vertrouwen gaan namelijk hand in hand. 

Een voorbeeld kan dit abstracte betoog verduidelijken. Een beleggingsmaatschappij ver
zendt aan potentiële klanten een aanbod voor het leasen van aandelen. Zij voegt daarbij een 
opinie van een fiscalist waarin de juistheid van de voorgespiegelde fiscale voordelen wordt 
bevestigd. Helaas heeft de fiscalist geen rekening gehouden met aangekondigde wijzigingen 
in het belastingstelsel. Een belegger die op het aanbod is ingegaan en die meer belasting 
moet betalen dan hij verwachtte, spreekt de fiscalist tot vergoeding daarvan aan. 

De belegger heeft in deze casus gehandeld in vertrouwen op de fiscale opinie. Kan men 
nu zeggen dat de fiscalist dit vertrouwen heeft opgewekt, zodat de zorgplicht die met het 
oog op het vertrouwen van derden op hem rust is terug te voeren op zijn autonomie? Dat 
kan zeker, want de fiscalist heeft de opinie vrijwillig in het verkeer gebracht en kon weten 
dat derden als de belegger daarop zouden afgaan. Men kan evenwel met evenveel, zo niet 
meer, recht volhouden dat zich hier van enige autonome norm geen sprake is. De fiscalist 
heeft immers niet eerst jegens deze belegger het vertrouwen gewekt dat hij een juiste opinie 
zou uitgeven (normschepping) en daarna dit vertrouwen beschaamd (normschending). Het 
is de opinie zelf geweest waarop de belegger vertrouwd heeft. Het afgeven van de onjuiste 
opinie is dan in strijd met de - heteronome - norm dat men niet opzettelijk of door nalatig
heid stukken in het verkeer mag brengen waarvan men moet verwachten dat (bepaalde) 
derden daarop ten onrechte zouden kunnen afgaan. 

Men ziet hier een duidelijke parallel met gevallen van productenaansprakelijkheid. Ook 
daarin is het in het verkeer van een gebrekkig product brengen als zodanig onrechtmatig, 
omdat men mag verwachten dat een producent geen gevaarlijke producten in het verkeer 
brengt (normvertrouwen). De bescherming heeft evenwel betrekking op de veiligheid die 
het publiek van het betrokken product mag verwachten. Het normvertrouwen omvat als 
het ware het concrete vertrouwen dat het publiek in het betrokken product stelt. 

305. Ook het eerder gemaakte onderscheid tussen zorgplichten die uitsluitend be
rusten op de overeenkomst van partijen en zorgplichten die ontstaan in de verhou
ding tussen de ermee belaste partij en een derde is in de praktijk niet steeds te 
handhaven. Soms kan het vertrouwen van de derde dat in zijn relatie tot een partij 
aan een zorgplicht ten grondslag ligt, namelijk reeds gewekt worden door de enkele 
omstandigheid dat een partij met haar wederpartij een overeenkomst met een be

lijk voor onjuiste mededelingen in het getuigschrift dat hij zijn werknemer verstrekt. 
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paalde inhoud heeft gesloten. Dit blijkt uit het arrest Radio Modern/Edah.6 9 Het 
ging daarin om een huurder van winkelruimte in een winkelcentrum die een bepa
ling in zijn huurcontract schond waarin het uitoefenen van bepaalde vormen van 
handel was verboden (branchebescherming). De vraag rees of zijn handelwijze on
rechtmatig was jegens een erdoor benadeelde andere huurder. Daarover overwoog 
de Hoge Raad: 

'[De bepaling was] overeengekomen met het oog op de bescherming van de belangen van 
de huurders van bedrijfsruimte in het winkelcentrum. Ook indien men ervan uitgaat [met 
het hof, EdP] dat de huurders geen contractueel recht terzake van het afdwingen van de 
branche-bescherming jegens hun gemeenschappelijke verhuurder hadden, ligt het voor de 
hand dat de huurders onder meer bij het aangaan van hun huurovereenkomst aan de 
aanwezigheid van bepalingen als voormeld aandacht zouden besteden en op de naleving 
door de andere huurders van overeenkomstige bepalingen in hun huurovereenkomsten 
zouden vertrouwen. Beschaming van dit vertrouwen zal in beginsel een vorm van onbe
hoorlijke concurrentie opleveren en daarmee een onrechtmatige daad jegens de mede-
h j '690 

uurders. 

O m misverstanden te vermijden: het vertrouwen van de eisende huurder hield in 
deze casus niet in dat de overeenkomst tussen de verhuurder en de andere huurder 
ten gunste van hem een derdenbeding bevatte. Dan zou de zorgplicht zuiver con
tractueel zijn geweest, en zou de weg van de onrechtmatige daad naar Nederlands 
recht - mits zuiver toegepast - niet hebben opengestaan. De eisende huurder mocht 
erop vertrouwen dat de andere huurder zich jegens hem behoorlijk zou gedragen 
(normvertrouwen) en daarbij betekende 'behoorlijk' in dit geval: conform zijn over
eenkomst. 

306. Hoewel er gevallen zijn waarin het onderscheid tussen bescherming van con
creet vertrouwen en van normvertrouwen wel duidelijk te maken valt - zoals in het 
geval van het gebrekkige testament, waar concreet vertrouwen ontbrak - gaan deze 
twee vormen van vertrouwen in de meeste gevallen hand in hand. Het heeft dan 
geen zin na te gaan of de zorgplicht die een partij jegens een derde heeft een auto
noom of een heteronoom karakter draagt. Dergelijke zorgplichten moet men lokali
seren in het in nr. 17 e.v. besproken grensgebied tussen overeenkomst en onrecht
matige daad. 

Van belang is dat van het antwoord op de vraag naar het karakter van de zorg
plicht in de hier behandelde gevallen geen rechtsgevolgen afhangen. In nr. 17 e.v. 
bleek reeds dat bij zorgplichten die in betrokkenheidsverhoudingen ontstaan, langs 
contractuele weg veelal (vrijwel) hetzelfde resultaat kan worden bereikt als langs 
buitencontractuele weg. Door de verbondenheid van de twee genoemde vormen 

689. HR 12 oktober 1979, NJ 1980, 117 m.nt. G.J. Scholten. 
690. In dezelfde zin Hof Arnhem 28 maart 1995, te kennen uit HR 10 mei 1996, NJ 1996, 537 

(Coskun/Van Sommeren). 
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van v e r t r o u w e n geldt he t belangrijkste rechtsgevolg van een a u t o n o m e kwalificatie 

van de zorgpl icht , te w e t e n dat een partij niet heeft in te staan v o o r m e e r dan zij op 

zich heeft g e n o m e n , o o k ind ien m e n de zorgpl icht als h e t e r o n o o m kwalificeert. 

Stel dat de fiscalist in het hiervoor gegeven voorbeeld in zijn opinie zou hebben geschreven 
dat daarin geen rekening was gehouden met de voorgestelde wijzigingen van het belasting
stelsel en dat de belegger van dat voorbehoud kennis kon nemen. Hoogst waarschijnlijk 
zou de belegger in dat geval voor de toekomst niet meer op de opinie hebben mogen af
gaan. 

Ook hier is er een parallel met de wettelijke of buitenwettelijke aansprakelijkheid voor 
gebrekkige producten. Als voorbeeld neem ik de volgende 'opmerking over Java-ondersteu-
mng' in de software-overeenkomst voor Windows 98: 'Het is mogelijk dat het softwarepro
duct ondersteuning biedt voor programma's die zijn geschreven in [de programmeertaal] 
Java. De Java-technologie is niet foutbestendig en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld 
voor gebruik of verkoop als on line controlemechanisme in risicovolle omgevingen waarin 
een foutloze werking wordt vereist, zoals nucleaire faciliteiten, vliegtuignavigatie- of com
municatiesystemen, luchtverkeersbegeleidingssystemen, medische apparatuur zoals hart-
longmachines of wapensystemen, waarbij een gebrek in de Java-technologie rechtstreeks 
kan leiden tot overlijden, lichamelijk letsel of ernstige schade aan het milieu.' Met deze 
'opmerking' beïnvloedt de licentiegever van Windows de verwachtingen die gebruikers 
hebben omtrent de veiligheid van de software en daarmee de veiligheid waarvoor hij heeft 
in te staan. 

307. H e t lijkt dan o o k be ter de kwalificatie van zorgpl ichten als a u t o n o o m of h e t e 

r o n o o m , cont rac tueel of bu i tencont rac tuee l in de hier b e h a n d e l d e gevallen achter

wege te laten. D e vraag waar het ui teindel i jk op a a n k o m t is, ongeach t de kwalificatie, 

dezelfde: w e l k v e r t r o u w e n m o c h t de d e r d e in de prestatie van de partij stellen? 

Zoals in § 4 zal blijken, hangt he t a n t w o o r d op die vraag hoofdzakel i jk af van b e 

leidsoverwegingen en niet van dogmat i sche kwesties. 

Ook rechtsvergelijking leert dat de keuze tussen de contractuele of de delictuele kwalificatie 
van de hier behandelde zorgplichten vooral afhangt van rechtspohtieke overwegingen. Ik 
merkte reeds op dat het Duitse recht voor de contractuele weg opteert omdat de delictuele 
weg daarin, onwenselijk geachte, belemmeringen kent, terwijl naar Engels recht de contrac
tuele weg vrijwel geheel geblokkeerd is. Chr. von Bar merkt in verband daarmee op: 

'Die Frage, ob die europäischen Schuldrechtssysteme noch richtig organisiert sind, wenn sie weiterhin 
darauf beharren, den Entstehungsgrund von Pflichten zum maßgeblichen Ordnungskriterium zu 
erheben, wird zum Thema werden müssen.' 

308. O p di t p u n t k o m ik derhalve to t hetzelfde resultaat als Vranken , die he t o n d e r 

scheid tussen h e t e r o n o m e en a u t o n o m e n o r m e n evenwel m e e r in he t a lgemeen 

verwerpt.6 9 2 Zoals ik in nr. 26 reeds o p m e r k t e , kan ik h e m in die a lgemene ve rwer -

691. Chr. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 459 e.v. (citaat bij Rn. 497). 
692. De derde in het overeenkomstenrecht, WPNR 6289 (1997), nr. 34. 
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ping niet volgen: aan het gegeven dat contractuele en buitencontractuele zorgvuldig
heidsnormen naar huidig Nederlands recht nauwelijks nog van elkaar verschillen, 
mag men mijns inziens niet de slotsom verbinden dat het onderscheid tussen auto
nome normen en heteronome normen, en daarmee het onderscheid tussen contrac
tenrecht en recht van de onrechtmatige daad, geheel is verdwenen - of zal gaan ver
dwijnen. Want hoewel onduidelijk is waar precies de grens loopt tussen deze twee 
rechtsgebieden, zijn buiten het grensgebied duidelijke en principiële verschillen 
aanwezig. Het wezenlijkste daarvan is dat contractuele normen slechts gelden omdat 
partijen zich aan die normen hebben gebonden, of ze althans hebben 'ingeschakeld'. 
Wie dat principiële verschil niet erkent, kan ook het beginsel van de relativiteit van 
de contractswerking niet erkennen. Dat zou dan vervangen moeten worden door 
het beginsel van de relativiteit van opgewekt vertrouwen, of iets dergelijks. 

309. De slotsom van deze paragraaf is dat een zorgplicht van een partij jegens een 
derde ten aanzien van de uitvoering van haar prestatie in theorie op drie gronden 
kan berusten: 1) op het contract van partijen; 2) op vertrouwen dat de partij over 
haar prestatie heeft opgewekt; en 3) op heteronome normen die de partij anderszins 
verplichten met het belang van de derde rekening te houden. In de volgende para
graaf zal ik voor elk van deze gronden nagaan hoe een erop steunende zorgplicht 
zich met het beginsel van de relativiteit van de contractswerking laat verenigen. 

3.2.4 D e reflexwerking van het contractuele relativiteitsbeginsel 
310. Een zuiver contractuele zorgplicht bestaat slechts doordat hij in de vorm van een 
derdenbeding in de overeenkomst tussen partijen ligt besloten. Hij verdraagt zich 
dan ook op dezelfde wijze met het contractuele relativiteitsbeginsel als het derden-
beding in het algemeen: hij maakt geen inbreuk op de autonomie van partijen of van 
de derde. Ik verwijs hiervoor naar de hoofdstukken 1 en 3. 

311. Zorgplichten die niet ontstaan krachtens de tussen partijen gesloten overeen
komst, maar krachtens de rechtsnormen die de verhouding tot de met de zorgplicht 
belaste partij en de derde beheersen, lijken geheel buiten het bereik van het beginsel 
van de relativiteit van de contractswerking te liggen. Zoals we in hoofdstuk 1 zagen, 
verhindert dit beginsel enkel dat uitsluitend op grond van een overeenkomst rechten (of 
verplichtingen) voor derden ontstaan. Toch valt over het verband tussen deze zorg
plichten en de relativiteit van de overeenkomst nog wel wat meer te zeggen. Opmer
kelijk is namelijk dat het ontstaan van de zorgplicht in de verhouding tussen de 
ermee belaste partij en de derde in belangrijke mate kan berusten op het gegeven dat 
die partij zich jegens haar wederpartij tot een bepaalde prestatie heeft verbonden. Bij 
gebreke van de overeenkomst tussen partijen zou de zorgplicht jegens de derde in 
veel gevallen niet bestaan. 

Het normatieve verband tussen de zorgplicht en de contractuele context waarin 
het derdenbelang is ingebed, brengt mee dat aan het beginsel van de relativiteit van 
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de contractswerking reflexwerking toekomt bij het beantwoorden van de vraag of op 
een partij bij de uitvoering van haar overeenkomst een zorgplicht ten gunste van een 
derde rust. De wenselijkheid daarvan is eenvoudig te illustreren: zou men aanne
men dat het enkele feit dat A zijn verbintenis jegens B schendt, zijn handelen on
rechtmatig maakt jegens C, indien deze als gevolg daarvan schade lijdt, omdat C er 
steeds op mag vertrouwen dat A zijn verplichtingen behoorlijk zal nakomen, dan 
breidt men de verantwoordelijkheid die A tegenover B op zich heeft genomen in het 
algemeen tot C uit. Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking mag ook 
dan in dogmatisch opzicht wellicht ongeschonden blijven; indirect haalt men zo dit 
beginsel - en daarmee het hele contractenrecht - onderuit. Vandaar dat wanprestatie 
slechts onder omstandigheden tevens onrechtmatig is jegens een derde. 

In dit opzicht is er een duidelijke parallel met het onrechtmatig handelen van derden tegen
over partijen. In hoofdstuk 4 (nr. 160-163) is gebleken dat de tegenwerpelijkheid van 
verbintenissen niet kan meebrengen dat een derde gehouden is een partij haar contractuele 
prestatie te verzekeren. De derde mag de wederpartij hooguit op geen enkele wijze in het 
verrichten van die prestatie belemmeren. Ik roep het voorbeeld van het recht van alleenver
koop in herinnering: als A aan B het uitsluitend recht verleent in Nederland een bepaald 
merk fietsen te verkopen, en C is zelfstandig, zonder dat er enig verband is met A of B, in 
staat deze fietsen in Nederland in de handel te brengen, dan behoeft C zich van het verko
pen van de fietsen niet omwille van het contractuele recht van B te onthouden. Op verge
lijkbare wijze kan het enkele gegeven dat A aan B een bepaalde prestatie heeft toegezegd, C 
geen recht geven op schadevergoeding als A zijn verplichting jegens B niet nakomt. Men 
stuit hier op de grens tussen de tegenwerpelijkheid van verbintenissen en de relativiteit van 
de overeenkomst. 

312. Twee belangen strijden hier om voorrang. Enerzijds heeft de derde er belang 
bij dat hij wordt beschermd tegen schade veroorzaakt door de, als zodanig ongeoor
loofde, wanprestatie van de partij. Anderzijds heeft de partij er belang bij dat zij niet 
meer verantwoordelijkheid te dragen krijgt dan zij bij het aangaan van haar overeen
komst op zich heeft genomen. Zij heeft zich tegenover haar wederpartij verbonden 
en krijgt, in de regel, voor haar prestatie van die wederpartij een tegenprestatie. 
Waarom zouden derden aan die afspraak - om niet - een aanspraak op zorgvuldig
heid kunnen ontlenen? 

Het antwoord op deze vraag is op zichzelf eenvoudig. Het recht beschermt niet 
iedere derde die schade lijdt als gevolg van de wanprestatie van een partij tegen de 
gevolgen van die wanprestatie. Dat zou met het contractuele relativiteitsbeginsel 
onverenigbaar zijn. Sommige derden zijn echter zozeer bij een overeenkomst be
trokken, dat partijen bij het uitvoeren van hun overeenkomst met hun belangen 
rekening dienen te houden. In welke mate zij dat moeten doen, hangt af van de 
intensiteit van de betrokkenheid: jegens een derde die zeer nauw bij een overeen
komst is betrokken, kan vrijwel iedere vorm van wanprestatie onrechtmatig zijn, 
terwijl een partij jegens derden die minder nauw bij een overeenkomst betrokken 
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zijn alleen onrechtmatig handelt indien zij de belangen van deze derden desbewust 
aan de hare opoffert, door opzettelijk wanprestatie te plegen. 

In dit eenvoudige antwoord gaan de moeilijkheden schuil in het begrip 'betrok
ken'. Dat begrip verdient dan ook nadere beschouwing. 

3.3 D e betrokkenheid van de derde als grondslag voor de zorgplicht 
313. In de vorige paragraaf is gebleken dat een partij die wanpresteert daarmee niet 
onrechtmatig handelt jegens iedere derde die als gevolg van haar wanprestatie schade 
lijdt. Ook de enkele voorzienbaarheid van de schade van een derde brengt nog niet 
mee dat een partij het belang van deze derde bij het uitvoeren van haar overeen
komst moet ontzien. Het gaat erom of de partij het (mogelijke) nadeel van de derde 
redelijkerwijs in haar calculatie moest betrekken. Zou men een verdergaande aan
sprakelijkheid aanvaarden, dan zou de inherente beperking van het contractenrecht, 
te weten dat een partij zich slechts jegens een of meer wederpartijen verbindt en 
daardoor de aan haar (wan)prestatie verbonden risico's in de hand heeft, verloren 
gaan.693 

Dit geldt in het bijzonder voor zuivere vermogensschade van derden, waarover nader 
nr. 333-334. Indien een aannemer een nieuwe woonwijk te laat oplevert, is voorzienbaar 
dat een nabijgelegen supermarkt daardoor omzet misloopt. Toch zal de supermarkt dit 
nadeel niet op de aannemer kunnen verhalen. 

314. De eis van betrokkenheid van de derde dient ertoe te voorkomen dat op partij
en een te zware aansprakelijkheidslast komt te rusten. Zij moet een scheiding aan
brengen tussen derden wier belangen een partij bij het uitvoeren van haar overeen
komst in het oog behoort te houden en derden die niet op bescherming tegen de 
onbehoorlijke uitvoeringvan die overeenkomst mogen rekenen. 

Vanuit een iets ander gezichtspunt wees reeds P-G Berger in zijn conclusie voor het Atiba-
arrest op het belang van 'betrokkenheid'.694 Hij merkte op dat Degens als onderaannemer 
van Atiba nauw was betrokken bij de aannemingsovereenkomst Atiba-Staat. Op dezelfde 
grond was de Staat vanzelfsprekend nauw betrokken bij de overeenkomst Degens-Atiba, 
die Degens niet behoorlijk nakwam. Degens wist of kon weten dat hij met het oog op de 
opdracht van de Staat werd ingeschakeld en dat het belang van de Staat dus hecht met zijn 
overeenkomst met Atiba was verbonden. 

315. Wanneer wij het begrip 'betrokkenheid' nader beschouwen, stuiten wij onmid
dellijk weer op de in nr. 106 e.v. geschetste dubbelzinnigheid van het begrip 'con
tractueel betrokken'. Men kan de term contractueel betrokken gebruiken om aan te 
geven dat het belang van een derde met een overeenkomst is verbonden. Het zal 
duidelijk zijn dat het begrip in deze betekenis nauwelijks normatieve waarde heeft. 

693. Vergelijk The Limits of Expanding Liability (J. Spier, ed.) [1998], p. 28 (H. Koziol). 
694. HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Atiba; Staal/Degens). 
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Partijen zouden anders met alle met hun overeenkomst verbonden belangen reke
ning moeten houden. Men kan de term ook reserveren voor de gevallen waarin het 
belang van een derde op zodanige wijze met een overeenkomst verbonden is, dat 
een partij of beide partijen ten aanzien van dit belang bijzonder zorgvuldig dienen te 
zijn. Dan kan men hem evenwel alleen gebruiken nadat men uit alle omstandighe
den van het geval het bestaan van een zorgplicht heeft afgeleid. De 'betrokkenheid' 
zelf kan daarbij natuurlijk niet een van die omstandigheden zijn. 

Deze terminologische kwestie zou zijn opgelost indien men uit de wijze waarop 
het belang van een derde met een overeenkomst is verbonden ('betrokkenheid' in de 
eerste betekenis) het bestaan van een zorgplicht zou kunnen afleiden ('betrokken
heid' in de tweede betekenis). Vooral in Frankrijk heeft de gedachte opgeld gedaan 
dat de structuur van de verbinding tussen een overeenkomst en het belang van een 
derde logischerwijs de rechtsgevolgen van deze verbinding zou bepalen. Met het 
oog daarop heeft men gepoogd de structuren van contractuele betrokkenheid volle
dig in kaart te brengen. Oorspronkelijk heb ik mij bij deze pogingen aangesloten, 
maar ik ben tot de slotsom gekomen dat het verband tussen de twee genoemde 
vormen van betrokkenheid met zo eenvoudig is. Naast de wijze waarop het belang 
van een derde met een overeenkomst is verbonden, is voor de rechtsgevolgen van 
deze verbinding bijvoorbeeld ook van groot belang welk inzicht de betrokkenen in 
deze verbinding hadden. 

Zo kan men uit het enkele feit dat A bij B goederen koopt omdat hij deze aan D heeft 
doorverkocht (structuur: keten van koopovereenkomsten B-A-D) nog niet afleiden dat B 
op bijzondere wijze rekening moet houden met de belangen van D. Meer zeggingskracht 
krijgt de verbinding indien B weet dat A de goederen koopt ter uitvoering van zijn overeen
komst met D. 

Voorts is mij duidelijk geworden dat de contractuele werkelijkheid te complex is om 
haar in uitputtende schema's te kunnen vatten.696 Op ieder schema valt het nodige 
aan te merken. Zoals hierna zal blijken, is het niet mogelijk een duidelijke grens te 
trekken tussen relaties waarbij men van betrokkenheid (in de tweede betekenis) zou 
kunnen spreken en relaties waarbij dat niet het geval is. 

Dat betekent niet dat de structuur van de verbinding tussen het derdenbelang en 
de overeenkomst van generlei betekenis is. Wij zagen reeds dat deze structuur een 
van de omstandigheden is die het al dan niet bestaan van een zorgplicht bepalen. 
Daarnaast biedt de structuur het kader waarbinnen men de overige omstandigheden 

695. In deze zin ookVranken, De derde in het overeenkomstenrecht, WPNR 6289 (1997), nr. 38; 
zie voorts zijn noten onder HR 23 januari 1998, NJ 1999, 97 (Jans/Fiat Credit) en HR 29 mei 
1998, NJ 1999, 98 (Mooijman/Netjes). 

696. Ik verwijs naar mijn Aansprakelijkheid in groepen van contracten (1996) en naar de daarin bespro
ken werken: Les groupes de contrats (Paris 1975) van B. Teyssié en Le sous-contrat (Paris 1979) 
van J. Neret. 
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kan plaatsen die voor he t bestaan van een zorgpl icht relevant zijn. Z o kan m e n , om 

te v o o r k o m e n dat een partij een te zware aansprakeli jkheidslast krijgt te dragen, de 

aansprakel i jkheid bepe rken d o o r alleen een zorgpl icht aan te n e m e n j eg en s derden 

die in de s t r u c t u u r dichtbij de ove reenkoms t staan. M e n breng t de s t ruc tuu r dan in 

verband m e t de ve rwach t ingen van de partij die m e t de zorgpl icht w o r d t belast (met 

welke be langen m o e s t zij r eken ing h o u d e n ? ) en m e t de ve rwach t ingen van de derde 

(wie m o c h t in de prestat ie v e r t r o u w e n stellen?). M e n m o e t evenwel beseffen dat in 

de afweging altijd een waardeoordee l zit, o m d a t m e n deze verwacht ingen , b i n n e n de 

gegeven s t ruc tuur , op h u n redeli jkheid toetst o f g e w o o n w e g ui t de redeli jkheid 

afleidt: m e n moet en mag i m m e r s ve rwach ten wa t m e n m o e t en m a g verwachten . 

Voorts zijn o o k ande re o m s t a n d i g h e d e n dan s t ruc tuu r en ve rwach t ingen van belang; 

zo is opzettel i jke wanpres ta t ie j egens d e r d e n eerder o n r e c h t m a t i g dan wanpresta t ie 

d o o r nalat igheid. Ui te inde l i jk is beslissend, zoals de Engelse rechtspraak o n o m w o n 

den erkent , of he t in een gegeven situatie redelijk, billijk en rechtvaardig is o m een 

partij m e t een zekere ma te van zorg voor het be lang van een derde te belasten. 

Het Engelse recht met betrekking tot de aansprakelijkheid voor onzorgvuldig handelen 
(negligence) biedt op dit punt interessant vergelijkingsmateriaal. Oorspronkelijk gold voor de 
tort of negligence de two-stage test die Lord Wüberforce had geformuleerd in de zaak Anns v. 
Merton London Borough Council.*'91 Als eerste stap moest men daarbij vaststellen of er tussen 
degene die de schade had veroorzaakt en de benadeelde 'a sufficient relationship of proximity or 
neighbourhood' bestond. Daartoe moest men bezien of 'in the reasonable contemplation of the 

former, carelessness on his part may be likely to cause damage to the latter'. Bij een bevestigend 
antwoord op deze vraag, waarin de proximity en de voorzienbaarheid van de schade werden 
verbonden, zou er in beginsel een zorgplicht {prima facie duty of care) bestaan. Als tweede stap 
moest men zich vervolgens afvragen of er gronden waren om desondanks geen zorgplicht 
aan te nemen, of om deze te beperken, bijvoorbeeld naar het soort schade waartegen zij 
beschermde. 

De two-stage test ondervond in latere uitspraken kritiek, vooral omdat zij aanleiding kon 
geven tot de gedachte dat er een algemene aansprakelijkheid voor alle voorzienbare schade 
bestond. In de zaak Caparo Industries v. Dickman, die betrekking had op de aansprakelijkheid 
van accountants jegens derden, formuleerde de House of Lords, bij monde van Lord Bridge, 
de zogenaamde three-stage test: 

'In addition to the forseeability of damage (1), necessary ingredients in any situation giving rise to a duty 
of care are that there should exist between the party owing the duty and the party to whom it is owed a 
relationship characterised by the law as one of "proximity" or "neighbourhood" (2) and that the 
situation should be one in which the court considers it fair, just and reasonable that the law should 
impose a duty of a given scope on the one party for the benefit of the other (3).'698 

697. [1978] A C . 728; 751-752. 
698. [1990] 2 A.C. 605; 617-618; nummering door mij toegevoegd; zie ook Murphy v. Brentwood 

District Council [1991] I A.C. 398. 
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Daarbij merken Engelse rechters en schrijvers op dat de criteria elkaar overlappen en dat het 
er uiteindelijk om gaat dat alle relevante omstandigheden in het oordeel worden betrok-
1 699 

ken. 
In de Nederlandse rechtspraak zal het onder 3 genoemde criterium, waarbij ook argu

menten van policy (beleid) meewegen, in de regel niet zo duidelijk in de beslissing worden 
vermeld als in Engelse uitspraken. Een Canadese uitspraak is in dit verband overigens te 
aardig om onvermeld te blijven: de Supreme Court of Canada oordeelde in een zaak over de 
aansprakelijkheid van accountants voor fouten in de jaarstukken tegenover aandeelhouders 
van de betrokken vennootschap dat er in beginsel een zorgplicht tegenover de aandeelhou
ders bestond, maar dat in verband met de aansprakelijkheidslast overwegingen van 'policy' 
aan aansprakelijkheid in de weg stonden. Het wees lagere rechters er evenwel op dat zij aan 
deze overwegingen geen gewicht mogen toekennen in zaken over de aansprakelijkheid van 
accountants waarin geen gevaar voor onbeperkte aansprakelijkheid aanwezig is. Het 
aantal gelaedeerden en de omvang van de schade bepalen zo wel heel expliciet het resultaat 
van de toepassing van de zorgvuldigheidsnorm. 

316. Hoewel de normatieve betekenis van de wijze waarop het belang van een derde 
met een overeenkomst is verbonden dus minder groot is dan men zou kunnen 
denken, is het, gelet op het voorgaande, toch zinvol een aantal belangrijke manieren 
te schetsen waarop het belang van een derde met een overeenkomst kan zijn ver
bonden. Kortheidshalve noem ik in mijn schets de derde D en de partijen A en B. 

I) De overeenkomst A-B is gesloten ter uitvoering van een overeenkomst D-A 
317. Een overeenkomst A-B kan gesloten worden ter uitvoering van een overeen
komst tussen A en D. A kan daarbij voor rekening van D handelen of voor eigen 
rekening. 

1.1) A is middellijk vertegenwoordiger van D 
318. Indien A bij het sluiten van een overeenkomst met B handelt in opdracht en 
voor rekening van D (als diens middellijk vertegenwoordiger) geniet het belang van 
D naar huidig Nederlands recht krachtens art. 7:419 e.v. semi-contractuele bescher
ming. De noodzaak van delictuele bescherming is daardoor goeddeels verdwenen; D 
verkeert wat de samenloop van contractuele en delictuele vorderingen betreft in 
dezelfde positie als A. Ik verwijs hiervoor naar nr. 59 e.v. 

1.2) D is anderszins opdrachtgever van A 
Ook indien A ter uitvoering van zijn overeenkomst met D voor eigen rekening met 
B contracteert, bestaat er tussen de overeenkomsten D-A en A-B een zodanig ver-

699. Zie voor het voorgaande von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 274 e.v.; Clerk & 
Lindseil on Torts (1995 en 1997), § 7-11 e.v. (A.M. Dugdale en A. Tettenborn). Zie voorts 
Lankhorst, De relativiteit van de onrechtmatige daad (diss. 1992), i.h.b. hoofdstuk 8. 

700. Gegevens, met dank aan J. Spier, ontleend aan een case note in The International Journal of 
Insurance Law [1998], p. 224-226 (N. Letalik) over Hercules Management Ltd. v. Ernst & Young 
[1997] S.C.J. No. 51. 
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band dat B - tenminste indien hij van dat verband op de hoogte is - bij het uitvoe
ren van zijn overeenkomst met A niet steeds aan het belang van D voorbij kan gaan. 
Daarmee is - ik herhaal het voor de duidelijkheid - niet gezegd dat wanprestatie van 
B altijd ook een onrechtmatige daad is jegens D. Bij het beantwoorden van de 
onrechtmatigheidsvraag moet men ook de andere omstandigheden van het geval 
meewegen. 

Binnen deze groep gevallen kan men een nadere onderscheiding aanbrengen. Het is moge
lijk dat A de prestatie die hijzelf jegens D moet verrichten geheel of gedeeltelijk aan B 
uitbesteedt. De overeenkomst A-B is dan een onderovereenkomst van de overeenkomst 
D-A en B geldt in de verhouding D-A als hulppersoon van A. In de Franse literatuur heet 
een dergelijke keten D-A-B een chaîne par diffraction (keten door verbreking). 

De overeenkomst A-B kan evenwel ook een geheel ander karakter dragen dan de 
overeenkomst D-A. Zo kan B een leverancier zijn van A. In de reeds behandelde arresten 
Atiba7 ' en Moffenkit702 deed die situatie zich voor. De verhouding D-A-B is dan tevens 
een keten van overeenkomsten B-A-D met betrekking tot de eigendom van een zaak, die 
hierna (nr. 320) aan de orde komt. Een ander voorbeeld is dat A, om zijn prestatie jegens D 
te kunnen verrichten, een dienst van B nodig heeft, zonder dat die dienst van B van dezelf
de aard is als de prestatie die A tegenover D moet verrichten. Zo kan A, als hij aan D een 
vrachtauto ter beschikking moet stellen, deze auto door B laten reinigen. 

Het is echter niet mogelijk in zulke gevallen een duidelijke grens te trekken tussen 
verhoudingen waarin het verband tussen de overeenkomsten D-A en A-B voldoen
de is om aan te nemen dat B in het bijzonder met de belangen van D rekening dient 
te houden, en verhoudingen waarin dat niet zo is. 

Vranken stelt in dit verband als criterium voor dat alle partijen een bijdrage 
leveren aan het tot stand brengen van dezelfde prestatie.703 In dat geval zouden 
partijen zodanig bij eikaars overeenkomsten zijn betrokken, dat zij bij het uitvoeren 
daarvan met eikaars belangen rekening dienen te houden. Zijn criterium biedt 
evenwel slechts uitkomst indien men bij de vraag of er 'eenheid van prestatie' aan
wezig is mede rekening houdt met de verwachtingen en de motieven van partijen 
toen zij hun overeenkomsten aangingen. 

Stel bijvoorbeeld dat een reclamebureau in opdracht van een producent een campagne ter 
introductie van een nieuw product voorbereidt en dat het daartoe een marktonderzoek laat 
verrichten. De prestatie die het marktonderzoekbureau jegens het reclamebureau moet 
verrichten is dan niet van dezelfde aard als de prestatie die het reclamebureau jegens de 
producent moet verrichten. Toch is er samenhang tussen de beide overeenkomsten, door
dat het marktonderzoek ter uitvoering van de overeenkomst met de producent geschiedt. 
Zeker indien het marktonderzoeksbureau daarvan op de hoogte is, of kan zijn - hetgeen uit 
de aard van de werkzaamheden lijkt te volgen - bestaat er tussen bureau en producent een 

701. HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Atiba; Staat/Degens). 
702. HR 25 maart 1966, NJ 1966, 279 m.nt. GJ. Scholten (Moffenkit). 
703. De derde in het overeenkomstenrecht, WPNR 6289 (1997), nr. 24 en 35, 40. 
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bijzondere betrokkenheidsrelatie die een zorgplicht van het bureau voor de belangen van de 
producent rechtvaardigt. Wat evenwel te zeggen van de overeenkomst tussen het reclame
bureau en zijn telefoonmaatschappij? De telefoon is nodig om de opdracht van de produ
cent te kunnen uitvoeren, zodat de telefoonmaatschappij bijdraagt aan de prestatie die het 
reclamebureau jegens zijn opdrachtgever levert. Als die omstandigheid voldoende eenheid 
van prestatie oplevert, staan alle leveranciers van en dienstverleners aan het reclamebureau 
tot al zijn opdrachten in een 'bijzondere' betrokkenheidsrelatie. Het begrip 'betrokkenheid' 
verliest daarmee zijn betekenis: er is dan betrokkenheid zodra de wanprestatie van een partij 
bij een overeenkomst schade kan toebrengen aan een partij bij een aaneengeschakelde 
overeenkomst, en daarmee zodra de vraag naar het bestaan van een zorgplicht rijst. Ook 
hier blijkt weer dat men uit de structuur van de verbinding tussen overeenkomst en der
denbelang op zichzelf geen antwoord op de vraag naar het bestaan van zorgplichten kan 
afleiden. Daartoe moeten ook andere omstandigheden in de afweging worden betrokken, 
zoals het gegeven dat B weet dat A alleen met hem contracteert omdat A zelf met D gecon
tracteerd heeft. 

Een belangrijke aanwijzing voor betrokkenheid van de derde kan in dit verband nog 
zijn dat de met de zorgplicht te belasten partij door haar wederpartij is ingeschakeld 
op aanwijzen van de derde en dat de partij daarvoor op enigerlei wijze verantwoor
delijk is. Ik verwijs hiervoor naar de bespreking van het Moffenkit-arrest in nr. 299. 

II) De derde is partij bij een opvolgende overeenkomst in een keten door toevoeging 
319. Naast de onder 1.2 behandelde ketens van overeenkomsten door verbreking, 
waarin de verplichting om een bepaalde prestatie te verrichten wordt uitbesteed, 
bestaan er ook ketens die betrekking hebben op de actieve zijde van een prestatie. In 
de Franse literatuur noemt men deze wel chaînes par addition (ketens door toevoe
ging). De prestatie kan daarbij bestaan uit de overdracht van een goed, maar ook uit 
een dienst. 

IIA) Ketens m.b.t. de overdracht of andersoortige verkrijging van een goed 
320. In een keten van overeenkomsten die strekken tot de overdracht van de eigen
dom of van een ander goed, zijn de belangen van latere schakels nauw verbonden 
met eerdere overeenkomsten in die keten. Dit geldt in het bijzonder als het vervolg 
van de keten reeds bestaat op het moment dat een eerdere overeenkomst nog moet 
worden uitgevoerd. 

Als de eerste verkoper niet aan zijn koper levert, of deze koper ondeugdelijke waar ver
schaft, lijdt degene schade die op zijn beurt van de koper heeft gekocht. In het bijzonder bij 
zaken waarvan het in de rede ligt dat zij verder verhandeld worden, dient de eerste verkoper 
daarmee rekening te houden. Dat betekent niet dat de tweede koper zijn eventuele schade 
altijd op de eerste verkoper kan verhalen. Uit de arresten Atiba704 en Moffenkit705 blijkt 
evenwel dat de verkoper aan de belangen van een opvolgende koper niet zomaar voorbij 

704. HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Atiba; Staat/Degens). 
705. HR 25 maart 1966, NJ 1966, 279 m.nt. GJ. Scholten (Moffenkit). 
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mag gaan. Zie over de aansprakelijkheid in ketens van koopovereenkomsten nader nr. 333-
334, in verband met de aard van het belang van de derde, en nr. 337, in verband met de 
ernst van de wanprestatie. 

E e n schakel in een dergelijke keten kan o o k een ove reenkoms t zijn waarbij de 

e igendom niet d o o r overdrach t w o r d t verschaft, zoals een ove reenkoms t van aanne

ming . Z o kan een a a n n e m e r dakpannen aanschaffen o m deze te v e r w e r k e n in het 

hu is dat hij op g rond van zijn aanbesteder bouwt . D e aanbes teder verkrijgt de 

e i g e n d o m dan d o o r na t rekking. Voor de rechtsbe t rekkingen in de keten maakt dit 

geen verschil . 

II.2) Ketens m.b.t. een dienst (doen of nalaten) 

Soortgelijke v e r b o n d e n h e i d bestaat in ketens die be t rekk ing h e b b e n op dienstpresta-

ties. Als groep laten deze ketens zich evenwel veel moei l i jker onde r sche iden dan 

ketens waar in het gaat o m de overdracht van een goed. Ver tonen die ketens eenheid 

o m d a t de prestat ie steeds op hetzelfde (object van een) recht be t rekk ing heeft, bij 

d iens ten is deze eenhe id in prestatie veelal niet zo gemakkeli jk aanwijsbaar. 

Wel aanwijsbaar is de eenheid indien de prestatie bestaan uit het ter beschikking stellen van 
een zaak. Zo is er een nauwe betrekking tussen de verhuurder en de onderhuurder. Ook is 
de eenheid in prestatie duidelijk indien een dienst resulteert in een object dat vervolgens 
aan anderen wordt doorgegeven. Denk aan het eerder gegeven voorbeeld van het advies van 
een fiscalist dat een bank aan beleggers stuurt. Aantekening verdient evenwel dat in een 
dergelijk geval velen tegelijkertijd en op dezelfde wijze van de dienst gebruik kunnen 
maken. Zo zouden in het voorbeeld ook anderen dan de beleggers naar wie de bank het 
advies zond, op dit advies kunnen afgaan. Anders dan bij ketens die betrekking hebben op 
de eigendom of het genot van een zaak, ontbreekt een aan de aard van de keten inherente 
beperking van de derden die door een gebrek in de prestatie direct schade kunnen lijden. 
Dan dreigt het risico van onbeperkte aansprakelijkheid. Vandaar dat in ketens van diensten 
als nadere beperking van de omvang van de zorgplicht in beginsel geldt dat het moet gaan 
om derden tot wie de prestatie gericht was: de partij moet hebben beseft of behoren te 
beseffen dat de bewuste derde op haar prestatie zou kunnen vertrouwen; de gedachte van 
de derde dat hij op de prestatie kon vertrouwen moet gerechtvaardigd zijn geweest.706 

Als de dienstverrichting niet met een object is verbonden, is moeilijk uit te maken of 
tussen de betrokken overeenkomsten voldoende eenheid bestaat om van een keten te 
kunnen spreken. Ik illustreerde dat reeds met het voorbeeld van het reclamebureau in 
nr. 318 hiervoor. 

706. Zie, mede in verband met de Duitse en Engelse rechtspraak over deze kwestie, Barendrecht, 
Pure economie loss in the Netherlands (1998); The Limits of Expanding Liability (ƒ. Spier, ed.) 
[1998], p. 25 e.V., i.h.b. p. 31 en 35 (H. Koziol), en 120-121 (von Bar) en Clerk & Lindsell on 
Torts (1995 en 1997), § 7-62 e.v. (A.M. Dugdale/A. Tettenborn). 
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III) Samenhangende overeenkomsten 
321. Hiervoor ging het om gevallen waarin het belang van een partij bij een 
overeenkomst verbonden was met een andere overeenkomst die tot haar eigen 
overeenkomst in een lineaire verhouding (D-A-B of B-A-D) stond. Het belang van 
een partij kan echter ook verbonden zijn met een overeenkomst die tot de hare in 
een anders gestructureerde relatie staat. Zo kunnen de betrokken overeenkomsten 
schematisch een hoek vormen. 

III. 1) Twee partijen zijn verbonden met dezelfde wederpartij 
322. Twee overeenkomsten staan in een hoekvormig verband indien A en B ieder 
door een afzonderlijke overeenkomst zijn verbonden met dezelfde wederpartij W A 
kan er dan belang bij hebben dat B zijn verplichtingen jegens W behoorlijk nakomt, 
net zoals B er belang bij kan hebben dat A zijn verplichtingen jegens W behoorlijk 
nakomt. Die symmetrie van belangen kan tot gevolg hebben dat A en B over en 
weer met eikaars belangen rekening dienen te houden. Neemt men aan dat op A en 
B een dergelijke zorgplicht rust, dan brengt men als het ware een extra verbinding 
aan en sluit men de hoek tot een driehoek. 

Men spreekt bij dergelijke verbanden wel van parallelle contracten,707 maar nu de contrac
ten elkaar in een gemeenschappelijke partij raken, acht ik die beeldspraak minder gelukkig. 
Wel is het zo dat de belangen van de partijen bij op deze wijze verbonden contracten in de 
regel parallel lopen. Het kan daarbij gaan om crediteursbelangen, maar ook om debiteurs-
belangen. 

A heeft een crediteursbelang bij de overeenkomst B-W indien de wanprestatie van B hem 
stoort in de uitoefening van zijn contractuele rechten, zoals indien A en B beiden een 
internetaccount hebben bij provider W, en B, door bovenmatig dataverkeer, ernstige 
vertragingen veroorzaakt. Het kan daarbij gaan om een storing die in de verhouding A-W 
wanprestatie van W oplevert, maar dat is voor het aannemen van een zorgplicht niet nood
zakelijk, zoals blijkt uit het in nr. 305 behandelde arrest Radio Modern/Edah.708 Wel meen 
ik dat in een dergelijke situatie, waarin A en B ieder afzonderlijk met W hebben gecontrac
teerd en aan het samenstel van overeenkomsten over en weer een aanspraak op zorgvuldig
heid ontlenen, zij hun aanspraken in de regel ook zullen kunnen handhaven door W te 
vragen jegens de ander op te treden. Indien W dat zou weigeren, pleegt hij wanprestatie. 
Deze gedachte vindt steun in de in nr. 305 aangehaalde overweging van de Hoge Raad in 
Radio Modern/Edah.709 

A heeft een debiteursbelang bij de overeenkomst B-W indien de wanprestatie van B tot 
gevolg heeft dat hij zijnerzijds zijn verplichtingen jegens W niet, niet behoorlijk of moeilij
ker kan nakomen. Een voorbeeld biedt het in hoofdstuk 1 behandelde arrest Mooijman/-
Netjes, waarin de nalatigheid van een aannemer extra kosten meebracht voor een bedrijf 
dat in opdracht van de aanbesteder een 'zonneranda' moest plaatsen. 

707. Zo bijvoorbeeld Van den Berg, Samenwerkingsvormen in de bouw (1990), p. 175. 
708. HR 12 oktober 1979, NJ 1980, 117 m.nt. G.J. Scholten. 
709. In deze zin, in verband met overlast tussen huurders, HR 17 juni 1994, NJ 1994, 670 (St. 

Joseph). 
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Overigens lijkt in het laatstgenoemde voorbeeld symmetrie van belangen te ontbreken. 
Doordat de aannemer eerder moet presteren dan de leverancier van de zonneranda, kon 
wanprestatie van laatstgenoemde de aannemer niet schaden. Het lijkt dus of de leverancier 
wel belang had bij de prestatie van de aannemer (het voorbereidende werk) maar de aanne
mer niet bij de prestatie van de leverancier (het plaatsen). Toch lopen in een ander opzicht 
de belangen van aannemer en leverancier samen: de aanbesteder heeft de opdracht tot het 
voorbereidende werk aan de aannemer en de opdracht tot levering en plaatsing aan de 
leverancier immers slechts verleend omdat deze prestaties onlosmakelijk verband hielden. 
Bovendien waren de huizen van de aannemer voor aanbesteders/kopers aantrekkelijker 
doordat een zonneranda kon worden aangebracht.710 

Een variant is dat A en/of B niet direct met W verbonden zijn, maar dat tussen hen 
nog een of meer andere overeenkomsten van dezelfde aard liggen. Zo kan A winkel
ruimte huren van W en B winkelruimte onderhuren van C die deze winkelruimte 
eveneens van W huurt. Door de toevoeging van zulke extra schakels verandert de 
structuur van de betrokkenheidsverhouding tussen A en B niet wezenlijk. 

Het kan trouwens ook W zijn die zich wil beroepen op verbondenheid van de 
overeenkomsten A-W en B-W Dat deed zich, in een iets ander verband, voor in de 
zaak Jans/Fiat Credit.7" 

Jans (W) had een auto in huurkoop betrokken van Hameeteman (A). Daarbij was de 
financiering verstrekt door Fiat Credit Nederland B.V (B), die de gelden rechtstreeks aan 
Hameeteman voldeed. De auto bleek gebrekkig. Op grond daarvan wilde Jans zowel de 
huurkoopovereenkomst (W-A) als de financieringsovereenkomst (W-B) ontbinden. De 
rechtbank oordeelde dat de financieringsovereenkomst in stand bleef, ongeacht ontbinding 
van de koopovereenkomst, nu beide overeenkomsten niet onlosmakelijk waren verbonden. 

De Hoge Raad overwoog dat art. 7A:1576h, in het licht van de bescherming die het 
de huurkoper beoogt te bieden, meebrengt dat - ook indien de overeenkomst tussen 
de huurkoper en de huurverkoper (verder: de koopovereenkomst) enerzijds en de 
financieringsovereenkomst anderzijds als afzonderlijke overeenkomsten moeten 
worden beschouwd - de aard van de krachtens die bepaling tussen de partijen 
ontstane rechtsverhouding in beginsel wijst op een zodanige verbondenheid tussen 
de beide overeenkomsten dat vernietiging of ontbinding van de koopovereenkomst 
noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat ook de financieringsovereenkomst niet in 
stand kan blijven. O f die verbondenheid in een concreet geval inderdaad bestaat, 
moet volgens de Raad: 

'worden vastgesteld aan de hand van uitleg van die rechtsverhouding in het licht van de 
omstandigheden. 

Zijn de financieringsovereenkomst en de overeenkomst tussen de huurkoper en de 
huurverkoper, zoals in het onderhavige geval, (nagenoeg) gelijktijdig en met medewerking 

710. Hierop wees Schoordijk, Samenwerking en samenwerkingsovereenkomst (1998), p. 429-430. 
711. HR23 januari 1998, NJ 1999, 97 m.nt. J.B.M. Vranken. 
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van alle drie genoemde partijen tot stand gekomen, zoals bijvoorbeeld kan blijken uit het 
feit dat beide overeenkomsten in een [één] akte zijn neergelegd, dan zal bij die uitleg in het 
bijzonder acht moeten worden geslagen op hetgeen ieder van de drie partijen van de andere 
partijen heeft verwacht en heeft mogen verwachten. 

Voorts kan voor die uitleg van belang zijn of een vaste betrekking bestond tussen de 
huurverkoper en de financier dan wel of de financier regelmatig als zodanig is opgetreden 
ter zake van huurkoopovereenkomsten die door de huurverkoper zijn gesloten, alsmede of 
de huurverkoper is opgetreden als gevolmachtigde van de financier, in welk geval weten
schap van de huurverkoper, met name omtrent gebreken in de verkochte zaak, naar de 
maatstaf van art. 3:66, tweede lid, BW aan de financier moet worden toegerekend.' 

In wezen aanvaardt de Hoge Raad hier een soort contractuele vereenzelviging: 
indien de huurkoper, als gevolg van de gang van zaken rond de totstandkoming van 
de koopovereenkomst en de financieringsovereenkomst, mocht verwachten dat de 
beide overeenkomsten onlosmakelijk met elkaar waren verbonden, en indien deze 
verwachting aan de financier toerekenbaar is, deelt de financieringsovereenkomst 
het lot van de koopovereenkomst. Met het oog op bescherming van de huurkoper is 
het wenselijk op deze wijze de (geconstrueerde) juridische scheiding tussen de beide 
overeenkomsten te kunnen doorbreken. 

III.2) Op andere wijze samenhangende overeenkomsten 
323. Tussen de overeenkomsten waarbij A en B ieder afzonderlijk partij zijn kan 
ook verband bestaan indien A en B niet, al dan niet via tussenschakels van soortgelij
ke aard, met dezelfde wederpartij zijn verbonden. 

Zo zal een installateur die in opdracht van een huurder van een nieuw kantoorpand een 
kabelnet komt installeren, pas met zijn werkzaamheden kunnen beginnen als de door de 
projectontwikkelaar ingeschakelde aannemer de kabelgoten heeft aangebracht. Ontstaat 
vertraging in de aanleg van de kabelgoten, dan kan de installateur daardoor schade lijden. 
Omgekeerd zou het zo kunnen zijn dat de aannemer pas met zijn werkzaamheden kan 
beginnen nadat de installateur hem bepaalde specificaties heeft verschaft. 

324. Vooral zulke gevallen maken duidelijk dat de eventuele samenhang tussen twee 
(of meer) overeenkomsten niet zozeer afhangt van de schematische structuur waarin 
men deze overeenkomsten kan vatten (zoals het gegeven dat zij één partij gemeen
schappelijk hebben) maar uit het feitelijk verband dat bestaat tussen de prestaties die 
het onderwerp van deze overeenkomsten zijn. Zoals ik in het voorgaande reeds heb 
uiteengezet, is het feitelijk verband tussen twee prestaties op zichzelf evenwel een 
onvoldoende scherp criterium om relaties met een bijzondere betrokkenheid in het 
algemeen van andere relaties te onderscheiden. Bij toepassing van het criterium 
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'eenheid van prestatie' zullen verwachtingen en motieven van partijen daarom in de 

regel niet buiten beschouwing kunnen blijven.712 

325. Soms zal de redelijkheid van het aanvaarden van een zorgplicht zich evenwel 

reeds opdringen door de feitelijke samenhang tussen de betrokken prestaties. In het 

bijzonder zal dit het geval zijn indien men de prestaties over en weer als een quid pro 

quo kan beschouwen. Wie wel profiteert van de prestatie van een ander, maar zelf 

zijn daarmee verbonden prestatie waarop die ander rekent niet of niet behoorlijk 

uitvoert, handelt onrechtmatig. 

Dit bleek eerder in verband met de arresten Radio Modern/Edah, waarin de huurders over 
en weer op branchebescherming mochten rekenen, en Mooijman/Netjes, waarbij de 
aannemer profiteerde van de extra omzet die de feitelijke samenwerking met de leverancier 
van de zonneranda's hem opleverde. Een ander voorbeeld uit de rechtspraak is de zaak 
Bloemendaal en Laan/Gemeente Wormer.™ De feiten lagen daarin als volgt. De gemeente 
Wormer neemt bij overeenkomst met een heemraadschap de verplichting tot onderhoud 
van een in slechte staat verkerende weg over. Met de eigenaren van de aan de weg liggende 
pakhuizen komt de gemeente overeen dat zij tegen betaling de weg van een nieuw wegdek 
zal voorzien. Enige tijd na de uitvoering van deze overeenkomst blijkt het wegdek te 
verzakken doordat een van de eigenaren (de vennootschap Bloemendaal en Laan) de op 
haar jegens het heemraadschap rustende (hetzij publiekrechtelijke, hetzij contractuele) 
verplichting tot onderhoud van een schoenng met nakomt. De gemeente kan daardoor niet 
aan haar verplichting tot onderhoud van de weg voldoen. Het hof oordeelt dat de niet-
nakommg van de verplichting tot onderhoud van de schoeiing onder deze omstandigheden 
jegens de gemeente onrechtmatig is. De Hoge Raad verenigt zich met dat oordeel, en wijst 
daartoe op de samenhang tussen de verschillende verplichtingen. 

Vaak kan m e n in dergelijke gevallen o o k langs cont rac tue le w e g een verpl ich t ing tot 

behoorl i jk pres teren bereiken. 

In Radio Modern/Edah zou men in het branchebeschermende beding een derdenbeding 
ten gunste van de andere huurders kunnen lezen, in Mooijman/Netjes had men kunnen 
aannemen dat door de samenwerking een overeenkomst tussen betrokkenen was ontstaan 
(zie nr. 25) en in Bloemendaal en Laan/Wormer zou men de beslissing kunnen baseren op 
de postcontractuele goede trouw die als gevolg van de overeenkomst over het wegdek gold 
in de verhouding tussen de gemeente en de eigenaren. 

Veelal zal evenwel de feitelijke samenhang tussen prestaties als basis voor een zorg

plicht onvoldoende zijn. Men moet bij de beslissing over de zorgplicht in dat geval 

andere omstandigheden betrekken. Welke omstandigheden in dit verband van be-

712. Zoals ook blijkt uit HR 23 januari 1998, NJ 1999, 97 m.nt. J.B.M. Vranken (Jans/Fiat Credit); 
zie nader nr. 315 hiervoor. 

713. HR 22 april 1966, NJ 1966, 304. 
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lang zijn, zal ik in de volgende paragraaf aan de hand van de Nederlandse recht
spraak bezien. 

4 D e omstandigheden die een zorgplicht kunnen dragen 

4.1 Inleiding 
326. In de vorige paragraaf is gebleken dat een partij jegens een derde gehouden kan 
zijn tot behoorlijke uitvoering van haar overeenkomst omdat het belang van die 
derde bij deze overeenkomst is betrokken. Daarbij heb ik betoogd dat het bestaan 
van een dergelijke zorgplicht in de regel niet direct kan worden afgeleid uit de wijze 
waarop het derdenbelang met de overeenkomst is verbonden (een uitzondering 
biedt nr. 325). Doorgaans kan men slechts op grond van alle omstandigheden van 
het geval tot het bestaan van een zorgplicht besluiten. 

In deze paragraaf onderzoek ik aan de hand van de Nederlandse jurisprudentie 
welke omstandigheden relevant zijn voor de vraag of op een partij een zorgplicht ten 
aanzien van het belang van een derde rust.714 Aan de orde komen achtereenvolgens 
de aard van het derdenbelang (§ 4.2), de voorzienbaarheid (§ 4.3) en de omvang 
(§ 4.4) van de schade, de ernst van de wanprestatie (§ 4.5), het bestaan van een 
contractuele voorziening omtrent het derdenbelang (§ 4.6), door de partij bij de 
derde opgewekt (of weggenomen) vertrouwen omtrent haar prestatie (§ 4.7), de 
hoedanigheid van de partij (§ 4.8) en van de derde (§ 4.9), de bezwaarlijkheid van de 
zorgplicht (§ 4.10), en mogelijk relevante andere omstandigheden (§4.11). 

4.2 D e aard van het met de overeenkomst verbonden belang 
327. Het antwoord op de vraag of op een partij ten aanzien van het belang van een 
derde bij het uitvoeren van haar overeenkomst een zorgplicht rust, wordt primair 
bepaald door de aard van het derdenbelang. Belangen die in een absoluut recht zijn 
vervat komen eerder voor bescherming in aanmerking dan belangen waarvan de 
aantasting slechts zuivere vermogensschade teweegbrengt. 

Ik gebruik de term 'zuivere vermogensschade' kortheidshalve voor: vermogensschade die 
niet het gevolg is van een inbreuk op of aantasting van de persoon of een absoluutrechtelijk 
beschermd goed. Geen zuivere vermogensschade is in deze terminologie bijvoorbeeld de 
schade als gevolg van de inbreuk op een recht op een immaterieel goed (zoals een merk). 

Absoluutrechtelijke belangen 
328. De uitvoering van een overeenkomst kan betrekking hebben op het belang van 
een derde waaraan het recht absoluutrechtelijke bescherming verleent. Dat doet zich 

714. Zie voor een overzicht van de rechtspraak Onrechtmatige daad III (oud), nr. 27 e.v. (G.E. van 
Maanen); Verbintenissenrecht, aant. 98 op art. 6:249-257.Alg. (Rank-Berenschot) en Onrechtmati
ge daad VI (Beroeps- en dienstenaansprakelijkheid) (C.JJ.M. Stoiker en W.G. Huijgen). 
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voor als de overeenkomst raakt aan de persoon van een derde (zoals wanneer een 
partij een ballonvaart heeft geboekt waarbij ook haar familieleden zullen meegaan), 
aan de zaak van een derde (zoals in het voorbeeld van de reparatie van de gehuurde 
auto) of aan een ander in een absoluut recht vervat belang van een derde (zoals 
wanneer een derde een pandrecht heeft op de zaak die een partij laat vervoeren). 

Tegen schade die het gevolg is van de aantasting van een absoluutrechtelijk beschermd 
derdenbelang (zoals de winst die een ondernemer derft omdat hij zijn beschadigde bedrijfs
auto tijdelijk niet kan gebruiken) beschermt het recht de belanghebbende in de regel op 
gelijke voet als tegen de direct in de aantasting gelegen schade (de waardedaling en herstel-
kosten van de auto). In hoofdstuk 4 bleek reeds dat dergelijke gevolgschade doorgaans ook 
niet als zuivere vermogensschade gekwalificeerd wordt. 

Indien een partij in dergelijke gevallen het derdenbelang aantast, zal dat spoedig 
jegens de derde onrechtmatig zijn. Men dient in het maatschappelijk verkeer de 
persoon en de absolute rechten van anderen te ontzien. Daarmee is niet gezegd dat 
de persoon, de eigendom en de intellectuele eigendomsrechten absolute bescherming 
genieten. In hoeverre de respectplicht ten aanzien van in een absoluut recht vervatte 
belangen leidt tot de verplichting de rechthebbende van aantasting van deze belan
gen te vrijwaren, hangt af van de omstandigheden van het geval. De aard van schade 
aan personen, zaken en andere absoluutrechtelijk beschermde belangen (zoals rech
ten van intellectuele eigendom), brengt echter mee dat het veroorzaken van dergelij
ke schade veel eerder onrechtmatig is dan het veroorzaken van zuivere vermogens
schade.715 

Wie bij het invoegen tegen een op de snelweg rijdende auto botst, zal daardoor onrechtma
tig handelen jegens inzittenden van die auto die letsel oplopen en jegens de bestuurder van 
een achteropkomende auto die met tijdig kan remmen en daardoor oprijdt tegen de voor 
hem botsende voertuigen, met schade aan zijn auto tot gevolg. De automobilisten die door 
het ongeval in een file komen te staan, kunnen de zuivere vermogensschade die zij daar
door lijden - bijvoorbeeld doordat zij een belangrijke afspraak missen - met op de invoeger 
verhalen.716 Zie voor deze kwestie voorts nr. 146. 

Dit voorbeeld maakt overigens meteen duidelijk dat hetgeen ik hier in het kader van de 
zorgplicht bespreek eveneens in het kader van de relativiteit of de toerekening naar redelijk-

715. Zie voor algemeen relevante criteria HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 m.nt. G.J. Scholten 
(Kelderluik) en voorts in het bijzonder Van Dam, Zorgvuldigheidsnorm (diss. 1989), hfs. 8; 
vergelijk de noot van G.J. Scholten onder HR 22 november 1974, NJ 1975, 149 (Gespannen 
touwtje); zie in de context 'overeenkomst en derden' bijvoorbeeld HR 13 mei 1966, NJ 1966, 
343 m.nt. G.J. Scholten (Gasodor); HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362 m.nt. A.R. Bloember-
gen (Secuncor) en Pres. Rb. Amsterdam 12 november 1986, S&S 1987, 62. Rechtsvergelij
kende gegevens biedt The Limits of Expanding Liability (J. Spier, ed.) [1998], p. 43 e.v. (W.V.H. 
Rogers). 

716. Een rechtsvergelijkende analyse van een dergelijke casus biedt het aan het slot van de vorige 
noot genoemde werk op p. 51 e.v. ( J. Sinde Monteiro). 
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heid (art. 6:98) kan worden geplaatst. De invoeger doet immers iets dat (ook wettelijk) niet 
is toegestaan, maar staat niet voor alle gevolgen daarvan in. 

329. In o v e r e e n s t e m m i n g m e t he t voorgaande zal in ketens van o v e r e e n k o m s t e n 

m e t be t rekk ing to t een zaak, i nd ien een latere verkrijger d o o r de ondeugdel i jkhe id 

van de zaak persoonsschade op loop t o f zaakschade lijdt, he t a n t w o o r d op de vraag of 

hij deze schade kan verha len op de wanpre s t e r ende voorschakel in veel gevallen 

bevest igend lu iden op g rond van de wettel i jke regel ing van de p roduc tenaansp rake -

lijkheid (art. 6:185 e.V.). Daarnaast , of daarbui ten , zal de wanpre s t e r ende voorscha

kel in de regel op g rond van onrech tma t ige daad j egens de latere schakel aansprake

lijk zijn ind ien hij op de hoog te was o f had m o e t e n zijn van de ondeugde l i jkhe id 

van de zaak en van he t gevaar dat daardoor on t s tond . 

Ook hier blijkt dat gevallen van aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade in verband 
met het beginsel van de relativiteit van de contractswerking weinig moeilijkheden opleve
ren. Ik stip de aansprakelijkheid in ketens van overeenkomsten vooral aan omdat daarbij 
niet altijd duidelijk is wanneer er sprake is van zaakschade en wanneer van zuivere vermo
gensschade. Als zuivere vermogensschade moet men de schade beschouwen die bestaat in 
de mindere waarde van de ondeugdelijke zaak zelf. Stel echter dat C van B een zaak (bij
voorbeeld een huis) verwerft die deugdelijk zou zijn, ware het niet dat B daarin een on
deugdelijke zaak (bijvoorbeeld een CV-ketel) heeft verwerkt die B van A betrokken heeft. 
Als het gebrek in het onderdeel na de eigendomsovergang B-C schade toebrengt aan de 
zaak waarin het is verwerkt (bijvoorbeeld doordat de CV-ketel ontploft en het huis af
brandt), is de schade aan het huis dan zaakschade of zuivere vermogensschade? In het 
Duitse en het Engelse recht heeft dit vraagstuk, dat aldaar bekend is als dat van de Weiterfres-
sersdwden,1]S respectievelijk van de complex structure theory?" veel aandacht gekregen, vanwege 
de reeds geschetste beperkingen die deze stelsels kennen bij de aansprakelijkheid voor 
zuivere vermogensschade. Naar Nederlands recht is de kwestie van belang omdat, zoals 
hiervoor is gebleken, een derde eerder tegen zaakschade beschermd wordt dan tegen 
zuivere vermogensschade. Bovendien komt schade bestaand in een gebrek in het product 
zelf niet in aanmerking voor vergoeding op basis van de richtlijn productenaansprakelijk-
heid (art. 6:190 lid 1, aanhef en onder b). Dat het product zijn bestaan als zelfstandige zaak 
heeft verloren, doet voor het ontstaan van de aansprakelijkheid van de producent evenwel 
niet terzake (art. 6:187).720 Het ligt mijns inziens voor de hand aan te nemen dat dan ook 
voor de toepassing van art. 6:190 de zaak waarin het gebrekkige product is verwerkt als 'een 
andere zaak' heeft te gelden. 

Meer in het algemeen moet men mijns inziens aannemen dat als A een gebrekkige zaak 
(voorbeeld: de CV-ketel) verhandelt en voor de gevolgen daarvan in beginsel jegens latere 
verkrijgers van die zaak aansprakelijk is - hetgeen, afgezien van de toepasselijkheid van de 
richtlijn, zal afhangen van de ernst van het gebrek en van zijn bekendheid met het gebrek, 

717. Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 201 e.V., met verdere verwijzingen. 
718. Chr. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 442 e.v. 
719. Zie D & F Estates Ltd. v. Church Commissioners [1989] 1 A.C. Ill, waarover Schoordijk, De 

aansprakelijkheid van een producent (1989), p. 52 e.v. 
720. Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 204. 
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zie hierna nr. 337 - A niet mag profiteren van de omstandigheid dat B die zaak in een 
andere zaak (het huis) verwerkt, de beide zaken vervolgens als een geheel aan C overdraagt, 
waarna vervolgens bij C door het gebrek (in de ketel) schade aan die andere zaak (het huis) 
ontstaat. Zou niet B maar C de gebrekkige zaak (de ketel) met de andere zaak (het huis) 
hebben verenigd, dan zou A wel jegens C voor de schade aan diens zaak aansprakelijk zijn 
geweest, en niet in te zien valt waarom A ervan mag profiteren dat de vereniging niet heeft 
plaatsgevonden door degene bij wie de schade ontstond. 

Deze redenering gaat niet op voor het nadeel dat C lijdt doordat hij van B een gebrek
kige ketel verwerft: dât nadeel is in wezen contractuele schade die is terug te voeren op de 
overeenkomst tussen A en B. Slechts onder bijzondere omstandigheden zal A voor de 
conformiteit van de ketel mede jegens rechtsopvolgers van C hebben in te staan - zoals in 
het geval dat A desbewust een zaak met een ernstig verborgen gebrek in het verkeer brengt; 
zie nader nr. 337. De kosten van het vervangen van de ketel zal C dus in beginsel niet langs 
buitencontractuele weg op A kunnen verhalen. Zou het huis door brand als gevolg van het 
gebrek in de ketel tenietgaan, dan heeft C dus recht op vergoeding van de waarde van een 
huis zonder verwarmingsketel. Ik wijs erop dat C de contractuele vordering tot schadever
goeding van B jegens A terzake van de non-conformiteit van de ketel wellicht als kwalitatief 
recht kan verwerven (zie nader nr. 274). 

Anders liggen de zaken indien de persoon die voor het gebrek in de zaak verantwoor
delijk is zowel deze zaak als de zaak waarin zij is verwerkt in één transactie aan de benadeel
de heeft geleverd. Stel dat de aannemer-verkoper van het huis tevens verantwoordelijk is 
voor het gebrek in de ketel. Dan lijkt het gekunsteld de schade bestaande uit het gebrek in 
de ketel en de later ontstane schade aan het huis te splitsen. In dit voorbeeld, waar de 
schade plotseling ontstaat, zou men de splitsing wellicht nog kunnen verdedigen. Maar 
waar een gebrekkige kurk leidt tot verzuring van wijn, acht ik het zeker onjuist de schade 
aan de wijn te beschouwen als zaakschade die men moet onderscheiden van schade in de 
prestatie (het leveren van een fles met een gebrekkige kurk) zelf721 

Aan dit soort wat al te dogmatische twisten kan men naar Nederlands recht gelukkig 
ontkomen: de aard van de schade is weliswaar een belangrijke factor bij het beoordelen van 
de onrechtmatigheid, maar de kwalificatie van schade als zuivere vermogensschade sluit 
zeker niet uit dat deze uit onrechtmatige daad voor vergoeding in aanmerking komt. 

330. H e t voorgaande geldt vooral ind ien een partij d o o r haar handelen he t in een 

abso luu t recht vervatte be lang van een derde schaadt. Als dergelijke schade door 

nalaten ontstaat, is de on rech tma t ighe id daarvan m i n d e r snel gegeven. Wettelijke 

n o r m e n en de n o r m e n van het maatschappel i jk verkeer verp l ich ten rechtssubjecten 

i m m e r s eerder zich van een hande l ing te o n t h o u d e n o m d a t daa rdoor schade aan 

pe r sonen o f zaken van anderen kan ontstaan, dan dat zij h e n in he t a lgemeen ver

pl ichten tot hande l en o m he t onts taan van dergelijke schade te bele t ten. 

Zo bestaat er geen algemene plicht anderen te waarschuwen of anderszins te behoeden 
voor dreigende persoonsschade of zaakschade, tenzij iemand in onmiddellijk levensgevaar 
verkeert (art. 450 Sr.). Wie op straat loopt, ziet dat een balkon op instorten staat, en moet 
vrezen dat dit balkon zal vallen en daarbij personen of zaken zal treffen, behoeft rechtens 

721. Zie over deze kwestie nader von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 442 e.v. 
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(anders dan moreel) daartegen geen maatregelen te nemen, tenzij op hem een bijzondere 
zorgplicht rust, omdat hij bijvoorbeeld als ambtenaar met de controle van gebouwen is 
belast.722 Ik wijs er overigens op dat in het civiele recht kwalitatieve aansprakelijkheden (zo
als in het voorbeeld die van de bezitter van het gebouw waarvan het balkon deel uitmaakt, 
art. 6:174) vaak de functie vervullen die in het strafrecht door zorgplichten vervuld (moe
ten) worden.723 Een ander voorbeeld is dat van de nalatige bewaker: in het algemeen be
hoeft men niet in te staan voor de bescherming van andermans goederen tegen diefstal, 
maar wel indien men zich, al is het jegens een ander dan de eigenaar, contractueel tot 
bewaking heeft verbonden. Dit geldt niet alleen in de verhouding tussen de bewaker en 
derden (oneigenlijke samenloop) maar ook in die tot zijn wederpartij (eigenlijke samen-
loop).724 

Voor de on rech tma t ighe id van wanpres ta t ie be tekent dit dat he t onbehoorlijk u i tvoe

ren van een ove reenkomst , waa rdoo r direct pe r soons - of zaakschade ontstaat , veel 

eerder onafhankel i jk van een ove reenkoms t on rech tma t ig zal zijn dan he t (gedeel te

lijk) niet u i tvoeren van een overeenkomst . In het l aa t s tgenoemde geval zal m e n een 

zorgpl icht tot h a n d e l e n i m m e r s in de regel slechts k u n n e n a a n n e m e n o m d a t de 

partij zich in haar ove reenkoms t tot hande len verpl icht heeft. 

Stel dat een hotelhouder een brandbeveiligingsbedrijf heeft opgedragen ervoor te zorgen 
dat in zijn hotel steeds voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Het bedrijf slaat door een 
fout in de planning bij de controle steeds een bepaalde gang over. Als er op een kamer aan 
die gang brand ontstaat, blijken de brandblussers niet te werken. Een gast loopt daardoor 
ernstige brandwonden op en spreekt, naast de hotelhouder, het brandbeveiligingsbedrijf tot 
vergoeding van zijn schade aan. 

Het beveiligingsbedrijf zou nu kunnen verdedigen dat het jegens de gast niet aanspra
kelijk is, daar men in het algemeen niet verplicht is ervoor te zorgen dat in panden van 
anderen voldoende blusmiddelen beschikbaar zijn, zodat de gast in wezen tracht schadever
goeding te verkrijgen wegens de niet-nakoming van een contractuele verplichting. Het ligt 
voor de hand dat dit betoog niet opgaat. Het bedrijf zal, met een verwijzing naar het Atiba-
arrest, tegengeworpen krijgen: als u eenmaal de zorg voor de brandveiligheid in een hotel 
op zich genomen heeft, dient u in het maatschappelijk verkeer uw werkzaamheden, mede 
met het oog op de belangen van derden, zorgvuldig te verrichten. De hotelgast beroept zich 
dan ook niet op de contractuele norm, maar legt de overeenkomst als feitelijk gegeven ten 
grondslag aan zijn stelling dat op het bedrijf ook jegens hem een plicht tot zorgvuldig 
controleren rustte. 

Zoals we eerder zagen, doet deze dogmatisch correcte weerlegging evenwel niet af aan 
de juistheid van de constatering van het brandbeveiligingsbedrijf dat de zorgvuldigheids
norm een afspiegeling is van de contractuele prestatieplicht. Als de hotelhouder de gang in 
de overeenkomst van de controleverplichting had uitgesloten, omdat deze bij de contracts
sluiting nog niet in gebruik was, zou het nalaten van het beveiligingsbedrijf in beginsel niet 

722. Vergelijk Hazewinkel-Suringa/Remmelink (1996), p. 164-170, waaraan ik ook het voorbeeld 
ontleen. 

723. Zie daarover, naast het in het vorige noot genoemde werk, kritisch Van Woensel, In de dader-
stand verheven (diss. 1993). 

724. Chr. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 416. 
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onrechtmatig zijn geweest. De onrechtmatigheid hangt in een dergelijk geval dus mede af 
van de inhoud van de overeenkomst. 

331. De vraag of het jegens een derde onrechtmatig is indien een partij bij het 
uitvoeren van haar overeenkomst een absoluutrechtelijk belang aantast, rijst even
eens als een partij een absoluutrechtelijk belang van haar wederpartij aantast waarbij 
deze derde een niet-absoluutrechtelijk belang heeft. 

Als een chirurg een fout maakt bij een operatie, waardoor zijn patiënt invalide wordt, kan 
dat ook de werkgever van die patiënt benadelen. Als een dakdekker brand veroorzaakt, 
waardoor een bedrijfspand in de as gelegd wordt, kan een huurder daarvan ook in finan
cieel opzicht het slachtoffer worden. 

Deze kwestie heb ik behandeld in hoofdstuk 4. Zij rijst namelijk ook indien iemand 
een zaak of een persoon waarbij een ander belang heeft buiten een contractuele 
context aantast. 

Denk aan het geval dat een automobilist de zojuist genoemde werknemer aanrijdt en zo 
diens invaliditeit veroorzaakt. In nr. 142 bleek ook dat het Nederlandse recht dergelijke 
schade kwalificeert als (afgeleide) zaakschade (of persoonsschade), terwijl andere stelsels 
haar als zuivere vermogensschade zien. 

332. Tot slot wijs ik erop dat de wijze waarop het absoluutrechtelijke belang van een 
derde met een overeenkomst verbonden is geraakt, kan meebrengen dat het aantas
ten van dat belang jegens de derde niet onrechtmatig is, of kan leiden tot afwezig
heid van schuld bij de partij die het belang aantast. 

Dat doet zich voor indien de betrokken partij niets weet en evenmin behoort te weten van 
de aanwezigheid van het derdenbelang, of indien zij meent en mag menen dat zij van de 
gerechtigde tot het belang toestemming voor de aantasting heeft gekregen. Omdat de 
criteria aan de hand waarvan men dit moet vaststellen, deels gelijk zijn aan de criteria 
waarmee men moet bepalen of een partij zich tegen een derde kan beroepen op haar 
contractuele verweermiddelen, behandel ik deze kwestie in het volgende hoofdstuk. 

Niel-absoluutrechtelijke belangen 

333. De uitvoering van een overeenkomst kan ook raken aan een belang van een 
derde dat met in een absoluut recht is vervat. Dat doet zich voor als de verkeerde 
uitvoering van de overeenkomst de derde slechts zuivere vermogensschade toe
brengt, zoals wanneer een bank door een accountant een prospectus voor een aande
lenemissie laat opstellen, een derde na lezing van de prospectus aandelen koopt, en 
deze aandelen minder waard blijken dan hij, door een fout in de prospectus mocht 
denken.725 

725. Zie over de aansprakelijkheid van de bank [trouwens ook: De bank] in zulke gevallen HR 2 
december 1994, NJ 1996, 246 m.nt. D.W.F. Verkade (Coopag). 
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Hoewel de vergoeding van zuivere vermogensschade naar Nederlands recht niet zo 
problematisch is als in sommige buitenlandse rechtsstelsels, verleent ook ons stelsel 
rechtssubjecten minder bescherming tegen dergelijke schade dan tegen persoons- of 
zaakschade. 

Zie over deze kwestie nader nr. 142 e.V., waarin is gebleken dat een belangrijke factor 
hierbij is dat zuivere vermogensschade zich gemakkelijk door de samenleving verspreidt, 
doordat zij geen fysiek causaal verband vereist. Als Alfa B.V. de door Bèta B.V bestelde 
speelgoedautootjes niet tijdig levert, kan dat tot gevolg hebben dat Bèta B.V. haar promotie
campagne moet annuleren, waardoor onder meer haar afnemers, haar reclamebureau en 
krantenuitgevers die advertenties mislopen, schade lijden. Hier toont zich een negatieve 
variant van het Keynesiaanse multiplier-efïect. 

334. Ook niet in een absoluut recht vervatte belangen van derden worden evenwel 
onder omstandigheden beschermd tegen de onbehoorlijke uitvoering van de 
overeenkomst waarmee zij zijn verbonden. Daarbij verschillen de relevante omstan
digheden niet van de omstandigheden die bepalen of op een partij een zorgplicht 
rust om een derde tegen schade in diens absoluutrechtelijke belangen te bescher
men. Omdat absoluutrechtelijke belangen eerder voor bescherming in aanmerking 
komen dan niet-absoluutrechtelijke belangen, zullen de bijkomende omstandighe
den waar het om de bescherming van laatstgenoemde belangen gaat evenwel zwaar
der moeten wegen om de balans in het voordeel van het aannemen van een zorg
plicht te laten doorslaan. 

Ten overvloede wijs ik erop dat de wet derden soms beschermt tegen zuivere vermogens
schade. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de regeling van de misleidende reclame in de 
art. 6:194 e.v. Zo handelt de importeur die inferieure olijfolie aanprijst als bijzondere extra 
vierge uit Toscane, onrechtmatig jegens degenen die, afgaande op zijn reclame, de olijfolie 
in een winkel aanschaffen. Omdat niet van belang is of het (laten) openbaar maken van de 
misleidende mededelingen wanprestatie oplevert jegens de wederpartij van degene die de 
mededeling (laat) openbaar maken (in het voorbeeld: de groothandel die aan de winkels 
leverde) is het contractuele relativiteitsbeginsel daarbij niet in het geding. 

4.3 De voorzienbaarheid... 
335. Op een partij kan bij de uitvoering van haar overeenkomst slechts een zorg
plicht rusten ten aanzien van de belangen van derden waarvan zij kan voorzien dat 
deze door haar wanprestatie zouden kunnen worden geschaad. Met wat men niet 
kan weten, kan men geen rekening houden. 

In de meeste gevallen kan een partij wel voorzien welke schade derden mogelijk 
als gevolg van haar wanprestatie zullen lijden. Zoals ik in het voorgaande reeds 
meermalen heb opgemerkt, vormt het vereiste van de voorzienbaarheid van de 
schade dan ook geen hoge drempel voor de aansprakelijkheid van een partij. 

Een goed voorbeeld biedt een oude uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Het ging daarin 
om de verkoper van een fabrieksterrein die restanten van een gebouw die in de koop van 
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het terrein waren begrepen, ten tweeden male had verkocht. De eerste koper had de restan
ten evenwel inmiddels aan een derde geschonken (althans beloofd). Deze derde sprak de 
verkoper aan tot schadevergoeding. De rechtbank oordeelde dat de wanprestatie van de 
verkoper jegens de eerste koper tevens onrechtmatig was jegens de derde, nu de verkoper 
moest begrijpen dat inmiddels ook anderen rechten op de restanten konden hebben verkre
gen. In het licht van het contractuele relativiteitsbeginsel is dat een wat magere basis voor 
de beslissing. Wellicht heeft meegespeeld dat de eerste koper door de wanprestatie geen 
schade leed, zodat de verkoper, indien de derde geen schadevergoeding kon vorderen, 
vrijuit zou gaan. Zie daarover nader nr. 336. 

Wel geldt dat een partij eerder mede jegens een derde verplicht is zich van (een 
vorm van) wanprestatie te onthouden, naarmate het waarschijnlijker is dat die wan
prestatie deze derde zal benadelen. 

Zo achtte de Hoge Raad in het Atiba-arrest727 de wanprestatie van Degens onrechtmatig 
jegens de Staat mede omdat Degens wist of behoorde te weten dat de Staat als gevolg van 
zijn handelwijze schade zou lijden. De mate van waarschijnlijkheid dat schade zal ontstaan 
is ook een van de 'Kelderluik-criteria'.728 

Als een partij omtrent haar prestatie bij een derde vertrouwen wekt, zal haar duidelijk 
zijn dat het beschamen van dit vertrouwen die derde zal benadelen. De omstandigheden 
opgewekt vertrouwen en voorzienbaarheid van de schade gaan in dergelijke gevallen hand 
in hand (zie nader nr. 341 e.v). 

Het belang van de voorzienbaarheid van de schade treedt vooral aan het licht indien 
men haar verbindt met de omvang van de schade, zoals in de volgende paragraaf zal 
blijken. 

4.4 ...en de omvang van de schade 

336. Hoe groter het belang van de derde is dat een partij - voor haar voorzienbaar -
door haar wanprestatie zal schaden, des te eerder zal die partij zich jegens die derde 
van wanprestatie behoren te onthouden. Wat men in het maatschappelijk verkeer 
mag doen en moet laten, wordt immers voor een belangrijk deel bepaald door een 
afweging en een waardering van de betrokken belangen. 

In het algemeen blijkt dit uit het Kelderluik-arrest, waarin de Hoge Raad de ernst van de 
gevolgen noemt als een van de relevante criteria bij het toepassen van de zorgvuldigheids
norm. Het criterium werd in de context van de derdenwerking expliciet toegepast in het 
Moffenkit-arrest. De Hoge Raad overwoog daarin over de aansprakelijkheid van de leve-

726. Rb. Rotterdam 27 september 1920, NJ 1921, p. 776. 
727. HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Atiba; Staat/Degens). 
728. HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 m.nt. G.J. Scholten (Kelderluik). 
729. Arrest aangehaald in vorige noot. 



O N R E C H T M A T I G H A N D E L E N V A N P A R T I J E N J E G E N S D E R D E N . . . 291 

rancier jegens de gemeente dat voorzienbaar was dat toepassing van de ondeugdelijke kit de 
gemeente op aanmerkelijke schade zou komen te staan. 

Als impliciete verschijningsvorm van de betekenis van de omvang van het derdenbe
lang zou men het gegeven kunnen beschouwen dat personen en zaken rechtens meer 
bescherming genieten dan zuivere vermogensbelangen (zie hiervoor nr. 327 e.V.). Zo kan 
men mede vanuit het gezichtspunt van de ernst van de schade de rechtspraak verklaren 
waarin werd geoordeeld dat een derde een partij niet kon aanspreken tot vergoeding van 
een voordeel dat het door haar wanprestatie ontging (zoals provisie in verband met de 
totstandkoming van de overeenkomst).731 Ook zuivere vermogensschade kan een rechts
subject echter zwaar treffen; men behoeft maar te denken aan het geval dat een particulier 
een huis verwerft dat later vrijwel waardeloos blijkt. 

In dit verband verdient aandacht dat zuivere vermogensschade soms samenhangt met 
(dreigende) persoons- of zaakschade. Zo is de verminderde waarde van verontreinigde 
grond en het daarop gebouwde een direct gevolg van de risico's voor de volksgezondheid 
die de verontreiniging oplevert. Dat element kan tot het onrechtmatigheidsoordeel bijdra
gen: de zuivere vermogensschade wordt als het ware 'gekleurd' door de gezondheidsrisico's 
waarmee zij in verband staat. Zo zal de opvolgend koper van een huis de loodgieter van zijn 
rechtsvoorganger eerder uit onrechtmatige daad kunnen aanspreken voor de kosten van het 
vervangen van de door deze aangelegde leidingen indien de toegepaste buizen ongeschikt 
waren omdat zij het leidingwater verontreinigden dan indien zij ongeschikt waren door 
hun te geringe toevoercapaciteit. De regel dat het in het verkeer brengen van verontreinigde 
bouwgrond onrechtmatig is jegens latere verkrijgers,733 kan men vanuit dit perspectief 
verklaren. 

Dergelijke 'indirecte' persoons- of zaakschade was ook aan de orde in een uitspraak van 
de Rechtbank Alkmaar. Het ging daarin om een verhuurder die had nagelaten de verhuurde 
auto tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren, hoewel hij zich daartoe jegens de 
huurder had verplicht. De huurder veroorzaakte schade en bood geen verhaal. De bena
deelde sprak de verhuurder met succes uit onrechtmatige daad aan. De rechtbank overwoog 
dat de verhuurder het nadeel kon voorzien dat uit zijn wanprestatie voor derden zou 
kunnen ontstaan.734 Daaraan had de rechtbank van mij mogen toevoegen dat aanrijdingen 
ernstige persoons- of zaakschade kunnen veroorzaken waarvoor de aansprakelijke persoon 
veelal geen verhaal zal bieden, dat de WA-verzekering ertoe strekt de benadeelde tegen dat 
risico te beschermen en dat de verhuurder, door na te laten een dergelijke verzekering te 
sluiten, hoewel hij zich daartoe had verbonden, deze bescherming had verijdeld. 

4.5 De ernst van de wanprestatie 
337. Wanprestatie is eerder jegens een derde onrechtmatig naarmate de partij terzake 
een zwaarder verwijt treft. Wie desbewust de belangen van een derde aan zijn eigen 

730. HR 25 maart 1966, NJ 1966, 279 m.nt. GJ. Scholten (Moffenkit). Een voorbeeld uit de 
feitenrechtspraak is Pres. Rb. Amsterdam 12 november 1986, S&S 1987, 62. 

731. Onrechtmatige daad III (oud), nr. 28 onder 2 (G.E. van Maanen). 
732. Schoordijk heeft hierop met klem gewezen; zie De aansprakelijkheid van een producent (1989). 
733. HR 19 februari 1993, NJ 1994, 290 m.nt. C.J.H. Brunner (Groningen/Zuidema); vergelijk 

HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 286-289 (Maassluis), m.nt. C.J.H. Brunner en HR 13 novem
ber 1987, NJ 1988, 139; BR 1988, 206 (Haagse gasfabriek). 

734. Rb. Alkmaar 13 oktober 1960, NJ 1961, 103. 
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belangen opoffert, zal j egens die derde eerder o n r e c h t m a t i g hande l en dan wie een 

derde d o o r nalat igheid schade berokkent . 

Dit blijkt onder meer uit het Atiba-arrest.73' De Hoge Raad achtte daarin de wanprestatie 
van leverancier Degens (ten opzichte van afnemer Atiba) onrechtmatig jegens de Staat als 
benadeelde omdat: 1) Degens wist of behoorde te weten dat de Staat als gevolg van zijn 
handelwijze schade zou lijden; 2) hij desbewust contractbreuk pleegde; en 3) dat deed om 
zelf voordeel te behalen. In beslissingen speelt dit element soms op de achtergrond mee. 
Zo zal de huurder die in het arrest Radio Modern/Edah736 de branchebeschermende bepa
ling schond, dat ongetwijfeld opzettelijk hebben gedaan. 

Vanzelfsprekend hangt de ernst van de wanpres ta t ie in de relatie tussen partij en 

derde verder af van de h ie rvoor besproken oms tand igheden : de voorz ienbaarheid , 

de aard en de o m v a n g van de schade. 

Een adverteerder geeft een reclamebureau opdracht een advertentiecampagne te voeren. 
Het bureau schakelt daartoe onder meer een bedrijfin dat een reclamevliegtuig exploiteert. 
Dit bedrijf laat, in strijd met de afspraken met zijn opdrachtgever, het vliegtuig over het 
centrum van Amsterdam vliegen tijdens de twee minuten stilte op Dodenherdenking. De 
adverteerder lijdt daardoor aanzienlijke schade.737 Op grond van de ernstige fout van het 
bedrijf dat het vliegtuig exploiteert, kan de adverteerder zonder twijfel zijn schade op dit 
bedrijf verhalen. De oplossing zou mijns inziens overigens niet anders zijn als de overeen
komst het vliegen tijdens de twee minuten stilte niet uitdrukkelijk had verboden. 

338. Tot h ier toe zijn o m s t a n d i g h e d e n aan de o rde geweest die, waar he t gaat o m de 

vraag o f een partij zich j egens een derde van wanpres ta t ie m o e t o n t h o u d e n , als het 

ware de a lgemene zo rgvu ld ighe idsnorm nader invul len. D e h ierna te bespreken 

o m s t a n d i g h e d e n voegen aan dat beeld iets toe: zij zijn namel i jk direct van invloed 

op de ma te van zorg die een bepaalde partij v o o r he t bij haar o v e r e e n k o m s t be t rok

ken be lang van een de rde in acht d ien t te n e m e n . 

4.6 D e o v e r e e n k o m s t z i e t m e d e o p h e t d e r d e n b e l a n g 

339. Ind ien part i jen in h u n ove reenkoms t (mede) m e t he t o o g op he t be lang van een 

derde een voo rz i en ing h e b b e n getroffen, kan dat in belangri jke ma te bijdragen aan 

het oordeel dat zij bij he t u i tvoeren van die ove reenkoms t o o k naar bu i t encon t rac tu -

ele maats taven dat be lang van die de rde in he t o o g d i enen te h o u d e n . 

735. HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Atiba; Staat/Degens). 
736. HR 12 oktober 1979, NJ 1980, 117 m.nt. G.J. Scholten. 
737. Casus gebaseerd op de Engelse uitspraak Aerial Advertising v. Bachelors Peas [1938] 2 All E.R. 

788, ontleend aan 77K Limits of Expanding Liability (J. Spier, ed.) [1998], p. 101 (W.V.H. 
Rogers). 
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Wederom kan het arrest Radio Modern/Edah738 als voorbeeld dienen. De Hoge Raad 
baseerde in deze uitspraak zijn oordeel over het vertrouwen van de ene huurder dat de 
andere de branchebeschermende bepaling in diens huurovereenkomst zou naleven, en 
daarmee de zorgplicht terzake, in het bijzonder op de omstandigheid dat die bepaling over
eengekomen was met het oog op de bescherming van de belangen van de huurders van 
bedrijfsruimte in het winkelcentrum. 

De omstandigheid dat een bepaalde verplichting in een overeenkomst daarin (mede) 
met het oog op het belang van een derde is opgenomen, acht ik evenwel op zichzelf 
nog niet voldoende om de derde een eigen aanspraak op bescherming van dat belang 
te geven. Er zijn namelijk twee mogelijkheden. 1) Stel dat partijen de derde een 
eigen aanspraak op zorg bij de uitvoering van de overeenkomst hebben willen geven. 
Deze aanspraak zal - naar het op dit punt soepele Nederlands recht - in dat geval in 
de vorm van een derdenbeding in de overeenkomst besloten liggen. De derde, die 
dan geen derde meer is, kan langs contractuele weg zijn aanspraak op zorg afdwin
gen. Evenmin als wanprestatie in de normale verhouding tussen partijen tevens een 
onrechtmatige daad oplevert, is schending van het derdenbeding in een dergelijk 
geval zonder meer onrechtmatig. 2) Stel dat partijen de derde met langs de weg van 
een derdenbeding een eigen contractuele aanspraak op zorg hebben willen verlenen. 
Er bestaat dan geen enkele reden om, enkel omdat partijen bij het opstellen van hun 
overeenkomst het belang van de derde mede in het oog hadden, langs delictuele weg 
wel een eigen aanspraak op zorg aan de derde toe te kennen. In beide gevallen moet 
er meer aan de hand zijn. 

340. Extra elementen die het in de hier behandelde gevallen rechtvaardigen aan een 
partij (mede) een buitencontractuele zorgplicht jegens de derde op te leggen, kan 
men onder meer ontlenen aan de wijze waarop het derdenbelang met de overeen
komst verbonden is. De verhouding tussen de betrokkenen moet een structuur 
vertonen waardoor het in de rede ligt dat aan de derde een eigen aanspraak op zorg 
toekomt. In nr. 316 e.v. heb ik dergelijke structuren geschetst. Daarbij heb ik opge
merkt dat veelal onduidelijk is of een derde dicht genoeg bij een overeenkomst staat 
om hem een eigen aanspraak op zorg te verschaffen. Als men twijfelt, kan het gege
ven dat partijen toen zij contracteerden het derdenbelang mede in het oog hebben 
gehouden, tot een bevestigend antwoord op deze vraag leiden. Partijen zijn immers 
als eersten bevoegd zich over de rechtsgevolgen van hun overeenkomst uit te laten. 
Weer betreden wij het grensgebied tussen autonome en heteronome normen. 

In de volgende uitspraak werd het voorgaande mijns inziens miskend. Geparo verbindt zich 
jegens Benelux Food de van deze laatste betrokken koekjes alleen in Nederland te verhan
delen. Volgens Dansk Biscuit heeft Geparo in strijd daarmee koekjes naar Japan uitgevoerd, 
waardoor zij schade heeft geleden. Omdat het beding mede bedoeld was om haar belangen 

738. HR 12 oktober 1979, NJ 1980, 117 m.nt. GJ. Scholten. 
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te beschermen, zou Geparo onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld. Hof's-Gravenha-
ge overweegt dat Geparo de met haar overeenkomst verbonden belangen van derden, zoals 
hier van Dansk Biscuit, niet mocht verwaarlozen. Het laat Dansk Biscuit toe te bewijzen 
dat Geparo inderdaad koekjes naar Japan heeft uitgevoerd, dat Geparo wist of behoorde te 
beseffen dat zij aldus Dansk Biscuit nadeel zou berokkenen en dat dit nadeel zich heeft 
verwezenlijkt.739 

Mijns inziens kunnen de gepubliceerde feiten niet het oordeel dragen dat Dansk 
Biscuit, zo zij in haar bewijsopdracht slaagt, een eigen aanspraak op handhaving van het 
uitvoerbeding heeft. Als partijen Dansk Biscuit die aanspraak niet in de vorm van een 
derdenbedmg hebben willen toekennen - en daarvan blijkt niets - waarom zou zij haar dan 
wel aan het recht van de onrechtmatige daad kunnen ontlenen? De wijze waarop Dansk 
Biscuit met Geparo en/of Benelux Food is verbonden blijft, althans in het gepubliceerde 
deel van de uitspraak, ten onrechte onderbelicht. 

In de zaak Radio Modern/Edah lag aan de zorgplicht mede ten grondslag de samen
hang tussen de beide contracten van de huurders met de verhuurder - de beide 
huurders profiteerden over en weer van de branchebescherming waartoe zij zich tot 
de verhuurder verbonden hadden - en daarbij voorts de concurrentieverhouding 
waarin de huurders tot elkaar stonden. 

4.7 D e partij heeft over de prestatie vertrouwen opgewekt o f weggenomen 
341. Als een partij over haar prestatie bij een derde vertrouwen heeft opgewekt, zal 
zij dit vertrouwen niet mogen beschamen. 

Jonker Scheuer vervoert in opdracht van vervoerder Brown's Cargo Europe een partij 
tapijten naar De Groot. De vrachtbrief bevat de instructie dat de tapijten alleen tegen 
overhandiging van zekere documenten afgeleverd mogen worden. Deze instructie heeft de 
expediteur van de afzender in een telex aan Jonker Scheuer bevestigd. Jonker Scheuer 
levert in strijd met de instructie de tapijten afzonder de bewuste documenten te ontvan
gen. De afzender, die als gevolg daarvan onbetaald blijft, spreekt Jonker Scheuer uit on
rechtmatige daad aan. Het hof oordeelt dat Jonker Scheuer, in verband met de genoemde 
telex, de instructie jegens de expediteur heeft aanvaard, en daarmee jegens de opdrachtgever 
van de expediteur (de afzender) terzake een zorgplicht op zich heeft genomen.740 Het 
afleveren zonder de documenten te ontvangen was daardoor jegens de afzender onrecht
matig. 

In nr. 298 e.v. ben ik aan de hand van het Moffenkit-arrest reeds uitgebreid op 
dergelijke gevallen ingegaan. Aldaar heb ik uiteengezet dat men in theorie onder
scheid kan maken tussen aansprakelijkheid wegens het schenden van normschep-
pend vertrouwen, waarbij een partij eerst door een handeling of gedraging een 
bepaalde verwachting over haar prestatie wekt, en die vervolgens beschaamt, en 
aansprakelijkheid wegens het schenden van normvertrouwen, waarbij een partij 

739. Hof's-Gravenhage 9 november 1984, NJ 1986, 267. 
740. Hof Amsterdam 21 augustus 1986, S&S 1987, 21. 
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handelt in strijd met de verwachtingen die een derde op grond van geschreven of 
ongeschreven zorgvuldigheidsnormen anderszins omtrent haar prestatie mag heb
ben, doch dat dit onderscheid in de praktijk veelal niet te handhaven is. Voorts bleek 
dat bij beide vormen van vertrouwen voor de omvang van de zorgplicht van belang 
is of, en, zo ja, in hoeverre, een partij de verwachtingen van een derde heeft beperkt. 

342. De beperking van de verwachtingen van een partij kan twee vormen aannemen. 

Enerzijds zijn er beperkingen die van invloed zijn op het vertrouwen in de prestatie 

zelf. 

Een bedrijf vermeldt in een folder die het verspreidt met het oog op een aandelenemissie 
dat men bij intekening met op de daarin verstrekte gegevens moet afgaan, maar een pros
pectus moet aanvragen. De ontvanger mag dan aan de folder geen vertrouwen ontlenen 
omtrent de waarde van de aandelen. Een psychologisch onderzoeksbureau schrijft in zijn 
rapport over een bepaalde kandidaat dat dit rapport betrekking heeft op de functie van 
personeelsmanager bij onderneming Alfa en dat het niet bestemd is voor anderen. Onder
neming Bèta mag dan met uit dit rapport afleiden dat de kandidaat voor een functie in haar 
bedrijf geschikt is. De verkoper die zijn lijm 'uitsluitend voor toepassingen bij kamertempe
ratuur' aanprijst, is met aansprakelijk jegens een aanbesteder die het gebruik van deze lijm 
voor koelinstallaties voorschrijft. Buiten de contractuele sfeer is dit met anders: de burger 
die in een overheidsfolder leest dat hij aan de inhoud daarvan geen rechten kan ontlenen, 
zal om zeker van zijn positie te zijn een jurist of wellicht de wet moeten raadplegen. 

Anderzijds zijn er beperkingen die geen betrekking hebben op het vertrouwen in de 
prestatie zelf, maar uitsluitend op de aansprakelijkheid die de partij voor gebreken in 
haar prestatie wenst te aanvaarden. Een derde die, als een partij bij hem verwach
tingen omtrent haar prestatie wekt, van een exoneratiebeding met betrekking tot 
deze prestatie op de hoogte raakt, zal dat veelal tegen zich moeten laten gelden. 

Ik verwijs voor een bespreking daarvan naar het volgende hoofdstuk, waarin de werking 
van contractuele verweermiddelen jegens derden in het algemeen aan de orde komt. 

4.8 D e hoedanigheid van de partij 
343. De hoedanigheid van een partij kan meebrengen dat zij bij de uitvoering van 
haar overeenkomst - meer dan 'gewone' partijen - zorg dient te betrachten voor de 
bij die overeenkomst betrokken belangen van derden.741 

Voor het aannemen van een bijzondere zorgplicht kan reeds voldoende zijn dat 
de betrokken partij haar prestatie beroepshalve of bedrijfsmatig verricht en daardoor 
over de kwaliteit van die prestatie bij de derde vertrouwen wekt.742 De Hoge Raad 
overwoog daaromtrent in het Secuncor-arrest, waarin het ging om de aansprakelijk-

741. Het is nauwelijks meer nodig te verwijzen naar Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen 

(diss. 1994). 
742. Waarover Chr. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 501 e.v. 
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heid van de geldvervoerder Secur icor die in opdrach t van een b a n k bij de Makro 
geld ophaa lde en daarbij w e r d beroofd:7 4 3 

'Het Hof kon van een aan Securicor en haar personeelsleden t.a.v. Makro betamende 
zorgvuldigheid uitgaan ook zonder dat Makro het gebruik maken van Secuncor's diensten 
zou hebben bevorderd of voorgeschreven afgaande op andere door Securicor bij Makro 
gewekte voorstellingen dan het door het Hof vastgestelde feit dat Securicor haar bedrijf 
maakt van het vervoeren van geld en geldswaarden voor derden. Evenmin behoefde het 
Hof het bestaan van een tegenover Makro betamende zorgvuldigheid ervan afhankelijk te 
stellen, of Securicor moest verwachten dat derden als Makro het gebruik van haar diensten 
als vervoerder zouden bevorderen of voorschrijven.' 

344. Een zeer sterke aanwijzing voor het bestaan van een bijzondere zorgplicht is dat 
de partij krachtens de wet terzake van bepaalde typen prestaties een monopolieposi
tie heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor notarissen, advocaten, deurwaarders en, wat 
betreft de controle van jaarstukken, accountants. De bijzondere zorgplicht kan 
voorts volgen uit de feitelijke spilpositie die de partij in het maatschappelijk verkeer 
inneemt. Dit geldt bijvoorbeeld voor banken. Tot slot kan de rol van een partij in 
een bepaalde sector van de maatschappij meebrengen dat op haar jegens derden in 
die sector een bijzondere zorgplicht rust. 

Zo achtte de Rechtbank Rotterdam het uitgeven van een onjuist kenmerkblad met verwer-
kmgsvoorschriften voor bouwmateriaal door de Stichting Ratiobouw mede onrechtmatig 
jegens de bouwondernemer die daarop was afgegaan vanwege de rol van deze stichting in 
de bouwwereld en de betekenis die een door haar uitgegeven kenmerkblad voor de bij de 
bouw betrokkenen in het algemeen heeft.744 Zie over deze casus verder nr. 366, waar het 
gaat om de betekenis van een op het kenmerkblad vermeld exoneratiebedmg. 

Zoals uit het hiervoor opgenomen citaat uit het Securicor-arrest blijkt, is de directe 
grondslag voor het aannemen van een bijzondere zorgplicht het vertrouwen dat der
den in het gegeven geval in partijen met de relevante hoedanigheid mogen stellen. 
In nr. 293 e.v. is gebleken dat het daarbij veelal gaat om wat ik normvertrouwen heb 
genoemd. 

345. Enkele voorbeelden ontleen ik aan de recente rechtspraak over de aansprake
lijkheid van notarissen en banken. 

De bijzondere verantwoordelijkheid van notarissen blijkt onder meer uit de zaak 
Van Stiphout/Notaris S.745 

743. HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362 m.nt. A.R. Bloembergen (Securicor). 
744. Rb. Rotterdam 6 mei 1977, BR 1978, 602. 
745. HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 594 m.nt. W.M. Kleijn (Van Stiphout/Notaris S.). 
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Van Stiphout wil geld uitlenen aan een zekere O. Op verzoek van O drukt notaris S, die 
familie is van O, zonder daarvoor honorarium te ontvangen, een door hem niet gewijzigde 
overeenkomst van geldlening met borgtocht af op papier van de Koninklijke Notariële 
Broederschap en voorziet dit van zijn stempel. In de overeenkomst was geen verwijzing 
opgenomen naar de vereiste toestemming van de echtgenote van de borg. De notaris had 
daarover met Van Stiphout ook geen contact gehad. De echtgenote vernietigt de borgtocht 
en Van Stiphout lijdt schade. Hij spreekt de notaris tot vergoeding daarvan aan. 

De H o g e Raad overweegt : 

'Een notaris die, zoals in dit geval S., de tekst van een onderhandse akte van het zegel 
(vignet) van de Koninklijke Notariële Broederschap en van zijn eigen (naam)stempel voor
ziet en aldus die tekst uit handen geeft, wekt daarmee, gelet op de positie van notarissen in 
het maatschappelijk verkeer en het vertrouwen dat zij als zodanig genieten, de indruk dat 
de in die akte weergegeven rechtshandeling geen gebreken vertoont als een notaris bij een 
redelijke uitoefening van zijn taak behoort te voorkomen. (...) In het onderhavige geval was 
Van Stiphout als schuldeiser en gerechtigde tot de borgtocht in de akte vermeld. Dit brengt 
mee dat S. als notaris jegens Van Stiphout onrechtmatig heeft gehandeld door de akte aan 
O. toe te zenden en aldus uit handen te geven en niet tevens jegens Van Stiphout te vol
doen aan zijn hiervoor omschreven onderzoeks- en waarschuwingsverplichting.' 

Dat noblesse oblige o o k v o o r b a n k e n geldt, blijkt uit de vo lgende overweging van de 

H o g e Raad in he t arrest M e e s P ierson/Ten Bos, waar in het ging o m de aansprake

lijkheid van een b a n k voor de desastreuze resul taten van speculatieve beleggingen 

door de behee rde r van he t v e r m o g e n van minder jar igen: 

'Het hof heeft terecht geoordeeld dat de maatschappelijke functie van banken een bijzonde
re zorgplicht meebrengt, zowel jegens haar cliënten uit hoofde van de met hen bestaande 
contractuele verhouding, als ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening 
behoort te houden op grond van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappe
lijk verkeer betaamt. De reikwijdte van die zorgplicht hangt af van de omstandigheden van 
het geval. Het hof heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door 
- voorshands uitgaande van de veronderstelling dat de Bank zich ervan bewust was, althans 
behoorde te zijn, dat de beleggingen betrekking hadden op de vermogensbelangen van 
minderjarigen - te oordelen dat de Bank zich de belangen van [de minderjarigen] behoorde 
aan te trekken' (r.o. 3.6.2). 

H e t spreekt v o o r zich dat o o k de overhe id bij he t u i tvoeren van haar o v e r e e n k o m 

sten de daa rmee v e r b o n d e n be langen van andere burgers dan haar wederpar t i j steeds 

in he t oog m o e t h o u d e n . 

746. HR 9 januari 1998, RvdW 1998, 13C (Mees Pierson/Ten Bos); vergelijk over de zorgplicht 
van de bank reeds HR 1 maart 1957, NJ 1957, 303 m.nt. L.E.H. Rutten (Twentsche Bank/-
Grontmij.). 

747. Zo conclusie A-G Hartkamp voor HR 13 november 1987, NJ 1988, 139 (Haagse gasfabriek), 
onder 5, onder verwijzing naar HR 25 april 1986, NJ 1986, 714 m.nt. W.C.L. van der Grinten 
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346. M e n m o e t bij b i jzondere zorgpl ichten v e r b o n d e n m e t de hoedan ighe id van een 

partij ondersche id m a k e n tussen gevallen waar in de partij de belangen van de derde 

en van haar wederpar t i j gelijktijdig kan behar t igen, doorda t deze parallel lopen, en 

gevallen waar in dat n ie t zo is. Ind ien he t be lang van de derde niet parallel loopt met 

het be lang dat de wederpar t i j m e t de ove reenkoms t wil nast reven, zal de partij 

daa rmee slechts in ui tzonder l i jke gevallen r eken ing d ienen te h o u d e n . P r imai r dient 

zij i m m e r s he t be lang van haar eigen cont rac tpar tner te d ienen . 

Een voorbeeld van parallel lopende belangen biedt de zaak Smael en De Ridder/Moszko-
wicz.748 De Ridder verhuurt een door haar gehuurd pand onder aan Smael. Smael en De 
Ridder geven een advocaat opdracht om de hoofdhuurovereenkomst en de onderhuurover
eenkomst te verlengen. Daardoor kwamen twee overeenkomsten tot stand: een tussen de 
advocaat en De Ridder, over de hoofdhuurovereenkomst, en een tussen de advocaat en 
Smael, ten aanzien van de onderhuurovereenkomst. Bij de uitvoering van de opdracht met 
betrekking tot de onderhuurovereenkomst gaat alles goed, maar de advocaat dient het 
verzoekschrift tot verlenging van de hoofdhuurovereenkomst op zodanig laat moment in 
dat dit (weliswaar ten onrechte) niet-ontvankelijk wordt verklaard. Daardoor lijdt naast 
huurder De Ridder ook onderhuurder Smael schade. Beiden spreken de advocaat tot ver
goeding daarvan aan. 

De Hoge Raad oordeelt dat de advocaat het zekere voor het onzekere had moeten 
nemen en het verzoekschrift niet op een zo laat moment had mogen indienen. Het gedrag 
van de advocaat levert naar het oordeel van de Raad wanprestatie op jegens de huurder en 
een onrechtmatige daad jegens de onderhuurder (die als gezegd bij de opdracht tot verlen
ging van de hoofdhuurovereenkomst geen partij was). De Raad motiveert dit oordeel niet, 
maar duidelijk is dat de advocaat bij het uitvoeren van de opdracht van de huurder mede 
zorgvuldigheid moest betrachten ten aanzien van de daarmee nauw verbonden belangen 
van de onderhuurder. Het gegeven dat de onderhuurder zelfde advocaat ook had ingescha
keld, kan bij de beslissing een rol hebben gespeeld. 

De kwestie van niet parallel lopende belangen kwam aan de orde toen de curatoren van 
de Tilburgse Hypotheekbank een aantal notarissen aansprakelijk stelden wegens hun be
trokkenheid bij transporten die de schuldeisers van deze bank hadden benadeeld. De Hoge 
Raad overwoog in zijn desbetreffende arresten dat de functie van de notaris in het rechts
verkeer hem onder bijzondere omstandigheden óók verplicht tot een zekere zorg voor de 
belangen van derden welke mogelijkerwijs zijn betrokken bij de door zijn cliënten van hem 
verlangde ambtsverrichtingen. De stand van de rechtsontwikkeling liet een nadere algeme
ne specificatie van deze omstandigheden volgens de Raad niet toe. In de onderhavige zaken 
was een dergelijke omstandigheid dat de medewerking van de notarissen aan de transporten 
ernstig gevaar voor insolventie van de bank zou meebrengen.749 Daarbij wijs ik erop dat het 
bij toepassing van dit criterium uiteindelijk ook in het belang van de bank was dat de 
notaris van zijn medewerking zou afzien, al zag de bank dat zelf anders. 

(Van der Meer/Gemeente Smilde). 
748. HR 2 april 1982, NJ 1983, 367 m.nt. C.J.H. Brunner. 
749. 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. 
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4.9 D e hoedanigheid van de derde 
347. Sommige derden hebben meer behoefte aan bescherming dan anderen. Voor
zover ik heb kunnen nagaan, is dit gegeven in de rechtspraak over de zorgplicht van 
partijen jegens derden nog niet expliciet aan beslissingen ten grondslag gelegd, maar 
desondanks is het een omstandigheid waarmee men rekening moet houden. Een 
van de belangrijke problemen in verband met de verplichting voor een partij om bij 
de uitvoering van haar overeenkomst rekening te houden met de belangen van 
derden, is namelijk dat de derde daarmee een aanspraak op zorg verkrijgt waarvoor 
hij de partij niet heeft betaald. Dit klemt in het bijzonder wanneer de aanspraak op 
zorg tot gevolg heeft dat de derde op gelijke voet als de wederpartij van de contrac
tuele prestatie kan profiteren. 

De derde die mag afgaan op het rapport over de kredietwaardigheid van X dat A in opdracht 
van B heeft opgesteld, profiteert van dit rapport op dezelfde wijze alsof hijzelf opdracht tot 
het opstellen daarvan zou hebben gegeven. De risico's van A verdubbelen (behalve jegens B 
staat hij ook jegens de derde in voor de inhoud van het rapport) maar A krijgt slechts 
eenmaal betaald. 

Doorgaans bereikt men dan ook redelijker resultaten indien de bij de uitvoering van 
een overeenkomst betrokkenen zelf over hun wederzijdse rechten en verplichtingen 
een regeling treffen dan indien het recht (de rechter) - vaak met wijsheid achteraf -
deze rechten toekent en verplichtingen oplegt. Van rechtssubjecten die beroepshalve 
of bedrijfsmatig bij de uitvoering van een overeenkomst zijn betrokken mag men in 
dit opzicht meer verwachten dan van degenen die als particulier met de uitvoering 
van een overeenkomst in aanraking komen. 

Mijns inziens kan men daarom tot uitgangspunt nemen dat indien een professi
onele betrokken derde een aanspraak op zorg wil die vergelijkbaar is met de rechten 
van een van de partijen bij een overeenkomst, hij zich daarover met de wederpartij 
dient te verstaan.730 Laat hij dat na, dan moet het recht hem niet - gratis - alsnog de 
gewenste bescherming verlenen, en daarmee de (potentiële) aansprakelijkheidslast 
voor de met de zorgplicht belaste partij verzwaren, tenzij andere omstandigheden 
een afwijking van het uitgangspunt rechtvaardigen. 

Die andere omstandigheden zullen vooral verband houden met hetgeen reeds in de ver
houding tussen de derde en de met de zorgplicht te belasten partij is voorgevallen. Heeft de 
partij bijvoorbeeld over haar prestatie direct bij de derde vertrouwen gewekt (als in Mof-
fenkit) dan is dat voldoende om een zorgplicht op te gronden. Ook uit direct contact over 
de wederzijds te verrichten prestaties kunnen zorgplichten voortvloeien (als in Mooijman/-
Netjes). Naar mijn oordeel wijkt men dan echter niet af van het uitgangspunt: als uit 
contact zorgplichten voortvloeien, bestaat er naar mijn oordeel tussen de betrokkenen een 
overeenkomst, althans een daarmee gelijk te stellen rechtsverhouding (zie nader nr. 17 
e.v). 

750. Voorbeelden daarvan biedt Van den Berg, Samenwerkingsvormen in de bouw (1990), p. 175. 
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4.10 De bezwaarlijkheid van de zorgplicht 
348. Een zorgplicht is voor de ermee belaste partij bezwaarlijker naarmate deze partij 
minder heeft gedaan dat het bestaan ervan rechtvaardigt. Het recht belast een partij 
minder door haar jegens derden te laten instaan voor door haarzelf opgewekt ver
trouwen dan door haar de verplichting op te leggen de belangen van (bepaalde) 
derden op heteronome gronden te ontzien. Ook is het voor een partij minder erg 
zich van opzettelijke wanprestatie te moeten onthouden, dan om mede jegens 
derden voor haar eventuele nalatigheid in te staan. 

Vat men de bezwaarlijkheid van de zorgplicht in de hiervoor bedoelde zin op, 
dan legt zij bij de beslissing over het bestaan van een zorgplicht geen zelfstandig 
gewicht in de schaal. Zij is het resultaat van de andere omstandigheden van het 
geval. Te beslissen staat in welke mate men een partij met zorgplichten wil belasten. 

349. De bezwaarlijkheid van de zorgplicht heeft als omstandigheid wel een eigen 
gewicht indien men daarmee doelt op de vraag in hoeverre een partij door het 
aannemen van een zorgplicht zwaarder wordt belast dan zij in het algemeen op 
grond van haar toestemming in de door haar aangegane overeenkomst zou mogen 
verwachten. Er zijn namelijk gevallen waarin het aannemen van een zorgplicht de 
partij niet zozeer belast, als wel een ongerechtvaardigde verlichting van haar aanspra
kelijkheid verhindert. 

Een goed voorbeeld daarvan biedt het Atiba-arrest.751 De meerkosten van het isolatiemateri
aal kwamen daarin volgens de overeenkomst tussen de Staat en de aannemer Atiba groten
deels voor rekening van de Staat. Zou dat anders geweest zijn, dan zou Atiba deze kosten 
uit wanprestatie op haar leverancier Degens hebben kunnen verhalen. Als Degens niet zou 
zijn verplicht de door de Staat gedragen meerkosten te vergoeden, dan zou hij in wezen 
ongerechtvaardigd geprofiteerd hebben van de regeling over de kosten in de overeenkomst 
tussen Atiba en de Staat. Een ander voorbeeld is het in nr. 335 behandelde geval van de 
dubbele verkoop van de restanten van een gebouw. Omdat de eerste koper de restanten aan 
een derde had geschonken, leed hij door de wanprestatie van de verkoper geen schade. Zou 
de verkoper de schade niet aan de derde hebben moeten vergoeden, dan zou hij vrijuit zijn 
gegaan.752 

In dergelijke gevallen heeft de contractuele schade zich als het ware naar de contrac
tueel betrokken derde verplaatst. Zij vertonen in dit opzicht nauwe verwantschap 
met gevallen van middellijke vertegenwoordiging, waarbij de middellijk vertegen
woordiger de door zijn opdrachtgever geleden contractsschade van de wederpartij 
kan vorderen (zie over deze Drittschadensliquidation, in verband met art. 7:419 nr. 60-

751. HR 12 oktober 1979, NJ 1980, 117 m.nt. GJ. Scholten. 
752. Rb. Rotterdam 27 september 1920, NJ 1921, p. 776. 
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61).753 Veelal kan m e n ze ook bevred igend oplossen d o o r te abs t raheren van het 

gegeven dat de schade zich naar de derde heeft verplaatst. 

Zo kan men in een Atiba-geval de aannemer abstract berekende schadevergoeding toeken
nen en hem vervolgens verplichten daaruit mede ten behoeve van de opdrachtgever de 
meerkosten te dragen. 

350. Ind ien m e n de aansprakel i jkheid van een partij u i t s lu i tend baseert op he t 

gegeven dat de contrac tuele schade zich naar een de rde heeft verplaatst , d ien t de 

derde nie t in een be tere posit ie te k o m e n dan die waar in de wederpar t i j zou hebben 

verkeerd als zij de schade zou h e b b e n geleden. D e wanpre s t e r ende partij m o e t dan 

ook in beginsel haar cont rac tue le ve rwee rmidde l en aan de derde k u n n e n tegenwer

pen. 

In beginsel, want ook in de verhouding tussen partij en derde kunnen redelijkheid en 
billijkheid aan een beroep op een exoneratiebeding in de weg staan. Soms kan in verband 
daarmee in het midden blijven of de vordering van de derde berust op een afgeleide zorg
plicht, gegrond op verplaatsing van schade, of op een eigen aanspraak op zorg. Zo is aanne
melijk dat Degens in het Atiba-arrest een eigen aanspraak op zorg van de Staat schond, 
omdat hij de Staat desbewust benadeelde. Zelfs als men daarover anders zou oordelen, zou 
de ernst van het aan Degens te maken verwijt aan zijn beroep op een exoneratiebeding in 
de weg staan. Hetzelfde geldt voor de beslissing in de Maassluis-zaken (over de verkoop 
van verontreinigde bouwgrond): ook daarin kon de doorwerkingsvraag in het midden 
blijven omdat het exoneratiebeding reeds op andere gronden was uitgeschakeld. 

Het in de hoofdtekst geschetste uitgangspunt werd mijns inziens in het volgende geval 
miskend. Een cargadoor maakt voor de verscheping een container zoek. De ontvanger lijdt 
schade doordat hij de voor hem bestemde goederen niet heeft ontvangen en daardoor niet 
met winst kan doorverkopen. De rechtbank te Rotterdam oordeelt het zoekraken van de 
container en het nalaten daarna tijdig maatregelen te treffen onrechtmatig jegens de ont
vanger, onafhankelijk van de vraag voor wiens rekening en risico de goederen reisden en 
onafhankelijk van het moment van de eigendomsovergang. De schade van de ontvanger 
acht de rechtbank een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg van de onrechtmatige handelwijze 
en een beroep op contractuele verweermiddelen staat zij niet toe. D Naar mijn oordeel 
vordert de ontvanger hier typisch contractuele schade. N u het belang bij vervoerde zaken 
zich veelal verplaatst, lijkt mij juist dat deze vordering voor toewijzing in aanmerking komt. 
De cargadoor moet er niet van profiteren dat zijn opdrachtgever niet de belanghebbende 
was. Wel moet de ontvanger dan in beginsel de contractuele verweermiddelen van de 
cargadoor tegen zich laten gelden. Uit het vonnis blijkt niet dat de rechtbank oordeelde dat 
de cargadoor zich op inhoudelijke gronden niet op deze verweermiddelen kon beroepen. 
Moeilijker zouden de zaken overigens liggen indien was komen vast te staan dat de ont
vanger eigenaar van de vervoerde zaken was. In dat geval zou hij immers reeds in die 
hoedanigheid recht op schadevergoeding hebben gehad. De doorwerking van de contractu-

753. Zie voorts The Limits of Expanding Liability (J. Spier, ed.) [1998], p. 46 (W.V.H. Rogers). 
754. HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 286-289 m.nt. C.J.H. Brunner. 
755. Rb. Rotterdam 16 januari 1987, S&S 1988, 38. 
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ele verweermiddelen kan men dan, zoals in nr. 287 e.v. bleek, niet aanvaarden door deze als 
keerzijde te zien van de zorgplicht. De betrokkenheid van de ontvanger bij de overeen
komst tussen de cargadoor en diens opdrachtgever kan de doorwerking veelal desondanks 
rechtvaardigen (zie daarover hoofdstuk 7). 

351. Nauw verwant aan de hiervoor behandelde gevallen zijn die waarin de aard van 
de overeenkomst meebrengt dat een derde als gevolg van wanprestatie schade zal 
lijden. Zo zal in het geval van een nietig testament, als deze nietigheid niet tijdig 
ontdekt wordt, nimmer de opdrachtgever en altijd de beoogde erfgenaam van de 
fout van de notaris nadeel ondervinden. Die omstandigheid kan ertoe bijdragen dat 
men de notaris met een zorgplicht jegens de derde belast: zijn contractuele aanspra
kelijkheid zou anders weinig om het lijf hebben. Van 'verplaatsing van schade' is 
evenwel geen sprake: de schade die de derde lijdt zou door de wederpartij van de 
wanpresterende partij nooit in deze vorm zijn geleden.756 

4.11 Andere omstandigheden 

352. In het voorgaande heb ik de omstandigheden besproken die specifiek in ver
band met de kwestie van zorgplichten van partijen jegens derden relevant zijn. 
Omdat deze kwestie onderdeel is van het vraagstuk van de reikwijdte van de zorg
vuldigheidsnorm in het algemeen, zal men er in veel gevallen niet aan ontkomen bij 
de vraag tot welke zorg een partij in een bepaald geval jegens een derde gehouden is 
ook meer algemene vragen van aansprakelijkheidsbeleid te betrekken. Uiteindelijk 
gaat het in veel gevallen om de vraag wie een bepaalde vorm van schade het beste 
kan dragen. Daarbij speelt bijvoorbeeld de verzekerbaarheid van de aansprakelijk
heid een belangrijke rol,7'7 terwijl men ook kan denken aan de mogelijkheid van 
wettelijke regeling of van limitering (art. 6:110) van de aansprakelijkheid.758 In het 
bijzonder waar het typen van beroepsaansprakelijkheid betreft waarbij het probleem 
van de aansprakelijkheid jegens derden zich voortdurend aandient - denk aan de 
aansprakelijkheid van accountants - zal het van zodanige beleidsoverwegingen 
afhangen wat de meest redelijke, billijke en rechtvaardige inhoud van de zorgplicht 
is. Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking treedt noodzakelijkerwijs 
in de schaduw van dergelijke macro-juridische afwegingen; dat heteronome normen 
daarbij de autonomie van partijen beperken is met opzienbarend (zie hoofdstuk 1). 

756. Zo ook Lord Mustill in White v. Jones [1995] 1 All E.R. 691. 
757. T. Hartliet7R.PJ.L. Tjittes, Verzekering en aansprakelijkheid, Serie Recht en praktijk nr. 79, 2e 

druk, Deventer 1999. 

758. In het algemeen kritisch over limitering, doch niet in verband met derdenwerking, is FJ. de 
Vries, Wettelijke limitering van aansprakelijkheid (handelseditie diss. 1990), nr. 121, 277 en 288. 
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5 D e r d e n b e l a n g e n o o k b u i t e n g e v a l l e n v a n w a n p r e s t a t i e b e s c h e r m d 

353. In he t voorgaande h e b ik de vraag b e s p r o k e n o n d e r we lke o m s t a n d i g h e d e n een 

partij zich m e d e m e t he t o o g op bepaalde be langen van de rden van wanpres ta t ie 

behoor t te o n t h o u d e n . I n w e z e n is dat vraagstuk maa r een onde rdee l van een m e e r 

omva t t ende kwest ie : de vraag in hoever re parti jen zich bij he t u i tvoeren van h u n 

ove reenkoms t in he t a lgemeen iets aan de be langen van d e r d e n gelegen m o e t e n 

laten liggen. Gedrag ingen van een partij in een cont rac tue le contex t die geen w a n 

prestatie opleveren, k u n n e n j egens de rden toch ongeoor loofd zijn. 

Ik merkte dat reeds op in nr. 289 waar het ging om het geval dat een partij een derde 
persoons- of zaakschade toebrengt, zonder dat zij daarbij tevens jegens haar wederpartij 
wanprestatie pleegt. 

Een goed voorbee ld daarvan biedt de zaak van SKV/Boskovee.7 5 9 

In het kader van de zelfregulering in de vleeskalversector zijn sinds mei 1994 alle slachterij
en aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversektor (SKV). Krachtens het 
reglement van SKV mogen de slachterijen, behoudens ontheffing, alleen kalveren slachten 
van aangesloten kalvermesters. Boskovee B.V, een bedrijfsmatig mester van ongeveer 
17.000 vleeskalveren per jaar, is niet bij SKV aangesloten en wenst zich niet bij haar aan te 
sluiten. Door het reglement van SKV kan zij geen slachterij vinden die bereid is haar 
kalveren zonder ontheffing te slachten. Omdat SKV het afgeven van een ontheffing wei
gert, vordert Boskovee dat SKV zal worden bevolen steeds op eerste verzoek een van de 
aangesloten kalverslachterijen ontheffing te verlenen van het verbod op het slachten van 
kalveren afkomstig van Boskovee of van een van haar voermesters. Het hof wijst deze 
vordering toe. 

O p he t cassatieberoep van SKV overweegt de H o g e Raad: 

'Het Hof is (...) uitgegaan van de juiste opvatting dat het weigeren gebruik te maken van 
een jegens een contractuele wederpartij gegeven bevoegdheid onder omstandigheden een 
onrechtmatige daad jegens een derde kan opleveren, 's Hofs oordeel, dat verder als berus
tende op een waardering van de omstandigheden van het geval van feitelijke aard is, is niet 
onbegrijpelijk'. 

354. O o k een partij die n a k o m i n g van haar ove reenkoms t vo rde r t kan zich gecon

fronteerd z ien m e t daarbij be t rokken belangen van derden . 

Een projectontwikkelaar wijzigt een bouwproject in die zin dat meer goedkope woningen 
zullen worden gebouwd. Na verloop van tijd vorderen kopers van dure woningen in het 

759. HR 8 november 1996, NJ 1997, 136; waarover mijn Misbruik contractuele bevoegdheid 
onrechtmatig jegens derde (bespreking van HR 8 november 1996, NJ 1997, 136), NTBR 
1997, p. 153-156. 
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project onder meer dat deze goedkope woningen zullen worden gesloopt. De president van 
de Rechtbank Breda wijst de vordering af omdat de kopers van de dure woningen, mede in 
verband met de belangen van degenen die inmiddels goedkope woningen hebben gekocht, 
te lang met het instellen van hun vordering gewacht hebben.760 Een koper eist in een geval 
van dubbele verkoop een verbod tot levering aan een de andere koper. De president van de 
Rechtbank Arnhem oordeelt dat deze vordering niet buiten die koper om kan worden 
toegewezen.761 

355. In verband met het beginsel van de relativiteit van de contractswerking zijn 
deze gevallen minder interessant dan die waarin het feit dat een partij wanprestatie 
pleegt bijdraagt tot het oordeel dat die partij in de uitvoering van haar overeenkomst 
jegens een derde onrechtmatig handelt. Anders dan in die gevallen, die hiervoor in 
de paragrafen 3 en 4 aan de orde kwamen, is er in de hier behandelde casus geen 
normatief verband tussen de contractuele norm en de zorgplicht jegens de derde. 
Desondanks zijn de omstandigheden die ik in § 4 heb behandeld ook van belang 
voor het antwoord op de vraag of een partij op andere wijze dan door wanprestatie 
te plegen in de contractsuitvoering het belang van een derde schendt. 

Zo wees de Hoge Raad erop dat het hof aan zijn oordeel dat SKV onrechtmatig jegens 
Boskovee handelde onder meer de omstandigheden ten grondslag had gelegd dat de ont
heffingsmogelijkheid in het reglement van SKV mede in het belang van niet bij SKV 
aangesloten mesters was geschreven en dat alle slachterijen bij SKV waren aangesloten. 
Voor het belang van de eerstgenoemde omstandigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor 
in § 4.6 over het bestaan van een contractuele voorziening voor het derdenbelang heb 
opgemerkt. De als tweede genoemde omstandigheid wijst zowel op het grote belang van 
Boskovee bij de ontheffing (§ 4.4) als op de spilpositie van SKV in de kalverensector (§ 4.8). 
In het geval van het bouwproject ligt aan het oordeel rechtsverwerking ten grondslag: de 
kopers van de dure woningen zijn medeverantwoordelijk voor het vertrouwen bij de 
kopers van de goedkope woningen dat zij hun huizen zullen kunnen betrekken. In de 
context van de onrechtmatigheid van wanprestatie ontbreekt een directe parallel; wel is de 
bescherming van opgewekt vertrouwen ook daarin een belangrijk element gebleken (§ 4.7). 

6 Conclus ie 

356. Partijen dienen bij het uitvoeren van hun overeenkomst de belangen van 
derden in het oog te houden. Onder omstandigheden handelen zij onrechtmatig 
door de met hun overeenkomst verbonden belangen van derden te schaden. Daar
aan is niets bijzonders; het is een uitvloeisel van de algemene zorgvuldigheidsnorm 

760. Pres. Rb. Breda 23 maart 1993, KG 1993, 154. Zie voor een ander voorbeeld van de afwijzing 
van een vordering wegens belangen van derden Pres. Rb. Den Haag 19 augustus 1994 KG 
1994, 357. 

761. Pres. Rb. Arnhem 21 december 1990, KG 1990, 657. In dezelfde zin voor dubbele huur Pres. 
Rb. Den Haag 13 mei 1988, KG 1988, 241. 
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die het maatschappelijk verkeer beheerst. Wel ontstaan in verband met het contrac
tuele relativiteitsbeginsel moeilijkheden indien het gegeven dat een partij wanpresta
tie pleegt bijdraagt tot het oordeel dat zij onrechtmatig jegens een derde heeft ge
handeld. De derde profiteert dan immers in zeker opzicht van de contractuele norm 
die de partij overtreedt. Bij nadere beschouwing blijken deze moeilijkheden tamelijk 
eenvoudig op te lossen: de zorgplicht die een partij ten aanzien van de belangen van 
een derde heeft, berust op omstandigheden die zijn bestaan in de verhouding tussen 
die partij en die derde rechtvaardigen. Indien deze omstandigheden niet herleidbaar 
zijn tot de autonomie van de met de zorgplicht te belasten partij, dient bij de afwe
ging of zij het bestaan van een zorgplicht rechtvaardigen aan het beginsel van de 
relativiteit van de contractswerking wel reflexwerking toe te komen. 




