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Hoofdstuk 7 
...en de doorwerking van contractuele verweermiddelen 

Indien een derde zijn bij een overeenkomst betrokken belang met een buitencontractuele vorde
ring kan beschermen, bedreigt dat het contractsevenwicht. De doorwerking van exoneratiebedin-
gen neutraliseert deze bedreiging (§ 1). Het leerstuk van de doorwerking is vooral sinds het 
einde van de jaren '50 in de belangstelling komen te staan (§ 2). Bij zuiver contractuele zorg
plichten ten aanzien van een derdenbelang levert de werking van contractuele verweermiddelen 
geen moeilijkheden op (§ 3), evenmin als bij zorgplichten die berusten op bij een derde opgewekt 
vertrouwen. Verweermiddelen kan men als een inherente beperking van de zorgplicht zien 
(§ 4). Indien zuiver heteronome normen het derdenbelang beschermen, zoals wanneer de 
persoon of zaken van de derde in het geding zijn, is de doorwerking evenwel een omstreden 
kwestie. Ik zal verdedigen dat doorwerking in veel gevallen kan berusten op de autonomie van 
de belanghebbende, in samenhang met het vertrouwen van degene die zijn belang onder handen 
heeft. De argumenten die in de parlementaire stukken tegen het in ruime mate aanvaarden van-
doorwerking zijn aangevoerd, kunnen mede in het licht van het wettelijk stelsel niet overtuigen. 
De Hoge Raad toont zich eveneens terughoudend, maar zijn rechtspraak is niet altijd duidelijk. 
De Raad lijkt vooral bevreesd voor doorwerking van onredelijke bedingen (§ 5). Daaraan valt 
echter, net als bij algemene voorwaarden, te ontkomen door inhoudstoetsing (§ 6). 

1 Inleiding 

357. De prestatie die een partij krachtens haar overeenkomst moet verrichten, raakt 
naast het belang van haar wederpartij vaak mede het belang van een derde. Dit 
brengt voor de betrokken partij geen bijzonder risico mee zolang de derde daaraan 
jegens haar geen vorderingsrecht kan ontlenen. In de regel zal dat het geval zijn: 
zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken, geeft de enkele omstandigheid dat een 
overeenkomst het belang van een derde raakt deze derde niet de bevoegdheid partij
en terzake van de uitvoering van die overeenkomst aan te spreken. 

De positie van de betrokken partij is evenmin in gevaar indien de derde zijn 
belang uitsluitend met een contractuele vordering geldend kan maken. Tegen die 
vordering kan de partij haar contractuele verweermiddelen aanvoeren (zie nr. 364). 

358. Anders liggen de zaken indien de derde zijn belang tegen de betrokken partij 
kan beschermen met een buitencontractuele actie. In het vorige hoofdstuk heb ik 
geschetst in welke gevallen en onder welke omstandigheden een derde die mogelijk
heid heeft. Als voorbeeld neem ik hier het klassieke geval dat iemand de auto van 
een ander door een garage laat repareren, waarbij de garage de auto beschadigt. 

Stel dat de garage zich in de reparatieovereenkomst voor schade aan in reparatie 
gegeven auto's heeft vrij getekend. Dit exoneratiebeding zal de garage beschermen 
tegen de contractuele vordering van haar opdrachtgever. Vaak zal het beding ook in 
de weg staan aan de zogenaamde 'parallelsprong': een buitencontractuele vordering 
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tot schadevergoeding waarmee de wederpartij aan de beperkingen van de contractu
ele vordering tracht te ontkomen.762 

Het is een kwestie van uitleg of een exoneratiebeding zich mede uitstrekt tot buitencon-
tractuele vorderingen. Mijns inziens ligt het voor de hand daarbij tot uitgangspunt te 
nemen dat een partij haar wederpartij niet in de ene (buitencontractuele) hand wil laten wat 
zij haar uit de andere (contractuele) hand ontneemt. Dit uitgangspunt verliest aan belang 
naarmate het onrechtmatige handelen feitelijk minder verband houdt met de uitvoering 
van de overeenkomst.763 Overigens staat in het vervoersrecht de wet vaak aan de parallel-
sprong in de weg, zo de an. 8:70 en 362. 

Indien de eigenaar van de auto de garage tot vergoeding van zijn schade aanspreekt 
uit onrechtmatige daad, lijkt de garage tegenover zijn vordering echter met lege han
den te staan. De relativiteit van de contractswerking verhindert in beginsel dat de 
garage zich jegens de eigenaar beroept op een beding in een overeenkomst waarbij 
hij geen partij is. Dat schijnt een redelijke oplossing, want waarom zou de eigenaar 
zich belemmerd moeten zien door een beding waarmee hij niet heeft ingestemd? 

Vanuit het gezichtspunt van de partij die door de derde met zijn buitencontrac
tuele vordering wordt aangesproken, ziet de oplossing er evenwel minder redelijk 
uit. Zij was bereid de contractuele prestatie voor de overeengekomen prijs te ver
richten op basis van voorwaarden waarvan het exoneratiebeding deel uitmaakte. Als 
een derde haar onverhoeds kan aanspreken zonder aan de exoneratie gebonden te 
zijn, bedreigt dat de contractuele risicoverdeling. Dat is ook het geval indien een 
derde voorbij kan gaan aan een beperking van de aansprakelijkheid die krachtens een 
verdrag of een wettelijke regeling op de contractuele vordering van toepassing is.764 

Men kan daarbij denken aan verdragsrechtelijke beperkingen van de aansprakelijkheid van 
de vervoerder, maar bijvoorbeeld ook aan de beperkte aansprakelijkheid van de bruikleen
gever krachtens art. 7A:1790. 

Hetzelfde geldt - zij het wellicht in minder sterke mate - indien een derde bij het 
instellen van zijn vordering andere contractvoorwaarden kan negeren, zoals een 
regeling met betrekking tot verjaring of verval, bewijs, bindend advies, arbitrage, 
rechtskeuze of jurisdictie. 

Wanneer een derde een partij buiten overeenkomst kan aanspreken om zijn in 
de uitvoering van die overeenkomst geschonden belang te beschermen, blijken 
aldus tegenover elkaar te staan het belang van de partij - die de risico's wil overzien 
die zij bij de uitvoering van de overeenkomst loopt - en het belang van de derde 

762. Zie in dit verband HR 26 maart 1920, NJ 1920, p. 476; W. 10592 (1920) (Curiel/Suriname). 
763. C.J.H. Brunner verdedigt dat men spoedig moet aannemen dat een exoneratiebeding ook de 

parallelsprong blokkeert; zie zijn noot onder HR 19 februari 1993, NJ 1994, 290 (Groningen/-
Zuidema). Anders Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 11. 

764. Zo ook von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 457-458. 
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- die zijn buitencontractuele vordering niet beperkt wil weten door een overeen
komst waarbij hij geen partij is. 

359. Natuurlijk zou het belang van de partij wier prestatie aan het belang van een 
derde raakt er het beste mee gediend zijn als zij tegen een buitencontractuele vorde
ring van deze derde in alle gevallen haar contractuele verweermiddelen zou kunnen 
aanvoeren. Daaraan staat de relativiteit van de contractswerking echter in de weg. 
Zolang het om een toevallige ontmoeting tussen een derdenbelang en een overeen
komst gaat, is er geen grond om die overeenkomst in de verhouding tussen partij en 
derde te laten doorwerken. De derde is daarvoor dan onvoldoende bij de overeen
komst betrokken, terwijl de partij eerder een algemeen dan een zuiver contractueel 
risico verwezenlijkt ziet (zie nr. 287 e.V.). 

Een brommerkoerier maakt tijdens een hem opgedragen rit een verkeersfout, waardoor een 
voetganger letsel oploopt. Hij kan zich tegenover de voetganger niet beroepen op een in de 
overeenkomst met zijn opdrachtgever vervat exoneratiebeding. Een aannemer laat zwaar 
beladen vrachtwagens over een smalle dijk naar de bouwplaats rijden, waardoor in aan de 
dijk gelegen huizen scheuren ontstaan. Hij kan de huiseigenaren niet verwijzen naar zijn 
opdrachtgever met het argument dat deze hem de route heeft aangewezen. fo Een sleep 
vaart tegen een brug. De sleepvaartonderneming kan haar sleepvoorwaarden niet tegenwer
pen aan de eigenaar daarvan (in casu de Staat), ook niet als deze toevallig tevens eigenaar is 
van het gesleepte object en voor de schade aan dat object die voorwaarden wel tegen zich 
moet laten gelden.766 

Indien de ontmoeting een minder toevallig karakter draagt, kan de wijze waarop het 
derdenbelang met de overeenkomst verbonden is geraakt het echter rechtvaardigen 
dat die overeenkomst in de verhouding tussen partij en derde rechtsgevolgen heeft. 
In de hoofdstukken 1 en 3 is gebleken dat dergelijke doorwerking haar grondslag 
kan vinden in een rechtsbetrekking tussen partij en derde en dat daarvoor vereist is 
dat in de verhouding tussen partij en derde omstandigheden zijn aan te wijzen die 
hen, mede in het licht van het autonomiebeginsel en het vertrouwensbeginsel, het 
beroep op het beginsel van de relativiteit van de contractswerking ontnemen. Ik heb 
de derde in een dergelijk geval, met een aan Cahen ontleende term, 'contractueel 
betrokken' genoemd. 

In dit hoofdstuk zal ik bezien wanneer contractuele betrokkenheid van een 
derde de doorwerking van contractuele verweermiddelen rechtvaardigt. Het leidmo
tief is daarbij de vraag of en in hoeverre het recht de contractuele positie van de 
aangesproken partij moet respecteren, ook als dit een inbreuk zou betekenen op de 
autonomie van de derde. Hier dient het dilemma 'autonomie of vertrouwen' zich 
aan. 

765. Zo in een soortgelijk geval reeds Hof Leeuwarden 11 juni 1884, W. 5090 (1884); zie voorts 
Hof's-Gravenhage 27juni 1984, NJ 1985, 725 (derdenschade bij landbouwspuitvliegen). 

766. Rb. Rotterdam 10 juni 1994, S&S 1995, 34 (Jacoba VII en Ursus). 
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360. Het uitgangspunt van mijn beschouwingen is de vaste rechtspraak van de Hoge 
Raad, zoals verwoord in het Citronas-arrest, dat op het beginsel dat contractuele 
bedingen alleen van kracht zijn tussen de handelende partijen een uitzondering kan 
worden aanvaard 

'in dier voege dat een derde een contractueel beding in redelijkheid tegen zich moet laten 
gelden, maar daartoe zal dan een voldoende rechtvaardiging moeten kunnen gevonden 
worden in de aard van het betreffende geval. Daarbij moet onder meer worden gedacht 
- kort samengevat - aan het op gedragingen van de derde terug te voeren vertrouwen van 
degene die zich op het beding beroept dat hij dit beding zal kunnen inroepen ter zake van 
hem door zijn wederpartij toevertrouwde goederen (HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249) en 
voorts aan de aard van de overeenkomst en van het betreffende beding in verband met de 
bijzondere relatie waarin de derde staat tot degene die zich op het beding beroept (HR 12 
januari 1979, NJ 1979, 362). Bij de beantwoording van de vraag waar de grens ligt zal voorts 
mede rekening moeten worden gehouden met het stelsel van de wet, in het bijzonder 
indien de wet aan bepaalde daarin geregelde overeenkomsten binnen zekere grenzen wer-
kingjegens derden toekent en het betreffende geval in dit stelsel moet worden ingepast.'767 

In dit citaat verwijzen de woorden 'het op gedragingen terug te voeren vertrouwen' 
duidelijk naar het vertrouwensbeginsel en het autonomiebeginsel, waarbij de beide 
beginselen zijn verbonden door het toedoenvereiste. 

Aan de hand van de genoemde beginselen zal ik in het navolgende een typologie 
van doorwerkingsgevallen ontwikkelen. Ik bouw daarbij voort op hoofdstuk 6 en ga 
uit van de aard van de zorgplicht die de partij voor het belang van de derde heeft. De 
reden daarvoor is dat bij zuiver contractuele zorgplichten (§ 3) en bij zorgplichten 
die worden bepaald door opgewekt vertrouwen (§ 4) de werking van contractuele 
verweermiddelen tegen de derde veelal nauw met de zorgplicht is verbonden. Bij 
heteronome zorgplichten (§ 5) kan men daarentegen slechts tot doorwerking beslui
ten indien daarvoor een aparte grondslag valt aan te wijzen. 

361. Als grondslagvoor doorwerking zal in veel gevallen blijken te kunnen dienen 
het samenstel van de autonomie van de betrokken derde en het vertrouwen van de 
partij die zich op een contractueel verweermiddel beroept. Ik zal betogen dat de 
doorwerking ook in gevallen van een 'bijzondere relatie' op het autonomiebeginsel 
en het vertrouwensbeginsel berust: als een dergelijke relatie bestaat, kunnen bijzon
dere omstandigheden nopen tot afwijking van hetgeen in het algemeen op grond 
van autonomie en vertrouwen zou gelden. 

Er zijn echter gevallen waarin autonomie en vertrouwen zich bevinden aan 
verschillende zijden van de balans waarmee men een doorwerkingsgeschil moet 
beslechten. De derde heeft niet in doorwerking toegestemd, maar de partij rekent 

767. HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35 m.nt. W.C.L. van der Grinten (Citronas), r.o. 3.4. Zie voorts 
HR 9 juni 1989, NJ 1990, 40 m.nt. J.L.P. Cahen (Vojvodina/ECT) en HR 28 juni 1996, 
NJ 1997, 494 m.nt. W.M. Kleijn (Moksel/KW). 
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daar wel op. Ik zal uiteenzetten dat in die gevallen het stelsel van de wet, in verband 
met de aard van de betrokken overeenkomst, het relatieve gewicht van de factoren 
autonomie en vertrouwen bepaalt. Daarbij zal blijken dat de jurisprudentie van de 
Hoge Raad over deze kwestie niet goed met het stelsel van het nieuwe BW verenig
baar is. 

362. Ter afsluiting van dit hoofdstuk bespreek ik welke betekenis bij het beslissen 
van doorwerkmgsvragen toekomt aan de aard van het betrokken beding en ga ik in 
op de rol die redelijkheid en billijkheid, na een positief antwoord op de doorwer-
kingsvraag, in de verhouding tussen partij en derde blijven spelen (§ 6). 

Voordat ik tot deze analyse van het doorwerkingsvraagstuk overga, merk ik 
zowel ter inleiding als ter afbakening van mijn beschouwingen eerst kort iets op 
over zijn geschiedenis (§ 2). 

2 Een korte geschiedenis van het doorwerkingsvraagstuk 

363. De doorwerking van contractuele verweermiddelen is pas sinds de tweede helft 
van deze eeuw een belangrijk onderwerp van rechtspraak en rechtsliteratuur. 
Slechts in het vervoersrecht, en ook daarin bij uitzondering, lijkt het vraagstuk voor 
die tijd aan de orde te zijn geweest. 

Uit de periode 1838-1950 is vooral van belang de jurisprudentie over de positie 
van de geadresseerde bij een vervoerovereenkomst. Het was vaste rechtspraak dat 
een dergelijke overeenkomst ten gunste van de geadresseerde een derdenbeding 
inhield. Indien de geadresseerde vroeg om uitlevering van de vervoerde goederen, of 
indien hij enige andere aanspraak in verband met het vervoer trachtte geldend te 
maken, zoals een vordering tot vergoeding van schade, trad hij volgens deze recht
spraak toe tot de vervoerovereenkomst. Daardoor was hij gebonden aan de in die 
overeenkomst vervatte exoneratiebedingen.769 Was de geadresseerde houder van een 

768. Baanbrekend was het preadvies uit 1957 voor de NJV van H. Drion, 'Dient de wet regelen te 
bevatten omtrent bedingen tot beperking of opheffing van aansprakelijkheid, en zo ja, welke?', 
Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging 1957, 87e jaargang, I, Zwolle z.j., p. 185-270, 
i.h.b. p. 254-259. 

769. Zo Rb. Amsterdam 7 november 1845, W. 658 (1845); Rb. Amsterdam 3 januari 1861, W. 2244 
(1861), cassatieberoep verworpen in HR 21 juni 1861, W. 2286 (1861); HR 25 oktober 1872, 
W. 3525 (1872); Rb. Breda 29 oktober 1872, W. 3532 (1872); Rb. Roermond 12 december 
1878, W. 4348 (1879); Rb. Rotterdam 8 januari 1881, W. 4612 (1881). Zie voorts J.G. Kist, 
Beginselen van handelsregt volgens de Nederlandsche wet. Deel 3. Handelsverbindtenissen uit overeen
komst, Amsterdam 1870, p. 121-123 en 130-132, en Deel 5. Zee-regt, Amsterdam 1875, p. 145 
en 224-225. 
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cognossement , dan v o n d toe t red ing plaats op de cognossementsvoorwaarden . 7 7 0 

Aldus deed de vraag naar de d o o r w e r k i n g van cont rac tue le bed ingen zich niet voor. 

Het in de hoofdtekst gestelde is ook thans de heersende leer, zij het dat men, zeker waar 
het gaat om cognossementsvervoer, de toetreding niet steeds op de figuur van het derden-
beding baseert. Cahen heeft in zijn proefschrift een afwijkende opvatting verdedigd: hij 
betoogde dat men de verbintenisrechtelijke positie van de ontvanger met het leerstuk van 
de kwalitatieve rechten en verplichtingen zou moeten verklaren.772 Op de merites van deze 
opvattingen zal ik met ingaan; zij vallen buiten het bestek van dit boek. 

Waar het vervoer niet onder cognossement plaatsvond, had een geadresseerde die 
tevens eigenaar van de vervoerde goederen was aan de toepassing van de vervoerovereen-
komst kunnen trachten te ontkomen door een vordering uit onrechtmatige daad tot ver
goeding van zaakschade in te stellen. Van een dergelijke poging heb ik in de rechtspraak 
geen spoor gevonden, zodat de vraag of zij succesvol zou zijn geweest, onbeantwoord moet 
blijven. Ik acht op grond van de rechtspraak over het toetreden overigens aannemelijk dat 
het instellen van een dergelijke vordering zou zijn opgevat als 'het zich gedragen als geadres
seerde', met toetreding tot de overeenkomst als gevolg.773 Ik heb geen rechtspraak gevonden 
over een vordering tot schadevergoeding tegen de vervoerder van een belanghebbende die 
geheel buiten de vervoerovereenkomst stond, zoals de eigenaar van een zaak die tijdens het 
vervoer was gestolen. 

Zijdelings van be lang is voor ts de j u r i s p r u d e n t i e ui t de eerste decenn ia van de 20ste 

e e u w over de vraag wie een vo rde r ing tot schadevergoeding op g rond van de 

ve rvoe rovereenkoms t kan instel len indien een expedi teur deze ove reenkoms t op 

eigen n a a m ten behoeve van een lad ingbe langhebbende heeft gesloten. 

De rechtbank te Rotterdam oordeelde in een serie berucht geworden uitspraken774 eerst dat 
de vordering uit de vervoerovereenkomst niet toekwam aan de expediteur, daar deze geen 
schade had geleden, maar aan de verzekeraar van de ladingbelanghebbende,775 vervolgens 
dat de verzekeraar geen vordering kon instellen, nu met was gebleken dat de expediteur de 
overeenkomst had gesloten 'namens of ten behoeve van' de ladingbelanghebbende,776 en 
ten slotte dat de ladingbelanghebbende slechts een vordering aan de overeenkomst kon 
ontlenen indien de expediteur in zijn naam en niet slechts 'ten behoeve van' hem was 

770. Zo Rb. Amsterdam 27 november 1884, W. 5245 (1886); Hof Amsterdam 26 november 1886, 
W. 5431 (1887); Hof Amsterdam 13 februari 1891, W. 6016 (1891); Rb. Rotterdam 8 juni 
1904, W. 8138 (1904). 

771. A. Korthals Altes/J.J. Wiarda, Vervoerrecht, serie Recht en praktijk nr. 33, Deventer 1980, 
p. 52 e.v.; Dorhout Mees/Van Empel (1980), nr. 8.11, H. Boonk, Zeevervoer onder cognossement, 
Arnhem 1993, p. 10-13 en Oostwouder, Hoofdzaken boek 8 (1997), p. 57-58. 

772. Het cognossement (diss. 1964), p. 5-10. 
773. Zie in het bijzonder HR 25 oktober 1872, W. 3525 (1872). 
774. Waarover Meijers, Vergoeding van schade door een niet-contractant geleden (1919). 
775. Rb. Rotterdam 27 april 1904, W. 8156 (1905). 
776. Rb. Rotterdam 18 juni 1913, NJ 1913, p. 942; W. 9567 (1914); in dezelfde zin Rb. Rotterdam 

10 december 1930, NJ 1931, p. 840; W. 12279 (1931). 
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opgetreden.777 Hof 's-Gravenhage overwoog in verband met de laatstgenoemde regel dat de 
ladingbelanghebbende bij gebreke van een vordering op grond van de overeenkomst niet 
rechteloos was, nu hij de expediteur (uit overeenkomst), de schipper (uit art. 1401 oud-
BW) en diens werkgever (uit art. 1403 oud-BW) kon aanspreken. Daarbij merkte het hof 
op dat de expediteur in een dergelijk geval, anders dan de Rechtbank Rotterdam in haar 
eerstgenoemde uitspraak had beslist, de vervoerder kon aanspreken tot schadevergoeding. 
Deze kwestie is thans geregeld in de art. 7:419 en 8:387, 903 en 1103 (zie nader hoofd
stuk 2). 

M e n kan u i t deze rechtspraak afleiden dat bu i tencont rac tue le vo rde r ingen to t scha

devergoeding niet w a r e n uitgesloten.7 7 9 Toch k w a m e n zij kennel i jk slechts zelden 

voor. Een mogel i jke verk lar ing daarvoor is dat de aandacht in deze tijd vooral ge 

r icht was op de r is icoverdel ing tussen vervoerders en h u n wederpart i jen.7 8 0 Een 

andere verk la r ing kan zijn dat de rechtspraak op strenge wijze he t c r i te r ium toepaste 

dat voor een v o r d e r i n g u i t on rech tma t ige daad ui ts lu i tend plaats is ind ien het gedrag 

van de aangesproken pe r soon j egens de l ad ingbe langhebbende los van de vervoer-

ove reenkoms t als o n r e c h t m a t i g kan w o r d e n bes tempeld . 

De Rechtbank Amsterdam achtte het weghalen van dekkleden van een lading hout om een 
lading tabak mee te bedekken jegens de rechthebbende op het hout niet onrechtmatig los 
van een vervoerovereenkomst781 en de Rechtbank Rotterdam oordeelde in dezelfde zin 
over het nalaten van bewaking en toezicht.782 Meer recent achtte Hof 's-Gravenhage het 
niet onrechtmatig dat een stuwadoor een lading appelen in een hevige stortbui verzuimde 
af te dekken: jegens de eigenaar, met wie zij geen overeenkomst had, was de stuwadoor 
naar het oordeel van het hof niet tot het afdekken gehouden. 

Werkelijk be t rekk ing op he t doorwerk ingsvraags tuk h e b b e n alleen enkele u i t spraken 

waar in in ve rband m e t vorde r ingen tot schadevergoeding tegen een ondergeschik te 

de vraag w e r d o p g e w o r p e n o f deze zich kon be roepen op de v e r w e e r m i d d e l e n in he t 

cognossemen t o f in de vervoerovereenkomst . 7 8 4 

777. Rb. Rotterdam 15januan 1919, W. 10471 (1919). 
778. Hof's-Gravenhage 25 juni 1920, NJ 1920, p. 1007; W. 10658 (1921); cassatieberoep verwor

pen in HR 1 april 1921, NJ 1921, p. 669; W. 10775 (1921). 
779. Dat blijkt ook uit Rb. Amsterdam 28 april 1922, W. 10964 (1922). 
780. S. Royer, Hoofdlijnen der vervoerdersaansprakeiijkheid in het zeerecht (diss. Leiden 1959), Zwolle 

[1959]; Cleveringa, Zeerecht (1961), p. 413 e.V.; Dorhout Mees/Van Empel (1980), nr. 9.199 e.V.; 
Loeff, Vervoer ter zee (1981), nr. 151 e.v. 

781. Rb. Amsterdam 22 december 1933, NJ 1935, p. 482; W. 12800 (1934). In dezelfde zin over 
precies deze casus reeds Meijers, Rechtsvorderingen uit overeenkomst en rechtsvorderingen 
uit onrechtmatige daad (1913), p. 7. 

782. Rb. Rotterdam 22 maart 1933, NJ 1934, p. 1086; W. 12674 (1933). 
783. Hof's-Gravenhage 20 maart 1990, S&S 1990, 98 (Capricorn); in vergelijkbare zin Rb. Roer

mond 30 juni 1949, NJ 1950, 484. 
784. Rb. Rotterdam 8 mei 1895, W. 6690 (1895), over een beroep van een kapitein op het door zijn 

agenten getekende cognossement, en Rb. Rotterdam 29 oktober 1930, NJ 1931, p. 74, over 
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In de literatuur kreeg het doorwerkingsvraagstuk evenmin veel aandacht. Zo liet 
Molengraaff het in zijn Leidraad van 1925 en in zijn Zeerecht van 1927 onbespro
ken.785 Clevennga (1926)786 en Loeff (1930-1936)787 onderkenden evenwel dat 
ladingbelanghebbenden bij het zeevervoer in de verleiding zouden kunnen komen 
om de beperkingen van de aansprakelijkheid van hun wederpartij te ontgaan door 
buitencontractuele vorderingen in te stellen tegen andere bij het vervoer betrokke
nen. De oproep van Cleveringa tot wetgeving op dit punt leidde in 1956 tot wijzi
ging van het Wetboek van Koophandel ter regeling van enkele vormen van vervoers-
rechtelijke doorwerking.788 Daarin kreeg de aangesproken partij het recht zich ter 
afwering van een vordering tot schadevergoeding op de door hemzelf gesloten 
overeenkomst te beroepen. 

Op deze vervoersrechtelijke ontwikkelingen zal ik niet nader ingaan. Zij zijn 
elders uitvoerig beschreven789 en hebben na de invoering van boek 8 BW hun belang 
voor het geldende recht grotendeels verloren. Voorzover zij daarvoor nog wel 
relevant zijn, komen zij met de rechtspraak en literatuur van na 1950 in het navol
gende aan de orde. 

3 Doorwerking bij zuiver contractuele zorgplichten 

364. Een derde kan er uit hoofde van een derdenbeding aanspraak op krijgen dat een 
partij haar contractuele prestatie op zorgvuldige wijze verricht. In hoofdstuk 6 heb 
ik betoogd dat de zorgplicht die aldus ontstaat zuiver contractueel van aard is, omdat 
zij hetzij berust op de wil van partijen, hetzij volgt uit de normen van redelijkheid 
en billijkheid die partijen voor hun verhouding hebben ingeschakeld. Hetzelfde 
geldt vanzelfsprekend indien de door het beding begunstigde aan het beding niet 
(slechts) een aanspraak op zorgvuldigheid ontleent, maar (tevens) een aanspraak op 
de prestatie als zodanig. 

een beroep van een sleepbootkapitein op de sleepcondities. Ook Drion, Handelingen NJV 
1957, p. 254, noemt uit de periode 1938-1950 slechts deze uitspraken. 

785. Leidraad bij de beoefening van hel Nederlandsche handelsrecht. Deel 1, 5e druk, Haarlem 1923; Deel 2, 
5e druk, Haarlem 1925; Kort begrip van het nieuwe Nederlandsche zeerecht. Eerste stuk, Haarlem 
1927, zie ï.h.b. p. 10 en 75-78. 

786. Een opmerking over den Reeder-Vervoerder, NJB 1926, p. 80-87; zie ook Het nieuwe zeerecht, 
Zwolle 1927, p. 93. 

787. Kist-Loeff, Zeerecht (1930-1936), nr. 167-169. 
788. Wet van 15 augustus 1955, houdende wijziging van het tweede boek van het Wetboek van 

Koophandel, Stb. 1955, 398, in werking getreden op 26 augustus 1956. De wet regelde de 
doorwerking in de inmiddels vervallen art. 321 lid 3, 322 lid 1, 459a, 473a, 524b, 780 lid 3, 
791a, 815a, 921a en 931a WvK. 

789. J. Offerhaus, De strijd om de mazen van het net (afscheidsrede Amsterdam 1962), Amsterdam 
1963, p. 11 e.V.; Royer, Paardesprong (oratie 1964); Kortmann, 'Derden'werking (diss. 1977), 
p. 74 e.V.; Loeff, Vervoer ter zee (1981), nr. 334 e.V. 



.EN DE DOORWERKING VAN CONTRACTUELE VERWEERMIDDELEN 315 

Ik herhaal het voorbeeld van de werkzaamheden in het winkelcentrum: indien de op
drachtgever ten gunste van de winkeliers met de aannemer overeenkomt dat de winkels 
steeds veilig bereikbaar zullen blijven bij bestratingswerkzaamheden, is er een aanspraak op 
zorgvuldigheid ah er bcstraat wordt, terwijl het ook mogelijk is dat de winkeliers (tevens) 
het recht verwerven om nakoming van de verplichting tot bestraten zelf af te dwingen. 

D o o r d a t de aanspraak uit he t d e r d e n b e d i n g zuiver contractueel van aard is, k u n n e n 

partijen de i n h o u d daarvan naar eigen inzicht vaststellen. O o k k u n n e n zij desge

wens t voo rwaa rden bepalen waaraan he t r ech t van de beguns t igde ui t he t bed ing is 

o n d e r w o r p e n . Z o k u n n e n zij de aansprakeli jkheid van de partij die de prestatie m o e t 

ver r ich ten in geval van wanpres ta t ie to t een bepaald bedrag bepe rken . D e g e n e tot 

wie he t d e r d e n b e d i n g is gericht , heeft zijn r ech ten ui t dat bed ing te aanvaarden zoals 

deze ui t de partij-afspraak volgen. D e voorwaarden v o r m e n als he t ware een i n h e 

rente bepe rk ing van die rech ten , zodat he t o m d o o r w e r k i n g te rechtvaardigen nie t 

eens n o d i g is aan te n e m e n dat degene die een d e r d e n b e d i n g heeft aanvaard als partij 

bij de ove reenkoms t geldt - zoals art. 6:254 voor he t N e d e r l a n d s e recht bepaalt.790 

365. O o k langs andere wegen dan he t d e r d e n b e d i n g kan i emand die geen onts taans-

partij is cont rac tue le r ech ten verwerven . Z o kan hij tot de o v e r e e n k o m s t toe t reden 

en kan hij een partij opvolgen in haar positie als credi teur van een van de con t r ac tu 

ele verbin tenissen . In beide gevallen m o e t hij de contrac tuele ve rwee rmidde len 

tegen zich laten gelden: in he t eerste geval o m d a t hij als toetredingspart i j is o n d e r 

w o r p e n aan he t cont rac tue le regime, in he t tweede geval o m d a t hij als rech tsopvol 

ger in dezelfde posi t ie k o m t te ve rkeren als zijn rechtsvoorganger . 

Het contractuele regime beheerst op de in de tekst aangegeven gronden ook de vordering 
die de opdrachtgever bij middellijke vertegenwoordiging onder omstandigheden krachtens 
art. 7:420 kan instellen tegen de wederpartij van zijn tussenpersoon. De opdrachtgever volgt 
de tussenpersoon immers op in diens contractuele rechten. Ook als een tussenpersoon 
krachtens art. 7:419 het belang van zijn opdrachtgever aan zijn contractuele vordering ten 
grondslag legt, geldt vanzelfsprekend het contractuele regime. Zie over de genoemde 
bepalingen nr. 58 e.v. 

Op de in de tekst geschetste hoofdregel bestaan uitzonderingen. De belangrijkste 
daarvan zijn de volgende. Onder omstandigheden kan degene die tot de overeenkomst toe
treedt of in contractuele rechten opvolgt, met een beroep op art. 3:36 aan de werking van 
contractuele bepalingen ontkomen. Voorts kunnen partijen de toetreder of rechtsopvolger, 
wat de contractuele verweermiddelen betreft, in een betere positie plaatsen dan die zij zelf 
innemen. Dit is van groot belang in het handelsverkeer: zo kunnen partijen door het 
uitgeven van order- en toonderpapieren aan de opvolgende verkrijgers van die papieren 
rechten verschaffen die grotendeels onafhankelijk zijn van de verweermiddelen in de on
derliggende overeenkomst.7" Dergelijke abstracte rechtsverhoudingen laat ik buiten be-

790. Zo bijvoorbeeld Raad van Arbitrage Bouwbedrijven, 24 november 1992, BR 1995, 65. 
791. Scheltema-Meijer (1993), p. 120 e.v. 
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schouwing; ik volsta ermee te constateren dat de abstractie in het normale geval is terug te 
voeren op de autonomie van de partij die daarvan de lasten draagt, zodat zij in verband met 
het contractuele relativiteitsbeginsel niet op bezwaren stuit. 

Wat de d o o r w e r k i n g van cont rac tue le ve rwee rmidde l en betreft , bestaan er derhalve 

geen belangrijke verschi l len tussen de diverse wegen waarlangs een n ie t -onts taans-

partij een cont rac tue le aanspraak kan verkrijgen. 

Zo overwoog Hof Amsterdam792 dat de acceptant van een girobetaalkaart, ongeacht de 
kwalificatie van de rechtsverhouding tussen hem en de Postbank, de uitsluiting van garantie 
in geval van diefstal tegen zich moet laten gelden, nu hij geacht kan worden van de toepas
selijke voorwaarden op de hoogte te zijn. 

Wel moet men steeds goed in het oog houden tot welke situaties de doorwerking zich 
uitstrekt. Ik illustreer dat met het volgende voorbeeld. De rederij van het schip 'de Sennar' 
geeft een geantedateerd cognossement uit. Getreidehandel, de opvolgend houder van het 
cognossement, spreekt haar terzake aan uit onrechtmatige daad. De rederij beroept zich op 
een in het cognossement vervat jurisdictiebeding. Het hof oordeelt dat de antedatering pas 
onrechtmatig werd jegens Getreidehandel nadat Getreidehandel, door het cognossement 
als regelmatig houdster te verwerven, alle rechten en verplichtingen had verkregen die 
daaruit voortsproten. Vanwege het verband tussen de opneming van het cognossement en 
de gestelde verplichting tot schadevergoeding, kan het jurisdictiebeding volgens het hof niet 
buiten beschouwing blijven.793 Mijns inziens is deze slotsom alleen juist indien Getreide
handel schade leed in haar hoedanigheid van cognossementshouder. Zou zij hebben 
gesteld: als het cognossement niet geantedateerd was, dan zou ik het niet hebben opgeno
men en er niet voor hebben betaald, zodat ik door het enkele opnemen schade heb geleden, 
dan kan men het jurisdictiebeding op de vordering tot vergoeding van deze schade in 
redelijkheid niet toepassen: de rederij handelde reeds onrechtmatig jegens Getreidehandel 
voordat deze houder van het cognossement werd en men kan moeilijk volhouden dat 
Getreidehandel het jurisdictiebeding ook voor deze vordering heeft aanvaard. 

4 D o o r w e r k i n g bij z o r g p l i c h t e n i n v e r b a n d m e t o p g e w e k t v e r t r o u w e n 

366. E e n partij kan j egens een derde voor de kwaliteit van haar cont rac tue le prestatie 

verantwoordel i jk w o r d e n doorda t zij daarover bij de derde v e r t r o u w e n heeft opge

wekt . In h o o f d s t u k 6 is gebleken dat m e n daarbij in theor ie ondersche id kan maken 

tussen a u t o n o m e en h e t e r o n o m e v o r m e n van verantwoordel i jkhe id , doch dat dit 

ondersche id in de prakti jk niet goed te handhaven is. K e n m e r k e n d voor ve r t rou -

w e n s b e s c h e r m i n g bleek in be ide gevallen dat de partij n ie t behoeft in te staan voor 

m e e r dan zij op zich heeft g e n o m e n . 

792. Hof Amsterdam 19 november 1992, NJ 1994, 370. 
793. Hof 's-Gravenhage 21 maart 1980, S&S 1980, 80 (Sennar); in dezelfde zin oordeelde de 

rechtbank: Rb. Rotterdam 27 juni 1977, S&S 1977, 97. 
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Zo is de maker van een computerprogramma niet aansprakelijk voor schade die door het 
gebruik van dat programma ontstaat indien hij duidelijk aan potentiële gebruikers laat 
weten dat het om een instabiele testversie gaat die zij voor eigen risico mogen proberen. 
Het zal steeds van de omstandigheden van het geval afhangen welke eisen men in dit 
verband aan een waarschuwing moet stellen. 

Indien een partij het vertrouwen dat een derde in haar prestatie mag stellen weg
neemt of kwalificeert, is zij in het bewuste opzicht niet meer voor die prestatie 
verantwoordelijk. 

Een partij kan haar aansprakelijkheid voor haar prestatie jegens de derde ook op 
andere wijze uitsluiten of beperken: niet door het vertrouwen omtrent haar prestatie 
als zodanig te beïnvloeden, maar door in haar verhouding tot de derde de rechtsge
volgen van het schenden van dat vertrouwen te reguleren. 

Een illustratie biedt de volgende zaak. Een bouwondernemer isoleert de daken van een 
aantal flats. Hij volgt daarbij de verwerkingsvoorschriften voor het isolatiemateriaal zoals 
deze zijn omschreven op een door de Stichting Ratiobouw uitgegeven kenmerkblad. Door
dat deze methode foutief blijkt, ontstaat lekkage. De bouwondernemer spreekt onder meer 
de Stichting Ratiobouw aan voor de door hem als gevolg daarvan geleden schade. Ratio
bouw verweert zich onder meer met een beroep op een exoneratiebeding. 

De rechtbank oordeelt dat Ratiobouw onrechtmatig jegens de bouwondernemer heeft 
gehandeld.795 Zij neemt hierbij in aanmerking: de rol van Ratiobouw in de bouwwereld; de 
betekenis die een door Ratiobouw uitgegeven kenmerkblad in het algemeen heeft voor de 
bij de bouw betrokkenen; het feit dat de overheid dakisolatie volgens het kenmerkblad 
voorshands heeft goedgekeurd; het feit dat van het in acht nemen van de verwerkingsvoor
schriften schade was te verwachten; het feit dat toepassing van de voorschriften in het 
kenmerkblad als voorwaarde was gesteld voor het verkrijgen van een goed resultaat; en het 
gegeven dat aan Ratiobouw verweten kan worden dat zij niet heeft onderkend dat de 
verwerkingsvoorschriften fout waren. 

Een beroep op het exoneratiebeding staat de rechtbank Ratiobouw niet toe bij gebreke 
van een contractuele relatie tussen Ratiobouw en de bouwondernemer. In hoger beroep 
komt het hof op dit punt tot een ander oordeel.796 Doordat de bouwondernemer gebruik 
maakte van het door Ratiobouw uitgegeven kenmerkblad, terwijl op dit blad uitdrukkelijk 
was gesteld dat Ratiobouw geen geldelijke aansprakelijkheid aanvaardde in verband met het 
kenmerkblad, was er volgens het hof tussen de bouwondernemer en Ratiobouw een 
rechtsbetrekking ontstaan, welke onder de gegeven omstandigheden met zich meebracht 
dat Ratiobouw tegenover de bouwondernemer een beroep op die clausule kon en mocht 
doen, tenzij, in verband met de eisen van goede trouw en goede zeden, aan de leidingvan 
Ratiobouw met betrekking tot het uitgeven en handhaven van het kenmerkblad grove 
schuld zou zijn te verwijten. 

794. Aubel, En passant (1972), nr. 96, waarover Kortmann, 'Tierden'werking (diss. 1977), p. 120. 
795. Rb. Rotterdam 6 mei 1977, BR 1978, 602. 
796. Hof Amsterdam 7 december 1979, BR 1980, 867. 
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Uit dit voorbeeld blijkt overigens reeds dat het onderscheid tussen clausules die het 
vertrouwen betreffen en clausules die de gevolgen van een schending van dat ver
trouwen regelen niet altijd duidelijk is. 

Ik geef nog een, aan de rechtspraak ontleend voorbeeld.797 Transportbedrijf De Luifel (de 
derde) overweegt een vaste relatie aan te gaan met Stegman B.V Het geeft in verband 
daarmee Linnebank B.V opdracht bedrijfsinformatie over Stegman in te winnen. Linne-
bank besteedt deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening uit aan Van der Linden 
B.V Nadat Linnebank het, gunstige, rapport van Van der Linden heeft ontvangen, zendt zij 
dit zonder inhoudelijk commentaar door aan De Luifel. De inhoud van het rapport blijkt 
onjuist te zijn en Stegman failleert. Vervolgens failleert ook Linnebank en De Luifel spreekt 
Van der Linden aan uit onrechtmatige daad tot vergoeding van de schade die het door het 
faillissement van Stegman heeft geleden. Van der Linden verweert zich onder meer met 
een beroep op het beding in haar overeenkomst met Linnebank dat de informatie werd 
verstrekt 'voor uw persoonlijk gebruik, zonder enige verantwoordelijkheid onzerzijds'. 

Het hof oordeelt allereerst dat het beroep van Van der Linden op het exoneratiebeding 
niet in strijd is met redelijkheid en billijkheid, nu Linnebank slechts opdracht had verleend 
tot het doen van een summier onderzoek. Vervolgens oordeelt het hof dat Van der Linden 
haar exoneratiebeding aan De Luifel kan tegenwerpen. Het acht daarbij van belang: a) dat 
De Luifel niet had bedongen dat de informatie slechts door Linnebank zelf mocht worden 
verstrekt; b) dat op het briefpapier van Van der Linden wordt verwezen naar haar algemene 
voorwaarden, waarin het exoneratiebeding is opgenomen, terwijl dat beding daarop met 
zoveel woorden staat afgedrukt, zodat De Luifel geacht moest worden na de ontvangst van 
het rapport met deze clausule bekend te zijn; c) dat De Luifel het rapport zonder protest of 
voorbehoud heeft behouden en gebruikt; en d) dat geen feiten waren gesteld of gebleken 
waaruit kon worden afgeleid dat Van der Linden bij De Luifel de verwachting heeft gewekt 
dat de clausule in hun verhouding niet zou gelden. 

Opvallend is dat de onrechtmatigheidsvraag in de procedure wat op de achtergrond is 
geraakt. Als de opdracht van Linnebank aan Van der Linden zo summier was dat laatstge
noemde met het verstrekken van de in het rapport vermelde gegevens mocht volstaan, is er 
in de verhouding tussen Van der Linden en Linnebank geen wanprestatie. Daarmee zou het 
uitbrengen van het rapport evenmin jegens De Luifel onzorgvuldig zijn, tenzij het rapport 
over de omvang van het onderzoek bij De Luifel onjuiste verwachtingen wekte. Het 
exoneratiebeding zou dan vooral in verband met die verwachtingen van belang zijn. 

Ook overigens komt het in dit soort zaken mijns inziens vooral op de verwachtingen 
van de ontvanger van het rapport aan. De door het hof onder a) genoemde omstandigheid 
acht ik daarom niet van veel gewicht: zelfs als De Luifel had bedongen dat Linnebank 
alleen zelf informatie mocht verstrekken en zelfs als Van der Linden dit zou hebben gewe
ten, blijft immers staan dat De Luifel moest begrijpen dat het rapport niet van Linnebank 
maar van Van der Linden afkomstig was, en dat deze voor de inhoud geen verantwoorde
lijkheid wilde aanvaarden. 

797. Hof Amsterdam 30 juni 1994, NJ 1995, 158. 
798. In vergelijkbare zin noot Heijn onder HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 594 (Van Stiphout/Nota

ris S.). 
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367. Het is niet eenvoudig de gelding van een exoneratiebeding dat de rechtsgevol
gen van de onrechtmatigheid betreft in de verhouding tussen partij en derde te 
construeren. Anders dan voorbehouden die zien op de prestatie als zodanig, neemt 
het beding niet het vertrouwen weg dat aan de aansprakelijkheid ten grondslag ligt. 
Het doet niet af aan de onrechtmatigheid van het handelen van de partij die het 
vertrouwen van de derde beschaamt - zoals vooral blijkt indien het beding de aan
sprakelijkheid niet volledig uitsluit, doch slechts beperkt.799 Dat het beding deson
danks de verhouding tussen de partij en de derde beheerst, kan men materieel 
verklaren door erop te wijzen dat de derde zijn gelding heeft aanvaard door zich de 
prestatie van de partij te laten welgevallen terwijl hij wist dat de partij voor de moge
lijk nadelige gevolgen daarvan niet of niet volledig aansprakelijk wilde zijn. Het is 
evenwel lastig uit te maken waar men deze aanvaarding dogmatisch moet plaatsen. 
Zo men aan een dogmatische grondslag behoefte heeft, ligt het mijns inziens voor 
de hand aan te nemen dat, doordat een derde de voorwaarden aanvaardt waarop een 
partij haar prestatie verricht, tussen die partij en die derde een overeenkomst tot
standkomt die de gevolgen van de eventuele gebrekkigheid van die prestatie regelt. 

Deze overeenkomst kan men zien als een obligatoire overeenkomst, nu zij de (toekomsti
ge) verbintenissen wijzigt die op grond van een gebrek in de prestatie kunnen ontstaan, en 
eventueel als een libératoire overeenkomst, indien zij de partij (bij voorbaat) van alle aan
sprakelijkheid voor dat gebrek bevrijdt. Voor de rechtsgevolgen is deze nadere kwalificatie 
niet van belang, doordat de relevante regels van boek 6 van 'overeenkomstige' toepassing 
zijn op alle overeenkomsten (art. 6:216). 

368. Voor het antwoord op de vraag of een exoneratiebeding in de relatie tussen 
partij en derde geldt, is beslissend of de derde redelijkerwijs diende te begrijpen dat 
de partij haar prestatie slechts mede ten behoeve van hem wilde verrichten indien 
hij zou aanvaarden dat dit beding de gevolgen van een gebrek in die prestatie zou 
beheersen. Anders gezegd: de derde diende redelijkerwijs te begrijpen dat hij, door 
van de prestatie van de partij gebruik te maken, de gelding van dit beding zou aan
vaarden. Het enkele feit dat een partij met haar wederpartij een exoneratiebeding is 
overeengekomen, is daarbij niet voldoende om een derde aan het beding te binden. 

Vooral in ketens van overeenkomsten moet men in dit verband twee soorten gevallen 
onderscheiden. Stel dat A aan B een zaak verkoopt en dat B deze zaak doorverkoopt aan C. 
De zaak blijkt gebrekkig en C lijdt hierdoor schade. Men kan in dit geval C een vordering 
tot schadevergoeding jegens A toekennen in zijn hoedanigheid van rechtsopvolger van B. 
De dogmatische grondslag daarvan is dat C met de zaak het recht op schadevergoeding 
heeft verkregen dat B ontleent aan zijn rechtsverhouding tot A. Dit recht bestempelt men 

799. Kortmann, 'Derden'iverking (diss. 1977), p. 63-64 en 69 wees reeds op het belang van het on
derscheid tussen de twee genoemde typen bedingen voor de grondslag van de doorwerking. 
Hieraan ging bijvoorbeeld Aubel voorbij; zie zijn En passant (1972), nr. 142 e.v. 

800. Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 27. 
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dan tot een kwalitatief recht (zie nr. 274). Overeenkomstig de nemo p/w-regel kan A in 
beginsel (afgezien van de mogelijke toepassing van art. 3:36) aan C alle verweermiddelen 
tegenwerpen die hij tegen B kon aanvoeren (zie nr. 364 e.v.).801 

Men kan C evenwel ook een vordering tot schadevergoeding jegens A toekennen 
omdat men oordeelt dat A, door de zaak met het desbetreffende gebrek in het verkeer te 
brengen, mede jegens C onrechtmatig heeft gehandeld. De afspraken tussen A en B zijn 
daarbij niet geheel irrelevant: soms zullen derden daaruit kunnen afleiden voor welk doel A 
de zaak in het verkeer heeft gebracht en A handelt alleen onrechtmatig indien de zaak voor 
dat doel ongeschikt is (of anderszins gevaarlijk is). Zo is het naar huidige maatstaven in het 
algemeen, onafhankelijk van contractuele verplichtingen, onrechtmatig jegens latere eige
naren of gebruikers om zonder voorafgaand onderzoek en slechts na ophoging van de 
grond met zand en/of grind een terrein als bouwgrond uit te geven, terwijl de uitgevende 
instantie weet of had kunnen weten dat daar door industriële bedrijven chemisch afval is 
gestort.802 Wie een stuk grond echter niet uitgeeft als bouwgrond, maar het uitdrukkelijk in 
verontreinigde staat verkoopt, waarbij de koper de grond zal saneren, zal daarmee in de 
regel jegens latere verkrijgers niet onrechtmatig handelen. 

Buiten het geval dat de afspraken tussen A en B op de hiervoor geschetste wijze rele
vant zijn voor de onrechtmatigheid van het handelen van A, heeft C met deze afspraken in 
beginsel niets te maken. A heeft jegens C een zelfstandige onrechtmatige daad gepleegd en 
kan in verband daarmee aan C slechts die contractuele verweermiddelen tegenwerpen 
waarmee C heeft ingestemd. Het enkele feit dat C de zaak heeft verkregen terwijl hij wist 
dat A de zaak op bepaalde voorwaarden aan B had verkocht, is onvoldoende om zodanige 
instemming aan te nemen.803 

Voor de werking van exoneratiebedingen tegen C is dus van groot belang of aan de 
vordering van C jegens A ten grondslag ligt dat C rechtsopvolger is van B (in beginsel wel 
werking) of dat A tegenover C zelfstandig onrechtmatig heeft gehandeld (in beginsel geen 
werking). Slechts indien A ook tegenover B geen beroep op het beding zou kunnen doen 
- bijvoorbeeld omdat de ernst van zijn fout daaraan in de weg staat - kan men in het 
midden laten op welk van deze twee grondslagen de vordering van C berust, omdat A dan 
in beide gevallen jegens C geen beroep op het beding toekomt. Ook daarbij moet men 
trouwens weer een uitzondering maken: in het eerstgenoemde geval komt aan A jegens C 
wel een beroep op het beding toe indien aan het gegeven dat hij zich jegens B niet op het 
beding kan beroepen omstandigheden ten grondslag liggen die zuiver hun onderlinge 
verhouding betreffen - zoals dat A jegens B de verwachting heeft gewekt zich uitsluitend 
jegens hem niet op het beding te zullen beroepen.804 

369. Waar aan de aansprakelijkheid van een partij ten grondslag ligt dat zij direct 
jegens de derde voor de deugdelijkheid van haar prestatie verantwoordelijk is, omdat 
de derde omtrent die deugdelijkheid zekere verwachtingen mag hebben, kan die 

801. Zie over dit bezwaar tegen alle contractuele vormen van aansprakelijkheid in ketens van 
overeenkomsten nader von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 483 e.v. 

802. HR 19 februari 1993, NJ 1994, 290 m.nt. C.J.H. Brunner (Groningen/Zuidema). 
803. HR 13 november 1987, NJ 1988, 139; BR 1988, 206 (Haagse gasfabriek); zie voor de uitspra

ken in feitelijke instanties BR 1986, 349 en 1985, 389. 
804. Zo conclusie A-G Hartkamp voor het in de vorige noot aangehaalde arrest Haagse gasfabriek, 

onder 6. 
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partij zich j egens de d e r d e dus slechts op een exonera t iebeding be roepen ind ien zij 

dat bed ing in haar v e r h o u d i n g tot deze derde gest ipuleerd heeft. Zij m o e t de derde 

als he t ware voor de keus h e b b e n gesteld: of j e profi teert van mi jn prestatie, maar 

dan op mi jn voorwaa rden , of je ziet ervan af van mi jn prestatie te prof i teren. 

In wezen doet met terzake dat de partij haar prestatie (mede) ter uitvoering van haar 
overeenkomst met haar wederpartij verricht. Op precies dezelfde wijze moet men gevallen 
bezien waarin zodanig verband met een overeenkomst ontbreekt. Men kan daarbij denken 
aan het geval dat iemand de bank van zijn relatie om kredietinformatie vraagt. Er is dan 
geen overeenkomst die de bank tot het verstrekken van informatie verplicht, maar als de 
bank ervoor kiest informatie te verstrekken, zal zij daarbij zorgvuldig te werk moeten gaan. 
De bank kan haar aansprakelijkheid evenwel uitsluiten of beperken door in haar contact 
met degene die om de informatie vraagt een beding van die strekking te stipuleren. Ook 
dergelijke gevallen liggen op de grens tussen contact en contract. 

370. Als een partij op t reed t als middel l i jk ver tegenwoordiger , kan he t in de rede 

liggen v e r w e e r m i d d e l e n j egens haar opdrachtgever te laten d o o r w e r k e n , o o k zonde r 

dat de wederpar t i j deze in haar v e r h o u d i n g to t die opdrach tgever heeft gest ipuleerd. 

M e n reken t de aanvaarding van he t bed ing door de ve r t egenwoord ige r dan aan de 

opdrachtgever toe. 

Stel dat T aan W opdracht geeft een gravure te taxeren. Zij komen daarbij overeen dat W 
het papier niet zal onderzoeken, hoewel dat bij dergelijke taxaties gebruikelijk is, en dat W 
voor valsheid die enkel uit het onderzoek van het papier kon blijken niet zal instaan. W 
geeft een taxatierapport af waarin hij de gravure als 17e-eeuws bestempelt, zonder daarbij te 
vermelden dat hij geen onderzoek naar het papier heeft gedaan. Als de gravure een kunstige 
vervalsing blijkt, kunnen derden die op het taxatierapport zijn afgegaan W mogelijkerwijs 
tot vergoeding van hun schade aanspreken. Als T bij het verstrekken van de opdracht tot 
taxatie handelde in opdracht en voor rekening van P, kan er echter aanleiding bestaan de 
afspraak die T met W heeft gemaakt jegens P te laten doorwerken. Van belang daarbij is of 
W wist dat T voor P optrad en of W in dat geval reden had om te betwijfelen dat T in zijn 
verhouding tot P tot het maken van die afspraak bevoegd was. Ik verwijs voor deze kwestie 
naar § 5. 

3 7 1 . Vanzel fsprekend kan de w e t v e r h i n d e r e n dat in de v e r h o u d i n g tussen partij en 

derde een geldige exonerat ie t o t s t a n d k o m t (zo voor productenaansprake l i jkhe id 

art. 6:192). O o k k u n n e n redel i jkheid en billijkheid zich er o n d e r o m s t a n d i g h e d e n 

tegen verze t ten dat een partij een be roep op he t exonera t iebed ing doet . Da t geldt 

ongeacht of m e n , zoals ik h ie rvoor h e b bepleit , de r ech t sve rhoud ing tussen partij en 

805. Chr. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 497 e.v. 
806. In deze zin reeds Kortmann, 'Derden'werking (diss. 1977), p. 120; vergelijk Brunner, Het 

beroep op contractuele exoneratiebedingen, WPNR 5734 (1985), p. 247-248 en Schoordijk, 
Paardesprongen (1988), in: Verspreid werk, p. 566. 
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derde, waar het de werking van het beding betreft, in de hier behandelde gevallen als 
een overeenkomst beschouwt. Ik verwijs hiervoor naar hoofdstuk 3. 

Hetgeen ik in het voorgaande voor exoneratiebedingen heb beschreven, geldt ook voor 
andersoortige bedingen omtrent (vorderingen op grond van) de aansprakelijkheid voor een 
gebrek in de prestatie, zoals een vervalbeding of een arbitragebeding. Wat laatstgenoemd 
beding betreft, zal in de verhouding tussen partij en derde echter doorgaans geen geschrift 
aanwezig zijn waarmee de toepasselijkheid ervan kan worden bewezen (art 1021 Rv ) Zie 
nr. 429. 

5 Doorwerking bij heteronome zorgplichten 

5.1 Inleiding 
372. Niet zelden geniet het belang van een derde dat bij een overeenkomst is be
trokken bescherming tegen schade veroorzaakt door een gebrek in de contractuele 
prestatie zonder dat daaraan een contractueel beding (hiervoor § 3) of ten laste van 
een partij te brengen vertrouwen (hiervoor § 4) ten grondslag ligt. De bescherming 
volgt dan uit zuiver heteronome normen. 

In het vorige hoofdstuk bleek reeds dat men daarbij vooral moet denken aan gevallen 
waarin de prestatie de persoon of een zaak van de derde raakt, zoals wanneer een huurder 
het dak van het gehuurde laat repareren. 

Hoewel een buitencontractuele vordering van een derde ook in zulke gevallen de 
contractuele positie van de aangesproken partij ernstig kan bedreigen, is de doorwer
king van contractuele verweermiddelen daarin moeilijk te funderen. Zij zal haar 
grondslag moeten vinden in de wijze waarop het belang van de derde bij de uitvoe
ring van de overeenkomst betrokken is geraakt. 

We zagen in het vorige hoofdstuk (nr. 290) dat dit komt doordat men de doorwerking in 
zulke gevallen niet kan verdedigen met het argument dat zij de keerzijde is van de contrac
tuele waarborging van het derdenbelang. Het geschonden belang verdient reeds afgezien 
van de contractuele normen bescherming: een loodgieter mag eenvoudigweg het dak van 
een ander niet beschadigen. Evenmin kan men in zulke gevallen stellen dat contractuele 
verweermiddelen doorwerken als inherente beperking van door een partij opgewekt 
vertrouwen. Aan de bescherming van het derdenbelang ligt immers zodanig vertrouwen 
niet ten grondslag. 

373. In het navolgende zal ik onderzoeken wanneer de wijze waarop het belang van 
een derde met een overeenkomst verbonden is geraakt de doorwerking van contrac
tuele verweermiddelen jegens die derde kan rechtvaardigen. Ik concentreer mij 
daarbij op overeenkomsten over een bestaand en absoluut beschermd belang van 
een derde, zoals zijn persoon en zijn zaken. Deze overeenkomsten kunnen zowel 
een zelfstandig als een onzelfstandig karakter dragen. 
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Van een zelfstandige overeenkomst over een bestaand en absoluut beschermd belang 
van een derde is bijvoorbeeld sprake als een bruiklener het door hem geleende 
schilderij laat restaureren. Omdat de bruikleenovereenkomst geen op de restauratie 
toegesneden voorwaarden zal bevatten, zal de restaurateur zich, indien het tot 
doorwerking komt, slechts door zijn eigen contractvoorwaarden beschermd kunnen 

weten. 
Dat ligt anders bij een onzelfstandige overeenkomst, zoals een 'onderovereen

komst' of een overeenkomst met een voorbereidend karakter. Men kan daarbij 
denken aan de overeenkomst waarbij een garage die een auto in reparatie heeft 
gekregen het vereiste spuitwerk aan een ander bedrijf uitbesteedt. Indien het spuit
bedrijf de auto beschadigt, komen namelijk in beginsel twee overeenkomsten voor 
doorwerking in aanmerking: de (onder)overeenkomst tussen het spuitbedrijf en de 
garage en de reparatieovereenkomst. Ik zal beide typen gevallen achtereenvolgens 
bespreken. 

5.2 Zelfstandige overeenkomsten 

5.2.1 Inleiding 
374. Voor het antwoord op de doorwerkingsvraag bij een zelfstandige overeenkomst 
is van fundamenteel belang of de partij die het derdenbelang onder de overeenkomst 
heeft gebracht daartoe in haar verhouding tot de derde-belanghebbende bevoegd 
was. Indien dat het geval is, staat buiten twijfel dat de derde de verweermiddelen uit 
de overeenkomst tegen zich moet laten gelden. Omstreden is slechts de grondslag 
van deze doorwerking (§ 5.2.2). 

Indien de partij die het belang onder de overeenkomst heeft gebracht daartoe in 
haar verhouding tot de derde niet bevoegd was, rijst de vraag in hoeverre men de 
wederpartij tegen deze onbevoegdheid moet beschermen. Bij het dilemma 'autono
mie of vertrouwen' waarvoor deze vraag ons stelt, gaat het er uiteindelijk om welke 
betekenis men toekent aan het toedoenvereiste (§ 5.2.3). 

5.2.2 Doorwerking bij bevoegdelijke uitbesteding van een derdenbelang 
375. Iemand kan een ander toestemming of zelfs opdracht geven om ten aanzien van 
zijn belang een overeenkomst aan te gaan. Indien de eigenaar van een zaak (E) aan 
degene die hij zijn zaak toevertrouwt (T) volmacht verstrekt en T, wanneer hij over 
de zaak een overeenkomst sluit met een wederpartij (W) op naam van E handelt, zal 
de overeenkomst totstandkomen tussen E en W. De doorwerkingsvraag rijst dan 
met. Vaak zal T echter niet in naam van E, maar in eigen naam contracteren.807 

Wanneer T dan in opdracht van E handelt, is hij middellijk vertegenwoordiger. Een 
bekend voorbeeld is het geval dat T als expediteur in opdracht van E maar in eigen 
naam een zaak van E door W doet vervoeren. T kan de overeenkomst echter ook 

807. Zie over het begrip 'op naam' nr. 34. 
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aangaan bu i t en opdrach t van E en (mede) in zijn eigen belang, zoals w a n n e e r hij de 

p iano die hij van E heeft g e h u u r d m e t E 's goedv inden d o o r W laat s t e m m e n . 

Men noemt het hier behandelde casustype wel 'expediteursgevallen'. Die term is te eng: er 
behoren ook gevallen toe waarin een ander dan een middellijk vertegenwoordiger een 
overeenkomst over het belang van een derde sluit. Een voorbeeld is de zojuist genoemde 
i i 808 
huurder. 

Veelal zal het in de hier bedoelde gevallen gaan om belangen ten aanzien van een zaak. 
E kan echter ook een andersoortig belang in handen van T stellen. Zo kan hij T vragen zijn 
auteursrecht voor hem te exploiteren. Als T over dat recht met W een overeenkomst sluit, 
is het mogelijk dat W het bij de uitvoering van die overeenkomst op onrechtmatige wijze 
schaadt. Omdat dit bij zaken echter veel waarschijnlijker is dan bij immateriële goederen, 
zal ik mij hoofdzakelijk tot schade aan zaken beperken. Voor de oplossing van de casus 
maakt dat geen verschil. 

E kan T voorts opdragen of toestaan een overeenkomst te sluiten die raakt aan zijn 
persoon. Hij kan T bijvoorbeeld vragen voor hem een vervoerovereenkomst te sluiten. De 
oplossing verschilt dan evenmin van die in geval van zaakschade. 

376. E kan ook een belang in handen van T stellen terwijl hij in het midden laat 
welke bevoegdheden T met betrekking tot dat belang heeft. Dit zal zich in de prak
tijk vrijwel alleen voordoen indien het om een van E's zaken gaat. Of T bevoegd is 
over die zaak met W te contracteren, moeten we dan vaststellen door uitleg van de 
overeenkomst tussen E en T.809 Tenzij er aanwijzingen zijn in andere zin, zullen we 
daarbij moeten aannemen dat T bevoegd is de rechtshandelingen te verrichten die 
voor iemand in zijn positie normaal zijn. Het komt daarbij vooral aan op de aard van 
de rechtshandeling waarbij E de zaak in handen van T heeft gesteld. Indien E zijn 
zomerhuisje door T laat exploiteren, zal T bijvoorbeeld de rechtshandelingen mo
gen verrichten die voor de deugdelijke exploitatie van dat huisje zijn vereist.810 Maar 
ook de beoogde duur van de overeenkomst is relevant: wie een auto voor een dag te 
leen krijgt, zal deze in de regel slechts bij een noodgeval mogen laten repareren, 
terwijl degene die een auto voor eenjaar te leen krijgt deze de gebruikelijke beurten 
zal mogen - of eigenlijk: zal moeten - laten ondergaan. De bevoegdheid kan ook 
volgen uit eventueel toepasselijk aanvullend recht. Zo is een bruiklener in beginsel 
bevoegd de overeenkomsten te sluiten die een goed huisvader over de zaak zou aan
gaan (art. 7A:1781). Indien blijkt dat T in zijn verhouding tot E bevoegd was te 
contracteren zoals hij heeft gedaan, dan is er geen verschil tussen deze casus en de in 
het vorige nummer behandelde. 

808. Brunner, Het beroep op contractuele exoneratiebedingen, WPNR 5733 (1985), p. 231. 
809. Vergelijk Cahen, Kortsluiting (1965), in: Bezielde materie, p. 37 en Groefsema, Bevoegd beschik

ken (diss. 1993), p. 140. 
810. Vergelijk Pari Gesch. Boek 3 (1981), p. 884-885. 
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Voor de volledigheid memoreer ik dat de bevoegdheid van T om over het belang van E te 
contracteren soms kan worden gebaseerd op overwegingen die een zekere 'doorbraak' van 
rechtspersoonlijkheid inhouden. Een voorbeeld: de door de eigenares (een vennootschap) 
van een pand ingeschakelde dakdekker laat brand ontstaan en brengt daardoor schade toe 
aan het bedrijf van een huurster (eveneens een vennootschap). Als de huurster de dakdek
ker aanspreekt, beroept deze zich op een exoneratiebeding in zijn overeenkomst met de 
eigenares. De rechtbank te Amsterdam overwoog dat nu dezelfde persoon directeur was 
van de eigenares en van de huurster, de huurster van de exoneratie volledig op de hoogte 
kon zijn; zij had moeten begrijpen dat deze in de eerste plaats bedoeld was voor het in het 
pand uitgeoefende bedrijf, ongeacht wie dit uitoefende. De huurster moest het beding 
daarom in redelijkheid tegen zich laten gelden.811 Dergelijke kwesties laat ik verder buiten 
behandeling. 

377. Het gegeven dat T in zijn verhouding tot E bevoegd was om met W over het 

belang van E te contracteren, kan verschillende gevolgen hebben. Soms zal het mee

brengen dat W jegens E niet onrechtmatig handelt als zij het belang van E bij de 

uitvoering van haar overeenkomst schade toebrengt. Vaker zal het grondslag kunnen 

zijn van doorwerking van verweermiddelen uit de overeenkomst T-W jegens E. 

Toestemming leidt tot ontbreken onrechtmatigheid 

378. Wanneer iemand een ander schaadt in een door een absoluut recht beschermd 

belang, zal dat handelen - mogelijk behoudens overmacht - in de regel jegens die 

ander onrechtmatig zijn. Onrechtmatigheid kan echter ontbreken als de rechtheb

bende heeft toegestemd in de handelwijze die de schade heeft veroorzaakt. Deze 

toestemming kan voor de verhouding tussen E en W besloten liggen in het samen

stel van handelingen waarbij: a) E aan T de bevoegdheid verleent over zijn belang 

met W te contracteren en b) T van deze bevoegdheid gebruik maakt. Wat W in haar 

overeenkomst met T is toegestaan, is dan ook in haar verhouding tot E geoor

loofd.812 

Een voorbeeld biedt het arrest 'Nicolaos Pateras'.813 Stuwadoor Thomsen (W) lost in 
opdracht van de ladingontvanger (T) het schip Nicolaos Pateras van reder Okeanoporos (E) 
op de in de Rotterdamse haven gebruikelijke machinale wijze. Hoewel deze wijze van 
lossing gevaar voor beschadiging van het schip met zich brengt, pleegt zij met goedvinden 
van belanghebbenden (waaronder reders) gevolgd te worden, vanwege het voordeel van 
haar snelheid. Er ontstaat schade aan het schip en Okeanoporos spreekt Thomsen aan uit 
onrechtmatige daad. De Hoge Raad overweegt dat de reder 

'als hij het doen lossen van zijn schip aan den lading-ontvanger overlaat, met het bestaan 
van dat gebruik bekend behoort te zijn en de stuwadoor, aan wien door den ontvanger der 

811. Rb. Amsterdam 7 februari 1979, BR 1979, 448. 
812. In vergelijkbare zin reeds Aubel, En passant (1972). Zie voorts Asser-Van der Grinten I (De 

vertegenwoordiging) (1990), nr. 113-114. 
813. HR 6 maart 1953, NJ 1953, 791 m.nt. Ph.A.N. Houwing. 
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lading de lossing wordt opgedragen, zo hem niet, vanwege den reder, het tegendeel wordt 
kenbaar gemaakt, mag aannemen, niet alleen dat het de bedoeling is van zijn opdrachtgever, 
dat de lossing op de gebruikelijke wijze verricht zal worden, maar ook dat de reder zulks 
goed vindt'. 

Nu Okeanoporos tegen de gebruikelijke wijze van lossing geen bezwaar had gemaakt, 
moest zij geacht worden te hebben goedgevonden dat de lossing op die wijze zou plaatsvin
den - mits de stuwadoor de redelijkerwijs van hem te verlangen zorgvuldigheid zou be
trachten - zodat het toebrengen van schade door die wijze van lossing jegens haar niet 
onrechtmatig was. Daaraan deed niet af dat de ladingontvanger niet als vertegenwoordiger 
van de reder optrad en evenmin dat tussen reder en stuwadoor geen direct contact was 
geweest. 

Het maakt in dezen niet uit of men de opvatting aanhangt dat zaaksbeschadiging op 
zichzelf onrechtmatig is of de opvatting dat voor onrechtmatigheid daarnaast ook schending 
van een zorgvuldigheidsnorm is vereist.8'4 In beide opvattingen zal toestemming van de 
rechthebbende aan onrechtmatigheid in de weg staan. 

D e hier behande lde cons t ruc t ie is vooral van b e l a n g v o o r gevallen waar in het h a n d e 

len van T ten aanzien van de zaak van E die zaak alleen in de be leving van E aantast. 

Z o behoef t een eigenaar niet te accepteren dat i e m a n d zijn zomerhu i s j e geel schil

dert , al is ve rder op de wijze van sch i lderen niets aan te m e r k e n . Heef t E het beheer 

van he t huis je aan T overgelaten, en heeft T de k leur geel u i tgekozen , dan kan E de 

schilder evenwel niets verwij ten. O m d a t dit vanzelfsprekend is, zal een dergelijke 

casus in de praktijk ze lden aanle iding geven tot j u r id i sche p r o b l e m e n . 

Ik wijs erop dat de toestemming van E ook rechtsgevolgen kan hebben indien het niet gaat 
om aan zijn eigendom toegebrachte schade. Zo zal E, als T het zomerhuisje aan W heeft 
verhuurd, W niet tot ontruiming kunnen dwingen omdat deze zonder recht of titel in zijn 
eigendom zou verblijven. 

379. D e mees t e gevallen waar in W bij de u i tvoer ing van een ove reenkoms t m e t T 

he t be lang van E schade toebrengt , kan m e n nie t op de in het vorige n u m m e r ge

schetste wijze oplossen. Veelal zal de ove reenkoms t T - W namel i jk n ie t bepalen dat 

eventueel schadeveroorzakend hande len van W haar j egens T (en dus E) is toege

staan, zodat zij de aansprakelijkheid in ruime zin van W uitsluit , maa r zal zij slechts de 

verp l ich t ing to t he t ve rgoeden van schade (de aansprakelijkheid in enge zin) van W 

ui ts lui ten o f beperken. 8 1 5 D a n rijst de vraag of t o e s t e m m i n g grondslag kan zijn voor 

doorwerk ing . 

814. Zie de hiervoor bij nr. 119 genoemde literatuur. 
815. Zie voor dat onderscheid in verband met de doorwerking Kortmann, 'Derden'werking (diss. 

1977), p. 9 e.V., 64-65, 107 e.v. en 134 e.v. 
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Toestemming ah grondslag voor doorwerking 

380. Als T in zijn v e r h o u d i n g tot E bevoegd is o m over d iens be lang een overeen

koms t te s lui ten m e t W, m o e t E naar he t oordee l van de H o g e Raad in he t arrest 

Gegaste Uien 8 1 6 de regel ing van de aansprakeli jkheid van W in de ove reenkoms t 

tussen T en W tegen zich laten gelden. 

Het ging in dat arrest om uien die De Klerk door de reinigingsdienst van de gemeente 
Rotterdam (Roteb) had laten gassen ter verdelging van de larven van de uienmot. Door het 
gassen werden de uien waardeloos. Onder de uien bevond zich een partij die eigendom was 
van N.V Noordermeer. Deze had aan De Klerk opdracht dan wel toestemming gegeven 
om de uien te laten gassen. Noordermeer sprak de gemeente aan tot vergoeding van de 
uien. De gemeente verweerde zich met een beroep op afspraken die tussen haar en De 
Klerk over haar aansprakelijkheid voor het gassen zouden zijn gemaakt. De Hoge Raad 
overwoog dat Noordermeer die afspraken 

'al was zij daarbij zelf geen partij, in redelijkheid toch tegen zich zal moeten laten gelden; 
dat zij immers blijkens 's Hofs arrest zonder enige beperking of nadere omschrijving 

aan de Klerk toestemming heeft gegeven haar uien, die in de cellen van de Klerk waren 
opgeslagen, door de Roteb te laten gassen, daarbij aan de Klerk de vrije hand latende bij het 
regelen van de opdracht aan de Roteb, en aldus een situatie in het leven heeft geroepen 
waarin de Gemeente, zo zij alle aansprakelijkheid voor de gevolgen die de gasbehandehng 
voor de uien zou hebben, heeft uitgesloten, er van heeft kunnen uitgaan dat die aansprake-
lijkhcidsbeperking voor alle in de Klerk's cellen opgeslagen en aan de Roteb ter behande
ling gegeven uien zou gelden'. 

Na verwijzing moest de strekking van de afspraken tussen de gemeente en De Klerk 
overigens nog worden onderzocht in verband met de stelling van Noordermeer dat de 
Roteb bij het gassen ondeskundig, onvoorzichtig en roekeloos te werk was gegaan. 

D e t o e s t e m m i n g van N o o r d e r m e e r (E) had in deze zaak be t rekk ing op de opdrach t 

van D e Klerk (T) o m haar u i e n d o o r Ro teb (W) te laten gassen. O m d a t N o o r d e r 

m e e r daarbij D e Klerk de vrije h a n d had gelaten, was zij naar he t oordee l van de 

H o g e Raad veran twoorde l i jk v o o r he t v e r t r o u w e n van Ro teb dat haar aansprakelijk-

he idsbeperk ing v o o r alle d o o r haar b e h a n d e l d e u i e n zou gelden. Toch plaats ik dit 

arrest n ie t in de sleutel van de ve r t rouwensbesche rming , maa r in die van de t o e 

s t emming . O o k wie in de U i e n - z a a k over alle relevante informat ie beschikt , m o e t 

nameli jk tot he t oordeel k o m e n dat N o o r d e r m e e r he t heeft goedgevonden dat D e 

Klerk haar u i en liet gassen op de d o o r de Ro teb b e d o n g e n voorwaarden . Anders 

gezegd: he t v e r t r o u w e n waar de H o g e Raad op doel t is n ie t feitelijk ve r t r ouwen , 

gebaseerd op schijn, maa r no rma t i e f ve r t r ouwen , gebaseerd op de werkel i jkheid. " 

816. HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249 m.nt. G.J. Scholten. 
817. In vergelijkbare zin Zwitser, Rond art. 1376 BW (diss. 1984), p. 146 en, meer in het algemeen, 

Cahen in zijn noot onder HR 9 juni 1990, NJ 1990, 40 (Vojvodina/ECT), ook opgenomen in 
Bezielde materie, p. 157-160, en in Kortsluiting (1965) in: Bezielde materie, p. 21-46. 
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H e t is in s terke m a t e v e r w a n t aan he t v e r t r o u w e n van de ene partij bij een overeen

k o m s t dat de andere partij zich aan die ove reenkoms t zal h o u d e n o m d a t zij daarin 

heeft toeges temd. 

3 8 1 . D e regel van he t U ien -a r r e s t kan z o n d e r bezwaar tot een a lgemene w o r d e n 

verheven. Als T in zijn v e r h o u d i n g to t E bevoegd was o m over diens be lang m e t W 

te con t rac te ren op de wijze waa rop hij dat heeft gedaan, kan de d o o r w e r k i n g van 

cont rac tue le v e r w e e r m i d d e l e n rus ten op het au tonomiebeg inse l en he t ve r t rou 

wensbeginsel , in s a m e n h a n g m e t de gedachte dat m e n niet contra i r m a g hande len , 

dat m e n ande ren nie t op he t verkeerde been m a g zet ten. D e laa ts tgenoemde gedach

te, waarop Schoord i jk de aandacht heeft gevestigd,818 ligt m e d e ten gronds lag aan de 

figuur rechtsverwerking. 8 1 9 Voorts past de d o o r w e r k i n g in dit geval in he t stelsel van 

he t recht . 

De wet verbindt op een aantal plaatsen aan het gegeven dat een partij (T) in haar relatie tot 
een derde (E) bevoegd was over diens belang met haar wederpartij (W) te contracteren, de 
slotsom dat W een of meer verweermiddelen uit of in verband met de aldus gesloten 
overeenkomst aan E kan tegenwerpen. Veelal breidt zij die regel uit tot het geval dat W niet 
aan de bevoegdheid van T behoefde te twijfelen. Daarop zal ik in de volgende paragraaf 
terugkomen. 

Volgens art. 3:291 kan een schuldeiser zijn retentierecht mede inroepen tegen derden 
met een ouder recht op de zaak die in zijn macht is, indien zijn vordering voortspruit uit 
een overeenkomst die de schuldenaar bevoegd was met betrekking tot die zaak aan te gaan, 
of indien hij geen reden had om aan de bevoegdheid van de schuldenaar te twijfelen. De 
regeling van de bijzondere retentierechten van de art. 8:30, 69, 489, 954 en 1131 sluit bij 
art. 3:291 aan.820 

Een bewaarnemer of onderbewaarnemer is jegens een derde die hem buiten overeen
komst aanspreekt tot vergoeding van schade aan de in bewaring gegeven zaak niet verder 
aansprakelijk dan hij zou zijn als wederpartij bij de overeenkomst waarbij de bewaargever 
de zaak in bewaring heeft gegeven. Deze regel is echter niet van toepassing indien de 
bewaarnemer of onderbewaarnemer bij het sluiten van de overeenkomst uit hoofde waar
van hij de zaak ontving, wist of behoorde te weten dat zijn wederpartij jegens degene die 
hem aanspreekt niet bevoegd was de zaak aan hem in bewaring te geven (art. 7:608). 

Het vervoersrecht kent een bijzonder stelsel. De expediteur of de vervoerder die buiten 
overeenkomst wordt aangesproken door een ander dan zijn opdrachtgever, is jegens die 
ander niet verder aansprakelijk dan hij tegenover zijn opdrachtgever zou zijn (zo art. 8:70 
en 364). De wet maakt, anders dan bij het retentierecht en bij de bewaarneming, geen 
uitzondering voor het geval dat de expediteur of vervoerder wist of behoorde te weten dat 
zijn opdrachtgever in diens verhouding tot de belanghebbende niet bevoegd was met hem 
te contracteren. Een dergelijk uitzondering zou zich volgens de toelichting op art. 7:608 

818. Paardesprongen (1988), in: Verspreid werk, p. 545-547; zie ook p. 565. 
819. Daarop wijst Bloembergen in nr. 2 van zijn noot onder HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362 

(Securicor). 
820. Pari Gesch. Boek 8 (1992), p. 511; zo reeds Rb. Amsterdam 8 december 1971 en 14 februari 

1973, NJ 1914, 28; S&S 1974, 6. 
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niet verdragen met de in het vervoersrecht bestaande behoefte aan een zonder haperingen 
verlopend rechtsverkeer.821 Mijns inziens zullen redelijkheid en billijkheid bij overduidelij
ke onbevoegdheid van T nochtans meebrengen dat W zich jegens E niet op haar contractu
ele verweermiddelen kan beroepen. Werkelijke kwade trouw dient het recht niet te be
schermen; voor de zekerheid van het handelsverkeer is dat ook niet nodig. "" 

Nu de doorwerking in de hier besproken gevallen mede steunt op het autonomiebe-
ginsel komt zij niet in strijd met het beginsel van de relativiteit van de contractswer
king dat aan het wettelijk stelsel omtrent de werking van overeenkomsten ten 
grondslag ligt (ik verwijs naar nr. 78). Het is dan ook heersende leer dat W zich in 
een dergelijk geval jegens E op zijn contractuele verweermiddelen kan beroepen. 

382. Over de wenselijke uitkomst van de hier behandelde gevallen mag in de litera
tuur overeenstemming bestaan; de dogmatische grondslag daarvan houdt haar 
verdeeld. 

In hoofdstuk 2 is gebleken dat het gegeven dat T in zijn verhouding tot E be
voegd was over diens belang met E te contracteren, op zichzelf met meebrengt dat E 
partij wordt bij de door T gesloten overeenkomst. Partij wordt E slechts indien aan 
twee voorwaarden is voldaan: 1) E heeft aan T volmacht verleend, of is verantwoor
delijk voor schijn van volmacht; en 2) T heeft in zijn verhouding tot W (mede) in 
naam van E gehandeld. Is aan een van deze voorwaarden niet voldaan, dan is E 
derde. De opvatting van schrijvers die het partijbegrip tot buiten de aldus gestelde 
grenzen wilden uitbreiden - waarvan in de context van de doorwerking van exone-
ratiebedingen Kortmann in zijn dissertatie uit 1977 de belangrijkste is - bleek niet 
aanvaardbaar. De in deze vertegenwoordigingstheorieën voorgestane uitbreiding van 
het partijbegrip is gekunsteld en overbodig - zeker na het verdwijnen van art. 1376 
o u d - B W - en past voorts niet in het rechtssysteem. De Hoge Raad heeft haar boven
dien expliciet verworpen. 

Andere voorgestelde dogmatische grondslagen zijn evenmin aanvaardbaar. Zo 
meent Visser dat het optreden van T jegens W als medeschuld aan E kan worden 

821. Pari Gesch. Boek 7 (1991), p. 406-407. 
822. In vergelijkbare, doch in het licht van de parlementaire geschiedenis te ongenuanceerde, zin 

Zwitser, Een mooi vonnis over derdenwerking (1997), p. 118. 
823. Zo onder anderen Cahen, Kortsluiting (1965) in: Bezielde materie, p. 38-39; Mon. Nieuw BW 

B-57 (1995), nr. 8; Brunner, Het beroep op contractuele exoneratiebedingen, WPNR 5734 
(1985), p. 246; Schoordijk, Paardesprongen (1988), in: Verspreid werk, p. 545-546; Asser-Van der 
Grinten I (De vertegenwoordiging) (1990), nr. 116; Van Beukering-Rosmuller, De expeditie-
overeenkomst (diss. 1992), p. 205; Bakels, Vloeiend verbintenissenrecht, RM Themis 1996, p. 55 
(wellicht beperkt tot lastgeving); zie voorts Verbintenissenrecht, aant. 35-37 en 47 op art. 6:249-
257.Alg. (Rank-Berenschot), met vermelding van lagere rechtspraak, en de in de volgende 
noten genoemde schrijvers. 
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toegerekend omdat T als hulppersoon van E heeft te gelden.824 Ook tegen deze 
opvatting kan men aanvoeren dat zij berust op gekunstelde begripsvorming. 

Zwitser heeft verdedigd dat W krachtens zakenrechtelijke vertegenwoordiging 
van E door T een vorm van heerschappij over de zaak krijgt,825 en Groefsema heeft 
betoogd dat T bevoegd is over het recht op schadevergoeding van E te beschikken 
krachtens de door hem geïntroduceerde figuur van de 'machtiging'.826 Tegen deze 
opvattingen pleit in het bijzonder dat het gewrongen is het aangaan van een exone-
ratieclausule te zien als een afspraak over de heerschappij over een zaak dan wel als 
het beschikken over een recht op schadevergoeding. Voorts kan men met de con
structies die deze schrijvers verdedigen niet verklaren dat een derde soms ook 
andersoortige bedingen, zoals een rechtskeuzebeding, tegen zich zal moeten laten 
gelden. 

De opvatting van Groefsema heeft bovendien, door het toekomstig karakter van de door 
het exoneratiebeding getroffen vordering tot schadevergoeding, tot onbedoeld gevolg dat W 
voor schade die ontstaat tijdens het faillissement van E geen beroep meer op het beding kan 
doen. Dat de beschikking bij voorbaat krachtens machtiging tot gevolg zou hebben dat de 
vordering tot schadevergoeding ook in faillissement geacht zou moeten worden nimmer te 
zijn ontstaan, zoals Groefsema zou kunnen betogen,827 valt bij vergelijking met het gevolg 
van cessie van toekomstige vorderingen828 immers niet in te zien. 

383. Mijns inziens verhullen de hiervoor besproken constructies het redely'kheids-
oordeel dat in wezen aan de aanvaarding van de doorwerking ten grondslag ligt. Als 
E aan T de bevoegdheid toekent over zijn belang met W te contracteren, behoeft hij 
niet alle lasten van de overeenkomst T-W te dragen. W heeft T als wederpartij aan
vaard, en heeft aldus geaccepteerd dat het contractuele risico met T en niet met E is 
verbonden. Terzake van de tegenprestatie kan zij E dan ook slechts onder bijzondere 
omstandigheden (art. 7:421) aanspreken. Dat E de contractuele risicoverdeling in de 
overeenkomst T-W zou kunnen doorkruisen door W buiten overeenkomst aan te 
spreken, is echter niet redelijk. Het gegeven dat E voor die overeenkomst verant
woordelijkheid draagt, staat daaraan in de weg. De vertegenwoordigingstheorieën 
hebben daarop terecht de nadruk gelegd.829 

Bij de huidige stand van de rechtsontwikkeling is het niet meer nodig dit rede-
lijkheidsoordeel met een dogmatische constructie te bedekken. Ook tussen partij en 
derde kunnen redelijkheid en billijkheid rechtsgevolgen in het leven roepen. Daar
om heeft de figuur van de contractueel betrokken derde de beste papieren om de 
gesignaleerde leemte in het dogmatische systeem op te vullen. Zoals ik in hoofd-

824. De werking van contractuele bepalingen (1987). 
825. Rond art. 1376 BW (diss. 1984). 
826. Bevoegd beschikken (diss. 1993), i.h.b. p. 123 e.v. 
827. Vergelijk Bevoegd beschikken (diss. 1993), p. 137. 
828. HR 26 maart 1982, NJ 1982, 615 m.nt. W.M. Kleijn (Sanenngsfonds Visserij/ABN). 
829. Vergelijk S.C.J.J. Kortmann, noot onder HR 20 juni 1986, (Citronas), AAe 1986, p. 775 e.v. 
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s tuk 3 reeds o p m e r k t e , laat zij v o l d o e n d e r u i m t e o m aan overwegingen op he t n i 

veau van de rechtsbeginselen rechtsgevolgen te ve rb inden , terwijl de noodzaak deze 

rechtsgevolgen te verenigen m e t het stelsel van het r ech t v o o r k o m t dat haar i n t ro 

duct ie leidt tot te grote rech t sonzekerhe id . 

Wie tegenwerpt dat de term 'contractueel betrokken derde' geen verklaring van de door
werking inhoudt,830 heeft overigens volkomen gelijk. Men dient echter te beseffen dat dit 
met andere dogmatische termen, zoals 'machtiging' of 'vertegenwoordiging' evenmin het 
geval is.831 Rechtsgevolgen kan men uiteindelijk slechts funderen op het stelsel van het 
recht en van de beginselen die aan het recht ten grondslag liggen. Zo is het de verdienste 
van Groefsema dat hij in zijn proefschrift heeft vastgesteld dat iemand naar Nederlands 
recht in eigen naam kan beschikken over het recht van een ander indien die ander hem 
daartoe de bevoegdheid heeft verleend. De term 'machtiging' die hij in verband daarmee 
aan de bevoegdheidsverlening heeft gegeven,832 voegt aan deze constatering inhoudelijk 
niets toe, doch is slechts een bondige wijze om de plaats van de figuur 'bevoegd beschikken 
over andermans recht' in het rechtssysteem aan te duiden. Bij de term 'contractueel betrok
ken derde' is dat niet anders. 

5.2.3 Doorwerking bij onbevoegdelijke uitbesteding van een derdenbelang 
384. In de voorgaande n u m m e r s ging he t o m gevallen waar in T over een be lang van 

E een o v e r e e n k o m s t sloot m e t W, terwijl hij daartoe in zijn v e r h o u d i n g tot E be 

voegd was. Ind ien de o v e r e e n k o m s t T - W op een zaak van E be t rekk ing heeft, kan T 

echter in staat zijn die ove reenkoms t aan te gaan en de zaak van E aan de prestatie 

van W te o n d e r w e r p e n z o n d e r dat E, of de wet , h e m daartoe de bevoegdhe id heeft 

ver leend. 

Een overeenkomst die op de persoon van E betrekking heeft, zal T wel zonder diens 
goedvinden kunnen sluiten, maar omdat E uiteraard bij de uitvoering van de overeenkomst 
aanwezig moet zijn, zal men E voor zijn betrokkenheid bij deze uitvoering vrijwel altijd 
verantwoordelijk kunnen houden. Is E niet in staat zijn belangen zelf te behartigen en is de 
overeenkomst in zijn belang vereist, bijvoorbeeld omdat zij ziet op een noodzakelijke 
medische behandeling, dan zal de bevoegdheid van T om haar aan te gaan op wettelijke 
vertegenwoordiging of op zaakwaarneming kunnen worden gegrond (vergelijk de art. 7:450 
en 465). 

D e onbevoegdhe id van T kan verschi l lende v o r m e n a a n n e m e n . H e t is mogel i jk dat 

E aan T wel de bevoegdhe id ver leen t o m ten aanzien van zijn zaak een overeen

k o m s t te s lui ten, maa r dat hij daaraan beperk ingen verbindt . Z o zou E bijvoorbeeld 

830. Schoordijk, Paardesprongen (1988), in: Verspreid werk, p. 568. 
831. Cahen, Toedrachtsbepaling van rechtsfeiten (1975); Trojaans schadepaard, WPNR 5497 (1979), 

p. 625 e.v.; Bespreking van Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging) (1987). 
832. Bevoegd beschikken (diss. 1993), p. 23. 
833. Schutte, Derdenwerking in het Europese vermogensrecht (1996), nr. 304, verwerpt de leer van de 

contractueel betrokken derde. Het bezwaar dat in zijn (op normatieve uitleg gelijkende) 
theorie tegen deze leer bestaat, heb ik echter niet kunnen doorgronden. 
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T kunnen toestaan zijn uien te laten gassen, maar zou hij daarbij kunnen zeggen dat 
dit in geen geval door de Roteb mag gebeuren of dat T niet met een volledige beper
king van de aansprakelijkheid van zijn wederpartij akkoord mag gaan. Eveneens is 
het mogelijk dat E wel zijn zaak aan T heeft toevertrouwd, maar dat het T in het 
geheel niet is toegestaan over die zaak te contracteren. Denk aan het geval dat T, 
wanneer E hem verzoekt op zijn vakantiehuisje te passen, aan E vraagt of hij nog iets 
aan het schilderwerk moet laten doen, en dat E daarop antwoordt dat hij dergelijke 
zaken bij zijn terugkeer zelf zal regelen. Tot slot is het mogelijk dat T de zaak van E 
onder zich heeft terwijl E daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt, omdat 
de zaak hem is ontstolen. 

385. Als W, wanneer zij over de zaak van E met T een overeenkomst sluit, weet dat 
T in zijn verhouding tot E niet bevoegd is die overeenkomst aan te gaan, is er geen 
reden om deze overeenkomst jegens E te laten doorwerken. E heeft met de overeen
komst niet ingestemd en W heeft er niet op mogen vertrouwen dat zij haar verweer
middelen jegens E zou kunnen inroepen. Veel moeilijker te beantwoorden is de 
doorwerkingsvraag in het geval dat W met van de onbevoegdheid van T op de 
hoogte was. Het is van belang daarbij te bedenken dat het vertrouwen van W in de 
bevoegdheid van T verschillende vormen kan aannemen: W kan T voor rechtheb
bende houden, maar W kan ook menen dat de rechthebbende aan T de bevoegdheid 
heeft verleend omtrent zijn belang een overeenkomst aan te gaan. 

386. Evenals bij het bevoegdelijk uitbestede derdenbelang, kan het vertrouwen van 
W dat T bevoegd was om over het belang van E te contracteren twee gevolgen 
hebben. Het kan meebrengen dat Wjegens E geen onrechtmatige daad pleegt als zij 
diens belang bij het uitvoeren van haar overeenkomst schade toebrengt. Voorts kan 
het (mede) grondslag zijn voor doorwerking van verweermiddelen uit de overeen
komst T-Wjegens E. 

Vertrouwen leidt tot ontbreken onrechtmatigheid of schuld 

387. De onrechtmatigheid van het handelen van W kan weggenomen worden door 
de omstandigheid dat W erop heeft vertrouwd en mocht vertrouwen dat haar we
derpartij T jegens de rechthebbende bevoegd was haar voor haar handelen toestem
ming te verlenen. 

Ook hier kan het arrest Nicolaos Pateras (zie nr. 378) als voorbeeld dienen. De Hoge Raad 
overwoog daarin immers dat de reder met de gebruikelijke wijze van lossen 'bekend be
hoort te zijn' en dat de stuwadoor 'zo hem niet, vanwege den reder, het tegendeel wordt 
kenbaar gemaakt, mag aannemen (mijn cursivering, EdP), niet alleen dat het de bedoeling is 
van zijn opdrachtgever, dat de lossing op de gebruikelijke wijze verricht zal worden, maar 
ook dat de reder zulks goed vindt'. 



.. .EN DE DOORWERKING VAN CONTRACTUELE VERWEERMIDDELEN 333 

Schijn van t o e s t e m m i n g kan eveneens to t he t o n t b r e k e n van onrech tma t ighe id lei

den ind ien W ervan u i tg ing - en ervan u i t m o c h t gaan - dat haar wederpar t i j T zelf 

de eigenaar was van de be t rokken zaak. Bij een schip zal een dergelijk geval zich niet 

snel v o o r d o e n , maa r bij r oe rende n ie t - regis tergoederen ligt dat anders . W behoeft 

dan m e t de be langen van de werkel i jke eigenaar, die zij niet kende , geen reken ing te 

houden. 8 3 4 

De hier verdedigde opvatting is niet in strijd met de overweging van de Hoge Raad in het 
arrest Gegaste Uien dat het voor de vraag of de gemeente tegenover Noordermeer onrecht
matig had gehandeld onverschillig was of zij wist wie eigenaar van de uien was. 5 In dat 
geval was het handelen van de gemeente namelijk mogelijk ook jegens De Klerk onrecht
matig: volgens de Raad sloot de mededeling van de gemeente niet zonder meer uit dat zij 
voor de schade aansprakelijk was indien deze aan haar schuld (lees: onzorgvuldigheid, EdP) 
zou zijn te wijten. Bij gebreke van toestemming doet de vraag wie eigenaar was voor de 
onrechtmatigheid inderdaad niet terzake, het is dan als het ware de zaak zelf die om zorg
vuldigheid vraagt. 

Wie met aanvaardt dat de in de hoofdtekst genoemde omstandigheden aan de onrecht
matigheid van het handelen van W in de weg staan, bijvoorbeeld omdat hij of zij aanneemt 
dat zaaksbeschadiging ook zonder onzorgvuldigheid onrechtmatig is, zal tot dezelfde 
oplossing komen door te oordelen dat deze omstandigheden schuld (in de zin van verwijt
baarheid) bij W wegnemen. 

N e t als bij he t bevoegdeli jk u i tbes tede derdenbe lang , geldt hierbij evenwel dat de 

ove reenkoms t T - W veelal niet de on rech tma t ighe id van he t hande len van W zal 

w e g n e m e n , maa r slechts W s verp l ich t ing tot he t ve rgoeden van schade zal ui ts lui ten 

of beperken . M e e r prakt ische waarde heeft daa rdoor de kwest ie of he t ve r t rouwen 

van W grondslag kan zijn voor d o o r w e r k i n g van exonera t iebedingen. 

Vertrouwen als grondslag voor doorwerking 

388. H . D r i o n heeft in zijn NJV-preadvies van 1957 m e t een be roep op he t beginsel 

van art. 2014 o u d - B W (thans art. 3:86) geopperd dat de feitelijke m a c h t over een 

zaak kan legi t imeren to t he t aangaan van exonera t iebedingen m e t be t rekk ing tot die 

zaak.837 Aubel heeft zich daarbij aangesloten, zij he t dat hij zijn opvatt ing, zoals 

h iervoor bleek, heeft geplaatst in de sleutel van de r is ico-aanvaarding. 

Ik teken aan dat Drion zijn opvatting klaarblijkelijk ook verdedigde voor het hiervoor 
besproken geval dat T in zijn verhouding tot E bevoegd was om met W te contracteren. N u 

834. Vergelijk HR 27 januari 1984, NJ 1984, 536 m.nt. W.C.L. van der Grinten (De verstekeling). 
835. NJ 1969, p. 617 l.k. voorlaatste alinea. Op deze overweging wees Kortmann, 'Derden'werkii 

(diss. 1977), p. 139. 
836. Zo ook Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 79. 
837. Handelingen NJV1957, p. 254-259, i.h.b. p. 257-259. 
838. En passant (1972), nr. 117 e.v. 
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bevoegdheid beter is dan schijn van bevoegdheid839 en doorwerking, zoals reeds bleek, in 
dat geval op de door E verleende bevoegdheid kan worden gegrond, zie ik, met Aubel,840 

geen reden om in een verklaring van de doorwerking eventueel door E verleende toestem
ming buiten beschouwing te laten. 

Ook andere schrijvers verdedigen dat W in beginsel mag afgaan op de schijn die het 
bezit van de zaak bij T omtrent haar bevoegdheid wekt. Slechts indien W reden zou 
hebben om aan die bevoegdheid te twijfelen, zou zij haar aanspraak op bescherming 

389. Niet omstreden is dat het vertrouwen bij W dat T bevoegd is ten laste van E 
over diens zaak te contracteren in ieder geval bescherming verdient indien het is 
terug te voeren op door toedoen van E gewekte schijn van bevoegdheid (art. 3:61 
lid 2). Zo overwoog de Hoge Raad in het Citronas-arrest, onder verwijzing naar zijn 
uitspraak in de zaak Gegaste Uien, dat men bij de vraag of doorwerking in zeker 
geval gerechtvaardigd is onder meer moet denken aan 

'het op gedragingen van de derde terug te voeren vertrouwen van degene die zich op het 
beding beroept dat hij dit beding zal kunnen inroepen ter zake van hem door zijn weder
partij toevertrouwde goederen' (r.o. 3.4).M2 

Het maakt daarbij mijns inziens geen verschil of T al dan niet in naam van E optrad. 
Ook als T zich door toedoen van E kon presenteren als diens middellijk vertegen
woordiger, moet E niet met voorbijgaan aan de overeenkomst T-W een vordering 
uit onrechtmatige daad jegens W kunnen instellen. In dat geval eist de redelijkheid 
immers evenzeer dat het door E opgewekte vertrouwen voor zijn rekening komt.843 

390. De vertrouwensleer (voorheen: de 2014-theorie) gaat echter verder. Zij komt 
onder het huidige BW neer op het verheffen tot algemene regel van de in de vorige 
paragraaf beschreven bepalingen omtrent onbevoegdheid van de wederpartij bij het 
retentierecht (art. 3:291 lid 2) en de bewaarneming (art. 7:608). W wordt in deze 
leer beschermd indien zij met T over de zaak van E contracteert, tenzij zij reden had 
om ondanks de feitelijke macht van T over de zaak aan diens bevoegdheid te twijfe
len. 

839. G.J. Scholten in 'Portret van prof.mr. G.J. Scholten', WPNR 6038-6039 (1992), aldaar p. 182. 
840. En passant (\972), nr.138. 

841. Schoordijk, Paardesprongen (1988), in: Verspreid werk, p. 546-548 en Asser-Van der Grinten I 
(De vertegenwoordiging) (1990), nr. 113 e.v. 

842. HR 20juni 1986, NJ 1987, 35 m.nt. W.C.L. van der Grinten. 
843. Zo ook Schoordijk, Paardesprongen (1988), in: Verspreid werk, p. 546-547. 
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Schoordijk heeft in dit verband voorts gewezen op art. 1:92. Deze bepaling beschermt de 
derde die te goeder trouw afgaat op de bestuursbevoegdheid van de echtgenoot die een 
roerende zaak onder zich heeft die geen registergoed of een recht aan toonder is. 

D e leer schrapt a ldus he t toedoenvere is te . I n een iets m i n d e r vergaande variant rekt 

zij dit vereiste to t he t ui terste op , en we l in deze zin, dat voor t o e d o e n volstaat dat E 

er op enigerlei wijze veran twoorde l i jk voor is dat T over zijn zaak kan besch ikken . 

Al leen bij onvri jwil l ig bezitsverlies kan E dan aan de ove reenkoms t T - W voorb i j -
845 

gaan. 

3 9 1 . H e t is evenwel de vraag o f m e n de bepal ingen waarop de ve r t rouwens lee r is 

gegrond niet veeleer m o e t b e s c h o u w e n als u i t zonde r ingen dan als verschi jningsvor

m e n van een regel. D e par lementa i re s tukken w a a r s c h u w e n namel i jk tegen het 

s impe lweg u i tb re iden van de wettel i jke bepal ingen die d e r d e n w e r k m g toestaan tot 

n ie t in de w e t geregelde gevallen: 

'Tenslotte meent de ondergetekende [de minister van Justitie] er in verband met de onder
havige materie nog op te moeten wijzen dat bij de vraag of in bepaalde gevallen een zekere 
werking van een overeenkomst jegens een derde ook zonder uitdrukkelijke bepaling dient 
te worden aanvaard, soms aansluiting zal kunnen worden gezocht bij voorschriften die voor 
vergelijkbare gevallen wèl uitdrukkelijk een zodanige werking in het leven roepen. Men zal 
in dit verband echter evenzeer hebben te letten op bepalingen die juist aan een overeen
komst werking tegen bepaalde derden ontzeggen behoudens hun medewerking of toestem
ming. Als voorbeeld kunnen worden genoemd de artikelen [6:155-159] betreffende 
schuld- en contractsoverneming. Ook zijn in dit verband de grenzen van belang die in titel 
3.3 worden getrokken met betrekking tot de mogelijkheid om als vertegenwoordiger een 
ander aan overeenkomsten en andere rechtshandelingen te binden. Men hoede zich er 
derhalve voor om te snel tot werking van een overeenkomst jegens een derde te besluiten, 
met name in die gevallen dat die werking in strijd zou komen met het stelsel dat op dit 
punt uit deze en andere bepalingen van het nieuwe wetboek is af te leiden.' 

D e z e w a a r s c h u w i n g heeft de H o g e Raad, zoals h ie rvoor al bleek, in he t C i t r o n a s -

arrest tot de zijne gemaakt . We d i enen derha lve na te gaan o f de ve r t rouwens lee r 

zich m e t he t stelsel van he t recht verdraagt . 

392. E e n belangri jk a r g u m e n t t egen de ve r t rouwens lee r lijkt dat he t N e d e r l a n d s e 

recht in he t a lgemeen geen b e s c h e r m i n g ver leent aan i e m a n d die een contractueel 

recht m e t be t rekk ing to t een zaak verwerft k rach tens een ove reenkoms t m e t een 

wederpar t i j die hij ten on rech te v o o r r e c h t h e b b e n d e op die zaak h o u d t . 

844. Schoordijk, Paardesprongen (1988) in: Verspreid werk, p. 552. 
845. Vergelijk Kortmann, 'Derden'werking (diss. 1977), p. 97. De beschreven opvatting verdedigt 

Van Beukering-Rosmuller, De expeditie-overeenkomst (diss. 1992), p. 202. 

846. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 918 (MvA II). 
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Wie een fiets huurt van een ander dan de eigenaar, terwijl hij deze te goeder trouw voor 
eigenaar houdt, zal, indien de eigenaar de fiets revindiceert, afgifte van de fiets niet met een 
beroep op zijn huurrecht mogen weigeren. Art. 3:86 is op een dergelijk geval niet van 
toepassing, evenmin als voorheen art. 2014 oud-BW. 

In de literatuur is wel voorgesteld het zakenrechtelijke vertrouwensbeginsel, zoals 
neergelegd in de art. 2014 oud-BW en 3:86, uit te breiden tot personen die van een 
onbevoegde (contractueel) houderschap verkrijgen.847 Deze opvatting is echter nim
mer de heersende geworden en zij is in het nieuwe wetboek niet aanvaard. 

Als dogmatisch bezwaar kan men ten vervolge hierop tegen de leer aanvoeren 
dat zij de aard van het persoonlijk recht miskent. Een persoonlijk recht geeft geen 
aanspraak op een goed, maar een aanspraak jegens de persoon van de wederpartij. 
Als die de verschuldigde prestatie niet kan verschaffen, bijvoorbeeld omdat hij een 
zaak heeft verhuurd waarop hij geen rechthebbende is, doet dat aan het contractuele 
recht niet af Dat is anders bij de verkrijging van een beschikkmgsonbevoegde: als de 
verkrijger niet wordt beschermd tegen onbevoegdheid van de vervreemder, staat hij 
zakenrechtelijk met lege handen. Dit bezwaar heeft ook een praktische zijde: terwijl 
verkrijger en vervreemder na de eigendomsoverdracht in beginsel van elkaar afzijn, 
blijven partijen bij een contractuele verbintenis, zoals huurder en verhuurder, gedu
rende het bestaan van het recht daaruit ook feitelijk aan elkaar verbonden. Anders 
gezegd: het vertrouwen in de persoon van de wederpartij heeft in de contractuele 
context veel meer gewicht dan in de zakenrechtelijke.848 Dit verklaart mede waarom 
het verkeersbelang - dat in kwesties van vertrouwensbescherming uiteindelijk de 
doorslag geeft - wel bescherming eist van degene die verkrijgt van een beschikkmgs
onbevoegde, maar niet van degene die aan een overeenkomst met een onbevoegde 
een contractueel recht ontleent.849 

393. Het voorgaande betekent dat iemand die een contractueel gebruiksrecht ten 
aanzien van een zaak bedingt van iemand die niet bevoegd was over die zaak te 
contracteren, dat gebruiksrecht in het algemeen met aan de rechthebbende op die 
zaak kan tegenwerpen, tenzij er sprake is van door de rechthebbende opgewekte 
schijn van bevoegdheid. 

847. Zo Schoordijk, Vermogensrecht in het algemeen (1986), p. 289 en voorts in het bijzonder Pitlo, 
Evolutie (2e druk, 1972), p. 68-70 en Eggens, Het jongste arrest van den H.R. in zake art. 2014 
(1926) en De retentor en art. 2014 B.W. (1934). Voor een overzicht van de oudere literatuur 
verwijs ïknaar A.F. Salomons, 2014-1950 (diss. 1997), p. 316-320. 

848. Daarop wees Cahen, Trojaans schadepaard, WPNR 5498 (1979), p. 644 e.v. 
849. Zo reeds Suijling, Zakenrecht (1940), p. 329 en Kisch, Zakelijke en persoonlijke rechten (diss. 

1932), p. 306 e.v. Zie hierover, en over de wonderlijke economische theorie die Kisch aan zijn 
opvatting ten grondslag legde, Salomons, 2014-1950 (diss. 1997), p. 305 e.v., i.h.b. p. 319-320. 
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De belangrijke rol van contractuele gebruiksrechten (vooral leaserechten) in het econo
misch verkeer, zou kunnen leiden tot een wijziging van hetgeen het verkeersbelang op dit 
punt eist. Het voert te ver daarop hier in te gaan. 

Een voor de praktijk belangrijke uitzondering op de in de tekst vermelde regel is 
an. 7A: 1623k, dat de onderhuurder van een zelfstandige woning beschermt bij het einde 
van de hoofdhuurovereenkomst. De voortzetting van de huurovereenkomst is niet afhan
kelijk van de goede trouw van de onderhuurder, al bestaat bij diens kwade trouw wel de 
mogelijkheid van opzegging. De Hoge Raad heeft erop gewezen dat de verhuurder door 
toepassing van art. 7A:1623k niet in een wezenlijk andere positie geraakt. Hij heeft de 
bepaling mede op die grond niet analoog willen toepassen ten gunste van de huurder van 
een huurkoper, in een geval dat de huurkoopovereenkomst werd ontbonden. b Een 
verschijningsvorm van een algemene '3:86-achtige' regel is art. 7A:1623k dus niet. 

Daarmee lijkt het lot van de vertrouwensleer bezegeld: de last een exoneratiebeding 
of een ander verweermiddel tegen zich te laten gelden, is immers ook verbintenis-
rechtelijk van aard. 

394. Toch meen ik dat de vertrouwensleer met het stelsel van het recht verenigbaar 
is. Doorslaggevend is daarbij mijns inziens dat het in de hier besproken gevallen niet 
gaat om een verwachting van W ten aanzien van een positief belang, te weten dat hij 
een prestatie zal verwerven, maar om een verwachting ten aanzien van een negatief 
belang, te weten dat hij niet in een nadeliger positie zal komen te verkeren indien T 
onbevoegd blijkt over de betrokken zaak te contracteren. Het verkeersbelang eist dat 
dit negatieve belang wordt beschermd. 

Ik acht verdedigbaar dat men reeds met behulp van het retentierecht tot de gewenste 
oplossing zou kunnen komen. Stel dat W van T de fiets van E huurt, terwijl T niet bevoegd 
is deze overeenkomst aan te gaan. Tenzij T door toedoen van E de schijn heeft kunnen 
wekken bevoegd te zijn, kan W met van E verlangen dat deze de huurovereenkomst respec
teert en haar de fiets laat gebruiken. W kan haar met het feitelijk bezit van de fiets verbon
den negatieve belang mijns inziens langs indirecte weg tegen E beschermen. Als W aan T 
(een deel van) de huurprijs vooruit heeft betaald, kan zij, wanneer aan de uitvoeringvan de 
huurovereenkomst door het ingrijpen van E voortijdig een einde komt, in haar (post-)con-
tractuele verhouding tot T afgifte van de fiets weigeren totdat T haar het vooruitbetaalde 
heeft terugbetaald. Hetzelfde geldt als zij jegens T aanspraak kan maken op vergoeding van 
door haar als gevolg van het eindigen van het gebruik geleden bijkomende schade (art. 6:52 
e.V., 6:262 e.v. en 3:290 e.v). Dit retentierecht kan zij ook tegenwerpen aan E, mits zij geen 
reden had om te twijfelen aan de bevoegdheid van T om de huurovereenkomst aan te gaan 
(art. 291 lid 2). De bedoelde vorderingen van W spruiten immers uit haar overeenkomst 
met T voort, al strekken zij niet tot nakoming daarvan.832 Indien men zou willen aannemen 
dat ook 'ontbindingsschade' (art. 6:277) voortspruit uit de ontbonden overeenkomst (in de 

850. HR 4 december 1981, NJ 1982, 401 m.nt. P.A. Stein (Durak/Verzicht). 
851. Brunner, Het beroep op contractuele exoneratiebedingen, WPNR 5733 (1985), p. 232, heeft 

er met recht op gewezen dat het er uiteindelijk om gaat hoeveel bescherming men wil. 
852. Dit volgt mijns inziens uit Pari. Gesch. Boek 3 (1981), p. 884-885. 
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zin van art. 3:291 lid 2), dan kan W op de geschetste wijze zelfs het positief contractsbelang 
jegens E geldend maken.853 Ik meen vooralsnog dat zodanige bescherming van een per
soonlijk recht de balans te ver in de richting van W zou laten doorslaan. 

Als iemand ter uitvoeringvan een overeenkomst een zaak onder zich neemt, terwijl 
hij zijn wederpartij voor bevoegd mocht houden om deze overeenkomst aan te gaan, 
past het in het wettelijk stelsel hem ook bescherming te verlenen tegen een derde 
met een recht op die zaak waar het gaat om de doorwerking van contractuele ver
weermiddelen. De hiervoor (nr. 381) besproken regeling van de doorwerking bij 
bewaarneming (art. 7:608) kan men in dit opzicht als verschijningsvorm van een 
algemene regel zien. Daarbij is van belang dat met valt in te zien waarom het argu
ment dat in de parlementaire geschiedenis voor art. 7:608 is aangevoerd, te weten: 

'dat van een professionele bewaarnemer in de regel niet gevergd kan worden dat hij de 
bevoegdheid van zijn wederpartij tot inbewaargevmg zonder bijzondere aanleiding onder
zoekt',854 

met ook zou gelden voor andere vormen van professionele dienstverlening. De ratio 
die aan dat argument ten grondslag ligt - onderzoek kost tijd en geld - zal immers in 
de regel ook voor die andere vormen van dienstverlening opgaan. Het is in het 
sociaal-economisch verkeer simpelweg efficiënter dat E en T een regeling treffen 
omtrent de voorwaarden waarop T met W mag contracteren (en omtrent de aan
sprakelijkheid van T indien deze zijn bevoegdheden te buiten gaat) dan dat W zich 
omtrent die voorwaarden om T heen met E moet verstaan. 

Via een ingewikkelde constructie met vrijwaringsverplichtingen zou de doorwerking van 
verweermiddelen met behulp van het retentierecht ook indirect tegen een derde-rechtheb
bende verzekerd kunnen worden. Nu ik de voorkeur geef aan de directe weg, ga ik daarop 
niet nader in. 

Opmerking verdient dat de grondslag van de bescherming van W meebrengt dat een 
beroep op haar verweermiddelen haar jegens E niet toekomt voorzover het werkzaamheden 
betreft die zij heeft verricht nadat zij van de bezwaren van E tegen haar overeenkomst met 
T kennis kreeg. Ik verwijs naar hetgeen ik in hoofdstuk 1 heb opgemerkt over het belang 
van eenfait accompli bij buitencontractuele vertrouwensbescherming. 

Voor het aanvaarden van de geschetste algemene regel pleit ook dat het daarmee 
voor het oplossen van de doorwerkingsvraag niet meer uitmaakt of de overeenkomst 
T-W de onrechtmatigheid van het handelen van W wegneemt dan wel of zij alleen 
de gevolgen van het onrechtmatig handelen van W uitsluit of beperkt. Wij zagen 

853. Zie nader Fesevur, Retentierecht (handelseditie diss. 1988), p. 75 e.V., i.h.b. p. 87-88; Aarts, Het 
retentierecht (diss. 1990), p. 102, onder verwijzing naar HR 14 februari 1929, NJ 1929, p. 1336 
(Oterman/Enna); en Fesevur, Mon. Nieuw BWB-13 (1992), nr. 15. 

854. Pari. Gesch. Boek 7 (1991), p. 407. 
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reeds (onde r m e e r in § 4) dat dit ondersche id in de praktijk niet altijd eenvoud ig is 

te maken . 

Ik sluit mij dus aan bij de schrijvers die m e n e n dat he t ve r t rouwensbeg inse l in 

de h ier behande lde gevallen boven he t au tonomiebeg inse l m o e t prevaleren. 

Daarbij teken ik aan dat deze opvatting waarschijnlijk niet die van de Hoge Raad is. De 
Raad lijkt in zijn standaardarrest Citronas855 stevig vast te houden aan het toedoenvereiste. 
We moeten ervan uitgaan dat dit vereiste reële betekenis heeft, want anders zou de Raad het 
evengoed hebben kunnen schrappen. Het enkele feit dat E zijn zaak uit handen heeft 
gegeven, lijkt dus onvoldoende toedoen op te leveren. Wie aanspraak maakt op vertrou-
wensbescherming, zal andere toedoenelementen bij zijn wederpartij moeten aanwijzen. 
Niet uit te sluiten valt dat de Hoge Raad onder invloed van het nieuwe BW van opvatting 
zal veranderen. Zijn uitspraken onder het oude recht - waarin de Raad vanzelfsprekend 
met het komende recht rekening kon houden - wijzen er evenwel niet op dat die verande
ring op til is. 

395. D e vraag waar he t in de h ier verdedigde opvat t ing ui teindel i jk op aankomt , is of 

W m o e s t betwijfelen of T bevoegd was op de o v e r e e n g e k o m e n v o o r w a a r d e n m e t 

haar te cont rac teren . Als, b e h o u d e n s de oms tand ighe id dat T de zaak o n d e r zich 

heeft, iedere aanwijzing d a a r o m t r e n t ontbreekt , zal W van he t bestaan van deze 

bevoegdheid m o g e n - wan t : we l m o e t e n - uitgaan.8 5 6 M e n kan daarbij n ie t zeggen 

dat W in dat geval T v o o r r e c h t h e b b e n d e m a g h o u d e n . Daa rvoor is in he t maa t 

schappelijk verkeer te gebruikeli jk dat een ander dan de r e c h t h e b b e n d e een zaak 

o n d e r zich heeft. H e t enkele feit dat T over de zaak cont rac teer t h o u d t o o k geen 

e igendomspre t en t i e m.857 M e n kan echter in he t a lgemeen niet ver langen dat W in 

een casus als deze naar de bevoegdheid van T informeer t . 

Mijns inziens dient W ook beschermd te worden indien de betrokken zaak E is ontstolen. 
De reden waarom art. 3:86 de derde-verkrijger van een gestolen zaak in de regel geen 
bescherming verleent - het bevorderen van helingbestrijding838 - is bij de doorwerking 
immers niet van belang.8'9 GJ . Scholten heeft betoogd dat W minder beschermwaardig is 
dan een verkrijger, omdat de contractuele verweermiddelen die doorwerken een afwijking 
van regelend recht inhouden.860 Daartegen heeft Aubel evenwel terecht aangevoerd dat W 
bescherming verdient omdat zij zich mede in vertrouwen op deze verweermiddelen heeft 
verbonden tot het verrichten van haar prestatie. 

855. HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35 m.nt. W.C.L. van der Grinten. 
856. Schoordijk, Paardesprongen (1988) in: Verspreid werk, p. 551-552. 
857. Cahen, Trojaans schadepaard, WPNR 5498 (1979), p. 644 e.v. 
858. Pari Gesch. Boek 3 (1990), p. 1216 e.v. 
859. In deze zin ook Schoordijk, Paardesprongen (1988) in: Verspreid werk, p. 547-548; in andere 

zin Kortmann, 'Derden'werking (diss. 1977), p. 97. 
860. Noot onder HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249 (Gegaste uien), nr. 1 slot. 
861. Enpassant (1972), nr. 136 e.v. 
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In de regel zal W evenwel kunnen beschikken over nadere aanwijzingen omtrent de 
bevoegdheid van T. Relevante omstandigheden zijn bijvoorbeeld de aard van de 
zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft, de hoedanigheid waarin T, voor W 
kenbaar, handelt en aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden.862' 

Zo zal een vrachtwagenchauffeur die goederen vervoert naar de kade waar ze in een schip 
zullen worden geladen, niet bevoegd zijn over die goederen overeenkomsten aan te gaan 
met degene die voor de gang van zaken op het haventerrein verantwoordelijk is. Passeert de 
chauffeur een bord dat iedere aansprakelijkheid voor schade ontstaan op het haventerrein 
uitsluit, dan kan zijn aanvaarding van die exoneratie, zo die in het passeren besloten zou 
liggen, met aan de ladingbelanghebbende worden toegerekend.863 Een bord waarop voor
waarden staan, kan onder omstandigheden wel tot doorwerking leiden indien het wordt 
gezien door iemand aan wie de belanghebbende de vrije hand heeft gelaten.864 

In de lagere rechtspraak zijn er in dit verband veel uitspraken over schade die aan 
schepen wordt toegebracht door opdrachtnemers van ladingbelanghebbenden of bevrach
ters. Zo overwoog de rechtbank te Rotterdam dat de eigenaar van een schip niet gebonden 
is aan de voorwaarden van een stuwadoor die in opdracht van de ladingbelanghebbende op 
het schip werkzaam was. Daaraan deed volgens de rechtbank niet af dat de eigenaar kon 
weten dat stuwadoors deze voorwaarden plegen te hanteren865 Mijns inziens zou die 
omstandigheid, in combinatie met het gegeven dat de eigenaar kon weten dat de gebruiker 
van het schip stuwadoors zou inschakelen, wel degelijk kunnen leiden tot de slotsom dat de 
ladingbelanghebbende of de bevrachter in dit opzicht de eigenaar kon binden.866 In het 
navolgende zal, bij de doorwerking ten gunste van hulppersonen, deze kwestie nog uitge
breid aan de orde komen. Een contra-indicatie voor doorwerking is bij de hier behandelde 
casus overigens dat de werking van het exoneratiebeding jegens de eigenaar eenvoudig te 
verzekeren is via een (voor de schipper kenbaar) bord of direct met de schipper.867 

Indien W op de hoogte was van de context waarin E de zaak aan T ter beschikking 
stelde, kan men voor het beantwoorden van de vraag of zij van de bevoegdheid van 
T mocht uitgaan dezelfde uitlegregels hanteren als bij het beantwoorden van de 
vraag óf T in zijn verhouding tot E tot contracteren bevoegd was. In zoverre behoeft 
men tussen gevallen van bevoegdheid en van onbevoegdheid in de praktijk geen 

862. Vergelijk de opmerkingen over het retentierecht in Pari. Gesch. Boek 3 (1981) p 885 
863. Rb. Rotterdam 22juni 1990, S&S 1991, 100 (Scandie Wasa). 
864. Hof Amsterdam 14 december 1995, S&S 1997, 77 (Croix et Maison) 
865. Rb. Rotterdam 11 januari 1972, S&S 1972, 40 (Calli). In dezelfde zin Rb. 's-Hertogenbosch 

25 september 1987, S&S 1989, 40 (Frama); Rb. Rotterdam 13 oktober 1989 S&S 1990 26 
(Helena Boll); Rb. Rotterdam 13 oktober 1989, S&S 1990, 27 (Anjo); Hof's-Gravenhagè 17 
december 1991, S&S 1992, 64 (Puffy). Zo ook, voor wederpartijen van bevrachters- Rb 
Rotterdam 3 augustus 1984, S&S 1985, 8 (Gefo Köln) en Rb. Rotterdam 15 oktober 1993 
S&S 1994, 80 (Harefield). 

866. Zo Rb. Rotterdam 23 september 1983, S&S 1984, 76 (Hardi); Ktr. Rotterdam lójuli 1985 30 
december 1985 en 2 mei 1986, S&S 1988, 45 (Meeuw); Rb. Rotterdam 27 november 1987, 
S&S 1988, 78 (Andres Mariner) en Hof's-Gravenhage 6jum 1989, S&S 1989, 122 (Lutin) 

867. Zie voor dat argument Rb. Amsterdam 9 december 1987, S&S 1988 80 (La Pampa)- Rb 
Rotterdam 17 juli 1987, S&S 1988, 84 (Lutin) 



...EN DE DOORWERKING VAN CONTRACTUELE VERWEERMIDDELEN 341 

onderscheid te maken. Wijkt de bevoegdheid van T, als gevolg van een afspraak met 
E of in verband met bijzondere omstandigheden van het geval, af van hetgeen 
gebruikelijk is, dan zal E dat slechts aan W kunnen tegenwerpen indien W van deze 
afspraak of die omstandigheden op de hoogte was of behoorde te zijn. Bij onduide
lijkheid over de bevoegdheid van T zal op W terzake een onderzoeksplicht rusten. 

Voor de duidelijkheid teken ik aan dat het in deze paragraaf gaat om een zelfstandige 
overeenkomst T-W In de volgende paragraaf bespreek ik wat geldt indien deze overeen
komst deel uitmaakt van een complex van overeenkomsten. 

Of de redelijkheid van de verweermiddelen in de overeenkomst T-W, al dan niet via de 
eis van goede trouw bij W, op de doorwerking van invloed is, bezie ik hierna in nr. 425 e.v. 

5.3 Onzelfstandige overeenkomsten 

5.3.1 Inleiding 
396. In de vorige paragraaf besprak ik de doorwerking van contractuele verweermid
delen in gevallen waarin iemand, al dan niet bevoegdelijk, over een bestaand en 
absoluut beschermd belang van een ander een zelfstandige overeenkomst sloot. In 
deze paragraaf bezie ik gevallen waarin de overeenkomst die over het belang van een 
derde wordt gesloten geen zelfstandig karakter draagt, doordat zij deel uitmaakt van 
een samenstel van overeenkomsten dat op dit belang betrekking heeft. Dat doet zich 
voor als een contractspartij (C) bij het verrichten van haar prestatie met betrekking 
tot het belang van haar wederpartij (E) gebruikt maakt van de diensten van onderge
schikten of van hulppersonen (H). De vraag rijst dan of en, zo ja, op welke wijze, 
deze ondergeschikten en hulppersonen zich tegen een vordering van de belangheb
bende kunnen verweren als zij het aan hun werkgever of opdrachtgever toever
trouwde belang schaden bij het verrichten van hun werkzaamheden. 

Deze gevallen verdienen afzonderlijke behandeling, omdat hun structuur ele
menten bevat waarin reeds een deel van het antwoord op de doorwerkingsvraag ligt 
besloten. Als E zijn belang op zekere voorwaarden in handen van C stelt, opdat C 
een prestatie met betrekking tot dit belang kan verrichten, is gegeven dat E met deze 
voorwaarden heeft ingestemd. Dit gegeven kan in verband met het autonomiebegin-
sel bijdragen tot het oordeel dat ook H jegens E een beroep op deze voorwaarden 
toekomt. Anderzijds weet H in dergelijke gevallen op welke voorwaarden E zijn 
belang in handen van C heeft gesteld - althans: kan H dit gemakkelijk te weten 
komen. Dit gegeven bepaalt het vertrouwen van H: H mag er met op rekenen dat 
hij E andere - krachtiger - verweermiddelen kan tegenwerpen. 

Overigens kunnen dergelijke gevallen gecompliceerd worden doordat ze sa
mengaan met een van de in de vorige paragraaf behandelde gevallen. Zo kan het zijn 
dat niet de rechthebbende E, maar de huurder of dief T een zaak ter reparatie aan C 
overhandigt. Als C het reparatiewerk deels overlaat aan H, is het antwoord op de 
vraag of H zich jegens E op contractuele verweermiddelen kan beroepen mede 
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afhankelijk van het antwoord op de vraag of de overeenkomst T-C doorwerkt tegen 
E. 

Ik bespreek hierna achtereenvolgens de positie van ondergeschikten en die van 
hulppersonen. 

Buiten beschouwing laat ik in het navolgende de mogelijkheid dat het handelen van de 
ondergeschikte of hulppersoon (H) jegens de belanghebbende (E) niet onrechtmatig is, 
hetzij doordat E via C toestemming heeft gegeven voor het toebrengen van schade, hetzij 
doordat H ervan mocht uitgaan dat E die toestemming verleend had. Daarvoor geldt 
hetgeen ik hiervoor over het ontbreken van onrechtmatigheid (dan wel schuld) heb opge
merkt. 

5.3.2 D e positie van ondergeschikten 
397. Een partij bij een overeenkomst kan trachten de aansprakelijkheidsbeperkingen 
in haar overeenkomst te omzeilen door in plaats van haar wederpartij een werkne
mer van die wederpartij aan te spreken. Doordat deze werknemer, behoudens 
wanneer er bij hem sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, voor het door 
hem betaalde regres zal kunnen nemen op de werkgever (art. 6:170 lid 3 en 7:661), 
komt de schade dan toch ten laste van deze laatste - naar huidige spelling heet dit 
een 'paardensprong'. 

Het wettelijk stelsel 
398. De wet verhindert de paardensprong in art. 6:257. Als een contractspartij door 
haar wederpartij wordt aangesproken terzake van een gedraging van een haar onder
geschikte, en zij tegen deze vordering aan de overeenkomst een verweermiddel kan 
ontlenen, kan de ondergeschikte, indien de wederpartij hem op grond van die 
gedraging aanspreekt, dit verweermiddel eveneens inroepen, als ware hijzelf bij de 
overeenkomst partij, aldus deze bepaling. 

De woorden 'als ware hijzelf... partij' hebben tot gevolg dat de ondergeschikte in beginsel 
geen beroep op het beding toekomt indien hij schade door zijn opzet of daarmee gelijk te 
stellen grove schuld heeft veroorzaakt.86 

Art. 6:257 ziet niet op het geval dat een partij bij een overeenkomst zich jegens een 
ander dan haar wederpartij, zoals de derde-eigenaar van de zaak die het onderwerp 
van de overeenkomst is, op een contractueel verweermiddel kan beroepen. De 
werknemer kan dus niet krachtens deze bepaling profiteren van doorwerking van 
contractuele bedingen ten gunste van de werkgever. Analoge toepassing ervan ligt in 
zulke gevallen voor de hand.869 

868. Asser-Hartkamp 4-1 (1996), nr. 342. 
869. Zo ook Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 436 slot, met verdere verwijzingen. 
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Boek 8 gaat in dit opzicht verder. De ondergeschikte van een expediteur is, indien 
hij schade heeft veroorzaakt in de werkzaamheden waartoe hij werd gebruikt, vol
gens art. 8:72 jegens derden niet verder aansprakelijk dan zijn werkgever. En volgens 
art. 8:365 kan de ondergeschikte van een partij bij een exploitatie-overeenkomst zich 
beroepen op de verweermiddelen die deze partij kan ontlenen aan de regeling van de 
aansprakelijkheid in exploitatieketens (zie hierna nr. 406 e.V.). Als gevolg van deze 
bepalingen profiteert de werknemer van eventuele wettelijke doorwerking ten 
gunste van zijn werkgever. 

De wetgever heeft met deze bepalingen willen voorkomen dat een contractuele 
regeling van de aansprakelijkheid op de hiervoor geschetste wijze zou kunnen 
worden doorkruist. Ook heeft hij de, in het economisch maatschappelijk verkeer 
veelal zwakkere, werknemers willen beschermen tegen het risico dat zij - wegens 
insolventie van hun werkgever - met de schade blijven zitten, mede omdat niet voor 
de hand ligt dat zij zich tegen dit risico zullen verzekeren. 

399. De doorwerking van verweermiddelen ten gunste van ondergeschikten kan 
men in veel gevallen baseren op de autonomie van de opdrachtgever (E). Als E in 
zijn contract met werkgever (C) instemt met contractuele verweermiddelen, ligt het 
voor de hand aan te nemen dat deze mede ter bescherming van de ondergeschikten 
van C zullen strekken, al was het maar omdat E anders via (het regres van) deze 
ondergeschikten aan C de bescherming van de verweermiddelen zou kunnen ont
nemen. Bovendien verdienen de ondergeschikten bescherming in verband met hun 
zwakke positie. Doorwerking zal op dezelfde gronden in de regel kunnen steunen 
op de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid. 

Het Duitse recht baseert de doorwerking ten gunste van ondergeschikten op de figuur van 
het Vertrag mit Schutzwirkungfür Dritte. Op grond van de redelijkheid beschermt het contract 
tussen opdrachtgever en werkgever mede de ondergeschikten. Zie over deze figuur verder 
hoofdstuk 6 (nr. 294). 

Wanneer men het fundament van de doorwerking ten gunste van ondergeschikten 
ziet in de (hypothetische) partij wil of de aanvullende werking van redelijkheid en 
billijkheid, kunnen partijen overeenkomen bescherming aan de ondergeschikten te 
onthouden. Niet altijd zal art. 3:36 meebrengen de ondergeschikten desondanks op 
bescherming mogen vertrouwen. De wettelijke regeling van art. 6:257 (j° art. 6:250) 
staat evenwel aan afwijking door partijen in de weg. Dat betekent dat men de door
werking ten gunste van ondergeschikten uiteindelijk niet op de autonomie van 
partijen of op het vertrouwen van de ondergeschikten kan baseren. Dwingende 
overwegingen van redelijkheid dicteren haar, ook in gevallen waarin partijen haar 

870. Zie Van Klinken, Ars Equorum, Paardesprongen naar Boek 6 BW (1993). 
871. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 917, 964-965; Pari Gesch. Boek 6 (1990), p. 1825. 
872. Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 434 e.v. 
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niet zouden willen aanvaarden en waarin ondergeschikten er niet op zouden mogen 
rekenen. 

Uitbreiding fan de bescherming 

400. Ik wil ervoor pleiten de bescherming van werknemers verder uit te breiden, 
door hun aansprakelijkheid jegens wederpartijen en derden terzake van fouten in 
het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden in het algemeen uit te 
sluiten.873 Het nadeel van de huidige wettelijke regeling is dat de werknemer voor 
zijn bescherming afhankelijk is van de contractuele vaardigheden van zijn werkge
ver. Zo zal, als de werkgever zijn exoneratiebedmgen heeft opgenomen in algemene 
voorwaarden, en hij verzuimt ervoor te zorgen dat deze naar de art. 6:232 e.v. on
aantastbaar op de transactie toepasselijk zijn, de werknemer jegens de wederpartij 
met lege handen kunnen komen te staan. De werknemer is ook weerloos indien de 
werkgever in het geheel geen exoneratie heeft bedongen of indien de wederpartij de 
bedongen exoneratie op inhoudelijke gronden vernietigt. Sluit het exoneratiebeding 
met de gehele aansprakelijkheid uit, dan blijft de werknemer aansprakelijk voor 
hetgeen niet is uitgesloten. 

Mijns inziens kan men niet volhouden dat het in dergelijke gevallen redelijk is 
de werknemer aansprakelijk te houden, omdat hij jegens de wederpartij onrechtma
tig heeft gehandeld en zij haar rechten terzake met - althans niet onaantastbaar -
geheel heeft prijsgegeven. Het gaat in de hier behandelde gevallen om schade die 
ontstaat bij de uitvoering van een overeenkomst. De wederpartij zal er in de regel 
met op rekenen dat hij schade die in de uitvoering ontstaat op ondergeschikten van 
de werkgever zal kunnen verhalen. Wat dat betreft treden werkgever en werknemers 
voor haar als eenheid naar buiten. Er is dan geen goede grond om, wanneer de 
werkgever insolvent is en een van de werknemers verhaal blijkt te bieden - een 
omstandigheid waarop de wederpartij evenmin mag rekenen - de wederpartij de 
buitenkans van dit verhaal te gunnen en de werknemer met een oninbare regresvor-
dering op zijn werkgever te laten zitten.874 

De wetgever heeft dit vraagstuk onder ogen gezien, maar heeft de immuniteit 
van de werknemer in de bedoelde gevallen niet willen aanvaarden. Onbillijkheden 
zouden met het matigingsrecht voorkomen kunnen worden.875 De tijd heeft de 
bewuste passages in de parlementaire geschiedenis echter achterhaald. Zo gaan zij er, 
naar huidige maatstaven ten onrechte,876 vanuit dat de werkgever in geval van door 
de werknemer toegebrachte schade in de regel regres heeft op de werknemer. 

873. Deze opvatting is niet nieuw. Zie Asser-Hartkamp 4-III (1998), nr. 145, met verwijzingen naar 
verdere literatuur. 

874. Vergelijk Royer, Paardesprong (oratie 1964), p. 10 e.V., die echter niet voor absolute immuniteit 
pleitte. 

875. Pari Gesch. Boek 6 (1981), p. 708-710 (behandeling vraagpunten 14 en 14A). 
876. Zo art. 7:661; zie over schade van de werknemer HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 264 m nt 

P.A. Stein. 
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D a a r m e e is echter n ie t gezegd dat m e n de h ie r verdedigde oploss ing dus als ge ldend 

recht kan aanvaarden. D e wet teks t laat voor haar i m m e r s geen r u i m t e . Voorlopig 

lijken de aangewezen w e g e n o m billijke resul ta ten te be re iken die van he t ma t i -

gingsrecht van art. 6:109 en van de bepe rkende w e r k i n g van redeli jkheid en billijk

heid. Aldus zal een n i e u w e hoofdregel in de prakti jk to t s tand k u n n e n k o m e n . E e n 

voordee l daarvan is bovend ien dat m e n de extra b e s c h e r m i n g kan o n t h o u d e n aan 

w e r k n e m e r s die haar n ie t n o d i g h e b b e n , o m d a t zij zelf voor h u n be langen k u n n e n 

zorgen. N a a s t de d i r ec teu r -g roo taandee lhouder van een vennoo t schap , kan m e n 

daarbij bi jvoorbeeld d e n k e n aan advocaten in loondiens t . 

401 . Waar wel een exonera t iebed ing is ove reengekomen , is he t doorwerk ingsvraag

s tuk t en aanzien van de w e r k n e m e r s van een contractspart i j in de w e t in ieder geval 

a fdoende geregeld. Moei l i jkheden onts taan bij de vraag of m e n deze regeling tot 

h u l p p e r s o n e n kan u i tb re iden . In de vo lgende paragraaf zal dat blijken. 

Het Belgische recht kent, zij het op andere gronden dan de hiervoor vermelde, een soort 
quasi-immuniteit van ondergeschikten en hulppersonen. Het Hof van Cassatie oordeelde 
in het arrest Müller-Thomson"'' dat de aangestelde of uitvoeringsagent die een contractspartij 
in haar plaats stelt om het contract geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ten aanzien van de 
uitvoeringvan het contract jegens de medecontractant geen derde is. Dat brengt mee dat de 
vraag of de medecontractant de aangestelde of uitvoeringsagent op grond van onrechtmati
ge daad kan aanspreken moet worden beantwoord als een vraag van samenloop, net als 
wanneer hij zijn wederpartij zou aanspreken. 

De mogelijkheid van samenloop bestaat naar Belgisch recht indien de geschonden ver
plichting niet zuiver contractueel van aard is en de schade niet een zuiver contractueel 
karakter heeft.878 Deze twee voorwaarden zullen in de praktijk volgens de literatuur bij 
schade veroorzaakt door ondergeschikten en hulppersonen niet spoedig vervuld zijn, 
hetgeen de genoemde quasi-immuniteit tot gevolg heeft. 

877. Cass., 7 december 1973, R.W. 1973-74, 1597. 
878. Cass., 7 november 1969, R.W. 1969-70, 1088 (Rundertuberculose); Cass., 4 juni 1971, R.W. 

1971-72, 371 (EBES) en Cass., 7 december 1973, R.W. 1973-74, 1597 (Müller-Thomson); 
deze uitspraken zijn opgenomen in Th. Vansweevelt, Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in 
115 uitspaken en documenten, [Antwerpen 1994], p. 43 e.v. Zie voorts X. Dieux in: Les obligati
ons en droit français et en droit belge, Convergences et divergences (Actes des Journées d'étude 1992), 
Bruxelles/Paris 1994, p. 109-151, aldaar p. 134 e.v. en P. van Ommeslaghe in hetzelfde werk, 
p. 181-222, aldaar nr. 24. 

879. Chr. von Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht I (1996), Rn. 439; J. Herbots, Contract Law in 
Belgium, Bruxelles 1995, nr. 80, p. 57 en nr. 318, p. 170; H. Vandenberghe e.a., Overzicht van 
Rechtspraak Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, TPR 1995, nr. 196, p. 518 e.v. en 
nr. 201-202, p. 1529 e.v.; R. Kruithof e.a., Overzicht van Rechtspraak Verbintenissenrecht, 
TPR 1994, nr. 203, p. 489-491; Kortmann/Faber, Contract and Third Parties (1994), p. 251 en 
p. 258; Visser, De werking van contractuele bepalingen (1987), p. 103 e.v.; Dirix, Obligatoire 
verhoudingen (1984), nr. 277; Weir, Int. Enc. Comp. L XI (Torts), ch. 12 (1983), s. 57; J.H. Her
bots, Quasi-delictuele aansprakelijkheid en overeenkomsten, preadvies Vereniging voor ver
gelijking van het recht in België en Nederland 1980, TPR 1980, nr. 48 e.v. p. 1084 e.v.; R.O. 



346 H O O F D S T U K 7 

5.3.3 De positie van hulppersonen 
402. Zoals iemand bij het uitvoeren van een overeenkomst over het belang van een 
ander ondergeschikten kan inschakelen, kan hij daarbij ook gebruik maken van 
zelfstandige hulppersonen. 

Ondergeschikten zijn ook personen die de schuldenaar bij de uitvoering van zijn verbinte
nis gebruikt, en daarmee hulppersonen (art. 6:76). In het navolgende zal ik kortheidshalve 
de toevoeging 'zelfstandige' weglaten. Met de term 'hulppersonen' doel ik slechts op 
zelfstandige hulppersonen. 

Het begrip 'hulppersoon' omvat slechts de personen die (een gedeelte van) de overeen
gekomen prestatie als zodanig verrichten en die dus als het ware de debiteur voor dat 
gedeelte van de uitvoering van de uitvoering vervangen. Het begrip ziet dus op onderover
eenkomsten, zoals die van ondervervoer en van onderbewaring. en voorts bijvoorbeeld op 
de overeenkomst waarbij een vervoerder de bewaking van de vervoerde goederen aan een 
derde overlaat. Geen hulppersoon is daarmee de leverancier van de zaken die de debiteur 
bij de uitvoering gebruikt, wellicht tenzij het gaat om levering van zaken die de debiteur 
speciaal ter uitvoering van de betrokken verbintenis moest aanschaffen.880 Zie nader hierna 
nr. 418. 

403. Stel dat E aan C opdracht heeft gegeven ten aanzien van zijn belang een presta
tie te verrichten, C daartoe hulppersoon H inschakelt, H op onrechtmatige wijze het 
belang van E schaadt en E vervolgens H uit onrechtmatige daad aanspreekt. Wat de 
positie van H betreft zijn er dan drie mogelijkheden. 

a) H kan zich beroepen op zijn verweermiddelen in de overeenkomst met zijn 
opdrachtgever (de overeenkomst C-H). Deze overeenkomst werkt dan ten na
dele van een derde, te weten E. 

b) H kan zich beroepen op de verweermiddelen in de overeenkomst tussen haar 
opdrachtgever en de wederpartij (de overeenkomst E-C). Deze overeenkomst 
werkt dan ten gunste van een derde, te weten H. 

c) H kan zich jegens E niet op contractuele verweermiddelen beroepen. 

404. Verscheidene schrijvers hebben verdedigd dat een hulppersoon (H) zich in de 
regel, evenals een ondergeschikte, zou moeten kunnen beroepen op de verweermid
delen die zijn opdrachtgever (C) is overeengekomen met de belanghebbende weder
partij (E). Zij hebben daartoe aangevoerd dat er geen reden is om E, als hij zijn 
belang op bepaalde voorwaarden aan C heeft toevertrouwd, er beter van te laten 

Dalcq/F. Glansdorff, Revue Critique de Jurisprudence Belge 1976, p. 15-33 (noot bij het arrest 
Müller-Thomson), aldaar p. 25. Het Zweedse recht kent voor ondergeschikten dezelfde 
oplossing; zie Weir, a.w. (deze noot), s. 19 e.v. Pauwels, Contractuele aansprakelijkheid voor 
hulppersonen of uitvoeringsagenten (diss. 1994), heeft het onderwerp onbehandeld gelaten, zie het 
voorwoord bij de handelseditie, p. 5. 
Pari Gesch. Boek 6 (1981), p. 269-270. 
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worden als C voor het verrichten van zijn prestatie H inschakelt. H werkt als het 
ware onder de vlag van C en in zoverre treden C en H jegens E als maatschappelijke 
eenheid naar buiten. Het zou ook wenselijk zijn H tegen een buitencontractuele 
vordering van E te beschermen, daar H niet steeds in staat is zelfbeschermingsmaat-
regelen te treffen, hetzij door invloed uit te oefenen op de inhoud van de overeen
komst E-C, hetzij door in zijn overeenkomst met C een vrijwaringsverplichting op 
te nemen. De doorwerking ten gunste van H zou kunnen berusten op een (veron
dersteld) derdenbeding in de overeenkomst E-C of op (partiële) vertegenwoordi
ging van H door C bij de totstandkoming van deze overeenkomst. 

Het wettelijk stelsel 

405. De wetgever heeft er, ondanks de hiervoor genoemde betogen in de literatuur, 
bewust van afgezien voor de doorwerking van verweermiddelen ten gunste van 
hulppersonen eenzelfde regeling in het wetboek op te nemen als die ten gunste van 
ondergeschikten in art. 6:257. Volgens de parlementaire stukken zouden de argu
menten die ten grondslag lagen aan art. 6:257 voor hulppersonen in de regel niet 
opgaan. Zo zou het afhangen van de omstandigheden van het geval of de hulpper
soon (H) dan wel diens opdrachtgever (C) de sterkste maatschappelijke positie 
heeft. Vaak zou de hulppersoon in staat zijn zichzelf te beveiligen, door C in zijn 
overeenkomst met E een derdenbeding te zijnen gunste te laten opnemen of door in 
zijn overeenkomst met C voor deze een vrijwaringsverplichting op te nemen. Bij 
afwezigheid van een dergelijke regeling zou zeker niet in het algemeen gelden dat 
door de hulppersoon veroorzaakte schade in de verhouding tussen de hulppersoon 
en zijn opdrachtgever voor rekening van deze laatste moet komen. Voorts zou het 
argument van de eenheid van onderneming, dat voor ondergeschikten geldt, voor 
hulppersonen in de meeste gevallen niet opgaan. Het van toepassing verklaren van 
de regeling van art. 6:257 op hulppersonen zou al met al neerkomen op: 

'een niet verantwoorde generalisering van een regel die slechts in bepaalde groepen van 
gevallen op zijn plaats is en zich dan voor opneming in de wet leent, maar waarvan de 
afgrenzing overigens aan de rechter moet worden overgelaten.' 

881. In deze zin onder anderen Kortmann, 'Derden'werking (diss. 1977), p. 171 e.V.; Brunner, Het 
beroep op contractuele exoneratiebedingen, WPNR 5734 (1985), p. 247; Asser-Van der Grinten 
I (De vertegenwoordiging) (1990), nr. 118; Van den Berg, Samenwerkingsvormen in de bouw 
(1990), nr. 155 e.v. en 274; Van Beukering-Rosmuller, De expeditie-overeenkomst (diss. 1992), 
p. 211 e.v. en, met nuances, Schoordijk, Paardesprongen (1988) in: Verspreid werk, p. 552 e.v. 
Zie voorts Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 386 e.v., met verdere verwijzingen. 

882. Pari. Gesch. Boek 6 (1990), p. 1826. Zie voorts p. 1825; Pari Gesch. Boek 6 (1981), p. 964-966 
en Pari. Gesch. Boek 8 (1992), p. 332. 
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406. Op twee plaatsen bevat het wetboek wel een regeling van de doorwerking van 
contractuele verweermiddelen ten gunste van hulppersonen: bij de bewaarneming 
en in het vervoersrecht. 

Als een bewaarnemer de in bewaring gegeven zaak in onderbewaring geeft, en de 
oorspronkelijke bewaargever spreekt de onderbewaarnemer aan tot vergoeding van 
met betrekking tot de zaak geleden schade, is de onderbewaarnemer volgens 
art. 7:608 lid 1 jegens de bewaargever niet verder aansprakelijk dan hij zou zijn als 
wederpartij bij de overeenkomst waarbij de bewaargever de zaak in bewaring gege
ven heeft. Daarmee is de positie van de onderbewaarnemer dezelfde als die van een 
ondergeschikte. De regel geldt niet alleen voor de eerste onderbewaarnemer; ook 
opvolgende onderbewaarnemers kunnen zich beroepen op het oorspronkelijke be-
waarnemingscontract. 

Deze regeling geldt volgens lid 3 van de bepaling ook indien de onderbewaarne
mer niet wordt aangesproken door de oorspronkelijke bewaargever, maar door een 
derde jegens wie de oorspronkelijke bewaarnemingsovereenkomst doorwerkt. 

In nr. 381 beschreef ik reeds dat indien de bewaargever jegens de rechthebbende op de 
betrokken zaak niet bevoegd was deze zaak in bewaring te geven (bijvoorbeeld omdat hij de 
zaak had gestolen) de bewaarnemingsovereenkomst volgens art. 7:608 (lid 2) doorwerkt 
jegens de rechthebbende derde indien de bewaarnemer niet van deze onbevoegdheid op de 
hoogte was of behoorde te zijn. Lid 3 breidt de werking van deze regeling uit ten gunste 
van onderbewaarnemers en combineert zo de regelingen van de leden 1 en 2. De bewaar
nemingsovereenkomst werkt bij toepassing van lid 3 zowel ten gunste van een derde (de 
onderbewaarnemer) als ten laste van een derde (de rechthebbende). 

We zagen reeds (nr. 398) dat in art. 6:257 een voorziening voor een dergelijk geval 
ten aanzien van ondergeschikten ontbreekt. 

Ook voor een onderbewaarnemer geldt dat hij geen aanspraak op doorwerking 
kan maken indien hij wist of behoorde te weten dat degene die hem de zaak in 
bewaring gaf daartoe niet bevoegd was jegens de rechthebbende die schadevergoe
ding vordert. 

Art. 7:608 is van regelend recht. Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking 
brengt evenwel mee dat van het artikel niet kan worden afgeweken zonder instemming van 
degene die aan het artikel rechten ontleent. Zo kunnen bewaarnemer en bewaargever niet 
overeenkomen dat een onderbewaarnemer geen beroep op de bewaarnemingsovereen
komst toekomt. Een onderbewaarnemer die - onbekend met dit beding - de zaak in 
bewaring neemt, zal zich ondanks het beding op de overeenkomst tussen bewaarnemer en 
bewaargever kunnen beroepen. 

407. Boek 8 regelt in de art. 361-366 de doorwerking van verweermiddelen in en 
rond ketens van exploitatie-overeenkomsten van zeeschepen. 

Een keten van overeenkomsten in de zin van art. 8:361 ziet er als volgt uit. Aan het ene 
uiteinde staat de overeenkomst waarbij het vervoer van een zaak of persoon aan een ver-
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voerder wordt opgedragen door iemand die zelf geen vervoerder is. Dat kan de eigenaar van 
de betrokken zaak zijn, of de reiziger, maar ook een expediteur of een reisbureau. Als de 
vervoerder het vervoer uitbesteedt aan een andere vervoerder, is de volgende schakel weer 
een vervoerovereenkomst. Zo kan een reeks van opvolgende vervoerovereenkomsten 
ontstaan. Eens moet de keten echter een vervoerder bereiken die de beschikking heeft over 
het schip of over een deel daarvan. Daarmee is men echter doorgaans nog niet aan het 
andere uiteinde van de keten gekomen, want tussen die vervoerder en de reder (de eigenaar 
van het schip) liggen veelal nog overeenkomsten waarbij het schip aan iemand ter beschik
king wordt gesteld (tijd- of reisbevrachtingen) of waarbij de reder de exploitatie van het 
schip aan een ander overlaat (rompbevrachting). Het voert in het bestek van dit boek te ver 
om daarop in te gaan.883 Uiteindelijk voert de keten steeds tot de reder. 

D e regel ing van de aansprakeli jkheid in exploitat ieketens k o m t - kor t gezegd - op 

he t vo lgende neer. Als een partij bij een explo i ta t ie -overeenkomst die deel u i tmaakt 

van een keten , een partij bij een andere explo i ta t ie -overeenkomst u i t die ke ten 

aanspreekt , is de aangevallen partij n ie t ve rde r aansprakelijk dan zij z o u zijn geweest 

als wederpar t i j bij de d o o r de aanvaller gesloten ove reenkoms t die in de keten tussen 

haar en de aanvaller ligt. Spreekt bi jvoorbeeld een expedi teur de vierde vervoerder 

aan w e g e n s schade aan de vervoerde zaak, dan kan die vervoerder zich be roepen op 

de ove reenkoms t die deze expedi teur m e t de eerste vervoerder heeft gesloten 

(art. 8:364 lid 2) . 

De wetgever heeft door de invoering van dit stelsel ('het systeem-Schadee') gebroken met 
het oude recht, dat, onder meer in art. 321 lid 3 de aangevallene juist een beroep op zijn 
eigen overeenkomst toekende ('het systeem-Cleveringa'). 

D e aanvaller kan o o k i e m a n d zijn die bu i ten de exploi tat ieketen staat, maa r over 

w iens zaak o f pe r soon wel een ve rvoerovereenkomst is gesloten. D e n k aan de e ige

naar ind ien een expedi teur de zaak heeft doen vervoeren. In dat geval kan de aan

gevallene zich be roepen op de explo i ta t ie -overeenkomst die he t d ichts te bij de 

aanvaller ligt. D a t is de ve rvoe rove reenkoms t waarbij i emand die zelf geen vervoer

der is (zoals de g e n o e m d e expedi teur ) het vervoer opdraagt aan de eerste vervoerder . 

Spreekt de eigenaar bi jvoorbeeld de de rde ve rvoerder aan, dan kan deze zich be roe 

pen op de ove reenkoms t tussen de expedi teur en de eerste vervoerder (art. 8:364 

lid 3) . 

Van belang hierbij is nog dat een reiziger krachtens art. 8:361 lid 1 voor de toepassing van 
de art. 8:361-366 heeft te gelden als partij bij de te zijnen aanzien gesloten vervoerovereen
komst. Boekt een werkgever een scheepsreis voor zijn personeel, dan gelden de deelne
mende personeelsleden dus als partij bij de vervoerovereenkomst. Het gevolg hiervan is dat 
op deze reizigers niet de regeling van het derde lid, maar die van het tweede lid van toepas-

883. Een heldere introductie in deze materie biedt Oostwouder, Hoofdzaken boek 8 (1997). 
884. Pari. Gesch. Boek 8 (1992), p. 330 e.v. 
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sing is. Overigens zal veelal door de uitgifte van een ticket alsnog direct een overeenkomst 
tussen reiziger en vervoerder totstandkomen.885 

De regeling van art. 8:364 ziet nog op andere gevallen, maar die kunnen hier buiten 
beschouwing blijven. Wel herinner ik eraan dat boek 8 voor doorwerking geen goede trouw 
eist bij degene die zich erop beroept. In nr. 381 heb ik verdedigd dat kwade trouw wel aan 
een beroep op doorwerking in de weg behoort te staan. 

De regeling van de art. 361-366 is in het in boek 8 geregelde vervoersrecht van 
algemene betekenis. 

De wet verwijst naar de bepalingen in de algemene regeling van de overeenkomst van goe
derenvervoer (art. 8:31) en van de overeenkomst van personenvervoer (art. 8:91) en voorts 
bij de regeling van de overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer (art. 8:116), 
van de exploitatie van binnenschepen (art. 8:880) en van het wegvervoer (art. 8:1081). 

408. De bepalingen over de doorwerking van verweermiddelen bij de bewaarne
ming en in het vervoersrecht van boek 8 beschermen niet alle personen die de 
contractant bij het uitvoeren van zijn overeenkomst inschakelt. De bewaarnemings-
regeling ziet slechts op overeenkomsten van onderbewaring en de regeling in het 
vervoersrecht uitsluitend op exploitatie-overeenkomsten. Bescherming komt daar
door alleen toe aan hulppersonen die werkzaam zijn krachtens een overeenkomst 
van dezelfde aard als de overeenkomst waarop zij zich beroepen. 

Zo kan de bewakingsfirma die door een (onder)bewaarnemer is ingeschakeld zich jegens 
een door diefstal benadeelde belanghebbende niet krachtens art. 7:608 beroepen op exone-
ratiebedingen in de bewaarnemingsovereenkomst. Evenmin kan een door de vervoerder 
ingeschakelde stuwadoor zich jegens een door brand in zijn opslagplaatsen benadeelde 
rechthebbende beroepen op een exoneratiebeding in een vervoerovereenkomst. In het 
luchtrecht is dat anders: de verdragsrechtelijke aansprakelijkheidsbescherming strekt zich 
daarin uit tot alle zelfstandige hulppersonen.886 

409. Wat is nu de positie van een hulppersoon die buiten een van de wettelijke 
regelingen valt? Dat hangt af van de vraag op welke bepalingen de hulppersoon zich 
wil beroepen: op de overeenkomst tussen de belanghebbende en diens wederpartij 
(E-C) of op zijn eigen overeenkomst (C-H). Beide gevallen zal ik hierna behande
len. Eerst moeten we echter de mogelijkheid bezien dat de benadeelde rechthebben
de bij zijn vordering tegen de hulppersoon geen belang heeft. 

885. Pari. Gesch. Boek 8 (1992), p. 357. 
886. Zoals Konmzrm,'Derden'iverking (diss. 1977), p. 170, al signaleerde. Zie voorts H. Drion, 

Limitation of liabilities in international air law (diss. Leiden 1954), 's-Gravenhage 1954, i.h.b. 
nr. 117 e.V.; A.E. du Perron, Paardesprongen en bokkesprongen in de lucht (1978), i.h.b. p. 13 e.v. 
en I.H.Ph. Diederiks-Verschoor, An introduction to air law, 6th edition, The Hague/Lon
don/Boston 1997, i.h.b. p. 57 e.v. en 131 e.v. 
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Ontbreken belang: de kringloopgedachte 
410. Soms heeft de rechthebbende derde (E) er geen belang bij een hulppersoon 
(H) op grond van onrechtmatige daad aan te spreken. Dat doet zich voor als in de 
samenhangende contractuele relaties E -C-H een vrijwaringsverplichting in de over
eenkomst E-C in samenhang met een regresrecht in de verhouding H - C tot gevolg 
heeft dat E hetgeen hij met een actie op grond van onrechtmatige daad van H kan 
vorderen, na regres van H op C weer uit vrijwaring aan C moet vergoeden. Wegens 
het ontbreken van materieel belang is E dan niet ontvankelijk in zijn vordering tegen 
H (art. 3:303). Dit is de zogenaamde kringloopgedachte van Loeff.887 

De kringloopgedachte is mede naar voren gebracht in verband met de doorwerking van 
verweermiddelen ten gunste van ondergeschikten. Door art. 6:257 heeft zij daarvoor haar 
praktisch belang verloren. 

Kortmann heeft in zijn dissertatie overtuigend betoogd dat de kringloopgedachte 
slechts in bepaalde gevallen tot het falen van de vordering van E kan leiden.888 Het 
grootste bezwaar tegen deze constructie is dat het gewrongen is in iedere exoneratie 
tevens een (algemene) vrijwaringsverplichting te lezen. Bij het bestaan van een der
gelijke verplichting kunnen C en H immers, door onderling hun draagplicht te 
regelen, het risico van schade in hun verhouding ten laste van E brengen, en daar
mee een eventuele vordering van E op H 'wegcontracteren'. Men mag niet te snel 
aannemen dat E zijn belangen op deze wijze geheel in handen van C heeft gelegd. 

Bovendien is de kringloopconstructie gekunsteld. Zij berust op de gedachte dat 
E niet via een omweg C moet kunnen aanspreken. Dan is het zuiverder in de geval
len waarin men die gedachte van toepassing acht de verweermiddelen uit de 
overeenkomst E-C te laten doorwerken ten gunste van H. In de kringloopconstruc
tie blijft H immers risico lopen: indien C insolvent is en E een voor verrekening 
vatbare tegenvordering op C heeft, zal E een beroep van H op het vereiste van 
materieel belang kunnen pareren. Aldus drukt de aansprakelijkheidslast toch nog op 
(de crediteuren van) C. Bovendien is niet altijd duidelijk of een kringloop aanwezig 
is; de eiser moet dan het voordeel van de twijfel krijgen. 

Al kan de kringloopgedachte soms nuttig zijn, zij biedt geen algemene oplossing 

van het doorwerkingsvraagstuk. 

Een variant op de kringloopgedachte toont HR 10 juni 1988, NJ 1989, 30 m.nt. J.B.M. 
Vranken (Skrpool/Rotterdam). Daarin had een door een gemeenteloods geloodst schip van 
Skipool een steiger beschadigd. Skipool betaalde schadevergoeding aan de huurder van de 
steiger GEM, tegen cessie van de vordering tot schadevergoeding van GEM op de gemeen-

887. Loeff, Vervoer 1er zee (1981), nr. 348 e.v. De gedachte is meer recent weer naar voren gebracht 
door W.H. van Boom, Kringloopgedachten, WPNR 6235 (1996), p. 615-620. 

888. 'Derden'werking (diss. 1977), p. 93-95 en 145-146; zie ook Cleveringa, Zeerecht (1961), p. 160-
161. 

889. Rb. Rotterdam 11 januari 1972, S&S 1972, 40 (Calli). 
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te. Vervolgens sprak Skipool de gemeente aan. Reeds omdat volgens de loodsovereenkomst 
tussen Skipool en de gemeente op Skipool een algemene vrijwanngsplicht rustte, moest 
deze vordering worden afgewezen. Wat Skipool als cessionaris van GEM van de gemeente 
te vorderen had, zou de gemeente van Skipool in vrijwaring kunnen vorderen en deze twee 
vorderingen vielen (door verrekening) tegen elkaar weg. 

Het beroep van de H op de overeenkomst E-C 

411 . E e n be roep op de v e r w e e r m i d d e l e n in de ove reenkoms t tussen zijn opd rach t 

gever (C) en diens wederpar t i j (E) zal h u l p p e r s o o n H t o e k o m e n als E en C een der-

d e n b e d i n g van die s t rekking in h u n ove reenkoms t o p n e m e n . H e t is een vraag van 

uit leg of zodanig d e r d e n b e d i n g van de ove reenkoms t deel u i tmaakt . Een d e r d e n b e -

d ing ten guns te van H kan ook voor tvloeien uit (de aanvul lende w e r k i n g van) 

redeli jkheid en billijkheid. 

Voorts is he t mogel i jk dat C , als hij m e t E contracteer t , m e d e op t reed t n a m e n s 

H . In dat geval heeft H als partij bij de ove reenkoms t E - C een be roep op deze 

overeenkomst . Daarbi j is niet ui tgesloten dat de ve r t egenwoord ig ing zich beperk t tot 

in de ove reenkoms t o p g e n o m e n ve rweermidde len . Z o n d e r duideli jke aanwijzingen 

zal m e n deze partiële ve r t egenwoord ig ing echter niet m o g e n aannemen. 8 9 0 

Het Duitse recht baseert doorwerking van verweermiddelen ten gunste van hulppersonen, 
evenals die ten gunste van ondergeschikten, veelal op het derdenbeding of op de daarmee 
verwante figuur van het Vertrag mit Schutzwirkungfür Drittem 

De vertegenwoordigingsconstructie is van groot belang in het Engelse recht, omdat dit 
stelsel het derdenbeding in eigenlijke zin onverenigbaar acht met het beginsel vin privity of 
contract. ' Wil C zijn hulppersonen het recht toekennen zich te beroepen op verweermid
delen in de overeenkomst E-C, dan zal hij dit moeten doen door daarbij mede als hun 
vertegenwoordiger - of als trustee, maar dat laat ik verder buiten beschouwing893 - op te 
treden. De vertegenwoordiging kan leiden tot een met de hoofdovereenkomst verbonden 
collateral contract, waarin de verweermiddelen van de ondergeschikten en hulppersonen zijn 
neergelegd. Voorts kan met de vertegenwoordigingsconstructie via een tussenschakel een 
overeenkomst van bailment (een vaak contractuele vorm van houderschap waarbij de bailee 
het feitelijk bezit van een zaak heeft) ontstaan tussen de belanghebbende bij een zaak en de 
partij die deze zaak onder zich heeft. Deze partij weet zich dan beschermd door de exone-
ratiebedingen in de overeenkomst van bailment. Onder omstandigheden kan H zich jegens 
E trouwens ook op de overeenkomst van bailment tussen hem en C beroepen als er tussen 

890. In deze zin conclusie A-G Hartkamp voor HR 28 juni 1996, NJ 1997, 494 m.nt. W.M. Kleijn 
(KW/Moksel), onder 8 slot. 

891. Kötz, Europäisches Vertragsrecht I (1996), § 13 IV, p. 390-393 en Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts 
1(1987), §17 II, p. 230 e.v. 

892. Law Com. No. 242 (1996), î.h.b. nr. 2.19 e.v. Zeer kritisch hierover is Colinvaux, Carver's 
Carriage by sea (1982), nr. 333 e.v. 

893. Zie hierover Beatson, Anson's Law of Contract (1998), p. 417 e.v. 
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H en E niet door vertegenwoordiging privity is ontstaan. Vereist daarvoor is dat E ermee 
heeft ingestemd dat C met H contracteerde op de betrokken voorwaarden. 

Belangrijk in de praktijk is de uit het Engelse recht stammende zogenaamde Himalaya-
clausule, waardoor een vervoerder bepaalde personen - veelal zijn ondergeschikten en 
hulppersonen - het recht toekent zich als partij of als begunstigde van een trust op verweer
middelen in de vervoerovereenkomst te beroepen.893 De constructie wordt ook gebruikt 
voor meer specifieke bedingen, zoals een jurisdictieclausule.896 Omdat de aldus geconstru
eerde bedingen in de regel slechts van kracht zijn tijdens de uitvoering van de vervoer
overeenkomst, werken zij niet ten gunste van personen (in het bijzonder stuwadoors) die 
zich na afloop daarvan met de vervoerde goederen inlaten. Dat leidt tot discussies over de 
vraag wanneer aan de vervoerovereenkomst een einde komt.897 Himalaya-clausules komen 
overigens niet uitsluitend voor in vervoerovereenkomsten. 

Waar uit tekst of totstandkoming van de overeenkomst E-C van enige vertegenwoordi
ging niet blijkt, zal naar Nederlands recht de oplossing eerder langs de weg van het derden-
beding dan via de, daarmee nauw verbonden, weg van de vertegenwoordiging worden 
gezocht. Ik concentreer mij daarom in het navolgende op het derdenbeding. 

412. U i t de in nr. 405 weergegeven par lementa i re geschiedenis van art. 6:257 valt op 

te m a k e n dat m e n nie t m e t een be roep op analogische toepassing van deze bepal ing 

tot u i tgangspunt kan n e m e n dat aan H in beginsel een be roep op de ove reenkoms t 

E - C toekomt . O f H zich op deze ove reenkoms t kan be roepen hang t in he t b i jzon

der af van de vragen o f E wist o f moes t begrijpen dat C de be t rokken w e r k z a a m h e 

den aan H zou u i tbes teden en, zo ja, of hij dan wist of m o e s t begr i jpen dat H o n d e r 

de voorwaarden van C zou opereren . 

De volgende omstandigheden zijn daarbij van bijzonder belang. 
Ten eerste de aard van de werkzaamheden die H moet verrichten in verhouding tot de 

aard van de werkzaamheden waartoe C zich heeft verbonden. Hoe meer men de werk
zaamheden die H verricht kan beschouwen als (deel van) de werkzaamheden van het 
bedrijf van C, hoe eerder men de gedachte van de 'eenheid van prestatie' op C en H kan 
toepassen.899 Als H werkzaamheden van een geheel eigen aard verricht, ligt doorwerking 

894. Beatson, Anson's Law of Contract (1998), p. 179-180 en 439-446; Chitty on Contracts II (1994 
en 1996), § 32-001 e.V.; i.h.b. § 31-013 en 014 (D.R. Harns); Scrutlon (1996), Art. 121 en 
Colinvaux, Carver's Carnage by sea (1982), nr. 360. 

895. De naam is ontleend aan Adler v. Dickson (The Himalaya) [1955] 1 Q.B. 158. Zie over de 
clausule Scrutton (1996), Art. 121 en Colinvaux, Carver's Carriage by sea (1982), nr. 382 e.v. 

896. Bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 23 september 1994 en 21 december 1995, S&S 1997, 1 (jurisdic
tieclausule ten gunste van 'subsidiaries'). 

897. Waarover HR 5 september 1997, NJ 1998, 63 m.nt. R.E. Japikse; S&S 1997, 121 (Sriwijaya) 
en Zwitser, Bescherming van de stuwadoor door Himalaya-clausules (1998). Zie voorts onder 
meer Rb. Rotterdam 1 juni 1995, S&S 1995, 108 (Olympic Phoenix); Hof's-Gravenhage 19 
december 1995, S&S 1996, 77 (Bertram Rickmers) en Rb. Rotterdam 7 mei 1998, S&S 1998, 
101. 

898. Zie voor de expediteursvoorwaarden (FENEX) Van Beukering-Rosmuller, De expeditie-over
eenkomst (diss. 1992), p. 208. 

899. Royer, Paardesprong (oratie 1964), p. 9 e.v. 
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van de overeenkomst E-C ten gunste van hem niet voor de hand, zeker niet indien deze 
werkzaamheden een specialistisch karakter dragen, wat dan veelal het geval zal zijn. In de 
eerste plaats is dan niet onwaarschijnlijk dat C zich juist voor de betrokken werkzaamheden 
heeft vnjgetekend omdat deze niet tot zijn deskundigheid behoren. In de tweede plaats 
zullen in de regel de voorwaarden die C heeft bedongen niet op de werkzaamheden van H 
zijn toegesneden. Een voorbeeld: als een architect zich voor draagkrachtberekeningen 
vnjtekent, volgt daaruit niet zonder meer dat ook het bureau dat in zijn opdracht deze 
draagkrachtberekeningen uitvoert, jegens de opdrachtgever vrijuit gaat als daarin fouten 
voorkomen. 

Ten tweede de wijze waarop H bij de overeenkomst E-C betrokken is geraakt. Als E 
aan C heeft opgedragen H in te schakelen, zal men C onder omstandigheden kunnen 
beschouwen als (middellijk) vertegenwoordiger van E. H mag dan rekenen op doorwerking 
of toepasselijkheid van zijn voorwaarden.900 Wanneer C als (middellijk) vertegenwoordiger 
van E is opgetreden, zal H trouwens in de regel geen hulppersoon van C meer zijn, maar 
een door E bij de overeenkomst E-C betrokken derde.901 De aanwijzing van H door E lijkt 
mij daartoe evenwel niet steeds voldoende; of H nog onder verantwoordelijkheid van C 
werkt, moet men vaststellen aan de hand van alle omstandigheden van het geval, waartoe 
ook de (al dan niet specialistische) aard van de werkzaamheden van H behoort. Voorts is 
bijvoorbeeld van belang of H bijzondere voorwaarden hanteert in vergelijking met anderen 
die C voor de werkzaamheden had kunnen inschakelen.902 

Het beroep van de H op zijn eigen overeenkomst met C 

413. Een beroep van H op de verweermiddelen in zijn eigen overeenkomst met C, 

waarbij deze overeenkomst dus werkt ten nadele van de derde-belanghebbende E, is 

in beginsel slechts mogelijk indien C bij het sluiten van zijn overeenkomst met H 

krachtens hem daartoe door E verleende bevoegdheid mede is opgetreden als 

vertegenwoordiger van E. In dat geval is E als partij aan de bedingen in die overeen

komst gebonden. Ook hierbij is niet uitgesloten dat de vertegenwoordiging zich 

beperkt tot de verweermiddelen in de overeenkomst. 

Doorwerking van de overeenkomst C-H ten nadele van E is eveneens mogelijk 

indien H dacht en mocht denken dat C bij het sluiten van deze overeenkomst 

bevoegdelijk mede optrad als vertegenwoordiger van E. In de regel zal E, wanneer 

hij C werkzaamheden opdraagt, C echter geen volmacht verlenen hem contractueel 

aan hulppersonen te binden. Dientengevolge zal H, wanneer C hem als hulpper-

900. 

901. 
902. 

Kortmann, 'Derden'werking (diss. 1977), p. 120; Brunner, Het beroep op contractuele exonera-
tiebedingen, WPNR 5734 (1985), p. 247-248 en Schoordijk, Paardesprongen (1988), in: 
Verspreid werk, p. 566. 
Vergelijk Arbitrage Instituut Bouwkunst 25 juli 1996, BR 1997, 79. 
Zie over deze kwestie, in verband met de aansprakelijkheid van C jegens E voor de fouten van 
H, de op 12 maart 1999 genomen conclusie van A-G Langemeijer in de zaak met rolnummer 
16739 (nr. 2.10 e.V.), met verwijzing naar verdere literatuur, waaronder Asser-Hartkamp 4-1 
(1996), nr. 328 en Pauwels, Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten 
(diss. 1994), nr. 147. Zie voorts Raad van Arbitrage Bouwbedrijven 4 januari 1985, BR 1985, 
404. In andere zin dan de tekst: Van den Berg, Samenwerkingsvormen in de houw (1990), nr. 155 
e.v. en 274, die H al eerder een beroep op diens eigen voorwaarden zou toekennen. 
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soon inschakelt , er in de regel e v e n m i n op m o g e n v e r t r o u w e n dat C over een derge

lijke vo lmach t beschikt . 

Engelse juristen lijken, mits E wist of moest begrijpen dat C een hulppersoon zou inscha
kelen, eerder een dergelijke volmacht aan te nemen.903 Ik kom op deze kwestie hieronder 
terug. 

414. Al ver leent E aan C geen vo lmach t o m n a m e n s h e m te cont rac teren , en al m a g 

H er e v e n m i n op v e r t r o u w e n dat een dergelijke v o l m a c h t is ver leend, toch zal E 

he tgeen C m e t H o v e r e e n k o m t in redeli jkheid tegen zich m o e t e n laten gelden als 

hij C de vrije h a n d laat o m h u l p p e r s o n e n in te schakelen, mi t s de v o o r w a a r d e n 

waarop C m e t H contracteer t niet afwijken van w a t E o m t r e n t h u n i n h o u d kon 

verwachten . In zoverre is E dan contractueel be t rokken derde . Hetze l fde geldt 

ind ien H erop m a g v e r t r o u w e n dat E aan C de vrije h a n d gelaten heeft. 

De positie van E verschilt dan in wezen niet van die van de belanghebbende in de in de 
vorige paragraaf behandelde 'expediteursgevallen'. Voor beschouwingen over de fundering 
van de doorwerking verwijs ik naar die paragraaf. Heeft E voor H kenbare beperkingen aan 
C opgelegd, dan is doorwerking slechts binnen de door E gestelde grenzen gerechtvaardigd. 
Wist H bijvoorbeeld dat E niet wilde dat hij zou worden ingeschakeld, dan kan hij E zijn 
overeenkomst met C niet tegenwerpen (vergelijk art. 7:608 lid 4). 

415. D a a r m e e is duideli jk dat he t wat de posi t ie van de h u l p p e r s o o n betreft o m een 

keuze gaat. Is de s t ruc tuu r van de v e r h o u d i n g E - C - H zodanig dat E ervan m o c h t (of 

moes t ) ui tgaan dat H o n d e r de voorwaarden van de ove reenkoms t E - C zou o p e r e 

ren, dan kan H zich op de voorwaarden in die ove reenkoms t be roepen . 

Hiervoor besprak ik reeds aan de hand van welke vragen en omstandigheden men deze 
structuur moet beoordelen. 

Is de s t ruc tuu r van de v e r h o u d i n g E - C - H nie t zodanig dat E ervan m o c h t (of 

moes t ) ui tgaan dat H o n d e r de voorwaarden E - C zou w e r k e n , dan k o m t H een 

beroep op zijn eigen voo rwaa rden ( C - H ) toe , mi t s E aan C bij he t s lui ten van die 

ove reenkoms t de vrije h a n d heeft gelaten o f al thans H erop m o c h t v e r t r o u w e n dat E 

aan C de vrije h a n d gelaten heeft. 

Gaat E ervan uit dat H onder de voorwaarden van C zal opereren, dan volgt daaruit dat hij 
C niet de vrije hand heeft gelaten om H op diens eigen voorwaarden in te schakelen.904 Een 

903. Zie Hugh Beale, Privity of Contract: Judicial and Legislative Reform, 9 Journal of Contract haw 
(1995), p. 103-124, aldaar p. 120-121. 

904. Zo bijvoorbeeld Hof 's-Gravenhage 20 december 1972, NJ 1973, 274; BR 1973, 704 (Re-
mont/Helvetia); Rb. Rotterdam 24 juli 1987, S&S 1988, 6 (Rong Cheng). In dit licht lijkt de 
(oudere) lagere rechtspraak stuwadoors te snel een beroep op hun eigen voorwaarden toe te 
kennen; zie Rb. Rotterdam 2 november 1979, NJ 1981, 106; Rb. Amsterdam 19 februari 1986, 
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gelijktijdig beroep van H op zijn eigen voorwaarden en op de voorwaarden in de overeen
komst E-C is daardoor in beginsel uitgesloten.905 Als de voorwaarden inhoudelijk niet 
verschillen, kan men in de praktijk de antikiesregel toepassen. Veel oude rechtspraak over 
de vraag welke voorwaarden van toepassing zijn, is overigens achterhaald, doordat zij 
vervoerketens betreft waarover de wet thans, in afwijking van het oude stelsel, bepaalt dat 
het contract van of het dichtste bij de aanvaller prevaleert (zie nr. 407). Als het ware in de 
wet verwerkt is de rechtspraak die op grond van het laten van de vrije hand doorwerking 
aanvaardde van een retentierecht of van een bewaarnemingsovereenkomst.906 Wat het 
retentierecht betreft, teken ik daarbij aan dat doorwerking van een contractueel, ten opzich
te van de wet verruimd, 'retentierecht' in het huidige stelsel slechts bij hoge uitzondering 
aanvaardbaar is.907 

Wat nu indien H in beginsel een beroep op de verweermiddelen in de overeenkomst 
E-C toekomt, maar zijn eigen voorwaarden hem minder bescherming verlenen (bijvoor
beeld omdat zij voor schade boven een hoger bedrag vrijtekenen). Volgens Schoordijk heeft 
H jegens E dan uitsluitend beroep op de voor E minst bezwarende voorwaarde. Voor het 
meerdere zou C de exoneratie niet aan H hebben 'doorgegeven'. Als uitgangspunt acht ik 
dit standpunt juist. Naast de instemming van E, komt het aan op hetgeen H omtrent zijn 
positie mocht verwachten, en men kan zeggen dat H blijkens zijn eigen voorwaarden 
bereid was zijn prestatie te verrichten op voor E gunstiger voorwaarden dan die welke C 
had bedongen. Het probleem is echter dat H, blijkens het voorgaande, in gevallen als deze 
jegens E juist niet op doorwerking van zijn eigen voorwaarden, maar op die van C mocht 
rekenen. Weet H aannemelijk te maken dat hij daarvan is uitgegaan - waarvoor ten minste 
vereist is dat hij van de voorwaarden E-C heeft kennisgenomen - en dat hij zijn eigen 
voorwaarden uitsluitend heeft bedoeld voor zijn verhouding tot C, dan moet men van dit 
uitgangspunt afwijken. Daarbij is van belang dat het bedingen van algemene voorwaarden 
veelal een automatisme is. 

416. Er is natuurlijk nog een derde mogelijkheid: H kan zich jegens E op geen enkel 

contractueel verweermiddel beroepen. Ik meen evenwel dat men die mogelijkheid 

niet spoedig mag aanvaarden. Tot uitgangspunt kan mijns inziens dienen dat degene 

die in het maatschappelijk verkeer werkzaamheden ten aanzien van een bestaand 

belang (doorgaans een zaak) van een ander gaat verrichten (H), dat niet onbe

schermd zal willen doen. Hij zal daarbij de voorkeur geven aan absolute bescher

ming, te weten verweermiddelen die tegen de rechthebbende (E) werken, boven 

relatieve bescherming, te weten een bij diens insolventie waardeloze vrijwarings

plicht van zijn wederpartij (C). 

Als E zijn goederen aan een dienstverlener (C) toevertrouwd terwijl hij weet of 

moet beseffen dat C bij de uitvoering van hun overeenkomst een of meer hulpper-

S&S 1986, 119; Rb. Rotterdam 23 oktober 1987, S&S 1988, 27 (W.L. Sikorski). 
905. Dit miskent Zwitser, Een mooi vonnis over derdenwerking (1997). 

Voor het retentierecht culminerend in HR 28 juni 1996, NJ 1997, 494 m.nt. W.M. Kleijn 
(Moksel/KW). Zie als voorbeelden bij bewaarneming: Rb. Groningen 1 september 1989 en 
19juli 1991, S&S 1992, 42; Rb. Rotterdam 28 oktober 1994, S&S 1995, 62 (Leise Maersk). 
Vergelijk Pari. Gesch. Boek 3 (1981), p. 882; in deze zin Rb. Rotterdam 5 december 1995 S&S 
1997, 78 (Ronald G en Navim 50). 

906 

907 
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sonen ( H ) zal inschakelen , volgt mi jns inziens ui t dit u i tgangspunt dat E e rop m o e t 

rekenen dat H zich hetzij zal be roepen op de ove reenkoms t E - C , hetzij op de 

ove reenkoms t C - H . Wannee r de s t ruc tuu r van de v e r h o u d i n g E - C - H zodanig is dat 

een be roep van H op de ove reenkoms t E - C v o o r de h a n d ligt, zal E dit beroep aan 

H m o e t e n toestaan. In w e z e n heeft hij daa rmee o n d e r deze o m s t a n d i g h e d e n inge

s temd en in ieder geval m o c h t H op die i n s t e m m i n g v e r t r o u w e n . 

Ligt een be roep van H op de ove reenkoms t E - C niet in de rede, dan volgt mijns 

inziens ui t he t voorgaande in de regel dat E dûs aan C de vrije h a n d heeft gelaten 

o m H op d iens voo rwaa rden in te schakelen . In beginsel m a g E er i m m e r s niet van 

uitgaan dat hij vrij schootsveld zal h e b b e n r ich t ing H . D i t ligt anders indien E er 

geen r eken ing m e e behoefde te h o u d e n dat C m e t H zou cont rac te ren op de d o o r H 

gebezigde voorwaarden , of ind ien E zich tegen H of tegen voorwaarden m e t de 

bewus te i n h o u d zou h e b b e n verzet. 

Weer: tenzij H van de door E gestipuleerde bijzonderheden niet wist of behoorde te weten 
en daardoor op doorwerking van zijn voorwaarden mocht vertrouwen. Bij de 'expediteursge-
vallen' merkte ik al op dat ik, mede in verband met het wettelijk stelsel, in zulke gevallen bij 
de afweging tussen autonomie en vertrouwen voor het vertrouwen kies. 

Mijn opvatting komt neer op het tot algemeen uitgangspunt uitbreiden van de regel 
over doorwerking bij bewaarnemingsovereenkomsten (art. 7:608) tot alle overeenkomsten 
waarbij een hulppersoon het absoluut beschermde belang (doorgaans: een zaak) van een 
ander bij het uitvoeren van zijn prestatie schaadt, behoudens voorzover de hulppersoon 
werkzaam is onder de voorwaarden van zijn opdrachtgever. 

417. Voorts kan m e n n ie t zeggen dat E aan C de vrije hand heeft gelaten indien E 

e rop rekende en m o c h t r ekenen dat H m e t h e m de v o o r w a a r d e n voor diens w e r k 

z a a m h e d e n zou regelen. Daa rvoor is in ieder geval noodzakel i jk dat feitelijk de 

mogel i jkheid van contact tussen H en E heeft bestaan. 

Veelal zal die mogelijkheid in de praktijk ontbreken. Zo kan men van een stuwadoor in de 
Rotterdamse haven moeilijk verwachten dat hij met een Joegoslavische afzender of een 
Amerikaanse ontvanger van goederen contact opneemt over zijn algemene voorwaarden. 
Daaraan kan zijn eventueel sterke maatschappelijke positie - die volgens de parlementaire 
geschiedenis, zoals wij zagen, aan uitbreiding van art. 6:257 tot hulppersonen mede in de 
weg stond - niets afdoen. 

In de rechtspraak wordt de mogelijkheid van contact vaak in omgekeerde richting 
gebruikt. Als argument voor de doorwerking wordt dan aangevoerd dat E niet tegen de 
toepasselijkheid van de voorwaarden van H heeft geprotesteerd.91 Dat argument heeft 

908. Zo bijvoorbeeld Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 4 april 1989, S&S 1990, 87 
(Balau e.a.). 

909. In dezelfde zin Zwitser, Een mooi vonnis over derdenwerking (1997) en Bescherming van de 
stuwadoor door Himalaya-clausules (1998), p. 59, onder verwijzing naar zijn Nieuw BW in 
WO uur (1990). 

910. Zo bijvoorbeeld Hof 's-Gravenhage 13 juni 1995, S&S 1996, 96 (Metallgesellschaft/Amatex). 
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vanzelfsprekend slechts waarde indien E de doorwerking van de voorwaarden van H reeds 
op andere gronden moest verwachten. Anders was voor protest immers geen aanleiding. 

418. De hiervoor verdedigde opvatting sluit nauw aan bij hetgeen Brunner en 
Kortmann hebben verdedigd. Een sterk bezwaar daartegen lijkt dat, zoals hiervoor 
bleek, de pleidooien van deze schrijvers om de regel van art. 6:257 tot hulppersonen 
uit te breiden blijkens de parlementaire geschiedenis door de wetgever zijn verwor
pen. De daartoe gebezigde tegenargumenten acht ik evenwel met overtuigend. 

Juist is de constatering in de parlementaire stukken dat de argumenten die voor 
het opnemen van art. 6:257 pleiten, niet zonder meer voor hulppersonen opgaan. 
Zowel wat betreft hun maatschappelijke positie als wat betreft de verzekering van 
hun aansprakelijkheid, staan hulppersonen in de regel sterker dan werknemers. Aan 
dwingendrechtelijke bescherming van hulppersonen bestaat derhalve geen behoefte. 
Anders dan in de parlementaire stukken, in reactie op Kortmann, wordt betoogd,911 

is het karakter van dwingend recht evenwel niet essentieel voor het in ruime mate 
aanvaarden van doorwerking ten gunste van hulppersonen. Als er tussen de hulp
persoon en de belanghebbende direct contact is, kunnen zij de aansprakelijkheid van 
de hulppersoon naar eigen inzicht regelen. Een regeling van de doorwerking ten 
gunste van hulppersonen dient er dan ook niet toe te voorzien in een behoefte om 
de hulppersoon te beschermen, maar moet een oplossing bieden voor het probleem 
dat de belanghebbende en de hulppersoon in de regel geen contact hebben, terwijl 
hun belangen wel nauw met elkaar zijn verbonden. Geenszins tonen de parlemen
taire stukken de onjuistheid aan van hetgeen ik in het voorgaande op grond van het 
autonomiebeginsel en het vertrouwensbeginsel ten gunste van doorwerking heb 
uiteengezet. 

Essentieel in dit verband is het argument dat de benadeelde belanghebbende niet 
beter af behoort te zijn doordat zijn contractuele wederpartij ter nakoming van zijn 
verplichtingen anderen heeft ingeschakeld. Daarover staat, in reactie op Brunner,912 

in de parlementaire stukken als zienswijze van de minister van Justitie te lezen: 

'Dat argument snijdt wellicht enig hout als het slachtoffer zijn wederpartij, tezamen met 
allen die door deze als hulppersonen zijn ingeschakeld, als één onderneming mag beschou
wen, zoals in de voormelde gevallen van ondervervoer, onderbevrachting en onderbewaar-
neming verdedigbaar is. Maar, nu ook Brunner het argument van de eenheid van onderne
ming buiten dit soort gevallen niet wil laten gelden, is niet in te zien waarom de zelfstandi
ge ondernemer die de schade toebrengt, zich op andermans exoneraties zou moeten kun
nen beroepen. (...) Aantekening verdient hierbij voorts dat het niet geheel duidelijk is aan 
welke kring van hulppersonen Brunner in dit verband precies denkt. Dit is bijvoorbeeld 
van belang in verband met de productenaansprakelijkheid. Zo behoort in het bijzonder de 
producent niet vrij uit te gaan, wanneer schade ontstaat voor de koper van een gebrekkig 

911. Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 965. 

912. Het beroep op contractuele exoneratiebedingen door en tegen derden IVPNR 5734 (1985) 
p. 247. 
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product, omdat diens verkoper zich voor de gebreken van dit produkt heeft vrijgetckend, 
en de producent bij wie de verkoper het ten behoeve van de koper heeft besteld, als een 
hulppersoon in de zin van de door Brunner voorgestelde regel moet worden be
schouwd.' 

Dit betoog kan echter niet afdoen aan het argument dat de benadeelde als gevolg van 
de inschakeling van een hulppersoon niet beter af behoort te zijn. Het argument 
berust welbeschouwd namelijk niet op de eenheid van onderneming, maar op de eenheid 
van prestatie.9™ Daarvan is sprake als E met C overeenkomt dat deze een bepaalde 
prestatie zal verrichten, en hij weet of kan weten dat C bij het verrichten van deze 
prestatie H zal inschakelen. 

Ik wijs erop dat de belanghebbende bij de in de parlementaire geschiedenis genoemde 
onderovereenkomsten evenmin zal denken dat bijvoorbeeld de ondervervoerder en de 
vervoerder één onderneming vormen. Juist bij onderovereenkomsten is de eenheid van 
prestatie doorslaggevend. 

Zoals ik hiervoor heb uiteengezet, is het in beginsel niet redelijk dat de omstandig
heid dat C de prestatie niet (geheel) zelf verricht, maar daartoe (deels) H inschakelt, 
ertoe zou leiden dat E op H onbeperkt verhaal heeft. Waar eenheid van prestatie 
bestaat - en afgezien van de mogelijkheid dat C in haar verhouding tot E niet be
voegd was H in te schakelen - ligt het daarom voor de hand dat H opereert onder de 
voorwaarden die C jegens E heeft bedongen. Een uitzondering daarop moet men 
aanvaarden als E en C juist waren overeengekomen dat C een hulppersoon als H 
zou inschakelen omdat H werk met een gespecialiseerd karakter moest verrichten. 
In dat geval - waarop de passage in de parlementaire stukken geen betrekking 
heeft - zal H zich in mijn opvatting jegens E veelal op zijn eigen voorwaarden 
kunnen beroepen. 

De moeilijkheid is nu vooral uit te maken wanneer eenheid van prestatie bestaat. 
Ik roep in herinnering dat ik in nr. 315 e.v, in verband met de zorgplicht van partij
en voor het belang van een derde, heb betoogd dat dit criterium onvoldoende dui
delijkheid biedt. Voor dat probleem komen wij nu weer te staan. Ik meen evenwel 
dat het criterium bij het oplossen van de hier behandelde doorwerkingsvragen wel 
bruikbaar is. Omdat het hier gaat om de (door)werking van verweermiddelen tegen 
E, kan men de verhouding tussen E, C en H structureren rond de prestatie die E aan 
C heeft opgedragen. 

Ik wijs erop dat art. 6:76 de vraag of C jegens E voor fouten van H aansprakelijk is eveneens 
beantwoordt aan de hand van de prestatie die C jegens E moet verrichten. 

913. Pari. Gesch. Boek 6 (1990), p. 1825-1826. 
914. Zo krachtig Vranken, De derde in het overeenkomstenrecht, WPNR 6289 (1997), p. 738, die 

de term 'dezelfde prestatie' gebruikt. 
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Stilzwijgend ben ik aan het begin van deze paragraaf, bij het omschr i jven van het 

begrip ' h u l p p e r s o o n ' in nr. 402, al op de kwestie van de eenhe id van prestatie voor 

ui tgelopen. Mi jns inziens is in ieder geval eenhe id van prestatie aanwezig indien C 

het geheel o f een deel van de m e t E o v e r e e n g e k o m e n w e r k z a a m h e d e n als zodanig 

d o o r H laat ver r ich ten . E r is dan sprake van een onde rove reenkoms t . H e t u i tbes te

den van een b i j k o m e n d e verpl icht ing, zoals die tot het bewaken van opgeslagen 

goederen, zou ik eveneens vo ldoende wil len achten - als gezegd: tenzij E en C in 

het gegeven voorbee ld ju i s t zijn o v e r e e n g e k o m e n dat C een gespecialiseerd bewa

kingsbedri j f zou inschakelen. Tot slot acht ik he t mogel i jk dat er o o k eenhe id van 

prestatie bestaat ind ien C m e t H een andersoor t ige ove reenkoms t sluit, mi ts hij dat 

enkel doe t ter u i t v o e r i n g v a n zijn ove reenkoms t m e t E.915 

Onder omstandigheden kan er bijvoorbeeld bij een koopovereenkomst eenheid van presta
tie zijn. Als E aan C opdraagt een schip te bouwen, en C koopt een casco in bij V, in plaats 
van dat zelf te vervaardigen, zal V, indien C deze handelwijze was toegestaan, mijns inziens 
tegenover E bescherming kunnen ontlenen aan de voorwaarden van C. Het argument in de 
parlementaire stukken dat de doorwerking geen afbreuk kan doen aan de regels omtrent de 
productenaansprakelijkheid, doet hieraan niet af: als die regels van toepassing zijn, kan V 
zich eenvoudigweg ten opzichte van E niet vnjtekenen (art. 6:192). Wat in een'directe 
relatie tussen E en V niet toegelaten is, is in een doorwerkingsrelatie evenmin mogelijk zo 
bleek hiervoor (nr. 371) reeds. Niet bij iedere leverantie is er echter eenheid van prestatie: 
als door een fabricagefout in een ventiel van een trekker deze trekker losschiet en schade 
aan een vliegtuig veroorzaakt, staat de exploitant van het vliegtuig te ver af van de overeen
komst tussen de fabrikant van de trekker en de exploitant van het vliegveld. De trekker is 
niet speciaal ter uitvoering van de onderhavige overeenkomst tussen de exploitanten van 
het vliegtuig en het vliegveld gesloten.9'6 

In ieder geval is er geen eenhe id van prestatie tussen enerzijds de opdrach ten die C 

krijgt en anderzi jds de langlopende ove reenkoms ten die hij in he t a lgemeen v o o r he t 

u i toefenen van zijn bedri j f heeft afgesloten of de incidentele ove reenkoms ten die C 

anders dan ter u i t v o e r i n g v a n een bepaalde opdrach t sluit. 

Denk bij een langlopende overeenkomst aan de huurovereenkomst met betrekking tot het 
bedrijfspand van C en bij een incidentele overeenkomst aan de opdracht van C aan S om 
dat bedrijfspand te schilderen. Een mooi voorbeeld uit de rechtspraak heeft betrekking op 
laswerkzaamheden.917 Kort gezegd ging het om een geval waarin C laswerkzaamheden Het 
verrichten aan een bij hem opgeslagen container van E. De container was voorzien van 
waarschuwingen voor brandgevaar. De werkgever van de lasser (H) beriep zich jegens de 
derde-rechthebbende (E) op de verweermiddelen in zijn overeenkomst met zijn opdracht-

915. Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 31 juli 1997, S&S 1998, 107 (Gigant I). 
916. Deze casus ontleen ik aan de Franse uitspraak Civ. Ire, 21 juni 1988 D 1989Jur 5 note 

LarroumetjJCP 1988.11.21125, note Jourdain. In de zin van de tekst: Schrage, Overeenkomst 
of onrechtmatige daad (1998), p. 698. 

917. Rb. Rotterdam 29 mei 1981, S&S 1982, 37. 
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gever (C). Mijns inziens moet men hier twee vragen onderscheiden. Voor de doorwerking 
gaat het om de vraag of E er rekening mee moest houden dat degene aan wie hij zijn 
goederen toevertrouwde laswerk zou laten verrichten aan de container waarin zij vervoerd 
werden, dat wil in wezen zeggen: of men het uitbesteden van het laswerk als normaal kan 
beschouwen. Luidt het antwoord bevestigend, dan is er in beginsel doorwerking. Een 
volgende vraag is of de gevolgde handelwijze nog door het beding gedekt wordt. De recht
bank lijkt in de aangehaalde uitspraak die vragen te verwarren, hetgeen leidt tot het buiten 
werking stellen van de exoneratie in verband met de grove schuld van een ondergeschikte 
van de exonérant. Dat is dubieus, omdat grove schuld van een ondergeschikte in het 
normale geval niet aan een beroep op een exoneratie in de weg staat. Weliswaar kan men in 
doorwerkingsgevallen strengere redelijkheidsmaatstaven aanleggen, maar de rechtbank 
maakt haar gedachtegang daaromtrent onvoldoende duidelijk. 

Ik wil niet verhelen dat het criterium 'eenheid van prestatie' ook bij de doorwer-
kingsvraag een ruime marge van onzekerheid laat bestaan. Doorslaggevend is uitein
delijk wat de belanghebbende in concreto omtrent de met de prestatie verbonden 
risico's mocht en moest verwachten, en daarin schuilt een belangrijk element van 
feitelijke waardering. De onzekerheid is echter mijns inziens niet zo groot, dat men 
de voorkeur moet geven aan de zekerheid van het uitgangspunt dat overeenkomsten 
in de regel niet doorwerken ten gunste van hulppersonen. Dat uitgangspunt voert 
tot te onredelijke resultaten. 

Bij het voorgaande verdient opmerking dat het criterium dat ik verdedig voor de vraag of 
exoneratiebedingen ten gunste van H jegens E (door)werken, strenger is dan het criterium 
van art. 6:76. Er zijn, anders gezegd, personen waarvoor C op grond van art. 6:76 instaat, 
maar die - zo zijzelf jegens E aansprakelijk zouden zijn -jegens E geen beroep kunnen 
doen op verweermiddelen in de overeenkomst E-C of de overeenkomst C-H. Denk daarbij 
aan de telefoonmaatschappij in het voorbeeld in nr. 318. 

419. Ter afsluiting moet ik een bezwaar tegen het aanvaarden van doorwerking ten 
gunste van hulppersonen bespreken dat niet in de parlementaire stukken is ge
noemd. Het gaat om het aan het toelaten van doorwerking verbonden gevaar dat C 
en H ten nadele van E voor laatstgenoemde zeer bezwarende voorwaarden over
eenkomen. Dit gevaar bestaat in gevallen dat H zich op zijn eigen voorwaarden en 
met op die uit de overeenkomst E-C kan beroepen, anders gezegd: in gevallen 
waarin E aan C de vrije hand heeft gelaten. 

Deels is dit bezwaar te ondervangen door de vrije hand van C niet volledig vrij te 
achten: E zal H slechts een behoorlijke behartiging van zijn belangen toestaan en 
daarmee moet ook H rekenen. 

Als vuistregel zou men kunnen nemen dat C met H niet bezwarender voorwaarden mag 
overeenkomen dan zijn vervat in de overeenkomst E-C. Nu de werkzaamheden van H in 
de hier behandelde gevallen doorgaans van die van C zullen verschillen, is die vuistregel 
echter van betrekkelijke waarde. Zo zal een vrijtekening voor diefstal voor een vervoerder 
een geheel andere betekenis hebben dan voor een stuwadoor. En als een opdrachtgever het 
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een architect toestaat zich geheel voor fouten in de constructieberekeningen vrij te tekenen, 
wil dat niet zeggen dat hij een dergelijke vrijtekenmg ook van het constructeursbureau 
aanvaardt. 

Aan een andere wijze om aan dit bezwaar tegemoet te komen, zal ik aan het slot van 
dit hoofdstuk aandacht besteden. Eerst wil ik uiteenzetten hoe mijn beschouwings
wijze zich met de rechtspraak van de Hoge Raad verdraagt. Vooral het hier genoem
de bezwaar lijkt de Raad namelijk huiverig tegenover doorwerking te doen staan. 

De jurisprudentie van de Hoge Raad 

420. Hoe verhoudt het voorgaande zich tot de drie bekende arresten over de wer
king van verweermiddelen ten behoeve van hulppersonen? Ik zal dat achtereenvol
gens bezien voor het Securicor-arrest, het Citronas-arrest en het arrest Voivodi-
na/ECT. 

918 421. De casus in het Securicor-arrest lag als volgt 

In de overeenkomst tussen Makro en haar bank Vlaer & Kol staat onder meer dat de bank 
iedere werkdag de kasontvangsten zal laten ophalen en dat zij daartoe lokale vervoerders zal 
inschakelen. Ter uitvoering van deze afspraak heeft de bank op eigen naam een overeen
komst gesloten met Securicor, een onderneming die haar bedrijf maakt van het vervoer van 
geld en geldswaarden voor derden. Tijdens het vervoer van een groot bedrag aan geld van 
Makro naar een Grenswisselkantoor worden de transporteurs van Securicor beroofd. De 
beroving is mogelijk gemaakt door hun onzorgvuldigheid. De verzekeraar van Makro 
spreekt Securicor terzake aan. Securicor verweert zich onder meer met een beroep op het 
in haar overeenkomst met Vlaer & Kol vervatte exoneratiebeding. 

Het hof wijst het beroep van Securicor op haar exoneratiebeding af, maar de Hoge 
Raad casseert die beslissing. De omstandigheden van het geval brachten volgens de 
Raad mee: 

'dat Makro t.z.v. het vervoer van de door haar aan Securicor ten vervoer toevertrouwde 
gelden in redelijkheid de in de vervoersvoorwaarden van Securicor voorkomende aanspra-
kehjkheidsbeperkmg tegen zich moest laten gelden, ook al was zij geen partij bij de betr. 
vervoerovereenkomst. Dit zou slechts anders zijn als de aansprakelijkheidsbeperking van 
dien aard was dat Makro met het bestaan van een dergelijk beding geen rekening had 
behoeven te houden of als zij o.g.v. gedragingen van Securicor of van omstandigheden die 
aan Securicor bekend waren er op mocht vertrouwen dat de betr. aansprakelijkheidsclausu-
le niet tegenover haar zou gelden.' 

Een probleem bij de interpretatie van het Securicor-arrest is dat daaruit niet duide
lijk blijkt in welke hoedanigheid Securicor optrad. Uit de feiten die het hof heeft 

918. HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362 m.nt. A.R. Bloembergen; zie ook AAe 1979, p. 556 
(noot Van Schilfgaarde). 
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vastgesteld, kan men afleiden dat de bank als middellijk vertegenwoordiger van 
Makro met Securicor contracteerde. Dan past de beslissing van de Hoge Raad in het 
in dit hoofdstuk geschetste patroon: er was sprake van een 'expediteursgeval' - en 
dus van een zelfstandige overeenkomst Vlaer & Kol - Makro - zoals in de vorige 
paragraaf behandeld. Hooguit kan men discussiëren over de vraag of Securicor er in 
de gegeven omstandigheden op mocht rekenen dat de vervoersvoorwaarden waar
mee de bank instemde ook de belanghebbende Makro zouden binden. Volgens de 
Hoge Raad rustte klaarblijkelijk op Securicor geen onderzoeksplicht naar de be
voegdheid van de bank om ten laste van Makro op deze voorwaarden te contracte
ren, maar op Makro een mededelingsplicht indien zij niet met de vervoersvoorwaar
den had willen instemmen. Welke precedentwaarde die afweging heeft voor andere 
typen van 'expediteursgevallen' is uit het arrest niet op te maken. Zij verdraagt zich 
in ieder geval met het grote belang dat blijkens het voorgaande bij de bescherming 
van dienstverleners aan het vertrouwensbeginsel behoort toe te komen. 

Het is evenwel ook mogelijk dat Securicor als hulppersoon van de bank fungeer
de.919 Ook in dat geval past de uitspraak in het patroon van dit hoofdstuk. Kennelijk 
was de Hoge Raad van oordeel dat het in de structuur van de verhouding Makro -
Bank - Securicor niet voor de hand lag dat Securicor een beroep toekwam op de 
voorwaarden die haar opdrachtgever, de bank, met Makro was overeengekomen. Als 
gevolg daarvan moest Securicor zich op haar eigen voorwaarden kunnen beroepen. 
Daarbij zal de aard van de overeenkomst een belangrijke rol hebben gespeeld: de 
voorwaarden die de opdrachtgever van een vervoerder (in casu: de bank) bedingt, 
zullen immers in de regel niet op de bijzondere risico's van het vervoer zijn toege
sneden. De vervoerder die van een niet-vervoerder een opdracht tot vervoer krijgt, 
zal zich daarom in beginsel op zijn eigen voorwaarden moeten kunnen beroepen, 
ongeacht of degene die hem het vervoer opdroeg dat voor rekening van de belang
hebbende of voor eigen rekening deed. De Hoge Raad zou daarmee gedeeltelijk op 
het stelsel van art. 8:364 zijn vooruitgelopen. 

Slechts gedeeltelijk, omdat naar huidig recht niet meer van belang is of de belanghebbende 
rekening moest houden met de contractvoorwaarden en of de vervoerder op doorwerking 
daarvan mocht vertrouwen - mijns inziens behoudens voorzover de vervoerder te kwader 
trouw is. 

Onduidelijk blijft evenwel in hoeverre de Hoge Raad voor de doorwerking van 
belang acht dat Securicor regelmatig (te weten op iedere werkdag) geld bij Makro 
ophaalde. 

919. Zo Schoordijk, Paardesprongen (1988) in: Verspreid werk, p. 550; vergelijk Asser-Van der 
Grinten I (De vertegenwoordiging) (1990), nr. 117. 
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422. Iets m e e r duidel i jkheid over de betekenis van he t Secur icor-arres t verschafte de 
H o g e Raad in he t Citronas-arrest .9 2 0 Evenals het arrest Vojvodina/ECT 9 2 1 g ing he t 
daarin o m he t be roep van een s tuwadoor op de Ro t t e rdamse s tuwadoorscondi t ies 
(RSC) . 

Het Citronas-arrest betreft een party sinaasappelen van Citronas (c.s.) die na scheeps-
vervoer in opdracht van cargadoor Heinrich Hanno waren opgeslagen in loodsen van 
stuwadoor Deka-Hanno. In verband met een staking kon (althans wilde) Deka-Hanno niet 
meewerken aan uitlevering van de sinaasappelen. Hierdoor liep de partij schade op. Citro
nas sprak Deka-Hanno aan tot schadevergoeding. Deka-Hanno beriep zich tegenover deze 
vordering op enige bepalingen uit de Rotterdamse Stuwadoorscondities (RSC). 

Het arrest Vojvodina/ECT betrof de volgende casus. Emona verkoopt CIF New York 
een partij ham aan Impex. Emona draagt het vervoer op aan een Joegoslavische transporton
dernemer, die de ham per USL-container laat vervoeren. In afwachting van verscheping 
wordt de container in Rotterdam opgeslagen bij ECT, de vaste terminal operator van USL. 
Aldaar wordt de ham gestolen. De verzekeraar van Impex (Vojvodina) spreekt ECT aan. 
ECT beroept zich op verweermiddelen in de, tussen haar en USL geldende, RSC. 

In de Ci t ronas-zaak oordee lde he t h o f dat voor d o o r w e r k i n g van de R S C tegen de 

derde C i t ronas o n v o l d o e n d e g rond aanwezig was. In de zaak Vojvod ina /ECT liet 

het h o f he t be roep van E C T op de R S C toe. D e H o g e Raad liet de ee r s tgenoemde 

beslissing in s tand en verniet igde de tweede . Hi j legde daaraan in he t Ci t ronas-ar res t 

zijn aan het begin van dit h o o f d s t u k reeds aangehaalde overweging ten grondslag, 

dat op he t beginsel dat cont rac tue le bed ingen alleen van kracht zijn tussen de h a n d e 

lende parti jen een u i t z o n d e r i n g kan w o r d e n aanvaard: 

'in dier voege dat een derde een contractueel beding in redelijkheid tegen zich moet laten 
gelden, maar daartoe zal dan een voldoende rechtvaardiging moeten kunnen gevonden 
worden in de aard van het betreffende geval. Daarbij moet onder meer worden gedacht 
- kort samengevat - aan het op gedragingen van de derde terug te voeren vertrouwen van 
degene die zich op het beding beroept dat hij dit beding zal kunnen inroepen ter zake van 
hem door zijn wederpartij toevertrouwde goederen (HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249 
[Gegaste uien]) en voorts aan de aard van de overeenkomst en van het betreffende beding 
in verband met de bijzondere relatie waarin de derde staat tot degene die zich op het beding 
beroept (HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362 [Securicor]). Bij de beantwoording van de 
vraag waar de grens ligt zal voorts mede rekening moeten worden gehouden met het stelsel 
van de wet, in het bijzonder indien de wet aan bepaalde daarin geregelde overeenkomsten 
binnen zekere grenzen werkingjegens derden toekent en het betreffende geval in dit stelsel 
moet worden ingepast.'922 

920 HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35 m.nt. W.C.L. van der Grinten; S&S 1986 120' zie ook AAe 
1986, p. 775 (noot S.C.J.J. Kortmann). 

921. HR9juni 1989,NJ 1990, 40 m.nt. J.L.P. Cahen; S&S 1989, 121. 
' Vergelijk r.o. 3.3 van het arrest Vojvodina/ECT. 922 
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In beide zaken acht de H o g e Raad de be t rokkenhe id van de r e c h t h e b b e n d e onvo l 

d o e n d e o m d o o r w e r k i n g van de R C S te rechtvaardigen. 

In de Citronas-zaak overwoog het hof dat niet kon worden gezegd dat Citronas aan de 
cargadoor, of de zeevervoerder via hem, de vrije hand heeft gelaten om met Deka-Hanno 
overeenkomsten aan te gaan waarvan de RSC deel uitmaakten. Het hof wees er daarbij op 
dat de cargadoor de lossingswerkzaamheden aan de stuwadoor deels opdraagt voor de 
zeevervoerder (omdat de binnenboordse werkzaamheden tot de taak van de vervoerder 
behoren) en deels in eigen naam en uit eigen hoofde, maar in het belang van de ontvanger 
(omdat deze in de regel de buitenboordse werkzaamheden voor zijn rekening neemt). 
Vervolgens oordeelde het hof dat de enkele betrokkenheid van Citronas bij de vervoer-
overeenkomst (ten behoeve van Citronas had de afzender het recht op uitlevering bedon
gen) aan Deka-Hanno niet het vertrouwen kon hebben gegeven dat de RSC ook tegenover 
Citronas zouden gelden. Dat oordeel liet de Hoge Raad in stand, daar het geen blijk gaf van 
een onjuiste rechtsopvatting en zich wegens zijn feitelijke aard niet leende voor verdergaan
de toetsing in cassatie. De motivering van het hof kon volgens de Raad de toets der kritiek 
doorstaan, mede omdat de relevante overeenkomsten niet waren overgelegd. 

In de zaak Vojvodina/ECT achtte het hof doorwerking van de RSC gerechtvaardigd 
omdat de ladingbelanghebbenden - kort gezegd - wisten of konden weten dat de container 
met ham in een haven als Rotterdam opgeslagen zou kunnen worden bij een terminal 
operator en dat terminal operators plegen te werken onder voorwaarden waarvan exoneratiebe-
dingen deel uitmaken. Het achtte van belang dat de ladingbelanghebbenden terzake geen 
voorbehoud hadden gemaakt. De Hoge Raad oordeelde dat deze omstandigheden onvol
doende grond boden voor doorwerking van de RSC. 

De Raad overwoog daarbij in het Citronas-arrest voorts dat de enkele omstandig

heid dat een bedrijfsmatig handelende gebruiker van algemene voorwaarden in die 

voorwaarden een beding van een bepaalde inhoud heeft opgenomen, nog niet 

meebrengt dat zulk een beding redelijkerwijs heeft te gelden tegenover derden, ook 

niet als de derde eveneens bedrijfsmatig handelt en het in de kring waartoe de 

gebruiker en de derde behoren algemeen bekend is dat dergelijke bedingen plegen te 

worden gemaakt. 

423. Of het hiervoor ontwikkelde schema zich met de stuwadoorsarresten verdraagt, 

hangt ervan af of de Hoge Raad het de stuwadoor/rermina/ operator in deze zaken wel 

zou hebben toegestaan zich te beroepen op de verweermiddelen in de vervoer-

overeenkomst. Als dat het geval is, passen de arresten in het schema: als de verhou

ding E-C-H er een is waarin H mag rekenen op doorwerking van de overeenkomst 

E-C, mag hij immers niet rekenen op doorwerking van zijn eigen overeenkom

sten.924 De bijzondere omstandigheden van het Securicor-arrest (de aard van de 

923. Ik volg hier de parafrase en uitleg van de overweging door Kortmann in zijn noot, AAe 1986, 
p. 775 e.v. 

924. Zo Kortmann, AAe 1996, p. 775 e.V.; Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging) (1990), 
nr. 117. 
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overeenkomst en een mogelijke bijzondere relatie tussen H en E) zijn dan van 
belang bij het duiden van deze verhouding. 

Aannemelijk is echter dat de Hoge Raad de stuwadoor ook een beroep op de 
vervoerovereenkomst niet zou hebben toegestaan.925 In de eerste plaats motiveert de 
Raad zijn beslissing niet door naar deze mogelijkheid te verwijzen. Zou de gedachte 
dat H onder de vlag van C opereerde aan de beslissing ten grondslag hebben gele
gen, dan mag men veronderstellen dat de Raad daarover iets zou hebben opgemerkt. 
In de tweede plaats weidt de Hoge Raad in beide arresten uit over het stelsel van het 
vervoersrecht, waarin - anders dan tussen vervoerders en belanghebbenden - een 
gewaarborgd belangenevenwicht tussen stuwadoors en de belanghebbenden bij hun 
diensten ontbreekt. Als de stuwadoor beschermd zou worden door de overeenkomst 
E-C, dan zouden deze beschouwingen overbodig zijn geweest. In de derde plaats 
verwijst de Hoge Raad in het Citronas-arrest naar de overweging van het hof dat de 
cargadoor de stuwadoor voor een deel van de werkzaamheden op eigen naam en uit 
eigen hoofde (ten behoeve van de ladingbelanghebbende) had ingeschakeld. De 
schade ontstond nadat de goederen waren opgeslagen, en daarmee waarschijnlijk in 
de fase waarin de stuwadoor niet meer ten behoeve van de vervoerder optrad. In die 
fase ligt doorwerking van de vervoerovereenkomst ten gunste van de stuwadoor niet 
voor de hand, omdat deze, met inbegrip van de daarin veelal vervatte Himalaya-
clausule, dan zal zijn uitgewerkt. 

Helemaal zeker is dat echter niet, omdat de vervoerovereenkomst mede op de lossing en 
opslag kan zien. In dat geval zou de stuwadoor wel als hulppersoon van de vervoerder zijn 
opgetreden.926 Hij zou dan een beroep op de Himalaya-clausule hebben gehad.927 

Na het einde van de vervoerovereenkomst komt de inschakeling van de stuwadoor 
voor rekening van de ladingbelanghebbende. De zorg voor de goederen berust vanaf dat 
moment immers bij hem. Degene die de stuwadoor inschakelt (de cargadoor) zal de 
ladingbelanghebbende dan, naar de in de in dit hoofdstuk verdedigde opvatting, in de regel 
als diens middellijk vertegenwoordiger (of als diens zaakwaarnemer) aan de voorwaarden 
van de stuwadoor binden.928 

925. Rb. Rotterdam 5 maart 1979, S&S 1979, 120 stond ECT dit beroep wel toe, doch Hof 
's-Gravenhage 22 november 1985 en 26 juni 1987, S&S 1988, 7, verwierp het en in cassatie 
kwam het niet meer aan de orde. Zie voor een succesvol beroep in deze zin voorts bijvoor
beeld Rb. Rotterdam 7juni 1985, S&S 1986, 2. 

926. Hierop wijst Kortmann in zijn noot onder het Citronas-arrest, AAe 1986, p. 775 e.v. 
927. Aldus Rb. Rotterdam 2 december 1988, S&S 1990, 123 (Gdansk II). 
928. Zie voor een onderzoek naar de vraag of de stuwadoor op grond van het optreden van de 

cargadoor zijn voorwaarden kon inroepen tegen de ladingbelanghebbende: Rb. Rotterdam 13 
oktober 1989, S&S 1990, 28 en 9 november 1990, S&S 1991, 90 (Marybeth). Zie voorts K.F. 
Haak, De door paardesprongen bedreigde stuwadoor, in: Haven en handel, Tekst van het af
scheidscollege van Prof. mr. R. van Delden, aangevuld met teksten van de lezingen gehouden tijdens het 
daaraan voorafgaande symposium 'Haven en handel', Deventer 1992. 
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De conclusie moet zijn dat de Hoge Raad hulppersonen in meer gevallen jegens de 

belanghebbende onbeschermd wil laten dan uit het hiervoor verdedigde schema 

volgt. 

Daarbij verdient aantekening dat de oplossing in de door de Raad berechte gevallen naar 
huidig recht heel wel een andere zou kunnen zijn:929 als typische opslagschade aan goede
ren ontstaat (zoals brand-, water- of diefstalschade), vertoont de casus een duidelijk bewaar-
nemingselement. De regeling van de bewaarneming leent zich dan voor analoge toepassing 
- zo men een stuwadoor niet al (mede) als bewaarnemer zou moeten beschouwen. Of 
men de bewaarnemingsregeling kan uitbreiden tot andere gevallen waarin schade ontstaat 
aan zaken die een hulppersoon onder zich heeft, is evenwel de vraag. Hoewel ik een 
bevestigend antwoord op die vraag verdedig, acht ik niet uitgesloten dat de Raad aan het 
stelsel van zijn arresten vasthoudt en aan die regeling slechts beperkte betekenis zal toeken
nen. 

Wanneer de Hoge Raad doorwerking wel wil toelaten, is evenwel niet duidelijk. 
Zijn arresten bieden nauwelijks houvast voor het beantwoorden van de vragen 
wanneer E aan C de vrije hand heeft gelaten en wanneer tussen E en H een bijzon
dere relatie bestaat die doorwerking rechtvaardigt. Uit de passage over de 
(ir)relevantie van de omstandigheid dat de benadeelde met het gebruik van de 
algemene voorwaarden bekend was, kan men hooguit afleiden dat men 'een vrije 
hand' niet al te snel mag aannemen.931 

Is deze onduidelijkheid op zichzelf al een bezwaar tegen de doorwerkingsarres
ten, zij bieden de belanghebbende voorts ten onrechte de mogelijkheid hulpperso
nen buiten overeenkomst aan te spreken terwijl hij wist of behoorde te weten dat 
zijn wederpartij deze zou inschakelen en dat de hulppersonen in dat geval contrac
tuele verweermiddelen zouden bedingen.932 Men kan veelal met van een hulpper
soon verwachten dat hij met de belanghebbende contact opneemt om over zijn 
voorwaarden te spreken - dit zou in de besproken stuwadoorsgevallen ondenkbaar 
zijn geweest. Evenmin zal de hulppersoon zijn belangen altijd afdoende veilig 
kunnen stellen in de verhouding tot zijn opdrachtgever, in het bijzonder door deze 
opdrachtgever tot vrijwaring te verplichten. Daarbij teken ik aan dat de Hoge Raad 
mogelijk van oordeel is geweest dat stuwadoors wel op de bedoelde wijze voor hun 
eigen belangen kunnen zorgen. Voor minder 'machtige' hulppersonen zou door
werking dan eerder aanvaardbaar zijn - een gedachte die aansluit bij hetgeen in de 

929. Anders Rb. Rotterdam 19 november 1979, S&S 1981, 8 (Korhogo), die evenwel nog geen 
rekening kon houden met de nieuwe bewaarnemingsregeling. 

930. Zo Zwitser, Een mooi vonnis over derdenwerking (1997), p. 115 en Bescherming van de 
stuwadoor door Himalaya-clausules (1998), p. 59. 

931. Een voorbeeld van de toepassing van dit criterium biedt Hof Amsterdam 2 juni 1983, S&S 
1983, 93 (Formo) (vrije hand bij inschakelen stuwadoor). In de zin van de Hoge Raad Rb. 
Rotterdam 22juni 1990, S&S 1991, 100 (Scandie Wasa). 

932. In deze zin ook Van der Grinten in zijn noot onder het Citronas-arrest, NJ 1987, 35. 
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parlementaire stukken over art. 6:257 is opgemerkt en die gelegenheid lijkt te bieden 
voor 'distinguishing'. 

424. Mijns inziens verleent de Hoge Raad dus te weinig draagkracht aan het gegeven 
dat E zelf zijn belangen op het risicovolle pad van de dienstverlening heeft gezon
den. Eveneens houdt de Raad mijns inziens te weinig rekening met het gerechtvaar
digd verlangen ('norm- of rechtsvertrouwen') van H dat hij zijn diensten niet onbe
schermd behoeft te verrichten. 

Een belangrijke overweging voor de Hoge Raad lijkt te zijn geweest dat tussen E 
en H een gewaarborgd belangenevenwicht ontbrak - in de regel zal dit ook ontbre
ken. Hierna zal ik uiteenzetten dat men aan dit bezwaar, dat ik in het voorgaande 
reeds signaleerde, tegemoet kan komen zonder H direct iedere bescherming te ont
zeggen. 

6 D e redelijkheid en de aard van het beding 

6.1 Inleiding 
425. De doorwerking van contractuele verweermiddelen berust in belangrijke mate 
op de autonomie van de belanghebbende en op het vertrouwen van degene die zich 
op het verweermiddel beroept, zo bleek in het voorgaande. Zoals alle (schijnbare) 
uitzonderingen op het beginsel van de relativiteit van de contractswerking, is zij 
uiteindelijk terug te voeren tot haar redelijkheid (ik verwijs daarvoor naar hoofd
stuk 3). Deze gegevens bieden aanknopingspunten om doorwerking van onredelijk 
bezwarende bedingen te vermijden. Daarbij moet men onderscheid maken tussen 
gevallen waarin een derde zich op een verweermiddel in een overeenkomst tussen 
partijen beroept (§ 6.2), en gevallen waarin een partij zich jegens een derde op een 
verweermiddel beroept (§ 6.3). 

Het is niet altijd eenvoudig uit te maken wat redelijk of onredelijk is. Toch kan 
men op dat gegeven geen beperking van de mogelijkheid van doorwerking baseren: 
er zijn voor het redelijkheidsoordeel voldoende aanknopingspunten (§ 6.4). Een 
belangrijk aanknopingspunt is de aard van het betrokken beding (§ 6.5). 

6.2 Een derde beroept zich op een contractueel verweermiddel 
426. In het voorgaande is gebleken dat een derde zich soms kan beroepen op een 
verweermiddel in een overeenkomst tussen anderen. 

Zo kan de ondergeschikte zich in de regel en de hulppersoon zich onder omstandigheden 
beroepen op een verweermiddel in de overeenkomst tussen zijn werkgever of opdrachtge
ver en een ander. 
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Als in zulke gevallen onredelijk bezwarende bedingen zouden doorwerken, zou dat 
de positie van partijen bedreigen. Het gevaar dat het tot zodanige doorwerking 
komt, is evenwel niet groot. 

Indien men de doorwerking ten gunste van de derde in zulke gevallen baseert op 
de wil van partijen, zal bij de uitlegvraag of partijen hun overeenkomst ten gunste 
van de derde hebben willen laten werken, de redelijkheid daarvan op de achtergrond 
reeds een rol spelen. Zou de ene partij de andere onredelijk bezwarende bedingen 
hebben opgedrongen, dan kan de belaste partij zich daartegen met contractuele mid
delen verweren. 

Indien de doorwerking ten gunste van een derde berust op redelijkheid en 
billijkheid, volgt uit de aard van die grondslag dat onredelijke bedingen niet zullen 
doorwerken. Dat geldt in zekere zin ook als de wet in doorwerking voorziet, want 
daaraan ligt een door de wetgever gemaakte belangenafweging ten grondslag (zo 
art. 6:257). 

Het voorgaande betreft de redelijkheid van het beding in het algemeen. Wat 
betreft de redelijkheid van een concreet beroep op het beding, geldt het volgende. 
Wat ook de grondslag van de doorwerking is, steeds ontstaan er tussen de betrokke
nen bij de relevante overeenkomst rechtsbetrekkingen waarin redelijkheid en billijk
heid werken zoals zij tussen 'normale' contractspartijen werken. Zodoende kunnen 
redelijkheid en billijkheid in de weg staan aan een onredelijk beroep op een beding 
dat in beginsel ten gunste van de derde doorwerkt. Ik verwijs hiervoor naar nr. 106 
e.v. 

Voor de volledigheid teken ik aan dat indien de doorwerking op een derdenbeding berust, 
de derde naar Nederlands recht als partij bij de overeenkomst geldt nadat hij het beding 
heeft aanvaard (art. 6:254). In de hier behandelde gevallen zal men aanvaarding veelal 
mogen veronderstellen. De werking van redelijkheid en billijkheid spreekt dan vanzelf. 

6.3 Een contractueel verweermiddel werkt ten nadele van een derde 
427. De doorwerking van een contractueel verweermiddel ten nadele van een derde 
is moeilijker te funderen dan die ten gunste van een derde. Toch kunnen, zoals 
hiervoor is gebleken, de omstandigheden van het geval tot deze vorm van doorwer
king aanleiding geven. 

Zo bleek dat een hulppersoon zich tegenover een belanghebbende soms op zijn eigen 
overeenkomst kan beroepen, in plaats van op die tussen de belanghebbende en zijn op
drachtgever. 

O m de doorwerking van voor de derde te bezwarende bedingen te vermijden, staan 
in zulke gevallen drie wegen open. 

In de eerste plaats zal de belanghebbende, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel 
blijkt, niet geacht mogen worden te hebben ingestemd met de doorwerking van een 
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onredelijk beding. Evenmin zal de partij die zich op het beding beroept daarop 
mogen vertrouwen. 

In 'expediteursgevallen' kan daarbij evenwel de complicatie ontstaan dat de partij die het 
belang van een derde in handen van de wederpartij stelt wél instemt met een (afgezien van 
die instemming) onredelijk beding, terwijl de wederpartij deze partij voor de rechthebben
de houdt. Dan moet, zoals ik hiervoor heb uiteengezet, in mijn opvatting het vertrouwen 
prevaleren. 

In de tweede plaats leent, zoals in de hoofdstukken 1 en 3 reeds bleek, de regeling 

van de wilsgebreken zich voor overeenkomstige toepassing als in de verhouding 

tussen partij en contractueel betrokken derde rechtsgevolgen mede op de autonomie 

van de derde zijn gebaseerd,. Zo zal de derde, als een partij door misbruik van 

omstandigheden jegens zijn wederpartij of jegens de derde zeer bezwarende voor

waarden weet te bedingen, zich op die grond tegen de doorwerking kunnen verwe

ren. 

Aldus kan ook het gevaar worden bezworen dat in gevallen waarin de voorwaarden van een 
hulppersoon voor doorwerking in aanmerking komen, de opdrachtgever en de hulpper
soon het belang van de derde geheel opofferen aan hun eigen belangen. Dit kan bijvoor
beeld blijken doordat de hulppersoon jegens een derde bezwarender voorwaarden hanteert 
dan jegens wederpartijen die over hun eigen belang contracteren. 

Een bijzonder voorbeeld van een (pseudo-)beroep op een wilsgebrek is het geval dat de 
derde ermee instemt dat zijn wederpartij een hulppersoon inschakelt, maar dat deze een 
hulppersoon uitkiest die, naar de wederpartij en de hulppersoon weten of behoren te 
weten, voor het karwei geheel ongeschikt is. De derde kan dan met succes tegen doorwer
king aanvoeren dat hij met de inschakeling van deze hulppersoon nooit zou hebben inge
stemd. Dat geldt zowel indien doorwerking tot toepassing van de voorwaarden van de 
hulppersoon, als indien zij leidt tot toepassing van de voorwaarden van het contract waarbij 
de derde partij is. Langs andere weg kan men tot dezelfde slotsom komen door aan te 
nemen dat de ernst van de gemaakte fout zich tegen een beroep van de hulppersoon op het 
exoneratiebeding verzet. Het bezwaar dat in de parlementaire geschiedenis met dit voor
beeld tegen doorwerking wordt ontwikkeld, gaat dan ook niet op.933 

In de derde plaats kan, zoals ik in het vorige nummer reeds opmerkte en eveneens 

in hoofdstuk 3 bleek, een beroep op een bepaald contractueel verweermiddel in de 

verhouding tussen partij en contractueel betrokken derde, op gelijke wijze als tussen 

partijen, ook overigens naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard

baar zijn. 

933. Over deze kwestie Pari. Gesch. Boek 6 (1981), p. 96 en Asser-Van der Grinten I (De vertegen
woordiging) (1990), nr. 118. 
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6.4 Wat is (on)redelijk? 
428. De moeilijkheid bij dit alles is natuurlijk het vaststellen van wat onredelijk is. 
Doordat een duidelijke wilsuiting van de belanghebbende ontbreekt, kan men de 
mate van bezwaarlijkheid van de bedingen die hij krijgt tegengeworpen niet afwegen 
tegen de mate waarin hij met die bedingen heeft ingestemd. 

Men moet evenwel bedenken dat de doorwerking van contractuele verweermid
delen in de regel betrekking heeft op verweermiddelen in algemene voorwaarden. 
Ook in normale contractuele verhoudingen heeft de instemming met dergelijke 
voorwaarden veelal weinig om het lijf. Vandaar dat de wetgever in het nieuwe 
wetboek het accent heeft gelegd op de toetsing van de inhoud van deze voorwaar
den, in plaats van op toetsing van hun totstandkoming als onderdeel van de overeen
komst.934 De wetgever heeft de rechter tot de daartoe noodzakelijke belangenafwe
ging in staat geacht. In de verhouding tussen partij en contractueel betrokken derde 
kan de regeling van de algemene voorwaarden overeenkomstige toepassing vinden. 
Onredelijk bezwarende bedingen kan de derde op deze wijze uitschakelen. 

Waarbij opmerking verdient dat de derde zich slechts op zijn hoedanigheid van particulier 
(ook wel: consument) moet kunnen beroepen indien de hulppersoon wist of kon weten 
dat hij het belang van een particulier onder handen had. 

'Grote' tegenpartijen zijn met deze oplossing niet geholpen (art. 6:235). Toch zijn 
ook zij tegen een beroep op doorwerking niet weerloos. N u doorwerking berust op 
redelijkheid en billijkheid, zal dit beroep immers steeds de redelykheidstoets moe
ten kunnen doorstaan. Men kan daarbij de lijsten in de wettelijke regeling van de 
algemene voorwaarden (mits voorzichtig) als inspiratiebron gebruiken. Ook over
wegingen van aansprakelijkheidsbeleid zijn relevant: een exoneratie is eerder toelaat
baar indien zij er bijvoorbeeld toe dient verzekering van de aansprakelijkheid moge
lijk te maken of juist om dubbele verzekering van een bepaald risico uit te sluiten. 

Zoals de rechter in staat is redelijkheid en billijkheid in contractuele verhoudin
gen toe te passen, zo zal hij dat ook in buitencontractuele verhoudingen kunnen. 
Evenals partijen, zullen ook de betrokkenen in een buitencontractuele verhouding 
bovendien vaak zelf al beseffen wat redelijkheid en billijkheid verlangen. Tot een 
gang naar de rechter behoeft het dan niet te komen. 

6.5 D e aard van het beding 
429. Bij het beantwoorden van de vraag of een bepaald beding zich in de verhouding 
tussen partij en derde redelijkerwijs voor toepassing leent, is van groot belang wat de 
aard is van het betrokken beding.935 In het bijzonder verdient het verlangen van een 
dienstverlener om bij zijn werkzaamheden gedekt te worden door een exoneratiebe-

934. Pari. Gesch. Boek 6 (1990), p. 1450 e.v. 
935. Zie over deze en andere omstandigheden Verbintenissenrecht, aant. 46 e.v. op art. 6:249-257.Alg. 

(Rank-Berenschot). 
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d ing eerder b e s c h e r m i n g dan zijn eventuele ver langen o m ook geschillen m e t der

den te o n d e r w e r p e n aan arbitrage of aan een ander recht dan he tgeen volgens het 

relevante in ternat ionaal privaatrecht op de vo rde r ing van de derde van toepass ing is. 

H e t gevaar van he t w e r k e n zonde r exonerat ie is v o o r de d iens tver lener in de regel 

i m m e r s veel groter dan dat van het w e r k e n zonde r de andere g e n o e m d e voorwaar-

Niet alleen de aard van een arbitragebeding verzet zich veelal tegen doorwerking,937 In de 
praktijk zal ook het vereiste van bewijs door een geschrift veelal aan doorwerking van een 
dergelijk beding in de weg staan. Van aanvaarding 'door of namens' de belanghebbende is 
in doorwerkingsgevallen uit de aard der zaak geen sprake (art. 1021 Rv).938 Desondanks kan 
doorwerking in middellijke vertegenwoordigingsverhoudingen bij uitzondering toelaatbaar 
zijn.939 

Voor de geldige totstandkoming van een jurisdictieclausule eist art. 17 EEX hetzij de 
schriftelijke vorm, hetzij een tussen partijen gebruikelijke vorm, hetzij een in de internatio
nale handel bekende en gebruikelijke vorm waarvan partijen op de hoogte waren of hadden 
moeten zijn.940 

Bij Himalaya-clausules staat de eis van een geschrift niet aan doorwerking in de weg.941 

Verwijst een cognossement naar bepaalde bedingen, dan kan daarop tegen een derde-cog
nossementshouder evenwel slechts een beroep worden gedaan indien deze bedingen voor 
hem duidelijk kenbaar waren (art. 8:415) ,942 

Waar het gaat om korte verjarings- of vervaltermijnen, is de ratio van deze termijnen 
relevant: de wens snel van eventuele vorderingen af te zijn, verdient jegens derden 
minder bescherming dan de wens wat de oorzaak van de schade betreft niet in 
bewijsnood te geraken. In het laatstbedoelde geval zal omkering van de bewijslast 

936. Rb. Rotterdam 23 oktober 1987, S&S 1988, 27 (W.L. Sikorski) sloot doorwerking ten nadele 
van een derde van een arbitragebeding en een vervalbeding wegens hun procesrechtelijke aard 
geheel uit. 

937. Zo Arbitrale beslissing 6 mei 1991, S&S 1993, 5 (arbitraal beding); Hof 's-Gravenhage 21 
januari 1992, S&S 1994, 39 (Silke). 

938. Burgerlijke Rechtsvordering, aant. 2 op art. 1021 (HJ. Snijders); Rb. Rotterdam 15 oktober 1993 
S&S 1994, 80 (Harefield). 

939. HR 16 januari 1998, RvdW 1998, 20C (Handelsveem/Anmco Maritime). 
940. Waarover HvJ EG 20 februari 1997, NJ 1998, 565 m.nt. P. Vlas (MSG/Les Gravières Rhéna

nes) en Hof's-Gravenhage 22 april 1997, S&S 1997, 83 (Karl Liebknecht); zie voor de oude 
versie (van vóór het Toetredingsverdrag van 9 juni 1978) HvJ EG 19 juni 1984, NJ 1984, 735 
m.nt. J.C. Schultsz (Tilly Russ). 

941. Hof's-Gravenhage 19 december 1995, S&S 1996, 77 (Bertram Rickmers). 
942. Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 28 september 1995, S&S 1996, 22 (geen beroep op arbitrage

beding) en Rb. Rotterdam 24 februari 1995, S&S 1996, 111 (geen beroep op junsdictieclausu-
le). 
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mogelijk een billijker afweging tussen de betrokken belangen van dienstverlener en 
benadeelde derde opleveren. 

430. Zoals het recht in de verhouding tussen partijen naar redelijke oplossingen 
streeft, zo kan en moet het ook in de verhouding tussen partijen en contractueel 
betrokken derden naar redelijke oplossingen streven. Het is in de regel niet redelijk 
iedere contractuele bescherming te onthouden aan dienstverleners die bij het ver
richten van hun prestatie het hun toevertrouwde belang van een derde schaden. 

7 Conclusie 

431. De doorwerking van exoneratiebedingen en andere contractuele verweermid
delen is een van de moeilijkste vraagstukken van derdenwerking. De literatuur en de 
Hoge Raad tonen zich over deze kwestie verdeeld. Van bijzonder belang bij het 
oplossen ervan is de aard van de door de partij geschonden norm. 

Als de door een partij in haar verhouding tot een derde geschonden norm voort
vloeit uit de overeenkomst tussen partijen, vormen de verweermiddelen in die over
eenkomst in veel gevallen een inherente beperking van de zorg waarop de derde 
aanspraak kan maken. Dat geldt ook indien de geschonden norm berust op direct 
door de partij bij de derde opgewekt vertrouwen terwijl de partij dit vertrouwen 
door het stipuleren van verweermiddelen heeft geclausuleerd. 

Als de door een partij in haar verhouding tot een derde geschonden norm een 
zuiver heteronoom karakter heeft, hetgeen zich vooral voordoet indien het aangetas
te belang van de derde absoluutrechtelijke bescherming geniet, kan men de door
werking van contractuele verweermiddelen slechts funderen door te verwijzen naar 
de manier waarop het belang van de derde met die overeenkomst verbonden is 
geraakt. Als benoemde grondslag voor de doorwerking kunnen daarbij redelijkheid 
en billijkheid in verband met de figuur van de contractueel betrokken derde fun
geren. 

Indien een partij het belang van een derde bevoegdelij k onder een overeenkomst 
brengt die geen deel uitmaakt van een samenstel van overeenkomsten, dringt de 
redelijkheid van de doorwerking van de verweermiddelen van de wederpartij bij die 
overeenkomst jegens die derde zich dadelijk op. Dat geldt ook waar de partij het 
belang van een derde onbevoegdelijk onder een dergelijke overeenkomst brengt, 
doch zij door duidelijk toedoen van de derde bevoegd schijnt. Ontbreekt zodanig 
duidelijk toedoen, dan dient het dilemma 'autonomie of vertrouwen' zich aan. Ik 
sluit mij aan bij de opvatting dat, waar het om de doorwerking van contractuele ver-

943. De rechtbank te Rotterdam staat terecht kritisch tegenover de doorwerking van vervalbedin-
gen; zie Rb. Rotterdam 19 augustus 1988, S&S 1990, 98 (Capricorn) en Rb. Rotterdam 9 
november 1990, S&S 1991, 90 (Marybeth). 
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weermiddelen gaat, het vertrouwensbeginsel boven het autonomiebeginsel dient te 
prevaleren, en verdedig dat dit past in het stelsel van het wetboek. 

Als een partij het belang van een derde schaadt bij het uitvoeren van een 
overeenkomst die onderdeel is van een samenstel van overeenkomsten, bepaalt de 
aard van de betrokken overeenkomsten in belangrijke mate het antwoord op de 
doorwerkingsvraag. 

Krachtens de wet (art. 6:257) kunnen ondergeschikten zich beroepen op de ver
weermiddelen in de overeenkomst die hun werkgever met zijn opdrachtgever heeft 
gesloten. Deze bescherming gaat mijns inziens nog niet ver genoeg: ondergeschik
ten zouden in de regel immuniteit moeten genieten waar het gaat om door hen 
buiten opzet of bewuste roekeloosheid bij het verrichten van hun werk veroorzaakte 
schade. 

Hoewel hulppersonen terecht van deze dwingendrechtelijke wettelijke bescher
ming zijn verstoken, behoeven zij mijns inziens hun 'werkzaamheden in de regel 
met buiten de dekking van contractuele verweermiddelen te verrichten. Indien 
voldoende eenheid van prestatie bestaat tussen hun werkzaamheden en die van hun 
opdrachtgever, kunnen zij aanspraak maken op doorwerking van de verweermidde
len in de overeenkomst tussen hun opdrachtgever en de belanghebbende. Niet in te 
zien valt waarom de belanghebbende in een dergelijk geval zou moeten profiteren 
van de omstandigheid dat zijn wederpartij een hulppersoon inschakelt. Indien de 
bedoelde eenheid van prestatie ontbreekt, zal de hulppersoon zijn werkzaamheden 
vaak onder dekking van zijn eigen verweermiddelen kunnen verrichten, omdat de 
belanghebbende dan met de doorwerking daarvan rekening diende te houden. 
Slechts bij uitzondering zal de hulppersoon zich in mijn opvatting onbeschermd 
weten. Ik sluit mij daarmee aan bij een belangrijke stroming in de literatuur, doch 
besef dat de Hoge Raad en de parlementaire stukken een andere opvatting voor
staan. 

Een belangrijke reden om afwijzend te staan tegenover de doorwerking van 
contractuele verweermiddelen is het gevaar dat partijen de derde met onredelijke 
bedingen zouden belasten. Ik meen dat dit gevaar niet aan doorwerking in de weg 
behoeft te staan: net als bij algemene voorwaarden kunnen onredelijke bedingen 
door (rechterlijke) toetsing aan redelijkheid en billijkheid afdoende worden bestre
den. 


