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Samenvatting en conclusies 

Inleiding 
De verhouding tussen overeenkomst en derden wordt beheerst door het beginsel 
van de relativiteit van de contractswerking. Volgens dit beginsel zijn overeenkom
sten alleen van kracht tussen partijen en kunnen daaruit voor derden geen rechten 
of verplichtingen ontstaan. 

Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking ziet op de verbindende 
kracht van de overeenkomst als bron van verbintenissen. Het betreft de kwestie of 
degenen die een overeenkomst sluiten daardoor rechten en verplichtingen in het 
leven kunnen roepen voor anderen. Tot die kwestie behoren onderwerpen als de 
(middellijke) vertegenwoordiging, het derdenbeding en de werking van contractuele 
verweermiddelen ten gunste en ten laste van derden. 

Van de relativiteit van de contractswerking moet men onderscheiden de relativiteit 
van de verbintenissen die uit een overeenkomst zijn voortgevloeid. Bij die kwestie gaat het 
om de positie van derden ten opzichte van contractuele verbintenissen die reeds zijn 
ontstaan. Onderwerpen die daartoe behoren zijn bijvoorbeeld de onrechtmatigheid 
van het uitlokken en profiteren van wanprestatie en het kwalitatieve karakter van 
met een goed verbonden rechten en verplichtingen. Doordat contractuele verbinte
nissen zich wat deze kwestie betreft niet principieel onderscheiden van verbintenis
sen uit andere bron, gaat het daarbij niet zozeer om de relativiteit van de overeen
komst, maar om de relativiteit van verbintenissen, en daarmee om het onderscheid 
tussen absolute en relatieve rechten. 

Hoofdstuk 1. Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking 
Het gegeven dat een overeenkomst in beginsel slechts verbintenissen schept tussen 
partijen, is een gevolg van de functie van het contractenrecht in de maatschappij en 
in het rechtssysteem: het afdwingbaar maken van afspraken. Partijen binden zich in 
hun overeenkomst aan elkaar en verder strekt de verbindende kracht daarvan zich 
niet uit. Een overeenkomst geeft derden geen rechten omdat partijen zich jegens hen 
niet hebben verbonden. Zij schept voor derden geen verplichtingen omdat dezen 
daarin niet hebben toegestemd. De relativiteit van de contractswerking blijkt aldus 
een onontkoombaar gevolg van de spilpositie die de autonomie van de betrokkenen 
in het contractenrecht inneemt (§ 1). 

Ieder rechtsstelsel waarin het contractenrecht tot ontwikkeling is gekomen, moet 
het beginsel van de relativiteit van de contractswerking naar zijn aard impliciet of 
expliciet erkennen. In het Nederlandse recht was het beginsel tot 1992 neergelegd in 
art. 1376 oud-BW. O m ruimte te laten voor uitzonderingen erop, heeft de wetgever 
het beginsel in het huidige BW niet uitdrukkelijk vastgelegd. Een belangrijk voor
deel daarvan is dat de rechtswetenschap en de rechtspraktijk de betekenis van het 
beginsel kunnen vaststellen door de plaats ervan in het rechtssysteem te analyseren, 
zonder steeds lippendienst aan een wettekst te moeten bewijzen. Aldus kan beter tot 
zijn recht komen dat het om een beginsel en niet om een regel gaat (§ 2). 
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In het verleden heeft men het beginsel van de relativiteit van de contractswerking 
afgeleid uit de gedachte dat een overeenkomst berust op wilsovereenstemming. 
Voor hen die daaraan geen deel hadden, zou de wilsovereenstemming geen gevolgen 
kunnen hebben. Die simpele redenering werkt niet meer nu de betekenis van de wil 
in het contractenrecht is afgenomen. Ook moderne contractstheorieën blijken het 
evenwel niet zonder het beginsel te kunnen stellen. Dat komt door de essentiële rol 
die het autonomiebeginsel in het contractenrecht speelt. Het toegenomen belang 
van het vertrouwensbeginsel en het belang van het causabeginsel en van andere 
factoren die de contractuele gebondenheid mede bepalen, doen daaraan niet af. Zo 
is het vertrouwensbeginsel in een contractuele context via het toedoenvereiste hecht 
met het autonomiebeginsel verbonden. Zolang het contract niet dood is, zal het 
recht onderscheid maken tussen degenen die als partij aan een overeenkomst gebon
den zijn en anderen. De aard van het contractenrecht brengt mee dat men daarbij 
het autonomiebeginsel als grenswacht niet kan missen. Ook naar hedendaagse 
inzichten kan men de relativiteit van de contractswerking derhalve op het autono
miebeginsel baseren (§ 3). 

Buiten het contractenrecht kunnen eveneens normen ontstaan die hun grond
slag (mede) in de autonomie van de betrokken rechtssubjecten vinden. Zo kan 
iemand die bij een ander het vertrouwen opwekt dat hij op een bepaalde manier zal 
handelen, zich de juridische vrijheid ontnemen om van die handelwijze af te wijken. 
Ook het ontstaan van rechten en verplichtingen in de verhouding tussen partijen en 
derden kan in veel gevallen (mede) met een beroep op de autonomie van betrokke
nen worden verklaard. Men kan de gebondenheid in dergelijke 'contactverhoudin
gen' zowel baseren op de normen van de maatschappelijke zorgvuldigheid als op 
redelijkheid en billijkheid. Zij bevinden zich op het grensgebied tussen het contrac
tenrecht en het recht van de onrechtmatige daad. Uit het bestaan van dit grensge
bied volgt echter niet dat men met terzijdestelling van het wettelijke systeem tot een 
nieuw stelsel van bronnen van verbintenissen en rechtsplichten zou kunnen komen. 
Het lijkt verstandiger het gebied eerst in kaart te brengen door naar gelang van de 
aard van het probleem dat zich aandient soms de regels van het contractenrecht toe 
te passen en soms die van het recht van de onrechtmatige daad (§ 4). 

Hoofdstuk 2. De begrippen 'partij' en 'derde' 
De samenleving vereist de gebondenheid van rechtssubjecten aan een overeenkomst 
indien zij daarvoor zelf (autonoom) hebben gekozen of althans de schijn daarvan 
hebben opgewekt. 'Partij' in de zin van het beginsel van de relativiteit van de con
tractswerking zijn dan ook diegenen die de overeenkomst door hun toestemming 
over en weer hebben gesloten (ontstaanspartijen). De toestemming omvat daarbij zo
wel de factor wil als de factor opgewekt vertrouwen. 

Als ontstaanspartij moet men mede degene beschouwen die bij de totstandko
ming van een overeenkomst is opgetreden door middel van een vertegenwoordiger. 
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Voorts hebben de rechtsopvolgers onder algemene titel van een ontstaanspartij als 
ontstaanspartij te gelden: zij zetten de persoon van hun rechtsvoorganger voort. 

Na de totstandkoming van een overeenkomst kunnen derden als partij tot die 
overeenkomst toetreden (toetredingspartijen). De verwerving van een partijpositie door 
een toetredingspartij dient gerechtvaardigd te worden door de toetredingshandeling. 
Naar Nederlands recht moet men tot de toetredingspartijen mede degene rekenen 
die een derdenbeding te zijnen gunste heeft aanvaard. Zijn toetreding berust op de 
autonomie van partijen - die hem een recht hebben willen toekennen - en van 
hemzelf- omdat hij dit recht heeft aanvaard. 

Zowel ontstaanspartijen als toetredingspartijen kunnen hun partijpositie onder 
bijzondere titel aan een ander overdragen. Voor zodanige contractsoverneming is in 
beginsel de instemming van alle betrokkenen vereist. 

Geen partij bij een overeenkomst zijn degenen die een contractspartij enkel 
opvolgen in haar positie als schuldeiser of schuldenaar bij een verbintenis die uit die 
overeenkomst voortvloeit, zoals door cessie of schuldoverneming. De opvolgende 
schuldeiser of schuldenaar verkrijgt niet alle bevoegdheden van een contractspartij. 
Zo kan hij de overeenkomst in de regel niet ontbinden. Wel zal de overeenkomst de 
inhoud van de vordering of schuld en daarmee de rechtspositie van de nieuwe 
schuldeiser of schuldenaar mede bepalen. Steeds zal men moeten bezien in hoeverre 
de overeenkomst in de verhouding tussen de nieuwe schuldeiser of schuldenaar en 
de wederpartij doorwerkt (§ 1). 

'Derde' in de zin van het beginsel van de relativiteit van de contractswerking is 
iedereen die bij een overeenkomst geen partij is. Omdat partijen hun partijpositie 
kunnen verliezen, en derden een partijpositie kunnen verkrijgen, is het antwoord op 
de vraag wie partij is en wie derde tijdgebonden (§ 2). 

Men poogt wel aan het beginsel van de relativiteit van de contractswerking te 
ontkomen door het partijbegrip uit te breiden. Zo hebben verscheidene schrijvers 
verdedigd dat de principaal in een verhouding van middellijke vertegenwoordiging 
moet worden beschouwd als partij bij de overeenkomst tussen de tussenpersoon (in 
economische zin) en de wederpartij, omdat hij bij de overeenkomst belanghebbende 
is. Nu de toerekening van de rechtsgevolgen van de overeenkomst in deze opvatting 
niet steunt op het autonomiebeginsel, is de uitbreiding van de contractswerking tot 
de principaal - door hem 'partij' te noemen - alleen schijnbaar met het beginsel van 
de relativiteit van de contractswerking in overeenstemming. Bovendien komt zij in 
strijd met de autonomie van de wederpartij. Deze denaturering van het partijbegrip 
kan dan ook niet worden aanvaard. 

Het voorgaande laat onverlet dat het gegeven dat de principaal economisch 
belanghebbende is bij de overeenkomst tussen de tussenpersoon en de wederpartij 
kan rechtvaardigen dat deze overeenkomst in bepaalde opzichten in de verhouding 
tussen de principaal en de wederpartij doorwerkt. Het BW kent hiervoor een in 
grote lijnen bevredigende regeling in de art. 7:419-421. Bij de art. 7:420 en 421, die 
de principaal en de wederpartij de mogelijkheid geven hun economische verhou-
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ding 'om de tussenpersoon heen' af te wikkelen, heeft de wetgever mijns inziens de 
belangen van de crediteuren van de tussenpersoon te zeer uit het oog verloren. Ik 
pleit dan ook voor terughoudende toepassing van deze bepalingen (§ 3). 

Hoofdstuk 3. Grondslagen voor derdenwerking 
Het beginsel van de relativiteit van de contractswerking verhindert niet dat in de 
verhouding tussen partijen en derden rechten en verplichtingen ontstaan. Het eist 
wel dat men voor die rechten en verplichtingen een andere grondslag aanwijst dan 
enkel de overeenkomst van partijen. Daardoor is het vraagstuk van de derdenwer
king van overeenkomsten onderdeel van het vraagstuk van het ontstaan van verbin
tenissen en rechtsplichten in het algemeen (§1). 

Vanzelfsprekend kan de wet dienen als grondslag voor het ontstaan van rechten 
en verplichtingen in de verhouding tussen partijen en derden. Daarbij zijn diverse 
modaliteiten denkbaar: de wet kan de uitbreiding van de contractswerking dwin
gend voorschrijven, kan haar veronderstellen of kan partijen de bevoegdheid geven 
haar te bewerkstelligen. Dogmatisch doet niet terzake of een wettelijk voorziene 
uitbreiding van de contractswerking met de autonomie van de betrokkenen verenig
baar is. Een wettelijke inbreuk op de autonomie - bijvoorbeeld als de wet een derde 
ongeacht diens instemming verplichtingen oplegt, zoals in art. 7:404 - is evenwel 
slechts gerechtvaardigd indien daarvoor een goede reden bestaat (§ 2). 

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

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

De dogmatische vraag of iemand hetzij partij is bij een overeenkomst, hetzij enkel 
partij bij een of meer verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij slechts contractueel 
betrokken derde, blijkt in veel gevallen niet van belang voor de wijze waarop men 
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een rechtsverhouding moet afwikkelen. Het verbintenissen- en in het bijzonder het 
contractenrecht zijn, als gevolg van de spilfunctie die het autonomiebeginsel en het 
vertrouwensbeginsel daarin vervullen, voldoende flexibel om rekening te kunnen 
houden met de verschillende wijzen waarop tussen partijen en derden rechten en 
verplichtingen ontstaan. 

Het gebrek aan dogmatische scherpte dat men eens als zwakte van de leer van de 
contractueel betrokken derde zag, blijkt nu haar kracht te zijn: nadat zij de schijn
baar ondoordringbare scheiding tussen overeenkomst en derde heeft geslecht, biedt 
zij de betrekkingen tussen partijen en derden alle ruimte zich naar inmiddels breed 
aanvaarde inzichten verder te ontwikkelen (§ 3). 

Hoofdstuk 4. De tegenwerpeiijkheid van verbintenissen 
De relativiteit van de contractswerking betekent niet dat derden verbintenissen uit 
een overeenkomst kunnen negeren. Evenals verbintenissen uit andere bron, zijn 
contractuele verbintenissen aan derden tegenwerpelijk. Zo hebben derden rekening 
te houden met de juridische hoedanigheid (bijvoorbeeld van werknemer) die een 
partij aan haar overeenkomst ontleent (§ 1). 

Een belangrijke verschijningsvorm van de tegenwerpeiijkheid is dat derden de 
met een verbintenis verbonden belangen van partijen in zekere mate moeten respec
teren. Zo mag een derde een partij niet door het verspreiden van onware medede
lingen van haar afnemers beroven. Met het oog op het beginsel van de relativiteit 
van de contractswerking verdienen in dit verband in het bijzonder gevallen de 
aandacht waarin een derde een partij benadeelt in haar positie als crediteur of debi
teur van een verbintenis door haar wederpartij bij die verbintenis te treffen. Men 
kan daarbij denken aan het geval dat iemand de zaak van een ander beschadigt, 
waardoor ook een met betrekking tot die zaak contractueel gebruiksgerechtigde 
schade lijdt (§ 2 en 3) . 

Als een derde het oogmerk heeft om met zijn handelen ten opzichte van de ene 
partij bij een verbintenis de andere partij te schaden, zal dit handelen in de regel 
jegens die andere partij onrechtmatig zijn (§ 2.2). Bijzondere bescherming geniet 
voorts het verhaalsbelang: het staat een derde in veel gevallen niet vrij een partij haar 
verhaalsmogelijkheden te ontnemen door vermogen aan haar wederpartij te onttrek
ken (§ 3.2). 

Een partij lijdt verhoudingsschade indien het optreden van een derde jegens haar 
wederpartij haar verplichtingen jegens die wederpartij verzwaart of haar rechten 
jegens die wederpartij vermindert. Wat persoonsschade betreft, beperkt de wet de 
mogelijkheid om vergoeding van verhoudingsschade te verkrijgen. Als een derde 
een zaak op onrechtmatige wijze beschadigt en de directe zaakschade voor rekening 
van een contractueel belanghebbende komt (verplaatste schade), zal de belangheb
bende de derde doorgaans tot vergoeding van die schade kunnen aanspreken. Veel 
moeilijker is om te bepalen in welke gevallen indirecte zaakschade van contractueel 
belanghebbenden voor vergoeding door de derde in aanmerking komt. Behalve 



380 SAMENVATTING E N CONCLUSIES 

contractueel gebruiksgerechtigden, dienen ook andere belanghebbenden met een 
nauw met de zaak verbonden belang aanspraak te kunnen maken op schadevergoe
ding, tenzij het schadeveroorzakend voorval behoort tot het algemeen maatschappe
lijk risico (§ 3.3). 

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

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

Bij het beoordelen van de (on)rechtmatigheid van wanprestatie moet men het 
geval dat aan de orde is bezien in verband met het stelsel van het recht. Dit brengt 
mijns inziens mee dat het handelen van de derde in gevallen van dubbele verkoop 
veel eerder onrechtmatig is dan waar het gaat om het doorbreken van een kettingbe-
ding of het verstoren van een verkooporganisatie (§ 3.4). 

Hoofdstuk 5. Kwalitatieve rechten en verplichtingen 
Rechten en verplichtingen uit een overeenkomst staan soms in verband met een aan 
de schuldeiser of de schuldenaar toebehorend goed. Als dit verband bijzonder nauw 
is, zal het veelal met de bedoeling van de partijen bij die overeenkomst stroken dat 
het betrokken recht of de betrokken verplichting op de opvolgende verkrijgers van 
dat goed overgaat. Naar algemene beginselen van het Nederlandse vermogensrecht 
gaan rechten en verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard evenwel niet met een 
goed op een ander over. Een verbintenis is een rechtsbetrekking tussen personen. Al 
heeft zij betrekking op een aan de crediteur of de debiteur toebehorend goed, zij is 
verbonden aan de persoon van deze crediteur of debiteur en niet aan het goed 
waarop zij betrekking heeft. Daarin verschilt de relatief werkende verbintenis van de 
absoluut werkende zakelijke rechten en lasten. De regel dat een verbintenis met 
betrekking tot een goed niet werkt ten gunste often laste van de verkrijger van dat 
goed, vormt aldus een deel van de scherpe grens tussen het goederenrecht en het 
verbintenissenrecht (§1). 



SAMENVATTING E N CONCLUSIES 381 

In afwijking van het voorgaande, leerde de Hoge Raad in de 19e eeuw dat rechten 
en verplichtingen overgaan met het goed waarmee zij zijn verbonden. De Raad heeft 
deze leer voor het eerst neergelegd in een arrest over de Leidse schouwburg uit 
1841. In die uitspraak lijkt hij zijn leer te baseren op de gedachte dat indien de 
vervreemder van een goed de verkrijger bij beding een verplichting oplegt, deze 
verplichting volgens de nemo plus-regel de eigendom beperkt, zodat ook latere 
verkrijgers aan het beding gebonden zijn. Ten onrechte heeft men wel gemeend dat 
deze opvatting, die ik aanduid als de leer van de lex dicta of lex venditionis, zou terug
gaan op het Romeinse recht (§ 2). 

In latere arresten, in ieder geval vanaf 1884, heeft de Raad art. 1354 oud-BW aan 
zijn leer ten grondslag gelegd. De Raad begreep in deze arresten onder het begrip 
'bedongen' in dit artikel niet alleen het bedingen van rechten, maar ook het aangaan 
van verplichtingen, en beschouwde mede als 'regtverkrij genden' in de zin van de 
bepaling de opvolgers onder bijzondere titel in de eigendom van het goed waarmee 
het betrokken recht of de betrokken verplichting verband hield. Voor deze uitleg 
biedt de geschiedenis van art. 1354 oud-BW evenwel geen steun: de passage van 
Pothier waarop de bepaling teruggaat ziet uitsluitend op een bijzonder geval van de 
overgang van rechten (§ 3). 

In het arrest Blaauboer/Berlips uit 1905 kwam de Hoge Raad, wat de overgang 
van verplichtingen betreft, van zijn leer terug. Het onderscheid tussen zakelijke 
lasten en verbintenissen, dat in het stelsel van de wet besloten lag, stond naar zijn 
oordeel aan deze overgang in de weg. Ook op art. 1354 oud-BW kon men deze 
overgang niet baseren, omdat deze bepaling alleen op de overgang van rechten ziet, 
zo besloot de Raad (§ 4 en 5). 

Ook het nieuwe BW kent in art. 6:251 de overgang van nauw met een goed 
verbonden rechten. Deze overgang levert vanuit het gezichtspunt van de relativiteit 
van de overeenkomst weinig problemen op. Het recht mag veronderstellen dat 
partijen de overgang van een nauw met een goed verbonden recht wensen, tenzij uit 
(de aard van) hun overeenkomst anders volgt. De opvolgende verkrijger zal tegen 
het overgaan van het recht in de regel geen bezwaar hebben. Omdat men ook rech
ten niet opgedrongen moet kunnen krijgen, dient hij evenwel de mogelijkheid te 
hebben de overgang af te wijzen. Dat geldt zeker indien hij voor het recht een 
tegenprestatie verschuldigd wordt. Art. 6:251 kent voor de overgang van rechten een 
bevredigende regeling, waarin problemen die onder het oude BW rond art. 1354 
waren gerezen, zijn opgelost. 

Omdat in de praktijk ook na 1905 behoefte bleef bestaan aan de overgang van 
nauw met een onroerend goed verbonden contractuele verplichtingen, kent het 
nieuwe BW in art. 6:252 aan de partijen bij een overeenkomst de bevoegdheid toe 
een verplichting tot een dulden of nalaten ten aanzien van een registergoed in de 
registers in te schrijven en haar daarmee een kwalitatief karakter en aldus werking 
tegen rechtsopvolgers onder bijzondere titel en andere bij dat goed betrokken der
den te geven. Een aantal aan de regeling verbonden beperkingen, gecompleteerd met 
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een schoonmaakbepaling, voorkomen dat zij zal leiden tot een te zware belasting 
van de eigendom van registergoederen. 

Vanuit het gezichtspunt van de autonomie van de betrokkenen, bestaan tegen de 
regeling van art. 6:252 geen bezwaren. De derdenwerking van de verplichting is uit 
de aard van de zaak in overeenstemming met de wil van partijen. Derden die aan de 
verplichting gebonden zullen worden wanneer zij een recht met betrekking tot het 
registergoed verkrijgen, kunnen deze consequentie uit de registers kennen, zodat zij 
deze gebondenheid als het ware op de koop toe nemen. Vanuit dogmatisch oogpunt 
is de derdenwerking met de relativiteit van de contractswerking verenigbaar doordat 
zij steunt op de wet. 

Men kan zich afvragen of de rechtsfiguur van de kwalitatieve verplichting niet 
beter als 'erfdienstbaarheid zonder heersend erf in het goederenrecht had kunnen 
worden geplaatst. Voor de rechtvaardiging van de derdenwerking is deze vraag van 
systematiek zonder betekenis: ook in het goederenrecht berust derdenwerking op 
een door de wet aan rechtssubjecten verleende bevoegdheid om aan hun afspraak 
deze werking te verlenen. De wetgever heeft aan een regeling in het verbintenissen
recht de voorkeur gegeven, omdat hij de relatie tussen de betrokken rechtssubjecten 
door de regels van het verbintenissenrecht wilde laten beheersen. In ieder geval 
voorlopig heeft die keuze tot gevolg dat de kwalitatieve verplichting ook vanuit 
dogmatisch oogpunt in het verbintenissenrecht moet worden gelokaliseerd (§ 6). 

Hoofdstuk 6. Onrechtmatig handelen van partijen jegens derden... 
Partijen dienen bij het uitvoeren van hun overeenkomst ook de belangen van der
den in het oog te houden (§ 1). Zoals een handelen of nalaten dat wanprestatie 
oplevert in de verhouding tussen partijen tevens een onrechtmatige daad kan zijn 
(§ 2), zo kan het ook onrechtmatig zijn jegens een derde. Het beginsel van de relati
viteit van de contractswerking lijkt daarbij op het eerste gezicht niet in het geding: 
men toetst de handelwijze van de betrokken partij niet aan de contractuele norm 
- waarvan de derde geen naleving kan verlangen - maar aan de normen van de 
onrechtmatige daad. Bij nadere beschouwing blijkt de mate waarin men bij het 
beantwoorden van de onrechtmatigheidsvraag van de overeenkomst en van de 
daarin vervatte normen abstraheert evenwel van geval tot geval aanzienlijk te ver
schillen. 

Het onrechtmatigheidsoordeel staat los van de overeenkomst wanneer een derde 
toevallig bij de (uitvoering van) een overeenkomst betrokken raakt. Hetzelfde is het 
geval indien de ontmoeting tussen overeenkomst en derdenbelang is voorzien, maar 
een partij dat belang schaadt op een wijze die schending oplevert van een heterono
me norm die ook afgezien van de overeenkomst bestaansrecht heeft, zoals wanneer 
zij door nalatigheid een derde letsel toebrengt. 

Van geheel andere aard zijn gevallen waarin een partij zich jegens een derde van 
wanprestatie moet onthouden omdat het belang van die derde met haar overeen
komst is verbonden. Een voorbeeld is het geval dat de leverancier van een aannemer 
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zich mede van wanprestatie moet onthouden met het oog op belangen van de 
aanbesteder die door zijn wanprestatie zouden worden getroffen. In zulke gevallen 
wordt de concrete inhoud van de zorgplicht in de relatie tussen partij en derde mede 
bepaald door de prestatie waartoe die partij zich contractueel heeft verplicht: zo is er 
bij overmacht geen aansprakelijkheid jegens de derde. 

Soms zal het gegeven dat het belang van een derde met een overeenkomst is 
verbonden voor partijen aanleiding zijn in die overeenkomst een zorgplicht ten 
gunste van die derde op te nemen. Dit kan ook stilzwijgend in de overeenkomst 
besloten liggen. Naar Nederlands recht bestaat er in dat geval een derdenbeding. 
Een dergelijke zuiver contractuele zorgplicht bestaat bij de gratie van de wil van 
partijen: als partijen haar niet wensen, kan zij niet ontstaan. 

In de meeste gevallen waarin op een partij ten aanzien van de uitvoering van 
haar overeenkomst een zorgplicht ten gunste van een derde rust, vloeit deze evenwel 
niet uitsluitend uit de overeenkomst voort, maar ontstaat zij in de verhouding 
tussen de ermee belaste partij en de betrokken derde. De zorgplicht kan in deze 
verhouding op twee gronden berusten: 1) op vertrouwen dat de partij bij de derde 
omtrent haar prestatie heeft opgewekt; of 2) op heteronome normen die meebren
gen dat de partij zich het belang van de derde anderszins behoort aan te trekken. In 
de praktijk is het onderscheid tussen deze gronden echter moeilijk te maken. Daar
om is het beter rechtsgevolgen direct aan het vertrouwen van de derde te verbinden, 
ongeacht of dat vertrouwen is opgewekt of berust of rechtsnormen. Vanzelfspre
kend kan zodanige zorgplicht bestaan naast de eerder genoemde zuiver contractuele 
zorgplicht. 

Bij het beantwoorden van de vraag of op een partij bij het uitvoeren van haar 
overeenkomst jegens een derde een zorgplicht rust omdat het belang van die derde 
met de overeenkomst is verbonden, dient aan het beginsel van de relativiteit van de 
contractswerking reflexwerking toe te komen: met dit beginsel is onverenigbaar dat 
een partij voor (de deugdelijkheid van) haar prestatie zou instaan tegenover iedere 
derde die door het uitblijven van of een gebrek in die prestatie schade kan lijden. 
Een zorgplicht als bedoeld bestaat dan ook slechts jegens derden die meer dan 
anderen bij de overeenkomst zijn betrokken (§ 3). 

Anders dan men wel meent, kan tot de vereiste betrokkenheid in de regel niet 
worden besloten enkel op grond van de wijze waarop het derdenbelang met de 
overeenkomst in kwestie is verbonden. Andere relevante factoren zijn onder meer 
de aard van het derdenbelang, de voorzienbaarheid en de omvang van de (mogelij
ke) schade, de ernst van de wanprestatie, het bestaan van een contractuele voorzie
ning omtrent het derdenbelang, vertrouwen dat de partij bij de derde over haar 
prestatie heeft opgewekt dan wel weggenomen, de hoedanigheid van de partij en van 
de derde en de bezwaarlijkheid van de zorgplicht (§ 4). 
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Hoofdstuk 7. ...en de doorwerking van contractuele verweermiddelen 
Als een derde zijn bij een overeenkomst betrokken belang kan beschermen met een 
vordering tegen de party' die dat belang heeft geschaad, vormt dat een bedreiging 
voor het contractsevenwicht. De derde is immers in beginsel niet gebonden aan de 
voorwaarden waarop deze partij bereid was haar contractuele prestatie te verrichten. 
Wanneer in zulke gevallen het belang van de derde en wanneer dat van de partij de 
doorslag moet geven, is een lastige kwestie, waarover de literatuur en de Hoge Raad 
zich al geruime tijd verdeeld tonen. Van bijzonder belang bij het oplossen ervan is 
mijns inziens de aard van de door de partij geschonden norm (§ 1 en 2). 

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 (§ 3 en 4). 

Als de door een party 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 absoluutrechtelyke 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 bevoegdelijk 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 onbevoegdelyk 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 het vertrouwensbeginsel, waar het om de doorwer
king van contractuele verweermiddelen gaat, boven het autonomiebeginsel dient te 
prevaleren, en verdedig dat dit past in het stelsel van het wetboek (§ 5.2). 

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 (§ 5.3). 

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

schade (§ 5.3.2). 
Hoewel hulppersonen terecht van deze dwingendrechtelijke wettelijke bescher

ming zijn verstoken, behoeven zij mijns inziens hun werkzaamheden in de regel 
niet 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, waarin voor doorwerking in minder gevallen plaats is (§ 5.3.3). 

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 met 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 (S 6). 




