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CE. du Perron OVEREENKOMST EN DERDEN 

Overeenkomsten hebben relatieve werking. Hun verbindende kracht strekt zich slechts uit tot de contracterende 

partijen. Derden kunnen aan een overeenkomst geen rechten ontlenen; evenmin kan een overeenkomst derden 

verplichtingen opleggen. Deze 'relativiteit van de contractswerking' wordt in dit boek zowel vanuit theoretisch als 

vanuit praktisch perspectief bezien. 

Analyse van de relativiteit van de contractswerking leert dat deze niet verhindert dat in de verhouding tussen partijen 

en 'contractueel betrokken' derden rechten en verplichtingen ontstaan indien men daarvoor een andere grondslag 

dan de betrokken overeenkomst kan aanwijzen. Naast de wet blijken ook de redelijkheid en billijkheid en de normen 

van de maatschappelijke betamelijkheid zodanige grondslag te kunnen bieden. Voorts brengt de relativiteit van de 

contractswerking niet mee dat derden het bestaan van (contractuele) verbintenissen zouden mogen negeren. 

De resultaten van de analyse worden voor het Nederlandse recht aan de hand van de jurisprudentie uitgewerkt voor 

de onderwerpen: middellijke vertegenwoordiging, het onrechtmatig handelen van derden jegens partijen en van par

tijen jegens derden, kwalitatieve rechten en verplichtingen en de doorwerking van contractuele verweermiddelen. 
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