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Lieve BOEQ abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
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Week 1: De totstandkoming van de overeenkomst 
 

Wat moet je lezen? 

- Rechtshandeling en Overeenkomst: hoofdstuk 2:  2.2.3, 2.2.4 en 2.3.4 

- Rechtshandeling en Overeenkomst: hoofdstuk 3:  3.1 en 3.2 

- P.A. Fruytier, ‘Schijn van vertegenwoordiging: naar een nadere invulling van het 

risicobeginsel’, Maandblad voor Vermogensrecht (MvV) 2017, afl. 9, p. 271-277.  

 

Jurisprudentie 

• HR 11 maart 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877, AA 1977,589 (Kribbebijter) 

• HR 31 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2266, NJ 1998,704 (Globe/Provincie 

Groningen) 

• HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7337, AA 2005,1027 (CBB/JPO) 

• HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK7671, NJ 2010,115 (ING/Bera) 
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Kribbebijter 
 

Relevantie: Onder het vertegenwoordigingsbegrip vallen twee ‘soorten’ vertegenwoordiging: 

de onmiddellijke en de middellijke vertegenwoordiging.  

- Onmiddellijke vertegenwoordiging houdt in dat het handelen van de tussenpersoon als 

handelen van de achterman geldt. De tussenpersoon handelt in naam van de achterman. Dit 

is het geval bij bijv. een volmacht (art. 3:60 BW). Of er sprake is van ‘onmiddellijke 

vertegenwoordiging’ wordt beoordeeld aan de hand van het Kribbebijter-criterium. 

- Middellijke vertegenwoordiging houdt in dat de tussenpersoon in eigen naam handelt, 

maar voor rekening van de achterman. De door de tussenpersoon verrichte handeling is zijn 

eigen handeling, maar heeft rechtsgevolgen voor de principaal. De rechtsgevolgen treden 

voor de achterman in, als de tussenpersoon bevoegd was om voor rekening van de 

achterman te handelen.  

 

In dit arrest is het ‘Kribbebijter-criterium’ ontstaan: hiermee wordt beoordeeld of een persoon 

iemand anders heeft vertegenwoordigd, of dat de persoon in eigen naam heeft gehandeld. 

 

Relevante feiten: er zijn 3 belangrijke partijen. 

- Stolte, de wederpartij, hij heeft een paard aangeboden. 

- Schiphoff, de tussenpersoon, is een commissionair die paarden koopt en verkoopt. 

- Lörsch, de achterman, een Duitse meneer die een paard wil kopen. 

 

Schiphoff koopt in opdracht van de Duitser Lörsch een paard van Stolte voor ƒ 7600,-. Stolte 

verkoopt het paard onder de garantie ‘goed, eerlijk en braaf, en vrij van enig kwaad’. Na de 

levering wordt geconstateerd dat het paard een kribbebijter is (paard dat de slechte gewoonte 

heeft in zijn ruif of kribbe te bijten). Het paard blijkt totaal ongeschikt te zijn. Schiphoff vordert 

schadevergoeding van Stolte, op grond van wanprestatie. Stolte beweert dat Schiphoff geen 

contractspartij is, en daarom geen schadevergoeding kan vorderen. 

 

Rechtsvraag: Er zijn 2 rechtsvragen: 

1. Is Schiphoff jegens Stolte in eigen naam opgetreden? Dus: wie is de partij bij de 

koopovereenkomst? 

2. Indien de opdrachtgever geen partij is bij de contractuele verhouding, kan de tussenpersoon 

dan in geval van wanprestatie van de wederpartij, vergoeding vorderen van de schade die 

de opdrachtgever heeft geleden? 
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Beoordeling door de Hoge Raad: 

1. Het gaat dus om de (feitelijke) vraag wie de partij is bij de koopovereenkomst. Beslissend 

is volgens de HR ‘wat de tussenpersoon en de derde jegens elkaar hebben verklaard, en 

over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden’ 

(= Kribbebijter-criterium). Het gaat dus om de intentie, en de subjectieve bedoelingen van 

de partijen. Verder plaatst de Hoge Raad twee opmerkingen over deze casus: 

o Het feit dat de wederpartij wist dat de tussenpersoon handelt ten behoeve van een 

achterman, neemt niet weg dat de tussenpersoon in eigen naam kan handelen. 

o Het Hof mocht in dit geval betekenis toekennen aan het feit dat Schiphoff een 

commissionair was, en dat een commissionair naar gewoon spraakgebruik een 

tussenpersoon is die in het algemeen in eigen naam koopt en verkoopt. Schiphoff is 

dus de wederpartij van Stolte, niet Lörsch. Er is hier dus sprake van middellijke 

vertegenwoordiging. 

 

2. De Hoge Raad geeft als rechtsregel, dat een contractspartij die ten behoeve van een 

opdrachtgever een overeenkomst sluit, ten behoeve van de opdrachtgever de uit de 

overeenkomst voortvloeiende rechten geldend kan maken (zie noot punt 2). Het maakt in 

beginsel niet uit of de schade wordt geleden in eigen vermogen, of dat de vordering wordt 

ingesteld om de schade vergoed te krijgen voor haar opdrachtgever. 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

-  Wie is partij bij de overeenkomst: “(…), afhangt van hetgeen hij en die ander 

daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaar 

verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden;” 

 

-  “dat iemand die in eigen naam maar ten behoeve van een opdrachtgever met 

een ander een overeenkomst sluit, in beginsel ook in eigen naam ten behoeve 

van die opdrachtgever de uit die overeenkomst voortvloeiende rechten 

geldend kan maken;” 
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Globe/Provincie Groningen 
 

Relevantie: Kan het enkel onbevoegd vertegenwoordigen door een werknemer gekwalificeerd 

worden als onrechtmatige daad, of beter gezegd als onrechtmatig handelen? Als het onbevoegd 

handelen van de vertegenwoordiger namelijk gekwalificeerd kan worden als ‘onrechtmatig’, 

dan zal de werkgever aansprakelijk zijn voor de schade ex art. 6:170 BW. Vaak is de werkgever 

vermogender dan de werknemer, en biedt de werkgever dus meer verhaal voor de schade. 

 

Relevante feiten: er zijn drie belangrijke partijen: 

- K. van der Tuin: een medewerker van de Provincie Groningen 

- De Slingerij (nu: de Globe): het reisbureau 

- De Provincie Groningen 

 

K. van der Tuin heeft voor een aantal werknemers van de Provincie een meerdaagse studiereis 

naar de EG in Brussel geboekt bij De Slingerij. Kort voor vertrek wordt de reis geannuleerd 

door K. van der Tuin. Hij blijkt niet bevoegd te zijn om een reis te boeken. De Provincie heeft 

geen schijn van bevoegdheid van de tussenpersoon gewekt, en de Provincie is niet gebonden 

aan de overeenkomst (zie art. 3:61 lid 2 BW).  

 

De Slingerij beargumenteert dat het handelen van K. van der Tuin onrechtmatig is, en vordert 

schadevergoeding van de werkgever op grond van het onrechtmatig handelen van de 

medewerker, waarvoor de werkgever, de Provincie, aansprakelijk voor is (art. 6:170 BW). 

 

Rechtsvraag: is het onbevoegd vertegenwoordigen van een werknemer te kwalificeren als 

een onrechtmatige daad, en is daardoor de werkgever aansprakelijk voor de schade ex art. 

6:170 BW? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: de Hoge Raad oordeelt dat “het onbevoegdelijk handelen 

in naam van een ander slechts als onrechtmatig kan worden aangemerkt indien het geschiedt 

op een wijze die gepaard gaat met omstandigheden, waaruit voortvloeit dat het optreden van 

de onbevoegde vertegenwoordiger in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer 

betaamt.”  

 

Met andere woorden: het enkele onbevoegd vertegenwoordigen kwalificeert dus niet 

automatisch als een onrechtmatige daad. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig, 

bijv. dat de tussenpersoon opzettelijk zijn bevoegdheid te buiten gaat en de achterman dit weet. 
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Belangrijke rechtsoverwegingen 

 

Noot punt 1 Rechtsvraag 

r.o. 3.3 “Het onbevoegdelijk handelen in naam van een ander kan 

 slechts als onrechtmatig worden aangemerkt indien het 

 geschiedt op een wijze op gepaard gaat met omstandigheden, 

 waaruit voortvloeit dat het optreden van de onbevoegde 

 vertegenwoordiger in strijd is met hetgeen in het 

 maatschappelijk verkeer betaamt.” 
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CBB/JPO 
 
Relevantie: Voorop staat de contractsvrijheid van partijen, partijen mogen overeenkomsten sluiten 

waarover zij willen, met wie zij willen. Verder mogen zij zich in beginsel ook terug trekken als 

onderhandelingen mislukken. Er zijn echter gevallen waarin het onaanvaardbaar is om de 

onderhandelingen af te breken. Dit arrest heeft betrekking op de precontractuele aansprakelijkheid: dat 

wil zeggen de schadevergoedingsplicht na het afbreken van onderhandelingen, en in het bijzonder de 

maatstaf voor de omvang van de schadevergoeding. 

 

Rechtsvraag: Wanneer kan er gesproken worden over onrechtmatig handelen bij voortijdig afbreken 

van onderhandelingen? 

 

Relevante feiten: JPO Projecten B.V. (JPO) voert besprekingen met de gemeente Arnhem over de 

aankoop van een perceel bouwgrond. Eén van de percelen is bestemd voor Centraal Bureau 

Bouwtoezicht B.V. (CBB), zij wil een kantoorgebouw ontwikkelen op dit perceel. JPO zou de grond 

trachten te verwerven van de gemeente Arnhem, om deze vervolgens door te leveren aan CBB. Object 

van bespreking vormen onder meer de prijs per vierkante meter grond, het aantal vierkante meters 

vloeroppervlak dat beschikbaar zou zijn voor CBB en de omstandigheid dat het vigerende 

bestemmingplan niet voorziet in kantoorbouw op de betreffende locatie. 

 

De gemeente Arnhem heeft op 6 september 1999 een aanbod gedaan voor ƒ 440,- per m2, en maximaal 

een vloeroppervlak van 6.600 m2. CBB ging hiermee akkoord. JPO schrijft de gemeente echter dat er 

nog onduidelijkheid is over het aantal te realiseren vierkante meters bruto vloeroppervlak. CBB heeft 

op voorstel van JPO in december 1999 een architectenbureau ingeschakeld. Omdat een definitieve 

grondaanbieding door de gemeente uitblijft, wendt CBB zich bij brief van 2 maart 2000 rechtstreeks tot 

B&W van Arnhem voor een grondtransactie. JPO geeft aan dat deze interventie de besprekingen met de 

gemeente nadelig heeft beïnvloed. CBB vraagt om een definitieve datum en dreigt het honorarium te 

verlagen ten gevolge van vertraging. JPO geeft aan dat het overleg met de gemeente is afgerond en dat 

zij op korte termijn definitieve grondaanbieding tegemoet kan zien. CBB deelt JPO niet meer te willen 

samenwerken en CBB verwerft rechtstreeks de bouwgrond van de gemeente. 

 

- CBB vordert schadevergoeding (hogere grondprijs, gestegen bouwkosten) van JPO voor het lange 

wachten, en onder meer omdat JPO CBB onjuist zou hebben voorgelicht over een aantal zaken. 

- In reconventie vordert JPO een verklaring voor recht dat tussen partijen een overeenkomst bestaat 

en nakoming van die overeenkomst. Subsidiair vordert JPO een verklaring dat CBB onrechtmatig 

heeft gehandeld door de onderhandelingen in de eindfase af te breken. 

 

De rechtbank en het hof hebben de vordering van CBB afgewezen, en hebben het afbreken van de 

onderhandelingen als onrechtmatig geoordeeld. CBB komt in cassatie op tegen de verplichting tot 

schadevergoeding wegens afgebroken onderhandelingen. Daarbij voeren zij aan dat schadevergoeding 

pas verplicht is indien het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar is, en dat vergoeding van 

positief contractsbelang alleen aan de orde is bij gerechtvaardigd vertrouwen dat de overeenkomst tot 

stand zou komen. 
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Beoordeling door de Hoge Raad: de Hoge Raad geeft een maatstaaf voor de beoordeling van de 

schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen: 

 

Ieder van de onderhandelende partijen – die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaar 

gerechtvaardigde belangen te laten bepalen –is vrij om de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op 

grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het totstandkoming van de 

overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. 

 

Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de 

onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de 

gerechtvaardigde belangen van deze partij. Ook van belang kan zijn of zich in de loop van 

onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, terwijl, in het geval 

onderhandelingen ondanks gewijzigde omstandigheden over een lange tijd worden voortgezet, wat 

betreft dit vertrouwen doorslaggevend is hoe daaromtrent ten slotte op het moment van afbreken van 

de onderhandelingen moet worden geoordeeld tegen de achtergrond van het gehele verloop van de 

onderhandelingen. 

 

De Hoge Raad oordeelt dat het hof geen onderzoek heeft gedaan naar eventueel gerechtvaardigd 

vertrouwen bij JPP over de totstandkoming van de overeenkomst. Ook heeft het hof nagelaten te 

onderzoeken of het afbreken van de onderhandelingen door CBB onaanvaardbaar was. 

 

Let op: de Hoge Raad geeft aan dat dit een strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf is.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen: 

 

Zie het begin De feiten van de casus 

r.o. 3.6 De maatstaf voor schadevergoeding wegens afbreken van onderhandelen. 

 “tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de 

 wederpartij in het totstandkomen van de overeenkomst of in verband met 

 de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. 

 Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin en de 

 wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan 

 van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde 

 belangen van deze partij.” 

r.o. 3.7 

Het hof heeft de maatstaf niet goed toegepast. “Indien het hof heeft nagelaten 

te onderzoeken of het afbreken van de onderhandelingen door CBB 

onaanvaardbaar was en of JPO gelet op alle omstandigheden van het geval 

gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen dat een overeenkomst als door haar 

gesteld zou zijn totstandgekomen, heeft het voormelde maatstaf miskend en 

aldus blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.” 
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ING/Bera 
 

Relevantie: In beginsel is de achterman niet gebonden bij onbevoegd handelen van de vertegenwoordiger. 

Dit kan echter anders zijn wanneer er is voldaan aan de vereisten van art. 3:61 lid 2 BW. Er moet dan sprake 

zijn van (1) gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij op een toereikende volmacht en (2) en het 

toedoenbeginsel. Er is dus handelen vereist van de achterman. De Hoge Raad bepaalt echter in dit arrest 

dat ook feiten en omstandigheden die voor rekening van de achterman komen, kunnen leiden tot 

gerechtvaardigd vertrouwen op de schijn van volmacht. 

 

Relevante feiten: Bera Holding is opgericht door Berner en Ramkalup. Berner is als enige bevoegd 

Bera te vertegenwoordigen. Berner heeft bij ING een bankrekening geopend met een daaraan 

gekoppelde depositorekening. De bankafschriften werden steeds verstuurd aan het adres van in 

Nederland gevestigde vennootschappen waarin M. Ramkalup de zeggenschap heeft. Ramkalup heeft 

toen ING opdracht gegeven om in totaal een bedrag van €210.000 af te schrijven van Bera Holding, 

naar vennootschappen van Ramkalup. Omdat er nooit klachten waren over de door M. Ramkalup 

gegeven opdrachten was men bij ING Bank in de overtuiging dat Ramkalup bevoegd was om op te 

treden namens BERA Holding. 

 

Bera Holding vordert een verklaring voor recht dat ING in strijd met de overeenkomst, immers zonder 

daartoe opdracht te hebben gekregen van een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Bera Holding, 

€210.000 euro heeft overgemaakt op bankrekeningen ten gunste van Ramkalup. 

 

Rechtsvraag: mag een derde (ING) gerechtvaardigd erop vertrouwen dat gevolmachtigde 

(Ramkalup) de achterman (Bera) bevoegd vertegenwoordigt, ook al ‘doet’ de achterman niets? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: de rechtbank en het hof hebben de vordering toegewezen, omdat de 

achterman ‘niets deed’. Daarmee is dus niet voldaan aan het toedoenbeginsel van art. 3:61 lid 2 BW. Er 

was geen opwekte schijn door de achterman.  

 

De Hoge Raad oordeelt als volgt. Bij de beoordeling van de door ING aangevoerde stellingen moet 

uitgangspunt zijn dat voor toerekening van schijn van volmachtverlening aan de vertegenwoordigde ook 

plaats kan zijn ingeval ING gerechtvaardigd heeft vertrouwd op een volmacht op grond van feiten en 

omstandigheden die voor risico van Bera Holding komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige 

schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid. In het geding staat vast dat Ramkalup 

bij Bera Holding was betrokken. Voorts is van belang dat de bankafschriften van deze rekeningen op 

verzoek van Bera Holding naar het bedrijfsadres van Ramkalup werden verzonden. Dit laatste kan niet 

leiden tot het oordeel dat ING ermee rekening moest houden dat Bera Holding met vertraging van de 

bankafschriften kennis zou nemen. Het feit dat Bera Holding zelf opdracht heeft gegeven die afschriften 

naar het bedrijfsadres van Ramkalup te zenden leidt ertoe dat deze vertraging voor haar risico komt. Het 

hof had in zijn beoordeling ook moeten betrekken dat Bera Holding niet tijdig heeft geprotesteerd tegen 

de gewraakte overschrijvingen, met de daaraan volgens ING verbonden rechtsgevolgen. 

 

Het arrest van het Hof waarin ING werd veroordeeld wordt vernietigd. Bera Holding ‘verliest’ omdat 

de feiten en omstandigheden waaruit het gerechtvaardigd vertrouwen van ING is ontstaan voor 

rekening van Bera Holding komen. 
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Belangrijke rechtsoverwegingen 

 

 

r.o. 3.4  Cassatiemiddel: “(…) voor toerekening van schijn van volmachtverlening aan de 

vertegenwoordigde ook plaats kan zijn in geval ING gerechtvaardigd heeft vertrouwd 

op volmachtverlening aan M. Ramkalup op grond van feiten en omstandigheden die 

voor risico van Bera Holding komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige 

schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.” 

r.o. 3.5 De HR noemt omstandigheden waaruit de schijn van volmachtverlening blijkt. 

 


