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Lieve student,  

 

Wat leuk dat je onze samenvatting uitprobeert! Drie jaar geleden zijn wij, Willem, Stephanie en Thijs 

begonnen met BOEQ. Een bedrijf opgezet door rechtenstudenten in Utrecht, voor rechtenstudenten in 

Utrecht. We bieden gedurende de gehele periode studiehulp op maat aan. Deze bestaat uit:  

• Wekelijkse Uitleg van de Stof: In deze uitleg bespreken we uitgebreid alle behandelde leerstukken 

en de bijzonderheden van deze leerstukken.  

• Arrestanalyses: Een wekelijks overzicht van alle voorgeschreven rechterlijke uitspraken. Hierin 

bespreken we precies wat je moet weten van een bepaalde uitspraak en wat je zou kunnen markeren 

in je jurisprudentiebundel.  

• Werkgroepantwoorden: Uitgebreide antwoorden op de werkgroepvragen, nadat de werkgroep is 

geweest. Op deze manier mis je nooit een antwoord.  

• Tentamenhulp: Een uitgebreid oefententamen voorzien van uitgewerkte standaardantwoorden. Op 

deze manier kunnen we je precies laten zien wat je tijdens een tentamen zal moeten noemen om 

volledige punten te behalen. 

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in 

de Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Daarnaast is onze studiehulp op papier 

beschikbaar. De Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje 

worden verzonden naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als 

PDF beschikbaar komen op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel 

kunt printen.  

 

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.  

 

 

De studiehulp is hier te koop  

• Webshop JAAR 1 

• Webshop JAAR 2  

JAAR 1 JAAR 2 

  

https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-1/periode-1/
https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-2/periode-1/
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Onderwerp 1: De overeenkomst  

Deze stof is ook behandeld bij het vak Inleiding Privaatrecht I. Om te begrijpen hoe een 

overeenkomst tot stand komt, is het van belang om de kennis van de basisbegrippen op te 

frissen. Wat is ook alweer een rechtshandeling, aanbod en aanvaarding of een overeenkomst?  

 

Wettelijke regeling  

• De totstandkoming van alle (vermogensrechtelijke) rechtshandelingen wordt geregeld in 

Boek 3 BW: ‘Vermogensrecht in het algemeen’. In het bijzonder moet deze week aandacht 

besteed worden aan de artikelen 3:33 tot en met 3:38 BW.  

• De bepalingen over de totstandkoming van de (verbintenisscheppende) overeenkomst wordt 

geregeld in Boek 6 BW: ‘Verbintenissenrecht in het algemeen’. In het bijzonder moet deze 

week aandacht besteed worden aan de artikelen 6:217 tot en met 6:225 BW.  

 

Wat is een rechtshandeling?  

Een rechtshandeling is gericht op het tot stand brengen van een rechtsgevolg. Van een 

rechtsgevolg is sprake indien er een verandering optreedt in bestaande rechten, verplichtingen 

of de bevoegdheid van één of meer rechtssubjecten. Men spreekt dus van een rechtshandeling 

wanneer een rechtsgevolg intreedt, doordat het door de handelende persoon was beoogd.  

• Iets kopen bij de winkel is een rechtshandeling. De koper wil de zaak in zijn eigendom 

hebben. De handeling van de koper is gericht op het tot stand brengen van een rechtsgevolg.  

• Wanneer een relschopper een steen door een ruit gooit, is dit geen rechtshandeling. De wil 

van de relschopper is namelijk niet gericht op het tot stand brengen van een rechtsgevolg.  

 

Een rechtshandeling is niet beperkt tot het in het leven roepen van verbintenissen. Een 

rechtshandeling kan ook andere rechtsgevolgen in het leven roepen. Denk bijvoorbeeld aan een 

huwelijkssluiting. De huwelijkssluiting brengt rechtsgevolgen tot stand op het gebied van 

personen- en familierecht, maar deze rechtsgevolgen worden niet aangemerkt als ‘verbintenis’. 

 

Art. 3:33 BW 

Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring 

heeft geopenbaard.  

 

De wet geeft geen definitie voor het begrip ‘rechtshandeling’, maar de wet geeft wel de 

vereisten voor een rechtshandeling. Art. 3:33 BW bepaalt namelijk dat voor een rechtshandeling 

twee vereisten zijn: 

• Op rechtsgevolg gerichte wil: de wil van de handelende persoon dient gericht te zijn op 

het intreden van een of meer bepaalde rechtsgevolgen.  

• Geopenbaard in een verklaring: de wil van de handelende persoon moet zijn neergelegd 

in een verklaring die correspondeert met zijn/haar wil. Deze verklaring kan uitdrukkelijk 

zijn of stilzwijgend. Dit wordt de wilsverklaring genoemd. De verklaring is in beginsel 

vormvrij: hij is niet aan vormvereisten onderworpen en kan in iedere vorm geschieden (zie 

art. 3:37 BW). Een voorbeeld waarbij de verklaring wel aan vormvereisten is onderworpen, 

is de koop van een huis. Deze dient schriftelijk plaats te vinden (art. 7:2 lid 1 BW).  
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In het kort wordt dit vaak genoemd als ‘wil en verklaring’. Een rechtshandeling vereist een wil 

en een verklaring van die wil. 

 

Vindplaats: J. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel, W.L. Valk, Rechtshandeling en 

Overeenkomst (9e druk), Deventer: Kluwer 2019 (hierna: Hijma), p. 24-30.  

 

Meerzijdige en eenzijdige rechtshandelingen 

Binnen de rechtshandeling kan men een onderscheid maken tussen de ‘meerzijdige 

rechtshandelingen’ en de ‘eenzijdige rechtshandelingen’.  

 

Een meerzijdige rechtshandeling vereist de samenwerking van twee of meerdere personen. 

Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst. Er zijn minstens twee partijen nodig voor het tot stand 

komen van een overeenkomst. Iemand moet een aanbod doen en iemand moet dat aanbod 

aanvaarden. Je kunt niet in je eentje een overeenkomst sluiten. De wet geeft aan dat de 

overeenkomst een meerzijdige rechtshandeling is (zie art. 6:213 BW).  

• Dus wanneer je gaat kijken naar de vereisten van de rechtshandeling, dien je te kijken naar 

minstens twee partijen. Bij een overeenkomst moet dus (1) degene die het aanbod doet 

hiertoe de wil hebben en dit hebben verklaard en (2) degene die het aanbod aanvaardt moet 

ook hiertoe de wil hebben en zijn wil hebben verklaard.  

 

Een eenzijdige rechtshandeling wordt door één persoon tot stand gebracht. Eenzijdige 

rechtshandelingen zijn die handelingen, waarbij het rechtsgevolg intreedt door de wilsuiting 

van één persoon. Denk bijvoorbeeld aan de erkenning van een kind of het opmaken van een 

testament.  

• Als je gaat kijken naar de vereisten van de rechtshandeling, dient slechts één persoon te 

voldoen aan deze vereisten. Degene die een kind erkent, moet hiertoe de wil hebben en zijn 

wil hebben verklaard.  

 

Wat is een overeenkomst? 

Art. 6:213 lid 1 BW 

Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of 

meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan. 

 

Art. 6:217 lid 1 BW 

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.” 

 

Met andere woorden: een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling en komt tot stand 

door aanbod en aanvaarding.  

 

a. Wanneer is iets nou precies een ‘aanbod’ als bedoeld in art. 6:217 lid 1 BW? 

Van een aanbod is pas sprake wanneer de verklaring de belangrijkste elementen van de inhoud 

voor een te sluiten overeenkomst bevat, zodat een eenvoudig ‘ja’ van de wederpartij voldoende 

is om de overeenkomst tot stand te doen komen. 
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Niet ieder ‘aanbod’ is namelijk een aanbod in de zin van art. 6:217 lid 1 BW. Een voorbeeld 

daarvan wordt genoemd in HR Hofland/Hennis, waarin een woning te koop stond in een 

woninggids en de koper het huis meteen wilde kopen voor de prijs die genoemd was in de gids. 

In dit geval was de advertentie in de gids echter geen aanbod, maar slechts een uitnodiging om 

in onderhandeling te treden. Of een verklaring opgevat dient te worden als een aanbod, of dat 

er slechts sprake is van een uitnodiging om in onderhandeling te treden, is een 

interpretatiekwestie. In dat geval is het bepalend wat de verklarende persoon precies heeft 

verklaard en wat zijn wederpartij in de gegeven omstandigheden uit die verklaring heeft mogen 

afleiden.  

 

Er zijn verschillende termen die je moet kennen in het kader van een aanbod: 

• Herroepelijk aanbod: Art. 6:219 lid 1 BW gaat ervan uit dat een aanbod herroepelijk is, 

tenzij uit het aanbod zijn onherroepelijkheid volgt. De aanbieder van het aanbod kan 

terugkomen op zijn aanbod door het in te trekken. Op het moment dat een aanbod tijdig 

herroepen wordt, vervalt het aanbod.  

• Onherroepelijk aanbod: Uit art. 6:219 lid 2 BW volgt dat herroeping niet meer mogelijk 

is nadat het aanbod is aanvaard. Wanneer het aanbod dus is aanvaard, is het niet meer 

mogelijk om het te herroepen. Daarnaast kan de onherroepelijkheid blijken uit het aanbod.  

• Vrijblijvend aanbod: De aanbieder die zijn aanbod ‘vrijblijvend’ heeft gedaan, kan op 

grond van art. 6:219 lid 2, tweede zin BW na aanvaarding nog op zijn aanbod terugkomen 

door haar onverwijld te herroepen. In dat geval is ondanks de aanvaarding van het aanbod 

toch geen overeenkomst tot stand gekomen.  

 

Vindplaats: Hijma, p. 51-57.  

 

b. Wat is aanvaarding? 

De aanvaarding bestaat uit de verklaring van de wederpartij dat zij het aan haar gedane aanbod 

aanvaardt. De aanvaarding is de ‘ja’ op het aanbod. Een aanvaarding is een rechtshandeling en 

dus een tot de aanbieder gerichte wilsverklaring.  

 

Er worden in de literatuur enkele vereisten genoemd van een ‘aanvaarding’:  

• Aanvaarding kan in beginsel in iedere vorm geschieden, tenzij anders is bepaald (art. 3:37 

lid 1 BW). Aanvaarding van een aanbod kan dus schriftelijk geschieden, maar ook 

mondeling. Ook kan een aanvaarding stilzwijgend geschieden.  

• Daarnaast moet de aanvaarding worden gericht tot de aanbieder. Er is geen sprake van een 

aanvaarding, wanneer de aanvaarding wordt gericht tot een derde.  

• De aanvaarding moet inhoudelijk overeenstemmen met het aanbod. De wilsverklaring van 

de wederpartij moet dus inhoudelijk met het aanbod overeenstemmen. Of hiervan sprake is, 

hangt af van wat partijen hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, die 

zij in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben afgeleid (art. 

3:33 – 3:35 BW – ‘wilsvertrouwensleer’).  

• De aanvaarding moet gericht zijn op een geldig aanbod. De aanvaarding moet dus 

betrekking hebben op een nog geldig, tot de wederpartij gericht aanbod. Indien het aanbod 
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al is vervallen (door bijvoorbeeld tijdsverloop), is aanvaarding in beginsel niet meer 

mogelijk.  

 

Vindplaats: Hijma, p. 61-65.   

 

Samenvattend 

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling en bestaat uit aanbod en aanvaarding (art. 

6:213 jo. 6:217 BW). Er dienen dus ten minste twee rechtshandelingen plaats te vinden om een 

overeenkomst tot stand te laten komen.  

• Aanbod: de ene partij dient een aanbod te doen. De partij dient de wil te hebben om een 

aanbod te doen en deze wil moet zijn neergelegd in een verklaring (art. 3:33 BW).  

• Aanvaarding: de wederpartij moet het aanbod aanvaarden. De wederpartij moet de wil 

hebben om het aanbod te aanvaarden en moet deze wil hebben neergelegd in een verklaring 

(art. 3:33 BW).  

 

Wanneer er sprake is van een aanbod en de aanvaarding daarvan, spreken we van een 

overeenkomst.  
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c. De wilsvertrouwensleer (herhaling Inleiding Privaatrecht I)  

 

Stap 1: Wil en verklaring lopen uiteen (geen wilsovereenstemming) 

Voor de duidelijkheid: er zijn twee wilsverklaringen nodig voor een overeenkomst, namelijk 

de wilsverklaring van het aanbod en de wilsverklaring van de aanvaarding. Het aanbod en de 

aanvaarding daarvan vormen de in art. 3:33 BW bedoelde wilsverklaringen (rechtshandelingen) 

die, wanneer ze op elkaar aansluiten, een overeenkomst doen ontstaan. Dit noemt men 

‘wilsovereenstemming’.  

 

Het kan echter gebeuren dat een ‘wilsverklaring’ niet aansluit op de ‘wil’ van een partij. 

Voorbeeld: Wanneer de laptop van Willem voor de zoveelste keer kapot gaat, grapt hij dat Thijs 

de laptop wel mag hebben voor niks. Thijs vat de grap van Willem serieus op en accepteert het 

aanbod van Willem. Willem had echter niet de wil om daadwerkelijk de laptop aan Thijs voor 

niks aan te bieden.  

 

In zo’n geval grijp je terug naar het uitgangspunt van art. 3:33 BW: ‘Een rechtshandeling vereist 

een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.’  

Dit impliceert dat het geval wanneer wil en verklaring niet overeenstemmen (uiteenlopen), er 

geen sprake is van een rechtshandeling. De verklaring is namelijk niet gericht op het beoogde 

rechtsgevolg. Omdat er geen rechtshandeling is ontstaan, is er ook geen overeenkomst ontstaan. 

Een overeenkomst bestaat immers uit een meerzijdige rechtshandeling (art. 6:213 BW).  

 

In het voorbeeld van Willem en Thijs had Willem, in tegenstelling tot zijn verklaring, niet de 

wil om de laptop gratis aan Thijs te geven. Het was immers een grap. Omdat de verklaring van 

Willem niet overeenstemde met zijn wil, is er geen sprake van een rechtshandeling zoals 

bedoeld in art. 3:33 BW. Het gevolg daarvan is dat er geen sprake is van een aanbod, omdat 

een aanbod een rechtshandeling is en dus een verklaring vereist die overeenkomt met de wil. 

Er is daarom geen overeenkomst tot stand gekomen, omdat er geen aanbod is: een 

overeenkomst ontstaat door aanbod en aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW).  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 222-224. 

 

Stap 2: Bescherming van de wederpartij die gerechtvaardigd heeft vertrouwd 

Art. 3:35 BW luidt als volgt: “Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, 

overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht 

toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde 

strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring 

overeenstemmende wil.” 

 

Art. 3:35 BW komt zo tegemoet aan de eis van het rechtsverkeer dat men een ander aan zijn 

(wils)verklaring kan houden. Art. 3:35 BW beschermt de wederpartij die het vertrouwen had 

dat de ene partij door haar verklaring of (andere) gedraging daadwerkelijk hetgeen wilde wat 

zij verklaarde. Hoewel de rechtshandeling dus niet ontstaat als er geen wilsovereenstemming is 
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(wil en verklaring sluiten niet op elkaar aan), beschermt de wetgever het opgewekte vertrouwen 

van de wederpartij.  

  

Het vertrouwen van de wederpartij moet dan echter wel gerechtvaardigd zijn. Volgens art. 

3:35 BW moet de wederpartij de verklaring van de andere partij hebben opgevat 

‘overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze 

mocht toekennen’.  

Het gerechtvaardigd vertrouwen vereist ‘goede trouw’ in de zin van art. 3:11 BW. Art. 3:11 

BW vormt de maatstaf voor de beoordeling of iemand die is afgegaan op de schijnbare wil die 

hij afleidde uit een aan hem gerichte verklaring, ook inderdaad voor werkelijkheid had mogen 

houden. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval.  

 

Een vuistregel is: hoe nadeliger het uitpakt voor degene die de verklaring heeft gedaan, en hoe 

voordeliger het is voor de wederpartij, hoe minder snel er sprake is van gerechtvaardigd 

vertrouwen.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 224-228. Wij raden je aan om de voorbeelden te lezen die 

vermeld staan in de tekst. De voorbeelden geven duidelijk aan hoe je art. 3:35 BW moet 

toepassen en wat de werking is van art. 3:35 BW. Uiteindelijk zul je zelf art. 3:35 BW moeten 

toepassen op het tentamen (en in de praktijk), dus het is alleen maar goed om zo veel mogelijk 

voorbeelden hierover te lezen.  

 

Stap 3: Uitzonderingsgevallen: correctie door redelijkheid en billijkheid  

Hoewel aan alle eisen van art. 3:35 BW voldaan kan zijn, kan een beroep op art. 3:35 BW in 

strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid zoals bedoeld in art. 6:248 lid 2 en art. 6:2 lid 2 

BW. Dat is echter slechts het geval indien naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

een beroep op art. 3:35 BW onaanvaardbaar is.  

 

Dit beroep zal zelden slagen. Dit komt omdat deze correctie kan worden toegekend in situaties 

waarin de gebonden partij – de partij die een verklaring had gedaan – een ernstig nadeel 

ondervindt en de wederpartij er flink op vooruit gaat. In dat geval zal er echter niet snel zijn 

voldaan aan de eis van gerechtvaardigd vertrouwen.  

 

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over gevallen waarin een beroep op de beperkende 

werking van de redelijkheid en billijkheid wellicht kan slagen. In het arrest HR 

Westhoff/Spronsen oordeelde de Hoge Raad dat zo’n beroep kan slagen in het geval van een 

eenzijdige ontslagname van de werknemer. De Hoge Raad gaf twee ‘aanknopingspunten’. Ten 

eerste is van belang of de werknemer de verklaring had gedaan onder invloed van een tijdelijke 

stoornis van zijn geestvermogens. Ten tweede is van belang of de werkgever geen nadeel zou 

ondervinden indien hij de arbeidsovereenkomst als onaangetast beschouwd. De werkgever 

ervaart echter wel nadeel als hij bijvoorbeeld al nieuw personeel heeft aangenomen of getraind.  
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Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 228-229.   

 

Dit is ook terug te vinden in de literatuur van Verbintenissenrecht. De wilsvertrouwensleer 

wordt uitgelegd in Hoofdstuk 2.2.3 (p. 30-43). Wij raden dan ook zeker aan om dit hoofdstuk 

aandachtig te bestuderen. De wilsvertrouwensleer is een belangrijk onderdeel van het 

verbintenissenrecht.  

 

Samenvattend 

• Stel: iemand doet een verklaring waar zijn wil niet is op gericht, bijvoorbeeld door middel 

van een grap. 

• Stap 1: In beginsel is er dan geen overeenkomst ontstaan, omdat art. 3:33 BW een op een 

rechtsgevolg gerichte wil vereist die zich in een verklaring heeft geopenbaard.  

• Stap 2: De wederpartij kan echter worden beschermd ex art. 3:35 BW, indien hij er 

gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de andere partij daadwerkelijk wilde wat hij 

verklaarde.  

• Stap 3: In uitzonderingsgevallen kan een beroep op art. 3:35 BW onaanvaardbaar zijn naar 

de maatstaven van redelijkheid en billijkheid zoals bedoeld in art. 6:248 lid 2 en art. 6:2 lid 

2 BW. Dit zal echter pas worden toegepast bij hoge uitzondering.  
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Onderwerp 2: Vertegenwoordiging 

Bij een overeenkomst is het uitgangspunt dat de partijen (degenen die de overeenkomst sluiten), 

de beoogde rechtsgevolgen voor zichzelf in het leven roepen. Wanneer jij iets koopt bij een 

winkel, verkrijgt de winkel geld en word jij eigenaar van de zaak. Het is echter ook mogelijk 

dat iemand anders als vertegenwoordiger voor een ander handelt, en rechtsgevolgen voor die 

ander in het leven roept. Dit noem je ‘vertegenwoordiging’.  

 

De belangrijke partijen bij de vertegenwoordiging  

Bij de vertegenwoordiging zijn in beginsel drie partijen betrokken.  

• De achterman: De achterman is de persoon voor wie er wordt vertegenwoordigd.  

• De tussenpersoon/vertegenwoordiger: De tussenpersoon is de persoon die de achterman 

vertegenwoordigt.   

• De derde/wederpartij: De derde/wederpartij is de persoon met wie er een overeenkomst 

wordt gesloten.  

Bijvoorbeeld: A wil een fiets hebben. B koopt in naam van A een fiets van C. In dit voorbeeld 

is A de achterman, B de tussenpersoon en C de derde/wederpartij.  

 

Vormen van vertegenwoordiging  

Het is echt heel belangrijk dat je de volgende vormen van vertegenwoordiging uit elkaar haalt.  

• Directe vertegenwoordiging: Directe vertegenwoordiging is het verrichten van 

rechtshandelingen in naam van een ander. In dat geval handelt de tussenpersoon in naam 

van de achterman. De tussenpersoon valt er als het ware tussenuit bij de rechtshandeling. 

De rechtshandeling komt dus tot stand tussen de achterman en de wederpartij. De 

rechtshandeling wordt zelf toegerekend aan de opdrachtgever (achterman), als gevolg van 

de door de opdrachtgever aan de tussenpersoon verleende bevoegdheid. Voor de wettelijke 

regeling omtrent de directe vertegenwoordiging moet gekeken worden in Boek 3 titel 3.3 

BW. In het bijzonder moet gekeken worden in de artikelen 3:60 BW, 3:61 BW en 3:66 BW.  

• Middellijke vertegenwoordiging: Bij de middellijke vertegenwoordiging handelt de 

tussenpersoon in eigen naam, maar voor rekening van de achterman. De tussenpersoon 

handelt voor de achterman krachtens een rechtsbetrekking die hem daartoe verplicht of hem 

daartoe de bevoegdheid geeft. De tussenpersoon is dus zelf partij bij de overeenkomst. Voor 

de wettelijke regeling omtrent de middellijke vertegenwoordiging moet niet in Boek 3 BW 

worden gekeken. Er moet gekeken worden in de afdeling 7.7.2 BW. Er moet in het bijzonder 

gekeken worden in de artikelen 7:414 lid 2 BW, art. 7:419 tot 7:421 BW en de 

schakelbepaling van art. 7:424 BW.  

 

Vindplaats: Hijma, p. 79-88.  

 

Directe vertegenwoordiging 

Om te spreken van directe vertegenwoordiging, zijn er twee vereisten: de gevolmachtigde 

(tussenpersoon) moet bevoegd zijn en in naam handelen van de volmachtgever (achterman). 

Dit volgt uit art. 3:66 BW.  
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Art. 3:66 BW 

Een door de gevolmachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in naam van de 

volmachtgever verrichte rechtshandeling treft in haar gevolgen de volmachtgever. 

 

1. Bevoegd 

De vertegenwoordiger (tussenpersoon) dient bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging. Dit wordt 

de ‘vertegenwoordigingsbevoegdheid’ genoemd. Wie niet bevoegd is de ander te 

vertegenwoordigen, zal hem in beginsel niet kunnen binden. De bevoegdheid kan voortvloeien 

uit een volmacht (art. 3:60 lid 1 BW).  

 

Art. 3:60 lid 1 BW 

Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, 

om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. 

 

Hiermee wordt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging omschreven. Een volmacht geven is 

een manier waarop een persoon een ander persoon bevoegd kan maken tot vertegenwoordiging. 

Een volmacht is eigenlijk slechts een verklaring (eenzijdige rechtshandeling) van de achterman 

dat hij een ander (de tussenpersoon) de bevoegdheid verleent om op te treden in zijn naam (zie 

art. 3:60 BW).  

 

2. In naam van 

De vertegenwoordiger dient te handelen in naam van de achterman. De wederpartij moet uit 

verklaringen en gedragingen van de handelende persoon hebben kunnen afleiden dat de 

tussenpersoon als ‘vertegenwoordiger’ handelde.  

 

Wanneer de tussenpersoon dus heeft gehandeld in naam van de achterman, binnen de 

bevoegdheid die is verleend door de volmacht, dan zullen de rechtsgevolgen niet intreden voor 

de tussenpersoon, maar voor de achterman. 

 

Vindplaats: Hijma, p. 94-115.  

 

Middellijke vertegenwoordiging  

In dit geval handelt de tussenpersoon in eigen naam, maar voor rekening van de achterman. 

Hiermee wordt bedoeld dat de tussenpersoon partij is bij de overeenkomst, maar dat de baten 

en lasten van de rechtshandeling voor rekening en risico komen van de achterman. Wie als 

tussenpersoon in eigen naam een overeenkomst met een derde sluit, is uitsluitend partij bij de 

overeenkomst met de wederpartij. Of iemand in eigen naam heeft gehandeld, wordt beoordeeld 

aan de hand van het Kribbebijter-criterium. Beslissend is hetgeen de handelende persoon en de 

wederpartij jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en 

gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden.  

 

Vindplaats: Hijma, Hoofdstuk 3.3. 
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Schijn van vertegenwoordiging 

Het kan gebeuren dat de tussenpersoon zich niet houdt aan de afspraken met de achterman, en 

dat hij de bevoegdheden van de volmacht overschrijdt. In beginsel is de achterman dan niet 

gebonden aan de overeenkomst, omdat er niet is voldaan aan de vereisten van art. 3:66 BW: de 

gevolmachtigde was immers niet bevoegd. De wederpartij kan in sommige omstandigheden er 

echter op vertrouwen dat de volmacht wel toereikend was. Voor een vloeiend rechtsverkeer is 

het essentieel dat dit vertrouwen van de wederpartij dient te worden beschermd. Deze 

bescherming is vervat in art. 3:61 lid 2 BW. De wederpartij wordt zo beschermd tegen het 

onbevoegd handelen van de tussenpersoon.  

 

Art. 3:61 lid 2 BW  

Is een rechtshandeling in naam van een ander verricht, dan kan tegen de wederpartij, indien zij 

op grond van een verklaring of gedraging van die ander heeft aangenomen en onder de gegeven 

omstandigheden redelijkerwijze mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend, 

op de onjuistheid van deze veronderstelling geen beroep worden gedaan. 

 

Uit art. 3:61 lid 2 BW blijkt dat de wederpartij wordt beschermd, indien:  

1. De wederpartij die met de vertegenwoordiger heeft gehandeld, mocht aannemen dat er een 

toereikende volmacht was (gerechtvaardigd vertrouwen);  

2. De wederpartij dit mocht aannemen op grond van verklaringen of gedragingen van de 

achterman (toedoenbeginsel).  

 

1. Gerechtvaardigd vertrouwen  

De vraag die hier beantwoord moet worden, is of de wederpartij daadwerkelijk (op grond 

van verklaringen of gedragingen van de achterman) erop heeft vertrouwd dat er een 

toereikende volmacht was, en of de wederpartij in de gegeven omstandigheden 

gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen dat er een volmacht was. De vraag hier is dus of 

de wederpartij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat er een toereikende volmacht 

was. Uit de gegeven omstandigheden kan voortvloeien dat er een onderzoeksplicht was van 

de wederpartij. Als de wederpartij ten onrechte heeft nagelaten om onderzoek te doen, 

verdient de wederpartij geen bescherming.  

 

2. Toedoenbeginsel 

Het vertrouwen van de wederpartij moet gegrond zijn op een verklaring of gedraging van 

de achterman. De ratio hierachter is dat de achterman wordt gebonden wanneer hij zelf het 

vertrouwen aan de wederpartij heeft gegeven dat er een toereikende volmacht aanwezig is. 

Als het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij niet is ontstaan uit verklaringen of 

gedragingen van de achterman, dan is de achterman (in beginsel) niet gebonden. Er is echter 

wel een uitzondering: het toedoen kan bestaan uit een verklaring of gedraging, maar ook uit 

een niet-doen.  

 

De Hoge Raad heeft in HR ING/Bera bepaald dat voor toerekening van schijn van 

volmachtverlening ook plaats kan zijn ingeval de wederpartij gerechtvaardigd heeft 

vertrouwd op volmachtverlening op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van 
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de achterman komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid  kan worden afgeleid. Dit is dus een aanvulling op het 

toedoenbeginsel.   

 

Wanneer er een succesvol beroep gedaan kan worden op art. 3:61 lid 2 BW, dan wordt de 

onbevoegdheid van de tussenpersoon ‘geheeld’. Ondanks dat de tussenpersoon niet bevoegd 

was ex art. 3:66 BW, ontstaat er toch een rechtshandeling tussen de achterman en de 

wederpartij.  

 

Vindplaats: Hijma, p. 100–108; zie ook onze arrestanalyse van HR ING/Bera.  

 

Korte toepassing: er komt een vraag over vertegenwoordiging. De vertegenwoordiger heeft zijn 

volmacht overschreden, en de vraag is of de wederpartij beschermd kan worden tegen het 

onbevoegd handelen van de vertegenwoordiger.  

 

Stap 1: Is de achterman gebonden aan de overeenkomst?  

- Nee, in beginsel wordt de achterman alleen gebonden, indien de vertegenwoordiger binnen 

de grenzen van zijn volmacht handelt (zie art. 3:66 lid 1 BW).  

 

Stap 2: Kan de wederpartij beschermd worden ex art. 3:61 lid 2 BW?  

- Heeft de wederpartij gerechtvaardigd erop mogen vertrouwen dat er een toereikende 

volmacht was (gerechtvaardigd vertrouwen)?  

- Is het vertrouwen opgewekt door een verklaring of gedraging van de achterman? Of is er 

sprake van feiten en omstandigheden die voor risico komen van de achterman (HR 

ING/Bera) (toedoenbeginsel)?  

 

Stap 3: Zo ja:  

Ondanks het feit dat de vertegenwoordiger niet bevoegd was om de achterman te binden aan 

de rechtshandeling, zal de rechtshandeling toch tot stand komen. De wederpartij kan namelijk 

beschermd worden ex art. 3:61 lid 2 BW. De achterman is gebonden aan de rechtshandeling.  
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Aansprakelijkheid tussenpersoon in geval van onbevoegdheid  

Art. 3:70 BW  

Hij die als gevolmachtigde handelt, staat jegens de wederpartij in voor het bestaan en de 

omvang van de volmacht, tenzij de wederpartij weet of behoort te begrijpen dat een toereikende 

volmacht ontbreekt of de gevolmachtigde de inhoud van de volmacht volledig aan de 

wederpartij heeft medegedeeld. 

 

Het kan gebeuren dat de tussenpersoon zijn volmacht heeft overschreden, of dat iemand 

helemaal zonder volmacht handelde. In dat geval is de achterman niet gebonden (art. 3:66 BW). 

De wederpartij kan echter schade lijden doordat de pseudogevolmachtigde niet bevoegd was.  

 

Art. 3:70 BW zegt dat degene die als gevolmachtigde handelt, in beginsel jegens de wederpartij 

instaat voor het bestaan en de omvang van de volmacht. Uit dit ‘instaan’ vloeit een verplichting 

tot schadevergoeding voort en wel een verplichting tot vergoeding van het ‘positief belang’. 

Een vergoeding van het positief belang houdt in dat de wederpartij moet worden gebracht in 

een toestand die er zou zijn geweest, als de pseudogevolmachtigde wel bevoegd zou zijn 

geweest en de rechtshandeling dus wel rechtsgeldig tot stand zou zijn gekomen.  

 

Als de gevolmachtigde dus heeft gehandeld buiten zijn bevoegdheid en daarmee de achterman 

niet bindt, is hij tegenover de wederpartij gehouden tot schadevergoeding. Hij moet de schade 

vergoeden die uit de niet-totstandkoming van de rechtshandeling voor de wederpartij 

voortvloeit. Het enkele optreden als onbevoegd vertegenwoordiger leidt niet automatisch tot 

een onrechtmatige daad (zie HR Globe/ Provincie Groningen).  

 

Vindplaats: Hijma, p. 117-120.  
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Onderwerp 3:  Precontractuele fase 

Het uitgangspunt van een overeenkomst is aanbod en aanvaarding. Er ontstaat pas een 

overeenkomst op het moment dat het aanbod wordt aanvaard. Pas dan is de overeenkomst tot 

stand gekomen. Het kan echter zijn dat er al een overeenkomst ontstaat tijdens de 

precontractuele fase (de onderhandelingsfase). Er kan namelijk al een ‘rompovereenkomst’ zijn 

ontstaan.  

 

Rompovereenkomst 

Een rompovereenkomst is een overeenkomst die ontstaat wanneer er over de belangrijkste 

gedeelten is onderhandeld, en akkoord is gegaan. Of er sprake is van een rompovereenkomst 

wordt beoordeeld aan de hand van twee dingen. 

- In de eerste plaats moeten de punten waarover partijen het eens zijn, ten minste de 

essentialia van de overeenkomst omvatte.  Er moet zodanig aan de bepaalbaarheidseis van 

art. 6:227 BW zijn voldaan dat de leemten die de overeenkomst op details vertoont, kunnen 

worden opgevuld door middel van art. 6:248 BW. 

- In de tweede plaats gaat het erom wat de bedoeling van de partijen is. Dat wil zeggen dat 

nodig is dat partijen elkaars verklaringen en gedragingen in de gegeven omstandigheden zo 

mogen begrijpen, dat zij aan het tot dan toe bereikte onderhandelingsresultaat inderdaad 

reeds gebonden zijn. Daarbij wordt gekeken naar hetgeen wat wel en niet geregeld is, en of 

partijen het voornemen hebben om verder te onderhandelen.  

 

Breekt een van partijen de onderhandelingen over de laatste nog overgebleven punten af, nadat 

de rompovereenkomst tot stand is gekomen, dan kan de ander nakoming vorderen van de 

rompovereenkomst. In dat geval is er namelijk een overeenkomst ontstaan. Het beginsel van de 

verbindende kracht brengt met zich mee dat men zich niet zomaar kan onttrekken aan de 

gebondenheid van een overeenkomst.  

 

Jurisprudentie 

Wat gebeurt er wanneer er onderhandelingen worden afgebroken in het geval er nog geen 

sprake is van een rompovereenkomst? De Hoge Raad heeft in het arrest HR CBB/JPO een 

maatstaf ontwikkeld voor de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen. Het 

gaat om een ‘strenge en tot terughoudendheid nopende’ maatstaf.  

 

HR CBB/JPO, r.o. 3.6:  

“(…) als maatstaf voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken 

onderhandelingen heeft te gelden, dat ieder van de onderhandelende partijen – die verplicht 

zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen– vrij is de 

onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van 

de wederpartij in het tot stand komen 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. Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen 

onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan terwijl, in het geval onderhandelingen onder 
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gewijzigde omstandigheden over een lange tijd worden voortgezet, wat betreft dit vertrouwen 

doorslaggevend is hoe daaromtrent tenslotte op het moment van afbreken van de 

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

de onderhandelingen.” 

 

Hier wordt dus gezegd dat partijen in beginsel vrij zijn om de onderhandelingen af te breken 

zonder schadevergoedingsverplichting, tenzij dit (1) op grond van het gerechtvaardigd 

vertrouwen of (2) op grond van omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. De 

contractsvrijheid staat dus voorop. Daarbij moet er wel rekening worden gehouden met (a) de 

mate waarin en (b) de wijze waarop de onderhandelingen worden afgebroken, en (c) of zich 

onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan.  

 

Vindplaats: Hijma, Hoofdstuk 2.3.4.  
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HR 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 bijvoorbeeld 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, hij is een commissionair die paarden koopt en verkoopt. 

- Lörsch, de achterman, hij is 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, een 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. Heeft 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? 

 

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: 
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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 (Kribbebijter-crtiterium)   

“(…), 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;” 

 Een lasthebber (tussenpersoon) die in eigen naam contracteert met de 

derde-wederpartij, is ook gerechtigd is om via de contractuele band 

vergoeding te vorderen van die wederpartij voor de schade die niet 

hijzelf maar juist de lastgever (achterman) lijdt.  

“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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HR Globe/Provincie Groningen 
 

Relevantie: Een gevolmachtigde die buiten zijn volmacht optreedt, is aansprakelijk voor de 

schade die daaruit voortvloeit (art. 3:70 BW). Het kan echter voor een schuldeiser gunstiger 

zijn om niet de werknemer aan te spreken voor de schade, maar de werkgever. Vaak is de 

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

schade. De vraag in dit arrest is of het enkel onbevoegd vertegenwoordigen door een werknemer 

gekwalificeerd kan 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.  

 

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 (de Provincie) op grond van het onrechtmatig handelen 

van de medewerker, waarvoor de werkgever aansprakelijk 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, 

bijvoorbeeld 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 enkele onbevoegd vertegenwoordigen kwalificeert niet 

automatisch als een onrechtmatige daad.  

“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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HR CBB/JPO 
 

Relevantie: Voorop staat de contractsvrijheid van partijen: partijen mogen overeenkomsten 

sluiten waarover zij willen en met wie zij willen. Verder mogen zij zich in beginsel ook 

terugtrekken 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. 

 

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 mee 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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Rechtsvraag: Wanneer kan er gesproken worden van onrechtmatig handelen bij voortijdig 

afbreken van onderhandelingen? 

 

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 elkaars 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 de 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 aan 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.  

 

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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HR 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) 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 
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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. 

 

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 Hoge Raad noemt omstandigheden waaruit de schijn van 

volmachtverlening blijkt. 


