
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbintenissenrecht (2020/2021) 

Wekelijkse uitleg van de stof 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Wekelijkse uitleg van de stof  week 1 Verbintenissenrecht 2020-2021 

1 

 

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 aan 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/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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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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Vertegenwoordiging 

Een korte herhaling: art. 3:33 BW geeft aan wat voor een rechtshandeling nodig is, namelijk 

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

overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling en ontstaat door een aanbod en aanvaarding 

daarvan (art. 6:213 jo. 6:217 BW).  

 

Het uitgangspunt bij een overeenkomst is dat degene die de overeenkomst sluit, dus de 

rechtshandeling verricht, de rechtsgevolgen voor zichzelf in het leven roept. 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’.  

 

Dus:  

- In eigen naam: hij bindt zichzelf.  

- In naam van een ander: de ander wordt gebonden aan de rechtshandeling.  

- In eigen naam, maar voor rekening van een ander: de handelende persoon bindt zichzelf, maar 

de gevolgen zijn uiteindelijk voor de ander.  

 

Het is echt heel belangrijk dat je deze drie vormen uit elkaar houdt. Let vooral op het verschil 

tussen ‘in naam van’ en ‘voor rekening van’. 

 

Wanneer iemand als vertegenwoordiger handelt, roept hij niet rechtsgevolgen voor zichzelf in, 

maar voor de persoon voor wie hij handelt: de achterman. De vertegenwoordiger zelf heeft (in 

beginsel) geen rechtsverhouding met de wederpartij.  

- Let dus goed op: er zijn drie partijen. De achterman – de vertegenwoordiger – de 

wederpartij.  

 

De vertegenwoordiging is te vinden in art. 3:60 lid 1 BW. Uit art. 3:60 lid 1 vloeien twee 

essentiële elementen:  

1. Bevoegdheid: De vertegenwoordiger moet bevoegd zijn tot vertegenwoordiging.  

2. In naam van: De vertegenwoordiger dient te handelen in naam van de achterman.  

- Let op: er is hier sprake van directe/onmiddellijke vertegenwoordiging. De 

vertegenwoordiger handelt in naam van de achterman. Er is sprake van middellijke 

vertegenwoordiging wanneer iemand niet handelt in naam van de achterman, maar wel in 

opdracht en voor rekening van de achterman. Let dus goed op het verschil.  

 

Concluderend: Directe vertegenwoordiging is het verrichten van rechtshandelingen in naam 

van een ander door iemand die daartoe bevoegd is, met als gevolg dat de rechtsgevolgen voor 

de achterman intreden. 

 

Bron: Studiereeks burgerlijk recht deel 3 (rechtshandeling en overeenkomst); Hijma e.a.; 9e 

druk 2019 (hierna: Hijma) – p. 79 - 92 
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1a. Volmacht  

Zoals hierboven is omschreven, is voor een geldige vertegenwoordiging vereist dat de 

vertegenwoordiger bevoegd is om de achterman te vertegenwoordigen. De meest voorkomende 

manier om een vertegenwoordiger vertegenwoordigingsbevoegd te maken om te handelen in 

naam van de achterman, is door een volmacht te verlenen. Een volmacht is eigenlijk slechts een 

verklaring (eenzijdige rechtshandeling) van de volmacht-verlener (achterman) dat hij een ander 

(de vertegenwoordiger) de bevoegdheid verleent om op te treden in zijn naam (zie art. 3:60 

BW). Het is van belang om de afgrenzing van een volmacht te kennen, want wanneer de 

volmacht wordt overschreden, ontstaat er ex. art. 3:66 lid 1 BW in beginsel geen gebondenheid 

voor de achterman. 

 

Vindplaats: Hijma, p. 92 – 100 

 

1b. Schijn van vertegenwoordiging 

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

en dat hij de bevoegdheden van de volmacht overschrijdt. De wederpartij kan in sommige 

omstandigheden er echter op vertrouwen dat de volmacht wel toereikend was. Voor een 

vloeiend rechtsverkeer is het essentieel dat het 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. 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 mocht dit aannemen op grond van verklaringen of gedragingen van de 

achterman (toedoenbeginsel).  

 

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.  

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 de 

achterman komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid  kan worden afgeleid.  

 

Vindplaats: Hijma, p. 100 – 105; zie ook onze arrestanalyses van HR ING/Bera.  
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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 (ING/Bera) 

(toedoenbeginsel)  

 

2. 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.  

 

2a. 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 omvatten, en dat zodanig aan de bepaalbaarheidseis van 

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

worden opgevuld d.m.v. 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 voornemen hadden om verder te onderhandelen.  

 

Breekt een van partijen, na de totstandkoming van een rompovereenkomst, de 

onderhandelingen over de laatste nog overgebleven punten af, dan kan de ander nakoming 

vorderen van de rompovereenkomst. 

 

2b. Jurisprudentie 

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.  
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Zie 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 

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. 

Daarbij moet er rekening worden gehouden met (a) de mate waarin en (b) de wijze waarop de 

onderhandelingen worden afgebroken, en (c) of er onvoorziene omstandigheden hebben 

afgespeeld.  

 

 


