
II Typen overeenkomsten

5 Obligatoire overeenkomst

Een veelvoorkomende overeenkomst is de obligatoire of verbintenis-
scheppende overeenkomst. Een of meer partijen kunnen bij (obliga-
toire) overeenkomst jegens een of meer andere partijen een verbintenis
aangaan. Een verbintenis is een vermogensrechtelijke betrekking
tussen personen waaruit rechten en daarmee overeenstemmende
plichten voortvloeien. Op grond van die vermogensrechtelijke
betrekking is een partij tot een bepaalde prestatie verplicht en de
andere partij tot die prestatie gerechtigd. Een obligatoire of verbin-
tenisscheppende overeenkomst wordt als volgt omschreven in de
wet (art. 6:213 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 aan-
gaan.
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Figuur 2 Obligatoire overeenkomst
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• De obligatoire overeenkomst laat zich op verschillende manieren
in categorieën onderverdelen, bijvoorbeeld in wederkerige en
eenzijdige (obligatoire) overeenkomsten:
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– wederkerige overeenkomst
Art. 6:261 lid 1 BW betreft de wederkerige overeenkomst. Deze
kenmerkt zich door haar ruilkarakter. Partijen verbinden
zich over en weer jegens elkaar en nemen beide verbintenissen
op zich.

Er is sprake van een wederkerige overeenkomst tussen de koper en verkoper
van de fiets: de koper verplicht zich tot betaling van een bepaalde som geld
aan de verkoper, de verkoper, op zijn beurt, verplicht zich tot eigendomsover-
dracht van de fiets aan de koper. Anders gezegd is de koper gerechtigd tot
laatstgenoemde prestatie, terwijl de verkoper gerechtigd is tot de prestatie
van de koper.

eenzijdige overeenkomst
Een eenzijdige (of niet-wederkerige) overeenkomst voldoet
niet aan art. 6:261 lid 1 BW. Er is slechts één partij die zich
verbindt, er is één verbintenis.

–

Voorbeelden van eenzijdige overeenkomsten zijn schenking (art. 7:175 BW)
en borgtocht (art. 7:850 BW). Bij de eerste verbintenis neemt alleen degene
die schenkt een verplichting op zich. Bij borgtocht is het de borg die de ver-
bintenis aangaat borg te staan voor de schuld van een derde; daartegenover
staat geen verbintenis van schuldeiser of schuldenaar.

Andere veelgemaakte onderverdelingen zijn die naar duur van de
overeenkomst (kortstondig of aflopend/duurovereenkomst), naar
wettelijke regeling die er op van toepassing is (niet-bijzonder of
onbenoemd/bijzonder of benoemd), naar aantal betrokken partijen
(twee partijen/meer partijen), naar tegenprestatie (onder bezwarende
titel/om niet).
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6 Niet-obligatoire overeenkomsten binnen het
vermogensrecht

Naast obligatoire (of: verbintenisscheppende) overeenkomsten kent
het vermogensrecht niet-obligatoire overeenkomsten. Tot deze
overeenkomsten horen de liberatoire overeenkomst en de goederen-
rechtelijke overeenkomst.

• De liberatoire overeenkomst is een verbintenisrechtelijke overeen-
komst die – in tegenstelling tot obligatoire overeenkomsten –
geen verbintenissen schept, maar wel verbintenissen betreft.
De liberatoire overeenkomst ziet op het opheffen of wijzigen
van verbintenissen. Overeenkomsten van schuldoverneming,
contractsoverneming en afstand van een vorderingsrecht worden
liberatoire overeenkomsten genoemd, omdat de overeenkomsten
zien op het opheffen of wijzigen van verbintenissen.• Titel 6.2 BW onderscheidt de volgende verbintenisrechtelijke
overeenkomsten:
– schuldoverneming (art. 6:155 BW)

Bij schuldoverneming gaat alleen de verbintenis van de
schuldenaar (de schuld) over op een derde door een tweezij-
dige overeenkomst tussen de schuldenaar en een derde. De
verbintenis op grond waarvan de schuldeiser een vordering
op de schuldenaar heeft, wordt gewijzigd (onder voorwaarde
dat de schuldeiser toestemming hiervoor geeft). Deze wijzi-
ging heeft tot gevolg dat de schuldeiser een vordering heeft
op een derde (waarop de desbetreffende verbintenis is over-
gegaan) in plaats van op de oorspronkelijk schuldenaar.

– contractsoverneming (art. 6:159 BW)
Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding
tot de wederpartij (met medewerking van deze wederpartij)
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