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Cessie: de overdracht van
een vordering
Een belangrijk kenmerk van
overeenkomsten is dat deze
rechten en verplichtingen
inhouden voor alleen de
partijen van de overeenkomst; het zogenoemde
exclusiviteitsbeginsel. Toch
komt het met regelmaat voor
dat een partij een vorderingsrecht op de wederpartij, om
haar moverende redenen,
wenst over te dragen.
De overdracht van een vordering wordt cessie
genoemd. Het Burgerlijk Wetboek geeft in
artikel 3: 84 BW de volgende spelregels. De
overdrager moet beschikkingsbevoegd zijn, en
er moet een geldige levering hebben plaatsgevonden. Voor de levering van rechten op naam
bepaalt artikel 3:94 BW dat er een akte van
cessie aanwezig moet zijn tussen de overdrager
en de verkrijger. Voldoende is een enkel door de
overdrager (ook wel vervreemder genoemd)
ondertekende akte. Ten slotte zal aan de
originele partij van de vervreemder moeten
worden medegedeeld dat eerstgenoemde nu
haar prestatie jegens de verkrijger dient te
verrichten.
Een voorbeeld
Voor een infrastructureel werk wordt een
overeenkomst van aanneming van werk
gesloten tussen een opdrachtgever en een
aannemer. Vanuit het RAW Bestek dan wel de
Vraagspecificatie moet de aannemer bij een
voorgeschreven toeleverancier bouwstoffen
inkopen. De geleverde zaken blijken niet te
voldoen.

IN ‘T KORT - Cessie
Zowel de UAV 2012 alsook de GC 2005
kennen de figuur van de cessie
De overdrager van de vordering moet
beschikkingsbevoegd zijn
Bij een cessie worden ook de algemene
voorwaarden overgedragen
De voorwaarden van voorgeschreven
partijen zijn onderdeel van de acceptatie

Zowel de standaardvoorwaarden van de UAV
2012 als ook de GC 2005 bepalen dan in
respectievelijk paragraaf 6 lid 27 en paragraaf
3 lid 7 in samenhang met paragraaf 6 leden 3
t/m 6, dat – kort gezegd – de opdrachtgever
daarvoor aansprakelijk is. Indien de aannemer
het nodige heeft gedaan om nakoming en of
schadevergoeding van de toeleverancier te
verkrijgen en dat niet is gelukt, heeft de
aannemer recht op kostenvergoeding en of
termijnverlenging.
Zowel paragraaf 6 lid 27 UAV 2012 alsook
paragraaf 6 lid 5 GC 2005 bepalen dan
expliciet dat tegenover die compensatie, de
opdrachtnemer haar vordering op de
toeleverancier zal cederen.
Dit betekent dat de opdrachtnemer de overdragende partij (vervreemder) is en de opdrachtgever de verkrijger, de nieuwe rechthebbende.
Tussen deze partijen wordt de akte van cessie
gesloten. De aannemer zal die akte hebben te
ondertekenen, de mededeling dat de
toeleverancier alleen bevrijdend kan presteren
jegens de opdrachtgever, kan door zowel
opdrachtgever alsook de aannemer geschieden.
Acceptatie
Als de rechtsverhouding waaruit de vordering
is ontstaan wordt overgedragen, gaan
automatisch ook de vaak door een toeleverancier bedongen algemene voorwaarden, die op
de rechtsverhouding toepasselijk waren, over
naar de opdrachtgever.
Stel dat de aannemer al door de opdrachtgever is gecompenseerd, kan laatstgenoemde bij
een cessie, tegen bedingen uit de algemene

voorwaarden van de toeleverancier lopen, die
voor haar zeer ongunstig zijn. Te denken valt
bijvoorbeeld aan korte reclametermijnen,
beperking van aansprakelijkheid en beperkingen t.a.v. de hoogte van vergoedingen.
Om die reden is in de UAV-GC in paragraaf 6
lid 3 expliciet bepaald dat bij het contracteren
door de opdrachtnemer, van een door de
opdrachtgever voorgeschreven zelfstandige
hulppersoon, de contractvoorwaarden van die
hulppersoon in het acceptatieplan geacht
worden te zijn vastgesteld als een door de
opdrachtgever te accepteren document.
Indien op dat moment de contractvoorwaarden
niet door de opdrachtgever worden geaccepteerd, is de opdrachtnemer niet verplicht met
de betreffende hulppersoon te contracteren.
In het vonnis d.d. 29 april 2014 van de Raad
van Arbitrage in bouwgeschillen (geschilnummer 34.554) handelde het om het volgende.
Een partij koopt van een curator een vordering
die een failliete aannemer had op een
gemeente. Rechtsvraag in die procedure was
onder meer of de UAV-GC 2005 en het daarin
vervatte arbitraal beding van paragraaf 47 ook
zijn gaan gelden tussen de gemeente en de
nieuwe rechthebbende op de vordering. In
rechtsoverweging 16 oordeelde arbiter als
volgt. Het op de aannemingsovereenkomst
toepasselijke arbitragebeding heeft te gelden
als een bij de cessie door de onderneemster
verkregen nevenrecht zoals bedoeld in artikel
6:142 lid 1 BW. Het arbitragebeding is door de
cessie dan ook mee overgegaan met de
vordering.
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