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GERECHTELIJKE CONVERSIE 
VAN NIETIGE RECHTSHANDELINGEN(*) 

door 

Jan RONSE 

Gewoon Hoogleraar aan de Universiteit te Leuven 

1 • lnleiding 

Bij huwelijkscontract was, door Nederlandse echtgenoten, 
gemeenschap van winst en verlies bedongen met uitdrukkelijke 
uitsluiting van de algehele gemeenschap van goederen. Dit stelsel 
was bedongen onder voorwaarde dat, bij overlijden van de eerst
stervende van de echtgenoten, geen afstammeling uit hun huwelijk 
in Ieven zou zijn. Het huwelijk bleef kinderloos en, bij overlijden 
van de man, bleek dat deze, bij testament zijn echtgenote van zijn 
nalatenschap had uitgesloten. 

De enige erfgenaam dagvaardt de weduwe tot scheiding en 
deling op grond van de stelling dat de huwelijkse voorwaarden 
nietig zijn, en dat de echtgenote derhalve gehuwd was onder het 
stelsel van gemeenrecht dat, naar Nederlands recht, dit is van de 
algehele gemeenschap van goederen. 

Deze eis werd in eerste aanleg en in hoger beroep toegewezen 
op grond van de regel dat het huwelijksvermogensstelsel vanaf 
het voltrekken van het huwelijk geldt en onveranderlijk is (1). 

Het intreden van het bedongen regime van een voorwaarde 
afhankelijk stellen, druist in tegen deze grondregel, ook al zou de 
vermelde voorwaarde terugwerken tot op de dag waarop de verbintenis 
is aangegaan (2). 

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep op grond van de 
onveranderlijkheid van het huwelijksvermogensstelsel vanaf de dag 
van de voltrekking van het huwelijk. Deze werking afhankelijk stellen 
van een voorwaarde,- een onzekere gebeurtenis,- zou de belangen 
va):l derden, die niet in de laatste plaats beschermd worden door 

(•) Op verzoek van de redactie wordt dit artikel, dat oorspronkelijk in Album 
Professor Van Goethem verscheen, met enkele wijzigingen en aanvullingen in het T.P.R. 
gepubliceerd. 

(1) Art. 204 en 202 Ned. B.W. beantwoordend aan de artt. 1399 en 1395 Belg. 
B.W. 

(2) Art. 1297 Ned. B.W. en art. 1179 Belg. B.W. 
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de regel van de onveranderlijkheid, in het gedrang brengen. Hieruit 
volgt dat het gekozen regime nietig is en de echtgenoten derhalve 
gehuwd waren onder het wettelijk stelsel. 

Tot zover bevestigt dit arrest een oplossing die strookt met 
de heersende mening in de Belgische rechtspraak en rechtsleer (1). 

De Hoge Raad vervolgt echter met de volgende overwegingen : 
,Overwegende dat intusschen opmerking verdient in de eerste 

plaats, dat voormelde bedenkingen niet bestaan ten aanzien van een 
beding bij huwelijksche voorwaarde, inhoudende dat tusschen par
tijen zal bestaan algeheele gemeenschap van goederen, doch dat na de 
ontbinding der gemeenschap door overlijden zal worden afgerekend 
alsof er gemeenschap van winst en verlies ware geweest, indien 
bij dat overlijden geen kind uit het huwelijk in Ieven zal zijn; 

dat zoodanig beding den zakenrechtelijken toestand van de ver
mogensdeelen der echtgenooten niet raakt, immers alleen tusschen 
hen een verbintenis tot een bepaalde wijze van verrekening in het 
leven roept welke zonder bezwaar aan een voorwaarde kan worden 
gebonden; 

dat in de tweede plaats zij opgemerkt, dat, indien de met een 
rechtshandeling beoogde rechtsgevolgen wegens haar nietigheid niet 
bereikt kunnen worden en zij niettemin de bestanddeelen van een 
andere rechtshandeling, voor welker geldigheid de vereischten wel 
aanwezig zijn in zich bevat, een redelijke wetstoepassing mede
brengt dat de nietige rechtshandeling worde omgezet (geconverteerd) 
in de geldige rechtshandeling, zoo aannemelijk is dat zij die handelden 
ten tijde van de handeling, voor het geval het beoogde rechtsgevolg 
niet bereikbaar ware, het wel bereikbare zouden hebben gewild 
eer dan den toestand, welke het gevolg van nietigheid zonder meer 
zoude zijn; 

dat tach de wettelijke bepalingen omtrent de nietigheid van 
rechtshandelingen geenszins vorderen, dat partijen elkander niet, voor
zoover hun opzet geoorloofd was, vermogen te houden aan hetgeen 
zij blijkens hun overeenkomst in economisch opzicht wilden bereiken ; 
dat, gezien deze beschouwingen, ten deze bij de verdeeling der 
algeheele gemeenschap van goederen geschil zal kunnen rijzen, 
of niet, gegeven de nietigheid van het voorwaardelijk bedingen van 
de gemeenschap van winst en verlies, deze bij notarieele acte aan
gegane overeenkomst met toepassing van den gevonden regel moet 
worden omgezet in het hierboven geschetste voorwaardelijk ver
rekeningsbeding, hetwelk tusschen partijen in economisch opzicht 
dezelfde gevolgen heeft als het nietig gebleken beding" (2). 

In dit arrest, - het zogenaamde conversiearrest, - werd voor 

(1) Zie hierover o.m. DELVA, W., A.P.R., Tw. Huwelijksvermogensstelsels -
Het huwelijkscontract, nr. 239 en 289, b. 

(2) H.R., 21 januari 1944, N.j., 1944, nr. 120, biz. 129. 
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het eerst de regel van de conversie van mehge rechtshandelingen 
toegepast door de Hoge Raad. Deze regel vond een nieuwe toepassing 
in latere arresten o.m. ook met betrekking tot eenzijdige rechts
handelingen (1). De Nederlandse wet bevat geen voorschrift dat, 
op algemene wijze, detgelijke conversie van nietige rechtsbandelingen 
voorscbrijft of toelaat. 

Dit is evenmin het geval in bet Zwitserse recht. Nocbtans wordt 
ook daar door het Bundesgericht een zelfde regel toegepast. In strijd 
echter met de stijl van de Nederlandse, Belgische en Franse arresten, 
geeft de Zwitserse cassatierecbter zijn bronnen aan. Aldus wordt 
er uitdrukkelijk melding gemaakt van de conversieregel bepaald 
in § 140 van het Duitse B.G.B. : ,Das schweizeriscbe Recht enthalt 
keine entsprechende Bestimmung. Rechtsprechung und Lehre 
nebmen jedoch an, class der in § 140 B.G.B. niederlegte Grundsatz 
der sog. Konversion als allgemeine Rechtsanwendungsnorm auch 
im Bereicbe des schweizerischen Rechts gelte" (2). 

Het is de bedoeling na te gaan of een dergelijke conversie
regel in bet Belgische recht als algemene regel kan aanvaard worden. 

2. Het leerstuk van de conversie van nietige 
rechtshandelingen 

Het leerstuk van de conversie van nietige recbtsbandelingen 
groeide op Duitse bodem. Daar werd het ook voor het eerst in een 
wetboek geformuleerd. Aangenomen wordt dat § 140 B.G.B. een 
reeds bestaande regel heeft bewaard. De tekst luidt : ,Entspricht 
ein nichtiges Rechtsgeschaft der Erfordernissen eines anderen 
Recbtsgeschafts, so gilt das letztere, wenn anzunehmen ist, class 
dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein wiirde". 

Dit voorbeeld werd gevolgd in Italie, waar de tekst van art. 1424 

Codice civile, overeenkomstig de daar aanvaarde wetgevingstechniek, 
uitdrukkelijk geformuleerd wordt voor de overeenkomst, maar 
nocbtans toegepast wordt voor de rechtshandeling in bet algemeen : 
,Il contratto nullo puo produrre gli effetti di un contratto diverso, 
del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto 
riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse 
lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullita". 

In bet antwerp van een nieuw nederlands B.W. luidt de regel 
als volgt : ,Is een recbtshandeling nietig wegens haar inhoud, maar 
bevat zij in zich de bestanddelen van een andere geldige rechtshande-

(r) H.R., 19 november 1948, N.J., I949· nr. 86; - H.R., IS november 1957, N.J., 
I957, nr. 67; - H.R., 5 november I958, N.J., 1959, nr. 2. 

(2) Zie a.m. Zw. Bundesgericht, 16 februari I950, B.G.E., 76, II, 8 : nietig 
Ehevertrag, geldig als Erbvertrag; - Bundesgericht, I februari 1954, B.G.E., 8o, II, 82: 
nietige cheque, geldig als aanwijzing tot betalen. 
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ling, dan wordt haar de werking van die andere rechtshandeling 
toegekend, mits het buiten twijfel is, dat dienovereenkomstig zou 
zijn verklaard, wanneer met de nietigheid was rekening gehouden" 
(Ontwerp nieuw B.W., 3.2. art. 8). 

Zoals reeds opgemerkt is, werd deze regel naar Duits model, 
zonder wettekst, door de rechtspraak ingevoerd in Nederland en 
in Zwitserland. In de literatuur wordt er voor het leerstuk een 
groeiende belangstelling vertoond (1). 

In Frankrijk en Belgie wordt hieraan geen voldoende aandacht 
besteed, alhoewel de bewering, dat dit leerstuk in Frankrijk vrijwel 
onbekend is (2), nochtans overdreven blijkt te zijn. Enkele Franse 
proefschriften behandelen de conversie, en zij vonden enige weer
klank in Belgi (3). Wel is aan te nemen dat het leerstuk de betekenis, 
die het voor de praktijk vertoont, nog niet heeft bereikt. Voor een 
uitvoerige studie is hier geen plaats ; deze bijdrage is uiteraard 
beperkt tot een inleiding tot deze materie, die bij onze noorder
buren nog niet helemaal tot rijpheid kwam, en ook in het land van 
herkomst een rijke problematiek laat bestaan (4). 

3· Het begrip van de conversie 

Conversie (5) is het omzetten van een door de partijen gewilde, 
maar nietige rechtshandeling, in een andere geldige rechtshandeling 
die het doel dat de partijen bij het aangaan van de nietige rechts-

(r) Voor Nederland raadplege men o.m.: MEIJERS, E. M., De algemene begrippen 
van het burgerlijk recht, biz. 227 en volg.; - AssER-RUTTEN, Verbintenissenrecht, II, 
tweede uitg. 1961, biz. 391 en volg.; - CLAVAREAU, Eenige hulpovereenkomsten, biz. 299 
en volg.;- BEEKHUIS, J. H., Is erkenning en regeling van de conversie van rechtshandelingen 
in ons B.W. gewenst?, Handelingen der Nederlandse ]uristen-Vereniging, 1954, biz. 199 en 
volg.; - BERKHOUWER, C., Conversie van nietige rechtshandelingen, 1946; - HOFMANN
VAN 0PSTALL, Het Nederlands Verbintenissenrecht, I. achtste uitg., 1959, biz. 402 en volg.; 
- ScHOLTEN, G. J., ls'erkenning en regeling van de conversie van rechtshandelingen in ons 
B. W. gewenst?, Handelingen der Nederlandse ]uristen-Vereniging, 1954, biz. 152 en volg. 

Voor Zwitserland : CoRNAZ, 0., La conversion des actes juridiques, 1937; - WEIL, E., 
Konversion von Rechtsgeschiifte, 1934· 

(2) Aldus AssER-RUTTEN, Verbintenissen, II, biz. 391. 
(3) Voor Frankrijk raadplege men a.m.: }APIOT, R., Des nullites en matiere d'actes 

juridiques, 1909; -PERRIN, X., La conversion par reduction des actes et des personnes juridiques 
(1911);- Pr:EDELIEVRE, J.. Des effets produits par des actes nuls, 1911. 

Voor Belgie : R.P.D.B., Tw. Nullite, nr. 243 en volg. 
(4) Voor de Duitse literatuur zij verwezen naar de handboeken over het Allgemeiner 

Teil van het B.G.B. 
(5) Waar in Duitsland soms gesproken wordt van Umdeutung of Aufrechterhaltung, 

wordt meestal de term Konversion gebezigd. Het is deze term die overgenomen werd 
in Italie en in Nederland, a! spreekt men daar ook wei eens van omzetting. 

Ook in Frankrijk en Belgie komt de term conversion voor (JAPIOT, R., biz. 672, 
voetn. 1; - Pr:EnELIEVRE, J., biz. 116; - R.P.D.B., Tw. Nullite, nr. 243). 

Nochtans passen verschillende auteurs de regel toe zonder het woord te bezigen. 
Men spreekt dan van ontaarding of declassering van de titel (zie o.m. P.B., Tw. Lettre 
de change, nr. 68; - Fontaine, Lettre de change, nr. 171;- R.P.D.B., Tw. Traite, nr 28). 

202 



handeling beoogden, zij het gedeeltelijk, toch zo goed mogelijk 
verwezenlijkt (1). 

Ondersteld wordt dat de rechtshandeling, zoals zij door de 
partijen is gewild nietig is, maar nochtans de bestanddelen in zich 
bevat van een andere geldige rechtshandeling die van aard is rechts
gevolgen te doen intreden die grotendeels beantwoorden aan hetgeen 
de partijen hebben beoogd. Conversie doet deze niet gewilde geldige 
rechtshandeling als surrogaat van de gewilde, maar nietige rechts
handeling, intreden. 

De hier besproken conversie is de gerechtelijke conversie, m.a.w. 
de reconstructie van een geldige rechtshandeling door de rechter, 
met de bestanddelen die een nietige rechtshandeling in zich bevat. 
De gerechtelijke conversie is te onderscheiden van de vrijwillige 
conversie en van de wettelijke conversie. 

Vrijwillige conversie is de verrichting waardoor de partijen zelf, 
tot voorkomen van nietigheid of haar gevolgen, op het ogenblik 
waarop zij zich van de verworven of mogelijke nietigheid bewust 
zijn, een nieuwe overeenkomst aangaan. Dit is bv. het geval wanneer 
een vennootschap onder firma wordt omgezet in een commanditaire 
vennootschap, wanneer de erfgenaam van de overleden vennoot, 
- met wie de voortzetting van de vennootschap was bedongen na 
overlijden, - minderjarig is (2). 

Een ander geval is dit waar, bij ontbinding van het huwelijk, 
terwijl het huwelijkscontract nietig blijkt te zijn, tussen de echt
genoten bedongen wordt dat tussen hen zal verrekend worden alsof 
het huwelijkscontract geldig was (3). Het laatste voorbeeld, ver
geleken met het Nederlandse conversiearrest dat als uitgangspunt 
diende, toont het grote verschil aan tussen de vrijwillige omzetting 
en de gerechtelijke conversie die voor de partijen door de rechter 
als verbindend wordt verklaard. 

Wettelijke conversie kan van tweeerlei aard zijn. 
Zij kan als sanctie wegens inbreuk op een wettelijk voorschrift 

bepaald zijn, in plaats van de nietigheid. Meestal wordt hierbij 
aan de economisch sterkere partij in de betrokken rechtsverhouding, 
een grotere verplichting opgelegd, of aan de zwakkere partij een 
outlasting van verbintenissen toegestaan (4). 

(I) CLAVAREAU, Enige hulpovereenkomsten, blz. 300; - MEIJERS, E. M., De algemene 
begrippen van het burgerlijk recht, biz. 233; - AssER-RUTTEN, Verbintenissenrecht, II, 
biz. 392; - VoN THUR, Obligationenrecht, I, § 29, biz. 20I en voig.; - ENNECCERUS
NIPPERDEY, Allgemeiner Teil des biirgerlichen Rechts, I-2, § 202, V, biz. 872; - PIEDE
LIEVRE, J., Des effets produits par les actes nuls, biz. 116; - }APIOT, R., Des nulliUs en 
matiere d'actes juridiques, biz. 672, voetn. I; - R.P.D.B., Tw. Nullite, nr. 243· 

(2) VAN RIJN, Droit commercial, I, nr. 4I7, biz. 294;- BEEKHUIS, biz. 202, voetn. 1. 

(3) DELVA, W., A.P.R., Tw. Huwelijksvermogensstelsels, nr. 267. 
(4) Dit is o.m. het gevai met het verder te bespreken art. 5 bis van de wet op de 

arbeidsovereenkomst van handarbeiders en art. 8 van de wet op de afbetalingskoop. 
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Wettelijke conversie kan echter oak bepaald zijn, niet als sanctie 
in plaats van nietigheid, maar opdat de nietigheid voorkomen zou 
worden, terwijl de rechtshandeling de gevolgen zal hebben die 
de rechtsgevolgen benaderen zoals zij door de partijen waren gewild. 
Men denke bv. aan art. 1037 B.W.luidens hetwelk het daarin bedoelde 
nietige testament, geldig blijft als herroeping van een vroeger 
testament. Men denke aan de wettelijke conversie in een persoon
lijke verbintenis van de oprichters van een N.V., bepaald door 
art. 35 Venn.W., ter vervanging van de vroegere sanctie van 
nietigheid van de oprichting. In dergelijke bepalingen is door de wet 
zelf bepaald welk rechtsgevolg uit de nietige rechtshandeling zal 
voortvloeien. 

In andere bepalingen echter laat de wetgever aan de rechter 
over te zeggen welke geldige rechtshandeling in de bestanddelen 
van de nietige rechtshandeling kan erkend worden. Dit is het geval 
in de verder te bespreken art. 2, eerste lid, wisselwet en art. 2, 

eerste lid, chequewet, evenals in art. 6 H.W. 
Nochtans moet onderstreept worden dat, in de gercchtelijke 

conversie, de rechter de geldige rechtshandeling erkent in de bestand
delen die de nietige rechtshandeling bevat. Daaruit leidt de rechter 
de verplichtingen van de partijen af. Hij schept dus geenszins nieuwe 
verbintenissen, maar verklaart welke verbintenissen ondanks de 
nietigheid, rechtens voor de. partijen gelden. 

M.a.w. conversie is niet de wijziging van de oorspronkelijke 
inhoud van een overeenkomst op grand van de goede trouw. De 
rechter wijzigt immers geenszins voor de toekomst de rechts
verhouding van de partijen, maar stelt vast wat tussen hen, ondanks 
de nietigheid van de gewilde overeenkomst, tach geldig is bedongen 
van de aanvang af. M.a.w. aan de nietige rechtshandeling worden, 
vanaf het ogenblik waarop zij werd verricht, de gevolgen van de 
geconverteerde rechtshandeling toegekend ( 1). 

4· Het onderscheid tussen conversie en uitlegging 

Aan conversie is geen behoefte, en zij komt oak niet ter sprake, 
waar uitlegging van de akte volstaat om aan hetgeen bedongen is 
nuttige draagwijdte te geven (2). 

Het is niets anders dan uitlegging van een rechtshandeling 
in het algemeen of van een overeenkomst in het bijzonder, wanneer 
de rechter de juiste inhoud van de akte vaststelt en de rechtsgevolgen 

(1) BEEKHUIS, biz. 202 en volg. 
(2) CLAVAREAU, P. J. A., Eenige hulpovereenkomsten, biz. 299; - MEIJERS, o.c., 

blz. 235 en volg.; - BEEKHUIS, blz. 203; - AssER-RuTTEN, II, blz. 397; - Zie verder : 
ScHOLTEN, G.]., o.c., blz. 159 en volg.; -VoN THOR, Obligationenrecht, I, 29, biz. 201; 
- ENNECCERUs-NrPPERDEY, Allgemeiner Teil, II, § 202, biz. 872 en voig. 



ervan bepaalt, waarvoor de door de partijen gebezigde woorden 
ondoelmatig waren. Hierin volgt de rechter de richtlijn die hem in 
art. I I 56 B.W. gegeven is. Wanneer de rechter aldus de overeen
komst, op grond van haar werkelijke inhoud, kwalificeert en haar 
de hieraan verbonden rechtsgevolgen verleent, doet hij niets anders 
dan uitleggen en schendt hij geenszins artikel I I34 B.W. (1). 

De rechter zal voorts trachten de akte zodanig uit te leggen 
dat de door de partijen verrichte rechtshandeling gevolgen zal hebben. 
Het principe potius ut valeant is daartoe in art. I I 57 B.W. aan de 
rechter als richtlijn gegeven bij zijn interpretatie van overeenkomsten. 
Algemeen wordt hetzelfde principe toegepast bij de uitlegging van 
schenkingen en testamenten (2). Art. II57 B.W. wordt nu derwijze 
toegepast, dat, wanneer een beding vatbaar is voor twee uitleggingen, 
het bij voorkeur zo verklaard wordt dat het rechtsgevolgen heeft, 
eerder dan in de zin waar het, bv. als strijdig met de openbare orde, 
elk rechtsgevolg zou missen (3). 

Bij dit alles doet de rechter ogenschijnlijk niets anders dan 
vatstellen datgene wat door de partijen werkelijk is bedoeld, en 
erkent hij de rechtsgevolgen die uit het bedoelde moeten voort
vloeien. Theoretisch strekt de interpretatie potius ut valeant er toe 
de akte uit te leggen in de zin van hetgeen de partijen werkelijk 
hebben gewild. 

Maar vermits de partijen hierbij geacht worden redelijk te 
handelen zodat hun rechtshandeling enig gevolg zou hebben, is 
de verrichting van de rechter veeleer normatief dan psychologisch. 

Zodoende zal de rechter dikwijls onder het mom van uitlegging 
van. hetgeen gewild is, in werkelijkheid overgaan tot een recon
structie van een rechtshandeling met een andere inhoud, opdat 
de beoogde rechtsgevolgen, zij het onvolkomen of gewijzigd, toch 
zouden bereikt worden (4). 

Hierdoor wordt een benaderend gevolg in de plaats gesteld 
van hetgeen in werkelijkheid gewild is. Dit is klaarblijkelijk het geval 
waar, tot voorkoming van de nietigheid van een beschikking ten 
voordele van de armen, de rechter deze onbepaalde begiftigden, 
bij wijze van interpretatie, vervangt door een commissie van open
bare onderstand (5). Een ander voorbeeld waar een werkelijke 
conversie onder de schijn van interpretatie schuilgaat, biedt de 
rechtspraak waardoor de nietigheid van de verkoop van andermans 

(I) Cass., I december I955. Pas., 1956, I, 3Io. 
(2) Vgl. De Page, VIII-I, tweede uitg., nr. I23, F, biz. I82; - De Page, VIII-2, 

nr. I3o6, biz. I396; - Gent, 29 juli I885, Pas., I886, II, 58. 
(3) Cass., 20 november I9I3, Pas., I9I4, I, 7· 
(4) Zie over dit probleem o.m. DE CALLATAIJ, E., Etudes sur !'interpretation des 

conventions, nr. 6o, biz. 127 en voig. 
(5) Zie hierover o.m. DE PAGE, VIII-I, tweede uitg., nr. 128, B, biz.I9I, met 

de daar aangehaalde rechtspraak. 
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zaak, krachtens art. 1599 B.W., wordt voorkomen. Bij wijze van 
uitlegging, wordt, zonder merkelijk bezwaar, dergelijke overeenkomst 
omgezet in een overeenkomst van een andere aard, zoals een sterk
maken voor de eigenaar, of nog, een onbenoemde overeenkomst 
om iets te doen, nl. de verkoop te doen plaats grijpen (1). 

Het onderscheid tussen uitlegging en conversie kan theoretisch 
zeer scherp gesteld worden. 

Uitlegging is vaststellen wat de partijen werkelijk hebben 
bedoeld ; conversie is het in de plaats stellen van een niet gewilde 
rechtshandeling, ter vervanging van een gewilde nietige rechts
handeling. M.a.w. wordt, volgens de uitdrukking van Meijers, 
bij conversie het bedoelde door een surrogaat vervangen (2). 

In werkelijkheid zal de rechter in menig geval de conversieregel 
toepassen onder de schijn van uitlegging (3). 

5. Het onderscheid tussen conversie en 
gedeeltelijke nietigheid 

Voor Meijers bestaat een scherp onderscheid tussen de gerechte
lijke conversie, - de omzetting van een gewilde nietige rechts
handeling in een niet gewilde geldige, - en de toepassingen van 
de leer van de gedeeltelijke nietigheid (4). 

De- doetrine -van -de- gedeeltelijke nietigheid laat de gewilde 
rechtshandeling handhaven onder weglating van nietige bedingen 
of voorwaarden. Deze handhaving wordt bereikt door bewuste 
miskenning van het belang dat de nietige bedingen voor het geheel 
van de overeenkomst hebben. Doorgaans geschiedt dit bij wijze 
van uitlegging op grond van art. II57 B.W. (5). 

Het leerstuk der partiele nietigheid vindt toepassing o.m. ter 
zake van testamentaire beschikkingen en huwelijkscontracten. De 
rechter zal bij wijze van uitlegging, met beroep op het potius ut 

(1) Vgl. DE PAGE, IV, nr. 31, A, biz. 62 en volg. en nr. 32, biz. 65 en volg. 
(2) MEIJERS, E. M., o.c., biz. 235· 
(3) Er werd in dit verband gewezen op de term umdeuten die in Duitsland ook 

gebezigd wordt i.p.v. converteren. Deuten is tevens uitleggen. Zie o.m. DE GROOTH 
aangehaald naar ScHOLTEN, G. J., o.c., biz. 159. 

(4) MEIJERS, E. M., o.c., biz. 332 en volg. 
(5) Een uitdrukkelijke regeling van de partiele nietigheid vindt men in§ 139 B. G.B., 

art. 20 O.R., art. 1419 C. c. it. en in art. 3.2.9 ontwerp nieuw Ned. B.W. die te Iangen 
laatste een interpretatieregel uitmaken. 

De hier besproken partiele nietigheid is dus iets heel anders dan het weglaten van 
bedingen en voorwaarden op grond van een wettelijk voorschrift dat veeleer als een 
bijzondere sanctie moet beschouwd worden, nl. waar de wet bepaalt dat een beding voor 
niet geschreven zal gehouden worden. 

De wetgever handhaaft dan geenszins het overblijvende gedeelte bij wijze van 
interpretatie. Hij bepaalt desbewust dat een partij tot meer gehouden zal zijn, of minder 
rechten zal hebben, tengevolge van de weglating van het getroffen beding. Dit is bv. het 
geval met talrijke bepalingen in de wisselwet, zoals art. 5, tweede lid, art. 9, tweede lid, 
art. 12, tweede lid, enz. Dit is ongetwijfeld ook, in zekere mate, het geval met art. 900 B.W. 
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valeant uit art. I I 57 B.W., in het testament alles naar voor halen 
wat hij als geldig kan handhaven, en slechts dan de nietigheid uit
spreken wanneer de akte werkelijk geen uitlegging in de zin van 
geldigheid duldt (I). Vaak zal de gedeeltelijke handhaving van de 
beoogde rechtshandeling geschieden door, met verwerping van het 
nietige meerdere, het daarin vervatte geldige mindere zijn gevolg 
te verlenen. Aldus oak zal de onterving van een reservataire erf
genaam ten voordele van een ander, met overschrijding van de omvang 
van het beschikbaar gedeelte, gehandhaafd worden tot de omvang 
daarvan ( 2 ). 

Bij overeenkomsten onder bezwarende titel wordt de techniek 
van de gedeeltelijke nietigheid toegepast, niettegenstaande de tekst 
van art. II72 B.W. Dit artikel bepaalt dat de overeenkomst die afhangt 
van een ongelijke of ongeoorloofde oorzaak nietig is. 

De tegenstelling tussen deze bepaling en de regel van art. 900 

B.W., die de schenking en het testament doet handhaven, door 
de ongeoorloofde oorzaak voor niet geschreven te houden, is in 
het huidige recht fel gemilderd. In de hier bestudeerde problematiek 
is het belangrijk op te merken dat, niettegenstaande de nochtans 
duidelijke tekst van art. I I72 B.W., de nietigheid dikwijls door 
de rechter zal geweerd worden, en integendeel de overeenkomst 
gehandhaafd blijven, zonder de ongeoorloofde voorwaarde, omdat 
deze voorwaarde als bijkomstig wordt beschouwd (3). 

Aldus wordt in strijd met de tekst van art. I I72 B.W. de arbeids
overeenkomst, waarin aan een air-hostess verboden was in het 
huwelijk te treden, gehandhaafd, terwijl dit beding alleen, als on
zedelijk, nietig is (4). 

De vennootschap tussen echtgenoten, waarin een tot onafzet
baar zaakvoerder benoemd is, zal niet volledig nietig verklaard 
worden. Aileen de bedongen termijn wordt door de nietigheid 
getroffen (5). 

(1) Zie bv. Brussel, 26 juli 1884, Pas., 1884, II, 417. Hierbij weze nogmaals op
gemerkt dat de gedeeltelijke handhaving van een testamentaire beschikking op grond 
van art. 900 B.W., - nl. door de ongeoorloofde voorwaarde voor niet geschreven te 
houden,- een heel bijzondere wettelijke regeling uitmaakt, om een nietigheid te vermijden. 
Deze regeling verschilt grondig van de conversie. 

Voor de huwelijkscontracten zie o.m. DELVA, W., A.P.R., Tw. Huwelijksvermogens
stelsels, nr. 255; - R.P.D.B., Tw. Contrat de mariage, nr. 62. 

(2) Luik, 12 maart 1900, Pas., 1900, II, 321. Tot dezelfde techniek kan gerekend 
worden de wettelijke vermindering van de verbintenissen van de lener door art. 1907 ter 
B.W. 

(3) Vgl. DE PAGE, I, derde uitg., nr. 156, biz. 232 en volg. 
(4) Parijs, 30 april 1963, Rec. Dall., 1963, J., 428, met noot A. RouAST. Over dergelijk 

ontbindend beding heeft het hof van cassatie een andere opvatting (Cass., 14 juni 1963, 
Pas., 1963, I, 1083; R. W., 1963-64, 1413). De scherpe kritiek van Delva tegen dit 
arrest (T.P.R., 1964, 243 en volg.) mag ten volle beaamd worden. 

(5) VAN HouTTE, J., A.P.R., Tw. Vennootschappen (P.V.B.A.), nr. 52, blz. 41-42. 
Vgl. ook Gent, 4 juli 1955, Rev. Prat. Soc., 1962, nr. 5033, biz. 52 : geen nietigheid van 
de vennootschap tussen bijzit en minnaar, maar uitsluitend van de bedongen onverdeeldheid 
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Indien het beding waarbij de vrijheid van stemmen op de 
algemene vergadering wordt ontnomen nietig is, als strijdig met 
de principes van art. 74 Venn.W., wordt dit evenwel als bijkomstig 
beschouwd t.a. van de zogenaamde syndicataire overeenkomst, 
die als geldig wordt gehandhaafd (1). 

Een beding waardoor een mijnbedrijf zich van aile aansprakelijk
heid bevrijdt jegens de koper van de bovengrond wordt, bij wijze 
van uitlegging, gedeeltelijk als geldig beschouwd, in zoverre het 
slechts de aansprakelijkheid uitsluit die uit een normale en recht
matige bedrijvigheid voortvloeit, met uitzondering van de onrecht
matige schadeveroorzaking (2). 

Het onderscheid tussen conversie en gedeeltelijke nietigheid is, 
evenals dit voor de uitlegging in het algemeen reeds is opgemerkt, 
niet altijd zo scherp als dit theoretisch kan voorkomen. Het weglaten 
van het nietige gedeelte van de rechtshandeling brengt immers 
dikwijls een niet te onderschatten wijziging aan in de inhoud van 
de gewilde rechtshandeling (3). 

Het leerstuk van de gedeeltelijke nietigheid mag in elk geval 
beschouwd worden als een stap in de richting van de conversie. 
Het steunt immers op hetzelfde principe: de nietigheden binnen 
redelijke perken houden. 

Er werd reeds opgemerkt dat de leer van de partiele nietigheid 
haar oplossingen bereikt onder het mom van uitlegging van de 
overeenkomst met inachtneming van het in art. 1157 B.W. neer
gelegd principe potius ut valeant. In werkelijkheid is hier dikwijls 
veel meer dan uitlegging voorhanden en wordt overgegaan tot een 
reconstructie van een geldige rechtshandeling uit de overblijvende 

na de ontbinding van de vennootschap. Zie hierover verder: RoNsE, Jan, Vennootschappen. 
Overzicht van de rechtspraak (1961-63), T.P.R., 1964, 74 en voig. 

(1) PASSELECQ, Nov., Societes anonymes, nr. 2691; - Brussel, 5 juni 1961, Pas., 
1962, II, 206; Ann. Not. Enreg., 1962, 159; Rev. Prat. Soc., 1964, nr. 5192, biz. 87; 
T.P.R., 1964, biz. 120. 

Zie ook: MAEYENS, L. et RoosE, P., Syndicats d'actionnaires de societes anonymes, 
Rev. Prat. Soc., 1964, nr. 5188, biz. 57· 

(2) Cass., 20 november 1913, Pas., 1914, I, 7· 
Deze opiossingen op grond van de partieie nietigheid zijn siechts mogelijk wanneer 

de partijen hun overeenkomst niet ais een ondeeibaar geheel hebben opgevat. Wanneer 
dat zou bedoeld zijn, is de hele overeenkomst nietig tengevoige van de nietigheid van 
een beding (Cass., 27 februari 1959, Pas., 1959, I, 653). Men vergelijke met de goede 
formulering van de regei in het antwerp nieuw Ned. B.W., art. 3.2.9: ,Betreft een grond 
van nietigheid slechts een dee! van een rechtshandeling, dan blijft deze voor het overige 
dee! in stand, voor zover dit, gelet op inhoud en strekking van de handeiing, niet in on
verbrekelijk verband met het nietige dee! staat." Dergelijke uitzondering werd trouwens 
ook door de rechtspraak ingevoerd met betrekking tot de schenkingen en testamenten. 
Ondanks de bepaling van art. 900 B.W. wordt de schenking in haar geheel nietig verkiaard 
op grond van een ongeoorloofde voorwaarde, wanneer deze nl. van aard is om aan de 
rechtshandeling een ongeoorloofd doe! te geven (Cass., 31 oktober 1952, Pas., 1953, I, 
no, met conclusies van de toenmalige eerste advocaat-generaal HAYOIT DE TERMICOURT, 
R.C.].B., 1953, 5, met noot J. DAB1N; - Vgl. HANNEQUART, Y., La condition in Nov., 
Droit civil, IV-2, nr 202, biz. 408). 

(3) BEEKHUIS, o.c., biz. 211. 
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bestanddelen van een nietige rechtshandeling. Vele verworvenheden 
uit de rechtspraak zullen dan ook beter begrepen worden als toe
passingen van het leerstuk der conversie van nietige rechtshande
lingen. Enkele voorbeelden moge volstaan. Er wordt blijkbaar gecon
verteerd, en geenszins toepassing gemaakt van de leer van de 
gedeeltelijke nietigheid, wanneer de schenking van lichamelijke 
roerende goederen, gedaan bij een nietig huwelijkscontract, en 
afgeleverd aan de begiftigde, gehandhaafd wordt als handgift (1). 
Wanneer ten behoeve van een persoon een verplichting is bedongen, 
met de uitgedrukte bedoeling hierbij een zakelijk recht te vestigen, 
wordt dit, als zakelijk recht, nietig verklaard. Het daarin vervatte 
mindere, nl. het persoonlijk recht, wordt door de rechter gehandhaafd 
onder het mom van een juistere kwalificatie (2). De overdracht van 
niet voor overdracht vatbare vennootschapsdelen is nietig. Nochtans 
kunnen de door de overdrager en overnemer beoogde rechts
gevolgen gedeeltelijk intreden door, tussen de partijen, in de bestand
delen van de nietige overdracht een geldige ondermaatschap te 
erkennen in de zin van art. 1861 B.W. (3). 

6. Vereisten van de gerechtelijke conversie 

Uit het voorgaande blijkt dat conversie, theoretisch althans, 
te onderscheiden is van uitlegging, terwijl, in werkelijkheid, de 
uitlegging, vooral bij particle nietigheid, slechts de schijn is waaronder 
conversie schuil gaat. 

Thans dienen de vereisten van de conversie nader besproken 
te worden. In de stelsels waar de conversieregel is geformuleerd 
hetzij in de rechtsleer, hetzij in de rechtspraak worden traditioneel 
de volgende vereisten opgesomd : 1) de gewilde rechtshandeling 
is nietig; 2) zij bevat in zich de bestanddelen van een andere, 
geldige rechtshandeling; 3) laatstgenoemde beantwoordt aan de 

(1) Zie hierover: DELVA, W., A.P.R., Tw. Huwelijksvermogensstelsels, nr. 264, b. 
(2) Zie bv. Rb. Brugge, 19 oktober 1964, R. W., 1964-65, 88o;- vgl. MEIJERS, E. M., 

Algemene begrippen, biz. 233· 
(3) In de rechtspraak wordt dit principe - geldige ondermaatschap bij verboden 

overdracht - toegepast om te beslissen dat de vermogenswaarde van de vennootschaps
delen (dee! in de winst en in het actief na ontbinding) van een gehuwde vrouw in een 
P.V.B.A., in de wettelijke huwelijksgemeenschap valt, terwijl zij aileen, met uitsluiting 
van de man, de hoedanigheid van vennoot bewaart (Cass., 24 februari 1959, Pas., 1959, 
I, 644; - Cass., 21 april 1959, Pas., 1959, I, 844; - Cass., 17 november 1959, Pas., 
1960, I, 332; Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4938, biz. 27). Dezelfde oplossing werd met 
betrekking tot de vennootschap onder firma aanvaard (Brussel, 24 april 1963, ]. T., 1964, 
334). Dit alles geldt ook voor de overdracht. Dit betekent niet dat met de vermogenswaarde 
van het onoverdraagbare dee! de bevoegdheid van vertegenwoordiging ter vergadering 
zou overgedragen worden. Dergelijke duurzame inmenging vanwege een derde ware 
strijdig met het besloten karakter van de vennootschap, of het intuitus personae (vgl. Luik, 
16 januari 1901, Pas., 1901, II, 175). 



economische bedoeling van de partijen; 4) aan te nemen valt dat 
deze, waren zij zich van de nietigheid bewust geweest, de andere 
zouden gewild hebben. 

Deze vier vereisten kunnen achtereenvolgens belicht worden. 

A. Nietigheid der beoogde rechtshandeling 

Doorgaans wordt de nietigheid van de beoogde rechtshandeling 
als eerste vereiste vooropgesteld. 

Conversie kan dan slechts intreden waar de gewilde rechts
handeling door nietigheid is getroffen, hetzij wegens het ontbreken 
van een naar de inhoud of naar de vorm essentieel bestanddeel, 
hetzij wegens een ongeoorloofde oorzaak of voorwaarde. 

Vanzelfsprekend komt conversie niet ter sprake wanneer de wet 
zelf in een andere sanctie heeft voorzien (r). Dit is nl. het geval 
waar de wet zelf conversie als sanctie heeft bepaald, in plaats van 
nietigheid (2). 

Er is evenmin plaats voor conversie, wanneer de wet de rechts
gevolgen van gewilde rechtshandeling niet meer laat intreden ten
gevolge van verval of verjaring (3). 

Maar buiten de gevallen waarin de wet een andere sanctie dan 
nietigheid bepaalde, kan de vraag wel gesteld worden of de nietig
heid van de beoogde rechtshandeling wel als vereiste is voorop te 
stellen voor gerechtelijke conversie. 

Is er voor gerechtelijke conversie plaats wanneer de beoogde 
rechtshandeling, weliswaar niet door nietigheid is getroffen, maar 
wanneer de nakoming van de erdoor aangegane verplichting niet 
of niet meer doelmatig kan afgedwongen worden (4)? 

Een voorbeeld uit de gerechtelijke praktijk kan er op wijzen 
dat voor conversie wellicht een ruimer toepassingsgebied is weg-

(I) Zie ontwerp nieuw Ned. B.W., boek III, toelichting, biz. I9I. 
(2) Vaak zal hierbij, ten voordele van diegene van de partijen wiens belang door 

de norm beschermd wordt, de positie van de tegenpartij verzwaard worden. Dit is bv. 
het geval met de verder te bespreken bepalingen van art. 5 bis van de wet op de arbeids
overeenkomst en de artikelen 8 en I7 van de wet op de afbetalingsovereenkomsten. 
Men denke ook aan de reeds vermelde bepalingen van de wisselwet krachtens dewelke 
bepaalde bedingen voor niet geschreven zullen gehouden worden. 

(3) Zie o.m. Ontwerp Nieuw Ned. B. W., Boek III, Toelichting, biz. I9I. 
Aldus kon een door verval getroffen wisselverbintenis niet in een schuldbekentenis 

van de ondertekenaar worden geconverteerd (Reichsgericht, 5 juni I90I, Entscheidungen Z., 
48 (I90I), biz. 223). Hetzelfde geldt na verlies van het recht van regres tegen de trekker 
van een cheque op grond van art. 40 chequewet (D. Bundesgerichtshof, I7 oktober I95I, 
B.G.H.Z., 3, 738). Zo ook is na verjaring van de wisselvordering conversie uitgesloten 
(Baumbach-Hefermehl, Wechselgesetz und Scheckgesetz, art. 70, nr. I, biz. 240). Voor
behouden blijven de andere rechtsvorderingen die, tot aanvulling van de Eenvormige Wet, 
in sommige Ianden toegekend worden na verval of verjaring, zoals in de Belgische Wissel wet 
(art. 70 bis en 82). Voorbehouden blijven ook de gevallen waarin, na verloop van de 
verjaringstermijn, een natuurlijke verbintenis overblijft. 

(4) Vgl. AssER-RUTTEN, Verbintenissenrecht, II, biz. 393; - anders: BEEKHUIS, 
o.c., biz. 202; - ScHOLTEN, G. J., o.c., biz. I96. 
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gelegd dan dit van de eigenlijke nietigheid. Alhoewel de plicht 
van bijstand, krachtens art. 212 B.W., in de echtelijke woonst client 
te worden vervuld, wordt het aanbod van reele nakoming, door een 
echtgenoot gedaan, afgewezen, en wordt zijn verplichting door 
de rechter geconverteerd in de verplichting tot uitkering van levens
onderhoud, wanneer de reele nakoming niet op waardige wijze kan 
geschieden voor de andere echtgenoot (r). 

T erwijl de vraag of conversie ook elders toepassing vindt dan 
bij nietigheid, aldus open blijft, wordt hier verder uitgegaan van 
de hypothese waarin de nietigheid van de gewilde rechtshandeling, 
de door de partijen gewilde rechtsgevolgen niet kan Iaten intreden. 

B. De nietige rechtshandeling bevat de bestanddelen van een andere 
geldige rechtshandeling 

Als tweede vereiste geldt, dat de metlge rechtshandeling de 
bestanddelen bevat van een andere, geldige rechtshandeling. 

Het wisselrecht biedt duidelijke voorbeelden. De als wisselbrief 
bedoelde titel die het woord wisselbrief niet vermeldt in de taal 
van de titel, maar die uitdrukkelijk aan order is gesteld, is als wissel
brief nietig krachtens art. r en 2 wisselwet. De nietige akte bevat 
de bestanddelen van een ander geldig waardepapier, nl. een aan
wijzing tot betalen aan order (2). 

Aldus nag bevat de aan het order van een derde getrokken en 
geaccepteerde wisselbrief, die alsdusdanig nietig is omdat de aan
wijzing tot betalen voorwaardelijk is gesteld, de bestanddelen van 
een geldige delegatieovereenkomst (3). 

Met betrekking tot de andere, geldige rechtshandeling waarvan 
de bestanddelen vervat zijn in de nietige, moet onderstreept worden 
dat zij minder rechtsgevolgen client te hebben dan de beoogde 
nietige. M.a.w. conversie is reductie. 

De conversie mag de rechtspositie van de partij tegen wie zij 
wordt gedaan, niet ongunstiger maken dan die waarin zij bij geldig
heid van de oorspronkelijke handeling ware geweest. M.a.w. de 

(1) Gent, 23 juni 1910, Pas., 1910, II, 385; - DE PAGE, I, derde uitg., nr. 545 bis, 
biz. 683. 

(2) PrEDELIEVRE, biz. 125;- FREDERICQ, X, nr. 30, biz 94;- VAN RIJN et HEENEN, 
II, nr. 1473, biz. 403; - ScHELTEMA en WrARDA, Wissel- en chequerecht, biz. 220. 

Wanneer het stuk aan order van een derde luidt en geaccepteerd is door de betrokkene 
zal het een geldige delegatie aan order uitmaken (PERRIN, o.c., nr. 131, biz. 202; -LEscoT 
et RoBLOT, Effets de commerce, I, nr. 193, biz. 215). 

(3) Cass., 13 december 1897, Pas., 1898, I, 43· In dergelijk geval is dit vanzelf
sprekend een nader bedongen delegatieovereenkomst, met tegenstelbaarheid van verweer
middelen (vgl. RoNsE Jan, A.P.R., Tw. Delegatieovereenkomst, nr. 152). 
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nieuwe verbintenis mag niet grater zijn dan diegene die uit de nietige 
zou voortvloeien (I). 

Hierin is de gerechtelijke conversie duidelijk te onderscheiden 
van de reeds besproken wettelijke conversie die als sanctie is bepaald 
in plaats van de nietigheid. Een treffend voorbeeld van conversie 
van deze laatste soort vindt men in de arbeidswetgeving. Waar 
artikel 5 bis van de wet op de arbeidsovereenkomst van hand
arbeiders en art. 2 en 3 van de gecoordineerde wetten op de arbeids
overeenkomst van bedienden, een geschrift vereisen voor elke 
afzonderlijke arbeidsovereenkomst op proef, en voor een bepaalde 
duur of onderneming, is de sanctie geenszins de nietigheid maar 
wei ,het omvormen van de overeenkomst in een overeenkomst van 
een andere aard" (2). De beoogde overeenkomst wordt door de wet, 
als sanctie, geconverteerd in een arbeidsovereenkomst met on
bepaalde duur. 

Een ander voorbeeld van wettelijke conversie als sanctie, in 
plaats van nietigheid, vindt men in art. 8 van de wet van 9 juli 1957 
op de afbetalingskoop. Bij niet naleving van de vormvereisten 
worden de verplichtingen van de koper van rechtswege tot de contante 
koopprijs verminderd, met behoud van het voordeel der termijn
bepaling. Een gelijkaardige sanctie is in art. 17 bepaald bij finan
ciering op afbetaling (3). 

Anders dus dan bij dergelijke gevallen van wettelijke conversie 
als sanctie, is de gerechtelijke conversie essentieel reductie tot een 
andere rechtshandeling, waarvan dan de rechtsgevolgen doorgaans 
minder zwaar zijn voor de partij tegen dewelke de conversie wordt 
gedaan. Het is in deze reconstructie van een geldige rechtshandeling, 
met de bestanddelen van de nietige, dat het grate verschil is gelegen 
met de uitlegging en de handhaving op grand van de leer der partiele 
nietigheid (4). 

C. De geldige rechtshandeling beantwoordt aan de economische bedoeling 
van de partijen 

De conversie laat dus door reductie een andere geldige rechts
handeling ontstaan. 

Doorgaans wordt voorgehouden dat deze andere rechtshandeling, 
afgezien van de juridische verschillen, zozeer mogelijk gelijkaardige 
economische gevolgen moet hebben als diegene die de partijen 

(r) Zw. Bundesgericht, r februari 1954, B.G.E., 8o, II, 82. Het arrest past het 
principe waarschijnlijk op onjuiste wijze toe, door te weigeren een als cheque nietige titel 
te converteren in een waardepapier aan toonder, onder voorwendsel dat bij de cheque 
eerst aan de betrokkene betaling moet gevraagd worden. 

Zie verder: BEEKHUIS, biz. 246; - ScHOLTEN, G. J., o.c., biz. 172. 
(z) STEYAERT, J., A.P.R., Tw. Arbeidsovereenkomst (Handarbeiders), nr. 86. 
(3) Zie hierover: VAN DEN BERGH, J., A.P.R., Tw. Koop (afbetalingsovereenkomsten), 

nr. 910 en volg. 
(4) }APIOT, o.c., biz. 672, noot r. 
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beoogden bij het verrichten van de geconventeerde nietige rechts
handeling (1). 

D. De hypothetische wil van de partijen 

Aansluitend bij de bepaling in § 140 B.G.B. wordt als laatste 
vereiste vooropgesteld dat bij conversie moet aangenomen kunnen 
worden dat de partijen, waren zij zich van de nietigheid der gewilde 
rechtshandeling bewust geweest, de andere, geldige rechtshandeling 
zouden hebben gewild (2). 

Het overnemen van dit gedeelte uit de Duitse conversieregel 
valt af te keuren, terwijl het volstaat dat de andere geldige rechts
handeling naar strekking en gevolgen, de door de partijen gewilde 
nietige rechtshandeling benadert. 

Het vaststellen door de rechter van een hypothetische wil van 
de partijen, bij kennis van de nietigheid, is loutere fictie en alsdus
danig te verwerpen, op de zelfde gronden als diegene die de oprechte 
conversie doen verkiezen hoven een fictieve uitlegging. Vrij algemeen 
wordt ten andere aanvaard dat bepalend is, niet wat de partijen 
waarschijnlijk zouden hebben gewild, maar wat zij als redelijke 
mensen te goeder trouw zouden hebben gewild. M.a.w. eens te meer 
zoekt de rechter niet als psycholoog naar een hypothetische wil, 
maar stelt hij objectief, m.a.w. normatief vast dat zij, te goeder 
trouw tot het mindere geldige verbonden blijven, nu het meerdere 
tengevolge van nietigheid niet kan worden in stand gehouden (3). 

M.a.w. zo men dit gedeelte uit de conversieregel wil behouden, 
moet de vaststelling van de hypothetische wil in elk geval geschieden, 
niet volgens een waarschijnlijkheidsoordeel, maar overeenkomstig 
de vereisten van de goede trouw in objectieve zin, zoals deze reeds, 
bij toepassing van art. 1134, derde lid en art. 1135 B.W., gelden (4). 

In dit licht moet ook als vereiste verworpen worden de door 
sommige auteurs geformuleerde voorwaarde, dat het niet blijkt dat 
de partijen uitsluitend de nietige rechtshandeling hebbengewild (5). 

(I) Zw. Bundesgericht, I6 februari I950, B.G.E., 76, II, 8;- R.P.D.B., Tw. Nullite, 
nr 243; - }APIOT, o.c., biz. 672, noot I; - PIEDELrE:VRE, o.c., biz. I I6; - ENNECCERUS
NIPPERDEY, o.c., II, § 202, V, biz. 872. Men vergelijke met de formulering in art. I424 
C.c.it. : ..... avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parte". 

(2) Art. I424 C.c.it. In het Ontwerp Nieuw Ned. B. W. is dit zeer sterk uitgedrukt: 
.,mits het buiten twijfel is dat dienovereenkomstig zou zijn verklaard ... " (Boek III, 2, 
art. 8). 

(3) BEEKHUIS, o.c., biz. 225 en 24I; - HoFMANN-VAN 0PSTALL, Het Nederlands 
Verbintenissenrecht, I, biz. 4IO; -LEHMANN, H., Allgemeiner Teil des B.G.B., tiende uitg., 
1957, § 27, II, I, biz. I 56; - ENNECCERus-NrPPERDEY, o.c., II, biz. 202, biz. 872 en volg. 

(4) Zie hierover o.m. BAERT, F., De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten, 
R. w.. 1956-57. 496. 

(5) In die zin : }APIOT, o.c., biz. 672, noot I; - R.P.D.B., Tw. Nullite, nr. 245 en 247; 
- ter zake van wisselbrieven: FoNTAINE, nr. I7I; - FREDERICQ, X, nr. 30, biz. 93· 

Op het eerste gezicht zou men dit vereiste kunnen lezen in een arrest van het hof 
van cassatie. Toch blijkt het hof dit vereiste, ter zake van conversie van een nietige wissel
brief in een bewijs, zelf niet voorop te stellen. Het onderzoekt slechts de kwestie van 
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Het heeft dus geen belang dat de partij die de nietigheid inroept, 
en tegen wie de conversie moet geschieden, vanaf het verrichten 
van de rechtshandeling bewust was van haar nietigheid. Wat integen
deel bepalend is, is de objectieve vaststelling van datgene waartoe, 
naar eisen van redelijkheid of goede trouw, deze partij zich zou 
verbonden hebben geacht (1). 

Dit zal bv. het geval zijn waar de ondertekenaar van een 
wisselbrief zich klaar bewust was van de nietigheid van de titel. 
Van een redelijk mens mag aanvaard worden dat, waar hij verklaarde 
zich tot het meerdere te verbinden, hij zich in elk geval ook tot 
het mindere zal gebonden achten. Dit stemt overeen met de grand
slag van de conversie : de gevolgen van de nietigheid niet verder 
doen reiken dan redelijk is. 

In die zin kan gezegd worden dat conversie is ,het valideren 
van een wel gewilde nietige rechtshandeling in een niet gewilde 
geldige" (2). 

7. Grondslag van de conversieregel 

A. Niet de werkelijke wil van de partijen 

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat uitlegging van de rechts
handeling nief voiStaar om,- iiiettegeristaaride liaar-·nietigheid~-de

rechtsgevolgen te doen intreden van een andere rechtshandeling 
die, weze het bij benadering, aan de economische bedoeling van 
de partijen beantwoordt. 

Interpretatie schiet te kort (3), en is vaak niets anders dan 
conversie die haar naam niet durft te noemen. 

Wat de partijen werkelijk hebben gewild is de nietige rechts
handeling. Door conversie wordt verbindend het niet gewilde 
surrogaat dat uit de bestanddelen van de nietige rechtshandeling 
kan worden geconstrueerd. 

de motivering ten aanzien van de conclusies. ,.Attendu, d'autre part, qu'a !'affirmation 
des conclusions que !'acceptation des demandeurs ne peut en tout cas, en l'espece, 
valoir commencement de preuve par ecrit d'un pret, parce que les parties ont uniquement 
eu !'intention decreer une lettre de change, a !'exclusion de tout autre titre, !'arret oppose 
diverses constatations, notamment que Van de Walle avait ,.la constante habitude, lors 
de la conclusion de prets, de faire signer pour acceptation des traites en blanc et de 
conserver celles-ci comme preuve de pret" et qu'il resulte d'un compte d'interets figurant 
au verso de l' effet accepte par les demandeurs, que tel flit bien le cas pour le pret de 
1oo.ooo francs invoque par les defendeurs". 

Op deze gronden wordt het cassatieberoep verworpen (Cass., r8 maart 1960, Pas., 
r96o, I, 842). 
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(r) BEEKHurs, o.c., biz. 241; - ScHOLTEN, G. J., blz. 184 en volg. 
(2) CLAVAREAU, Eenige Hulpovereenkomsten, biz. 300. 
(3) Anders: CoRNEZ, La conversion des actes juridiques, biz. 66. 
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Ten aanzten van ons cassatiesysteem zal de conversie van 
nietige rechtshandelingen wellicht nog een lange tijd vastgehaakt 
worden aan de artikelen die voor de uitlegging van overeenkomsten 
aan de feitenrechter samen met niet verbindende richtlijnen, ook 
vrijheid verlenen. De geldigheid van de overblijvende verbintenis 
kan aldus vastgehecht worden aan art. 1157 B.W. terwijl de zo
genaamde hypothetische wil, om de overblijvende geldige verbintenis 
te handhaven, kan vastgehangen worden aan art. 1135 B.W. 

Dergelijk systeem mist echter oprechtheid en klaarheid. Het is 
evenmin doelmatig voor de praktijk als de oplossingen, waarin 
bepaalde artikelen analogisch worden toegepast, om geen zelfstandige 
regel te moeten erkennen betreffende de verrijking zonder rechts
grond. 

B. Niet de hypothetische wil van de partijen 

Bij de opsomming van de vereisten der conversie werd reeds 
opgemerkt dat in aansluiting met § 140 B.G.B., op een hypothetische 
wil van de partijen beroep gedaan wordt. De geldige rechtshandeling 
die door de conversie, uit de bestanddelen van de nietige wordt 
geconstrueerd, zou moeten beantwoorden aan de wil die de partijen 
zouden gehad hebben moesten zij zich van de nietigheid bewust 
zijn geweest. 

Het is zeer goed mogelijk dat in het land van herkomst de 
conversieregel, vooraleer hij in de wet werd geformuleerd, gesteund 
werd op een dergelijke hypothetische partijwil, aan dewelke de over
blijvende verbintenissen hun verbindende kracht zouden ontlenen. 

Dat dergelijke hypothetische wil !outer fictie uitmaakt is duide
lijk. Alleen de nietige rechtshandeling is gewild, en verder hebben 
de partijen niet eens aan een mogelijk surrogaat gedacht. De fictie 
kan voor het ontstaan van de conversieregel behulpzaam zijn; nu 
men van de fictie bewust is client zij terwille van de waarachtigheid, 
beslist ter zijde worden gesteld (1). 

C. Onderstelt de wet een algemene conversieregel? 

In Nederland werd voornamelijk door Clavareau, de aandacht 
gevestigd op verschillende wettelijke voorschriften waarin de wet-

(1) ScHOLTEN, Algemeen dee!, biz. 68 en volg.;- Zie verder DEKKERS, R., La fiction 
juridique. Etude de droit Romain et de droit compare, nr 405, biz. 235 : ,Car s'il est vrai 
que Ia fiction, en pretant a une regie naissante !'expression d'une regie consacn!e, fournit 
ainsi a !'analyse une aide temporaire, on enonce par le fait meme Ia necessite de trouver 
une solution definitive. Aucune fiction ne peut subsister, puisqu'elle fausse le jeu des 
institutions''. 
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gever, zij het onbewust, van het leerstuk der conversie heeft gebruik 
gemaakt (r). 

Het lijkt inderdaad nuttig enkele dergelijke bepalingen te 
vermelden. Door art. 2246 B.W. wordt de dagvaarding voor een 
onbevoegde rechter geconverteerd in een ingebrekestelling. Art. 1318 
B.W. converteert de er in bedoelde nietige authentieke akte, die 
nochtans door de partijen is getekend, in een geldige onderhandse 
akte. Luidens art. 1037 B.W. zal een later testament waarvan de 
beschikkingen zonder uitwerking zijn, geldig blijven als herroeping 
van een vorig testament. Deze bepaling wordt algemeen toegepast 
op het geval waarin het later testament nietig is, behoudens het 
geval van insanitas of onbekwaamheid van de erflater en nietigheid 
wegens inbreuk op vormvereisten (2). 

Art. 5 van de wet van 1 juli 1956 op de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering onderstelt een conversie. Waar luidens art. 3 
de waarborg onbeperkt moet zijn, wordt het beding krachtens hetwelk 
de verzekerde voor een gedeelte van de schade moet instaan wettelijk 
geconverteerd in een recht op vrijwaring van de verzekeraar tegen 
de verzekerde. 

Dergelijke gevallen van wettelijke conversie kunnen beschouwd 
worden als een onbewuste toepassing door de wetgever, van het 
ruimer principe dat de conversie van nietige rechtshandelingen tot 
grondslag client (3). 

Dit is zeker het geval met bepalingen waarin de wetgever zelf 
de rechtsgevolgen niet bepaalt die uit de nietige rechtshandeling 
voortvloeien, maar deze taak aan de rechter heeft overgelaten. 
Aldus onderstellen art. 2, eerste lid, wisselwet en art. 2, eerste lid, 
chequewet duidelijk de mogelijkheid van gerechtelijke conversie, 
mogelijkheid die trouwens reeds voor het invoeren van de eenvormige 
wisselwet algemeen aanvaard wordt (4). Zo ook onderstelt art. 6 H:,W. 
eveneens de mogelijkheid van gerechtelijke conversie, om, in de 
bestanddelen van de, als daden van koophandel nietige rechts
handelingen, door een meerderjarige verricht, een geldige burgerlijke 
verbintenis te erkennen (5). 

(1) CLAVAREAU, biz. 301 en volg. 
(2) R.P.D.B., Tw. Donations et testaments, nr. 929; - KLUYSKENS, De Schenkingen 

en Testamenten, derde uitg., 1947, nr. 254, biz. 361; - JAcoBs, H., A.P.R., Tw. Testa
menten (Vorm), nr. 186. 

(3) CLAVAREAu, o.c., biz. 303; - Anders: ScHOLTEN, G. J., biz. 160, noot 3· 
(4) Zie o.m. P.B., Tw. Lettre de change, nr. 68; -FoNTAINE, Lettre de change, nr. 171 

en volg.; - R.P.D.B., Tw. Nullite, nr. 243; - R.P.D.B., Tw. Traite, nr. 28;- PERRIN, 
o.c., nr. 127, biz. 196; - PIEDELIEVRE, o.c., biz. I I6 en 122. 

(5) BELTJENS, Droit commercial, I, ad art. 4, nr 28, biz. 44; ~ R.P.D.B., Tw. Minorite, 
Tutelle, Emancipation, nr. rs; - FREDERICQ, Traite, I, nr. ?I, biz. 143; - DAUBRESSE, 
Des commer9ants, Nov., Droit Commercial, I, nr. 565; - FoNTAINE, La Lettre de change, 
nr. 239;- Anders: DE PAGE, II, nr. 21 bis, biz. 40;- VAN RIJN, Droit commercial, I, nr. 119, 
biz. 92; - HENRY, J., Les actes de commerce du mineur non habilite, sont-ils nuls pour vice 
de forme?, Rev. Banque, I954, 888. 
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Minstens zullen deze wettelijke toepassingen van de conversie
regel van aard kunnen zijn om het bezwaar van het ontbreken van 
een wettelijke grondslag te ontzenuwen. Het wordt inderdaad 
betwist of de rechter, bij gebrek aan wettelijke bepaling, een algemene 
conversieregel mag erkennen (r). 

Er mag aangenomen worden dat de Nederlandse en Zwitserse 
rechtspraak bij het invoeren van de conversieregel nieuw recht 
hebben geschapen, weze het in de duidelijke formulering van een 
regel die anders als het ware intultief en vaak onder het mom van 
interpretatie werd toegepast. 

Tegen het invoeren ook in Belgie van een dergelijke juris
prudentiele regel kan in onze moderne opvattingen over rechts
vinding niet veel worden ingebracht. De rechtsontwikkeling kan 
niet blijven stilstaan. Nu is het duidelijk dat de wetgever ingrijpt 
in talrijke privaatrechtelijke verhoudingen, op voorwaarde dat 
hierbij sociale en economische belangen waarvoor hij interesse heeft 
in het gedrang komen. De uitwerking en aanpassing van wat specifiek 
privaatrechtelijk van aard blijft, geniet weinig belangstelling. Dit 
brengt fataal mede dat bij de uitbouw van het privaatrecht een 
grotere taak door de rechtbanken moet opgencmen worden (2). 

T egen het invoeren van de conversieregel zal wel niet meer 
bezwaar kunnen gemaakt worden dan tegen de erkenning, door 
de rechtspraak, van een algemene regel van vergoeding wegens 
vermogensverschuiving zonder rechtsgrond. 

De evolutie van het moderne recht met betrekking tot de toe
passing van de nietigheidsnorm, is van die aard dat voor de erkenning 
van de conversieregel slechts een schuchtere stap meer vereist is. 

D. De eerste grondslag: het vereiste van goede trouw en het verbod 
van rechtsmisbruik 

Men heeft aan de gebondenheid aan de overblijvende verbinte
nissen tot grondslag gegeven hetzij de goede trouw, hetzij het verbod 
van rechtsmisbruik. 

Sommigen vinden hierin geen voldoende grondslag. Vooreerst 
zou de goede trouw de uitvoering bepalen van een geldig tot stand 
gekomen verbintenis, en zou die in gebreke blijven iets bij te brengen 
nopens de vraag welke rechtsgevolgen dienen in te treden niet
tegenstaande de nietigheid (3). 

Het verbod van rechtsmisbruik zou evenmin een geldige grand
slag verschaffen, al was het maar in de gevallen van absolute nietig
heid, die door de rechter ambtshalve moet worden uitgesproken (4). 

(1) Zie over deze betwisting o.m. in verschillende zin: AssER-RUTTEN, II, biz. 391; 
- HOFMANN-VAN 0PsTALL, biz. 406 en volg. 

(z) Vgl. ook BEEKHUis, biz. 256; - zie ook Verantwoording, T.P.R., 1964, 5· 
(3) Zie o.m. AssER-RuTTEN, II, biz. 395· 
(4) HoFMANN-VAN 0PSTALL, I, biz. 407. 
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Deze bedenkingen treffen, voor zover men goede trouw en 
verbod van rechtsmisbruik als uitsluitende grondslag van de conversie
regel zou willen aanzien. Nochtans mag opgemerkt worden dat 
ook nietige overeenkomsten verbinden tot datgene wat de goede 
trouw vergt, in afwachting dat de nietigheid door de rechter is 
vastgesteld (1). Het kan niet miskend worden dat ook bij beroep 
op nietigheid rechtsmisbruik kan worden begaan (2). 

Het vereiste van goede trouw en het verbod van rechtsmisbruik 
wijzen de richting aan (3). Zij brachten in de theorie en de praktijk 
van de nietigheden, een niet te onderschatten rechtsverfijning aan, 
waarbij men met nut even client stil te staan. 

Inderdaad, betekent de nietigheid van een overeenkomst schema
tisch niets anders dan de sanctie, bepaald voor de overtreding van 
de normen die voor haar geldigheid, naar de inhoud of naar de vorm, 
voorgeschreven zijn : de door de partijen beoogde rechtsgevolgen 
treden niet in. Nochtans heeft het moderne recht de rechtspreuk 
quod nullum est, nullum producit effectum niet gehandhaafd in haar 
brutale eenvoud (4). 

Vooreerst beperkt het traditionele onderscheid tussen de vol
strekte en de betrekkelijke nietigheden reeds de kring van diegenen 
aan wie een beroep op de nietigheid toekomt. Maar ook bij volstrekte 
nietigheid is de toestand niet zoals hij logisch schijnt te moeten 
afgeleid worden uit de categorie van de volstrekte -nietigheid. 
Reeds op het gebied der rechtsdogmatiek wordt de zuiver logische 
deductie van het quod nullum est.... ter zijde gesteld. 

De overeenkomst, of de rechtshandeling, is geen ding dat is 
of niet is (5). De werkelijkheid is zo, dat de rechtshandeling geen 
bestaan heeft, maar dat zij de begripsmatige samenvoeging is van 
verschillende elementen, waarmede de handelende partijen gevolgen, 

(I) BEEKHUIS, blz. 233· 
(2) DABIN, J., Autonomie de Ia volonte et lois imperatives, Ann. Dr. Sc. Pol., VIII, 

biz. 243 en biz. 347, in fine. 
(3) Beide worden samen vernoemd omdat de leer van het rechtsmisbruik ten lange 

laatste teruggaat op het vereiste van goede trouw (vgl. R.H., noot onder Cass., I I april I958, 
Pas., I958, I, 867 op biz. 868). Beide leerstukken vonden hun formulering in eenzelfde 
artikel van het Zwitserse Z.G.B., nl. art. 2. 

Vgl. ook over het verband tussen de eis van goede trouw en het verbod van rechts
misbruik: MoEYER, J. M. M., Aandeelhouders in een N. V., en de eisen van de goede trouw. 
De Naamloze Vennootschap, I964-65, biz. 153 en volg., op blz. I69. 

(4) De hier behandelde problematiek onderstelt dat de beoogde rechtshandeling 
nietig is. Op te merken valt dat, in steeds meer gevallen, de nietigheid niet meer als een 
doelmatige sanctie van de inbreuk op een wettelijk voorschrift wordt beschouwd. Alles 
hangt afvan het belang en de strekkingvan deovertredennorm (DE PAGE, I, nr. 97, biz. I44). 

Slechts dan treedt de nietigheid in wanneer de wet hetzij uitdrukkelijk hetzij 
impliciet, geen andere sanctie heeft bepaald, wat uit de strekking van het voorschrift 
moet worden afgeleid. Vgl. de formulering van dit principe in § I34 B.G.B. 

(5) MEIJERS, E. M., De algemene begrippen van het burgerlijk recht, biz. 227. Terecht 
gispt DE PAGE de hierbij soms gebezigde uitdrukkingen in de aard van ,doodgeboren" 
of ,zieke" rechtshandeling. Dergelijke beeldspraak kan slechts verwarring stichten 
(DE PAGE, I, derde uitg., nr. 96, biz. 142). 
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en wel rechtsgevolgen, beoogden te doen intreden. Hieruit volgt 
dat tal van overgangsvormen kunnen vastgesteld worden tussen 
geldigheid en nietigheid (1). 

Maar er is meer. In het moderne privaatrecht zijn de logische 
deducties uit de nietigheid geweerd. Ook bij absolute nietigheid, 
wegens inbreuk op normen die de openbare orde of de goede zeden 
betreffen, of die, wegens hun imperatief karakter, geen afwijking 
van het wettelijk voorschrift dulden, heeft de verrichte rechts
handeling gevolgen tot wanneer de rechter haar nietigheid zal hebben 
vastgesteld of verklaard. M.a.w., in elk geval zal op de nietigheid 
beroep moeten gedaan worden, hetzij in eis hetzij in verweer, en 
moet de rechter beslissen dat de rechtshandeling door nietigheid 
getroffen is (2). Dit geldt zowel voor de absolute als voor de relatieve 
nietigheden (3). 

Indien de rechter de nietigheid, ook de absolute nietigheid 
moet vaststellen, client het geschil daartoe voor hem aanhangig 
gemaakt. En hierin werd door het moderne privaatrecht de logica 
op radikale wijze ter zijde gesteld ten voordele van een redelijke 
ordening. 

Om de nietigheid, - ook de absolute, - te doen vaststellen 
of verklaren door de rechter, is een belang vereist bij wie de nietig
heid inroept : , . .. la loi, sacrifiant la logique a la prudence, exige, 
comme condition de recevabilite de 1' action, la garantie d' un interet 
personnel" (4). 

Welnu, eensdeels komen aile belangen niet in even grote mate 
voor bescherming in aanmerking. Anderdeels kan van een belang 
misbruik gemaakt worden. 

In het modern privaatrecht worden verschillende middelen 
aangewend om te voorkomen dat het jus strictum van de nietigheden 
tot onredelijke toepassingen van de wet zou leiden. 

Een in Belgie en Frankrijk vrij algemeen aanvaarde oplossing 
maakt daartoe van de regelen van de aansprakelijkheid uit onrecht
matige daad gebruik. Het beroep op de betrekkelijke nietigheid 
wordt ontzegd aan degene door wiens schuld de overeenkomst nietig is, 
en zulks als schadeloosstelling in specifieke vorm, op grond van 
art. 1382 B.W. (5). 

(1) ME1JERS, E. M., o.c., I.e.; - DE PAGE, I, nr. 96, biz. 141 en volg. 
(2) DE PAGE, I, derde uitg., nr. g6, biz. 143 en II, nr. 781, biz. 705; - DAB1N, J., 

Autonomie de la volonte et lois imperatives, Ann. Dr. Sc. Pol., VIII, biz. 241. 
(3) De door sommigen voorgehouden theorie van de zogenaamde onbestaande 

rechtshandelingen, brengt hierbij geen enkel bruikbaar element. Ook daarvan moet 
de nietigheid door de rechter vastgesteld worden (DE PAGE, I, derde uitg., nr. 101, biz. 150;
Gent, 7 november 1951, R. W., 1951-52, 1229). 

(4) DABIN, J., Autonomie de la volonte et lois imperatives, Ann. Dr. Sc. Pol., VIII, 
biz. 243. 

(5) Zie o.m. DE PAGE, I, nr. 82, biz. roo; - PLANIOL et RrPERT, I, nr. 296, biz. 346;
SAVATIER, R., Responsabilite civile, eerste uitg., 1939, II, nr. 599, biz. 185. 

Deze oplossing, op grond van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, past 
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Ook het beroep op volstrekte nietigheid wordt ontzegd aan 
diegenen die, alhoewel ze daarbij een onmiskenbaar belang hebben, 
onwaardig geacht worden zich op de nietigheid te beroepen. Daartoe 
strekt de rechtspreuk Nemo auditur suam propriam turpitudinem 
allegans (r). 

In al deze gevallen, bemerkt men dat de logische consequentie 
uit de nietigheid wordt ter zijde gesteld met inachtneming van 
de laakbare gedraging van degene die zich op de nietigheid beroept. 

Er is nog een ruimere regel die, op grand van de goede trouw, 
de nietigheden binnen redelijke perken laat houden. Hij is in 
Duitsland vooral uitgewerkt als een toepassing van het in§ 242 B.G:B. 
bepaalde vereiste van Treu und Glauben. Het is strijdig met de goede 
trouw zich op vormnietigheid te beroepen, wanneer deze te wijten is 
aan de schuld van degene die er zich op beroept. Dit is o.m. het 
geval wanneer door zijn schuld, de tegenpartij in dwaling is gebracht 
nopens het vormvoorschrift. Hiertegen geldt de regel nemo potest 
venire contra factum proprium (2). 

Dezelfde oplossing werd in Belgie voorgehouden door J. Dabin, 
volgens wie het beroep op de nietigheid client ontzegd te worden 
aan diegene aan wiens schuld zij is te wijten, en die hierdoor tracht 
te ontkomen aan het gegeven woord (3). 

Deze oplossingen leiden op zichzelf nog niet tot conversie 
van nietige rechtshandelingen, maar zij tonen aan dat het modern 
rechtsgevoel er naar streeft de nietigheden binnen redelijke perken 
te houden, en wel op grand van de vereisten van goede trouw (4). 

slechts voor gevallen van betrekkelijke nietigheid. Bovendien zal, in menig geval, de 
handhaving van een nietige rechtshandeling bij wijze van schadeloosstelling de juiste 
omvang daarvan overschrijden, doordat dit herstel de maat van het negatief belang van 
de benadeelde te boven gaat (Vgl. RoNSE, Jan, A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, 
nr. 293). 

Het Italiaanse wetboek beperkt de schadeloosstelling tot de omvang van het negatief 
belang, zie art. I338 : ,La parte che, conoscendo o dovendo conoscere !a esistenza di 
una causa d'invalidita del contratto, non ne ha dato notizia all' altra parte e tenuta a 
risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita 
del contratto". 

(I) R.P.D.B., Tw. Nullite, nr. I25 en volg.; - DABIN, J., Ann. Dr. Sc. Pol., VIII, 
biz. 243; - DE BERSAQUES, A., Noot onder Hrb. Antwerpen, I2 januari 1953, R.C.].B., 
1954, 200; -DE BERSAQUES, A., La notion de bonnes mmurs et la sanction des actes y contre
venant, R.C.].B., 1958, blz. I94• nr. 20. 

(2) Zie o.m. BoEHMER, G., Grundlagen der Biirgerlichen Rechtsordnung, II-2, blz. 98 
en volg.; - LEHMANN, Allgemeiner Teil des Biirgerlichen Gesetzbuches, tiende uitg., 1957, 
§ 31, biz. 209 en volg. 

Vgl. art. 1338 C.c.it. dat echter slechts tot schadeloosstelling verplicht. 
(3) DABIN, J., Autonomie de la volonte et lois imperatives, Ann. Dr. Sc. Pol., VIII, 

biz. 243· Hij verwijst hierbij naar een kenschetsende toepassing van het principe in de wet, 
nl. in art. I Arbeidsongevallenwet : voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet is 
aan de werkgever het beroep op de nietigheid van de arbeidsovereenkomst ontzegd zo 
deze uit zijn vrijwillige of onvrijwillige inbreuk op de reglementering van de arbeid 
voortvloeit. Vgl. ook: DE BERSAQUES, A., R.C.].B., 1958, blz. 196, nr. 23. 

(4) De hier aangehaalde oplossingen zullen ten andere nuttig blijven in menig geval 
waar conversie niet mogelijk is, bv. omdat de nietige rechtshandeling geenszins de bestand
delen bevat van een andere geldige rechtshandeling. 

220 



-------- ----_::-_-=._-.-=L- ---===-~~=--)_ -----~--·_•• •••••••• - --------

E. De voldoende grondslag: de redelijke toepassing van de nietigheids
norm 

Terecht heeft de Hoge Raad der Nederlanden in het conversie
arrest dat als uitgangspunt van deze bijdrage aangehaald werd, 
de voldoende grondslag voor de gerechtelijke conversie erkend in 
de redelijke wetstoepassing. Oak al heeft de wetgever de regel van 
de conversie niet uitdrukkelijk geformuleerd, dan tach heeft hij hem 
in verschillende bepalingen ondersteld en is zijn toepassing in het 
algemeen mogelijk (J ). 

Redelijke wetstoepassing betekent een ,door de billijkheid 
en de goede trouw geordende relativering der nietigheidsnormen" (2). 

Het brengt mede dat de sanctie van de nietigheid slechts zo 
diep moet treffen als door de strekking van de overtreden norm is 
vereist. In het algemeen werd ten andere opgemerkt dat het aan 
de rechter toekomt op die gronden vast te stellen of er nietigheid is 
en welk haar intensiteit is (3). 

Een voorbeeld maakt het duidelijk hoe de conversie er toe leidt 
de nietigheidsnorm te houden binnen de perken van zijn strekking. 
De wisselbrief moet de benaming ,Wisselbrief" vermelden in 
de taal van de titel. Bij gebreke daaraan is de titel als wisselbrief 
nietig (4). Het met nietigheid gesanctioneerde vereiste, strekt er toe 
de ondertekenaar te verwittigen nopens de strengheid, de rigor cam
bialis, van de verbintenissen die hij aangaat (5). 

Als sanctie volstaat bij een redelijke wetstoepassing, met inacht
neming van de goede trouw, dat het specifieke, wisselrechtelijk strenge 
van de verbintenis van de ondertekenaar zou wegvallen, m.a.w. 
de mogelijkheid van protest, de uitsluiting van respijttermijnen 
e.d.m. Door conversie wordt een overblijvende geldige verbintenis 
gehandhaafd, met inachtneming van de voorhanden bestanddelen 
van de titel. Het kan moeilijk ontkend worden dat de goede trouw 
van de ondertekenaar vereist, nu hij een verbintenis wilde aangaan 
voor het meerdere, hij zich tot de gereduceerde verbintenis gebonden 
zal achten. 

Terecht moet dan oak gezegd worden dat de bran van de over
blijvende verbintenis gelegen is in de nietige rechtshandeling wier 
rechtsgevolgen door de rechter worden erkend. 

De doelmatigheid van de conversieregel, die de gevolgen van 

(I) In die zin oak : }APIOT, o.c., blz. 672, noot I; - R.P.D.B., Tw. Nullite, nr. 246. 
(2) BERKHOUWER, O.C., blz. 93· 
(3) DE PAGE, I, derde uitg., nr. 96, blz. I43· 
(4) Artt. I en 2 wisselwet. 
(5) Het vereiste werd treffend vergeleken met de melding ,vergif" op de verpakking 

van een gevaarlijk geneesmiddel (ARMINJON et CARRY, nr. I96, blz. 217) of met een soort 
verkeersteken ,opgelet, wisselbriefl" (HuECK, Recht der Wertpapiere, § 8, biz. 34). 
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de nietigheid beperkt binnen de perken van het redelijke, kan niet 
betwist worden. 

Conversie laat toe de nietigheid te beperken tot het element 
waarop de norm gericht was. De akte is slechts nietig als wisselbrief; 
de rechtshandeling is slechts nietig als huwelijkscontract, als testa
ment, als naamloze vennootschap. Met de bestanddelen van de 
nietige rechtshandeling gaat de rechter over tot een reconstructie 
van een overblijvende geldige rechtshandeling, met rechtsgevolgen 
die aan de economische bedoeling van de partijen zo zeer mogelijk 
beantwoorden. 

8. Het processuele vraagstuk 

Blijft nag te bespreken het processuele vraagstuk waartoe de 
conversie aanleiding kan geven. 

In Nederland wordt, op grand van het van ons recht af
wijkende art. 134 Ned. Rv., aangenomen, dat het vorderen van 
conversie geen wijziging van de oorzaak van de eis uitmaakt. Ook 
wordt aangenomen, en nl. door de Hoge Raad, dat de rechter ambts
halve conversie mag toepassen, tenzij hierdoor de verplichtingen 
zouden worden gewijzigd of de rechten worden verminderd van 
de partij ten behoeve van wie ze geschiedt en die daarin niet heeft 
toegesteind (I). - - -

Naar Belgisch recht ligt dit, voorlopig althans, anders. Ook 
al blijft het voorwerp van de eis,- datgene wat gevorderd wordt,
hetzelfde, toch impliceert conversie van een nietige rechtshandeling 
een verandering van de oorzaak van de eis, althans in de meeste 
gevallen. Door oorzaak van de eis wordt de juridische grondslag 
begrepen in de zin van het cur debetur, oak al blijft het voorwerp, 
bv. bij nietigheid van een wisselbrief de gevorderde geldsom het
zelfde (2). Welnu de wijziging van de oorzaak of rechtsgrond van 
de eis maakt in de huidige stand van het recht een nieuwe eis uit, 
die slechts door dagvaarding kan ingesteld worden, zodat een ver
andering van oorzaak niet in de conclusies kan geschieden (3). 

Het staat de partijen nochtans vrij in te stemmen in een wijziging 
van de oorzaak van de eis in de loop van het geding, zodat buiten 
de gevallen waar de kwestie de openbare orde raakt, de rechter 

(1) Zie a.m. BEEKHUIS, o.c., biz. 253 en volg.; - HOFFMANN-VAN 0PSTALL, o.c., 
b)z. 408; -Anders: BERKHOUWER, o.c., b)z. 121. 

(2) Zie A.P.R., Tw. Beroep in burgerlijke zaken en zaken van koophandel door 
BROSENS, nrs. 55 en 68o; - R.P.D.B., Tw. Competence en matiere civile et commerciale, 
nr. 925. 

(3) R.P.D.B., Tw. Contrat judiciaire, nr. 84; - R.P.D.B., Tw. Demande nouvelle, 
nr. 2 en volg.; - R.P.D.B., Tw. Procedure civile, nr. 109. 
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de nieuwe eis niet ambtshalve niet ontvankelijk mag verklaren (1), 
mits hij na wijziging van de oorzaak blijft behoren tot de materiele 
bevoegdheid van de rechtbank voor wie de zaak aanhangig is. 

Nu is het duidelijk dat, waar de eis ingesteld is, bv. op grond 
van een wisselbrief, de conversie van de nietige wisselverbintenis 
in een andere geldige maar niet wisselrechtelijke verbintenis, een 
wijziging van de oorzaak van de eis onderstelt. Indien de verweerder 
in deze wijziging niet instemt is conversie uitgesloten, en zal, na 
afwijzing van de eis die uitsluitend op de nietige verbintenis was 
gesteund, opnieuw moeten worden gedagvaard op grond van de 
omgezette verbintenis. 

Het is even duidelijk dat waar het aan de eiser niet toegelaten is, 
zonder instemming van de verweerder de oorzaak van de eis te 
wijzigen, de rechtbank de bevoegdheid mist om ambtshalve conversie 
toe te passen. In de gevallen waarin het probleem ter sprake kwam 
in de Belgische rechtspraak, nl. ter zake van nietige wisselbrieven, 
hebben de rechtbanken zich onbevoegd verklaard om ambtshalve 
conversie toe te passen (2). 

Uit wat voorafgaat volgt dan ook, dat waar de rechter de nietige 
verbintenis niet kan omzetten, de latere eis op grond van de om
gezette verbintenis niet in het gedrang wordt gebracht door het 
gezag van gewijsde van het eerste vonnis waardoor de nietigheid 
is uitgesproken, vermits de nieuwe eis op een andere oorzaak steunt (3). 

In vele gevallen zal echter reeds vooraleer gedagvaard werd, 
gebleken zijn dat de nietigheid zal worden opgeworpen. De eiser 
zal dan ook doorgaans wijs handelen door in de dagvaarding de 
mogelijkheid van conversie uitdrukkelijk voor te behouden door 
een daartoe strekkende subsidiaire eis. Alleen in die gevallen waarin 
de rechtsfeiten uitvoerig zijn aangevoerd en de mogelijkheid van 
verschillende kwalificaties opengelaten is, nl. zowel in de zin van 
de nietige rechtshandeling als in de zin van de geconverteerde zou 
toepassing van conversie geen wijziging van oorzaak van de eis 
impliceren (4). In dergelijk geval kan de rechter aan de ongewijzigde 

(I) Cass., 9 juli I953. Pas., I953, I, 902. De verweerder kan zijn instemming met 
de wijziging van de oorzaak van de eis op impliciete wijze geven, bv. door zich, zonder 
betwisting van de ontvankelijkheid, te verweren tegen de nieuwe eis (Cass., IS januari I953, 
Pas., I953. I, 329; - Cass., 2I juni I962, Pas., I962, I, 1197). 

(2) Zie o.m. Hrb. Brussel, I6 oktober I957. fur. Comm. Brux., I957, 335; -
Hrb. Oostende, Io december I963, R. W., I963-64, 1182. 

(3) Anders in Nederland, waar conversie geen verandering van oorzaak van de eis 
impliceert; HOFFMANN-VAN 0PSTALL, o.c., bJz. 408. 

(4) Stel bv. een eis strekkend tot betalen van een geldsom op grond van het feit 
dat de gedaagde zich daartoe heeft verbonden in een stuk, wisselbrief genoemd, dat 
de volgende bestanddelen bevat (volgt de opgave van de bestanddelen van de in de zin 
van art. I en 2 Wisselwet onvolledige wisselbrief). In dergelijk geval zou de rechter, 
met vaststelling dat het stuk als wisselbrief nietig is, de verbintenis op grond van de 
aangevoerde en bewezen bestanddelen anders kwalificeren, bv. in een schuldbekentenis 
aan order. 
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rechtsfeiten die tot grondslag van de eis dienen, de juiste kwalificatie 
geven in de zin van de overblijvende geldige rechtshandeling (1). 

Volledigheidshalve moet hieraan evenwel toegevoegd worden 
dat het antwerp van Gerechtelijk Wetboek in artikel 807 een nieuwe 
regeling invoert, die in grote mate voldoening kan schenken : 
,Een vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid 
of gewijzigd worden, indien de nieuwe conclusies op tegenspraak 
op een in de dagvaarding aangevoerd feit of akte berusten, zelfs 
indien hun juridische omschrijving verschillend is". Het is duidelijk 
dat ingevolge dit artikel niet alleen een nieuwe qwalificatie kan 
worden gedaan, - wat reeds mogelijk is in het huidige recht, - maar 
ook een conversie kan geeist worden in de loop van het geding (2). 

SOMMAIRE 

LA coNVERSION n'AcTEs JURIDIQUEs NULs 

La doctrine relative a Ia conversion d'actes juridiques nuls, s'est developpee 
en droit allemand et a abouti a Ia redaction de l'importante regie contenue 
dans le § 140 du biirgerliches Gesetzbuch. Enchainant, le droit italien a formule 
un texte analogue a !'article 1424 de son code civil, et les Pays-Bas l'ont formule 
dans le projet d'un nouveau code civil (3.2. art. 8). A defaut d'une regie ayant 
les effets d'une regie legale, Ia jurisprudence aux Pays-Bas et en Suisse a 
repris Ia conversion allemande pour leur compte. Voila un exemple frappant 
de droit compare. Partant de Ia, !'article dont nous donnons ici un resume, 
verifie s'il est possible et s'il est necessaire d'adopter en droit beige pareille regie 
de conversion. 

Le point de depart est Ia definition Ia plus large de Ia notion de Ia conver
sion: Ia conversion est Ia transposition d'un acte juridique voulu par les parties 
mais qui est nul, en un autre acte juridique qui realise, ne fut-ce qu'en partie, 
mais aussi bien que possible, le but que les parties se sont assigne en posant 
l'acte juridique nul. 

L'article que nous resumons ne traite que de Ia conversion judiciaire, 
par opposition a Ia conversion volontaire et a Ia conversion legale dont il est 
cependant donne quelques exemples afin de mieux delimiter Ia notion de Ia 
conversion judiciaire. 

D'autre part !'article fait une distinction theorique entre Ia conversion 
et !'interpretation, et entre Ia conversion et !'application de Ia theorie de Ia 
nullite partielle. La jurisprudence dissimule Ia conversion sous les apparences 
de !'interpretation, ou maintient parfois les consequences juridiques d'un acte 
dont par ailleurs elle supprime les elements nuls. 

Les conditions de Ia conversion judiciaire sont discutees. 
II est contestable que Ia conversion suppose que l'acte juridique voulu 

soit nul, si bien que Ia question reste posee : Ia conversion n'est-elle pas possible 
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quand l'acte juridique n'est pas nul? Pour qu'il y ait conversion lorsque l'acte 
juridique est nul, il faut que l'acte voulu et frappe de nullite contienne les 
elements constitutifs d'un autre acte juridique valide. La conversion se comprend 
alors comme Ia transposition de l'acte en un autre acte juridique dont les effets 
sont moindres ou moins importants. 

L' acte juridique valide doit repondre au but economique vise par les parties. 
On conteste que, ainsi que le prevoit le § 140 du B.G.B., l'acte juridique 

valide doive repondre a !'intention supposee des parties. 11 serait preferable 
d'ecarter cette condition. D'ailleurs il y a conversion, non quand le juge 
s'est fonde sur une appreciation de probabilites, mais quand il s'est fonde sur 
une appreciation normative, objective, et conforme aux exigences de Ia bonne foi. 

Quand on recherche le fondement de Ia regie de Ia conversion, on ecarte 
d'abord ce que les parties ont voulu, et ensuite ce qu'on suppose qu'elles ont 
voulu. Pareils fondements reposent en effet sur des fictions. 

Plusieurs dispositions legales presupposent que le legislateur a, meme 
inconsciemment, applique Ia doctrine relative a Ia conversion. Si, par elles-memes, 
elles ne peuvent faire conclure qu'une regie generale a ete admise, a toutle moins 
enervent-elles !'objection que cette regie n'a aucun fondement legal. Ce n'est 
d'ailleurs pas indispensable, puisque Ia jurisprudence joue un role createur 
dans !'evolution du droit prive. 

Dans Ia recherche d'un fondement satisfaisant a Ia regie de Ia conversion, 
il faut souligner toutefois que Ia nullite de l'acte ne peut etre invoquee a 
l'encontre de Ia bonne foi et qu'elle ne peut engendrer un abus de droit. 
Le droit moderne exige en effet que les nullites soient tenues dans des limites 
raisonnables. 

L'on trouve des lors un fondement satisfaisant a Ia conversion, dans !'appre
ciation raisonnable de Ia regie de Ia nullite. La conversion permet de limiter 
Ia nullite de l'acte juridique a !'element frappe par cette regie. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE KoNVERSION NICHTIGER REcHTSGESCHAFTE 

Die Lehre der Konversion (Umdeutung) nichtiger Rechtsgeschafte hat 
sich im deutschen Recht entwickelt und fi.ihrte zu der Formulierung der 
wichtigen Regel im § 140 B.G.B. Analogischerweise wurde ein ahnlicher Text 
formuliert in dem italienischen Gesetze (art. 1424 Codice Civile) und in dem 
Entwurf eines neuen B.G.B. in den Niederlanden (3.2. Art. 8). 

Da es in der niederlandischen und in der schweizerischen Rechtsprechung 
einen solchen gesetzlichen Paragraphen heute nicht gab, wurde die deutsche 
Regel i.ibernommen. Ausgehend von diesem, fi.ir den Rechtsvergleich interes
santen Beispiel, wird in diesem Artikel untersucht ob es, Moglichkeit und 
Bedi.irfnis gibt, eine solche Konversionsregel in das belgische Gesetz aufzunehmen. 

Als Ausgangspunkt gilt die breiteste Begriffsbestimmung : Konversion 
ist das Umwandeln eines von den Parteien gewollten, aber nichtigen Rechts
geschaftes in ein anderes gi.iltiges Rechtsgeschaft, welches das Ziel, das die 
Parteien beim Eingehen des nichtigen Rechtsgeschaftes anstreben, und sei es 
teilweise, dennoch moglichst gut verwirklicht. 
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In diesem Artikel wird ausschliesslich die gerichtliche Konversion 
besprochen, im Gegensatz zu der freiwilligen und gesetzlichen Konversion. 
Trotzdem sollen einige Beispiele gegeben werden, urn den Begriff der gericht
lichen Konversion selber zu verdeutlichen. Weiter wird ein theoretischer Unter
schied gemacht zwischen Konversion und Interpretation und zwischen Kon
version und Anwendung der Lehre der partiellen Nichtigkeit. 

In der Praxis der Rechtsprechung versteckt die Konversion sich hinter 
Interpretation oder hinter Behauptung der Rechtsfolgen, wahrend der nichtige 
Teil des Rechtsgeschaftes fortgelassen wird.- Die Erfordernisse der gesetz
lichen Konversion werden besprochen. Es stellt sich die Frage, ob fi.ir Konversion 
das gewollte Rechtsgeschaft nichtig sein soll und ob Konversion auch ausser 
den Nichtigkeitsfallen mi:iglich ist. 

Bei dem nichtigen Rechtsgeschaft ist es fi.ir die Konversion erforderlich, 
class das gewollte Rechtsgeschaft, das von der Nichtigkeit betroffen ist, die 
Bestandteile eines anderen giiltigen Rechtsgeschaftes enthalt. Konversion ist 
dann aufzufassen als eine Reduktion zu einem anderen Rechtsgeschaft mit 
mehr oder weniger schweren Folgen. Das gi.iltige Rechtsgeschaft soll der 
i:ikonomischen Absicht der Parteien entsprechen. 

Das letzte Erfordernis - in Dbereinstimmung mit § 140 B.G.B. - ein 
gi.iltiges Rechtsgeschaft solle dem hypothetischen Willen der Parteien ent
sprechen, wird bestritten und sollte am besten beseitigt werden. Konversion 
geschieht ja nicht auf Grund eines Wahrscheinlichkeitsurteiles des Richters, 
sondern auf Grund seiner normativen Beurteilung, den Erfordernissen von Treu 
und Glauben und von Objektivitat entsprechend. Auf der Suche nach der 
Grundlage der Konversionsregel werden der wirkliche Wille der Earteien_und 
nachher auch der hypothetische Wille der Parteien ausgeschlossen. Ahnliche 
Grundlagen beruhen auf Fiktion. 

Verschiedene gesetzliche Stipulationen setzen voraus, class der Gesetzgeber, 
sei es unbewusst, die Lehre der Konversion angewendet hat. W enn diese gesetz
lichen Stipulationen auch nicht ausreichen, urn zur Anerkennung einer all
gemeinen Konversionsregel zu kommen, so entkraften sie doch die Beschwerde, 
die gegen das F ehlen einer gesetzlichen Grundlage erhoben werden kann. 
Dies ist aber nicht unerlasslich, weil bei der Entwicklung des Privatrechtes 
nicht nur das Gesetz, sondern auch die Rechtsprechung eine wichtige Rolle 
spielt. 

Auf der Suche nach einer ausreichenden Grundlage fi.ir die Konversions
regel wird das Erfordernis von Treu und Glauben und das Rechtsmissbrauch
verbot betont, wenn die Nichtigkeit einberufen wird. Nach dem modernen 
Rechtsgefi.ihl, sollen die Nichtigkeiten innerhalb der gerechten Grenzen gehalten 
werden. 

Die befriedigende Grundlage fi.ir Konversion ist dann auch das Erfordernis 
einer billigen Anwendung der Nichtigkeitsnorm. Konversion ermi:iglicht es, 
die Ungi.iltigkeit zu diesem Teil des Rechtsgeschaftes zu beschranken auf dem 
die Norm sich bezieht. 



SUMMARY 

CoNVERSION oF vom LEGAL ACTS 

The tenet of the conversion of void legal acts has developed in Germany 
and has resulted into the formulation of the important rule of § 140 B.G.B. 
A similar text has been adopted in Italian law (art. 1424 Codice Civile) and 
in the draft of a new civil code in the Netherlands (3.2. art. 8). In default of any 
legal rule dealing with this problem, the German solution has actually been 
adopted by the Dutch and the Swiss judiciary. 

This phenomenon, which is remarkable from the point of view of com
parative law, induces the author to undertake an inquiry into the possibility 
and the necessity of introducing a similar rule of conversion in the Belgian 
legal system. 

As a starting-point the following broad definition is taken: conversion 
is the substitution of a void legal act for a valid one corresponding as closely 
as possible to the intention of the contracting parties. 

The present article deals only with the judicial, to the exclusion of the other 
forms of conversion : voluntary and legal conversion. Examples of the latter are 
only given in the article in order better to illustrate the notion of judicial conver
sion. 

Then the author draws the theoretical distinction between conversion 
and interpretation and also between conversion and partial nullity. 

In judicial practice conversion is found in the guise of interpretation or 
by maintaining the valid effects of the legal act and omitting the void part of it. 

The requisites of judicial conversion are summed up. 
It is doubtful whether the legal act must be null, and therefore, it remains 

an open question whether conversion is possible even when there is no nullity. 
In case of nullity, conversion is only possible if the legal act contains 

the elements of another valid legal act. Conversion is then the equivalent of 
reduction to another legal act with less severe effects. 

The valid legal act must correspond to the economic purpose of the parties. 
This requirement, which accords with § 140 B.G.B., in saying that the valid 
legal act must correspond to the presumed intention of the parties, is disputed 
and would be better omitted. Indeed, conversion may not be practised on 
the basis of probability, but on the basis of the judge's normative decision 
conformably to the good faith as an objective standard. Both the actual and 
supposed intention of the parties are rejected as a basis for conversion, as fictions. 

From several enactments it appears that the legislator has applied the tenet 
of the conversion, perhaps unconsciously. If this is not alone sufficient to pre
suppose the existence of a general rule of conversion, at least, it disposes of 
the objection that there is not any legal basis for it. A legal basis, however, 
can be dispensed with in the field of private law where evolution is mainly 
promoted by precedents. 

Two elements spring into prominence when one looks for a sufficient 
basis for the rule of conversion : first the requirement of good faith and then 
the prohibition of misuse of rights when nullity is invoked. According to the 
modern sense of justice, nullities must be kept within reasonable limits. 

A sufficient basis for conversion is therefore a reasonable application of 
the norm of nullity. Conversion allows the restriction of nullity to the elements 
of the legal act on which it has bearing. 
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