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1. Het burgerlijk wetboek omvat een samenhangende, vrij volledige, 
en blijvende actuele, regeling van het contractenrecht. 
Opvallend is evenwel dat het geen bepalingen inhoudt betreffende de 
wijze van totstandkoming van de contracten. De partij die zich 
verbindt moet haar ,toestemming" gegeven hebben (art. 1108), 
maar de wetgever preciseert niet op welke wijze de toestemming 
juridisch tot stand komt, noch wat als een eigenlijke toestemming 
dient te worden beschouwd. 
Die leemten van ons contractenrecht werden bijgevuld door de 
rechtspraak. Aldus ontstond de regel dat de toestemming slechts 
geacht wordt gegeven te zijn wanneer het aanbod (in de zin van een 
ontwerpcontract, van een , ultimatum") van de ene partij aanvaard 
werd door de andere partij in zodanige omstandigheden dat de 
aanbieder kennis heeft gekregen of heeft kunnen krijgen van die 
aanvaarding(l). 
Aldus ook diende de rechtspraak uit te maken onder welke voorwaar
den van een (verbindend) aanbod, alsmede van een aanvaarding, 
sprake is. 
Deze jurisprudentiele bijdrage was nodig omdat het sluiten van 
talrijke contracten wordt voorafgegaan door allerlei handelingen 
waarbij rechtssubjecten, die overwegen wederzijds een contract te 
sluiten, ,het terrein verkennen" en beproeven of een contract moge
lijk is(2). 
Hierbij is niet steeds duidelijk onder welke voorwaarden een rechts
subject zich in rechte heeft verbonden, hetzij door een aanbod, hetzij 
door een aanvaarding. 
Het meest typische voorbeeld betreft de precontractuele onderhande
lingen. Zij kunnen afspringen, waarbij o.m. de vraag rijst of ieder 

(1) Cass., 16 juni 1960, R.C.J.B., 1962, 301. Raadpleeg inz.: CoRNELIS, L., ,Het aanbod 
bij het tot stand komen van overeenkomsten", T.B.H., 1983, 6 e.v. 
(2) DEKKERS, R., Handboek, II, nr. 88 
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zomaar onderhandelingen kan afbreken zonder enige aansprakelijk
heid te dragen. De onderhandelingen kunnen ook uitmonden in het 
sluiten van een contract, waarbij o.m. de vraag rijst in welke mate 
de inhoud van de onderhandelingen kan worden ingeroepen om 
naderhand het contract uit te leggen(3). 
Voor deze en gelijkaardige vragen biedt het burgerlijk wetboek geen 
gereed antwoord. 
In het ontwerp van het Code Civil kon wel een aanknopingspunt 
worden gevonden, met name in het derde lid van artikel 1134, dat 
als volgt moest luiden: ,Les conventions doivent etre contractees et 
executees de bonne foi". Om redenen van vormelijke aard werd het 
woord ,contractees" nochtans weggelaten, en betreft artikel 1134, 
derde lid, burgerlijk wetboek, nog slechts het te goeder trouw ten 
uitvoer brengen van overeenkomsten(4). 
Intussen kan worden weerhouden dat de goede trouw als algemene 
regel bij het tot stand komen van overeenkomsten de wetgever van 
1804 alleszins voor ogen stond. 
Dit is overigens vanzelfsprekend. Wanneer twee of meer rechtssub
jecten zich, ingevolge van bijvoorbeeld het aanknopen van onder
handelingen, in een toestand bevinden waaruit blijkt dat ze weder
zijds overwegen een overeenkomst te sluiteh, treden zij daardoor in 
elkaars rechtssfeer. Dit is een maatschappelijk, niet een juridisch, 
gegeven. Tussen de betrokken subjecten bestaat nog geen rechts
band, maar uit die feitelijke toestand (zoals uit talrijke andere 
maatschappelijke verhoudingen van feitelijke aard, bijvoorbeeld de 
gezamenlijke gebruikers van een autoweg) kunnen rechtsplichten 
ontstaan, zoals bijvoorbeeld een plicht tot zorgvuldigheid en voor
zichtigheid of, meer algemeen, een verplichting van goede trouw. 
De Hoge Raad formuleert deze benadering als volgt: ,dat immers 
partijen, door in onderhandeling te treden over het sluiten van een 
overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de 
goede trouw beheerste rechtsverhouding, meebrengende, dat zij hun 

(3) Ben precontractuele fout kan ook tot gevolg hebben dat de door de wederpartij gegeven 
,toestemming" door een wilsgebrek is aangetast. Dit probleem wordt hierna niet onderzocht; 
raadpleeg o.m.: ScHRANS, G., ,Praecontractuele verhoudingen naar Belgisch recht", 
Jaarboek 1967-1968, XI, van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van 
Belgie en Nederland, 226-264, inz. 237 e.v.; VANWIJCK-ALEXANDRE, M., ,La reparation du 
dommage dans Ia negociation et Ia formation des contrats", Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 17 
e.v., inz. 51 e.v.; SCHMIDT, J., ,La sanction de Ia fauteprecontractuelle", Rev. trim. dr. civ., 
1974, 46 e.v., inz. 62.e.v. 
(4) FENET, Recueil complet des preparatoires du Code Civil, XIII, 54; DE BERSAQUES, A., 
,La lesion qualifiee et sa sanction", R.C.J.B., 1977, 29. 
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gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belan
gen van de wederpartij"(5). 
De plichten die op onderhandelingspartners rusten vertonen een 
aanzienlijk belang in de praktijk, nu talrijke overeenkomsten, vooral 
in het economisch leven, slechts na lange en vaak complexe onder
handelingen tot stand komen, waarbij soms talrijke partijen, die in 
verschillende landen gevestigd zijn, deelnemen. 
Men denke o.m. aan engineeringsovereenkomsten, internationale 
bouwovereenkomsten, internationale emissies van effecten aan toon
der, consortiale kredieten, informatica-overeenkomsten. 
Sommige van deze onderhandelingen gaan overigens gepaard met het 
uitvoeren van dure onderzoekingen en studies, bijvoorbeeld ,feasi
bility studies'' (is het voorgenomen project economisch en technisch 
haalbaar?), waarvan de kost zwaar doorweegt zo het contract uitein
delijk niet wordt gesloten(6). 
De belangrijkste problemen inzake de progressieve totstandkoming 
van overeenkomsten betreffen: 

de rechtsaard van het voeren van voorbesprekingen en onderhan
delingen (1)(7); 
de wederzijdse informatieplicht van de onderhandelaars (II); 
het geruisloos tot stand komen van een contractuele binding door 
,gentlemen's agreements", ,letters of intent", beginselakkoor
den, enz ... (III); 
de voorcontracten en ,voorbereidende overeenkomsten" (IV); 
het belang van de onderhandelingen voor de interpretatie van het 
contract (V). 

HOOFDSTUK l 

VOORBESPREKINGEN EN ONDERHANDELINGEN 

2. Wanneer partijen het terrein verkennen met het oog op het sluiten 

(5) H.R., 15 november 1957, N.J., 1958, 67. 
(6) BRABANT, A., Le contrat international de construction, Brussel, 1981, 105. 
(7) Bij het onderhandelen door vertegenwoordigers (inz. aangestelden en lasthebbers) kunnen 
in de praktijk moeilijke problemen ontstaan. Zij zijn meestal niet specifiek voor de 
precontractuele verhouding en moeten worden opgelost op grond van de gemeenrechtelijke 
regeling inzake vertegenwoordiging; zij worden hierna niet besproken. Over 
vertegenwoordiging in precontractuele onderhandelingen, raadpleeg o.m.: ScHRANS, G., o.c., 
36-38; ScHOENTJES-MERCHIERS, Y., , ,Propositions, pourparlers et offre de vente", R. C.J.B., 
1971, 224 e.v., 232-234. 
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van een overeenkomst, kan heel wat gebeuren vooraleer een aanbod 
wordt gedaan, resp. aanvaard. 
De ene partij kan gewoon om inlichtingen verzoeken of de andere 
uitnodigen een voorstel te doen. In het Engelse recht heeft men het 
hierbij over een ,invitation to treat"(8), een uitnodiging om te 
onderhandelen, waarbij een partij overigens reeds een in rechte nog 
niet verbindend voorstel kan doen. 
Partijen kunnen naderhand gemeenschappelijk tot de vaststelling 
komen dat tussen hen geen contract mogelijk is, en het daarbij laten. 
Het is ook mogelijk dat slechts een partij de onderhandelingen of 
besprekingen afbreekt, hetzij dat zij aan haar partner(s) haar redenen 
hiervoor aangeeft, hetzij dat zij geen redenen, of drogredenen aan
geeft. 
Het gebeurt ook dat een persoon die met een ander onderhandelingen 
heeft aangeknoopt, van bij de aanvang de bedoeling had deze te doen 
afspringen, bijvoorbeeld om aldus te voorkomen dat de onderhande
lingspartner een gelijkaardige transactie afsluit met een concurrent, 
of om degene, door wie hij zich bij een vorige gelegenheid te kort 
gedaan acht, er nu eens ,lekker in te laten vliegen"(9). 
Juridisch rijzen hierbij o.m. de volgende vragen: 
- onder welke voorwaarden ·is sprake van onderhandelingen of 

voorbesprekingen, en nog niet van een rechtens verbindend aan
bod of aanvaarding? 
onder welke voorwaarden mag een partij de onderhandelingen of 
voorbesprekingen afbreken? 

- welke is desgevallend de sanctie van een onrechtmatig afbreken 
van de onderhandelingen of voorbesprekingen? 

3. Onderhandelingen kunnen beginnen met een aanbod (omdat de
gene aan wie het aanbod gedaan is een tegenaanbod doet, waarna 
met besprekingen wordt aangevangen) of met een rechtens nog niet 
verbindend voorstel (,invitation to treat") of ,vrijblijvend aan
bod''. 
W ordt op het gedane aanbod zonder meer ingegaan door de partner, 
dan is er een samentreffen van wilsuitingen, en is normaal het 
contract gesloten. Wordt op het voorstel gunstig gereageerd door de 
partner, dan kunnen de onderhandelingen met het oog op het sluiten 

(8) Chitty on Contracts, 23 ed., London, 1968, I, 22; Cheshire and Fifoot's Law of Contract, 
8th ed., London, 1972, 25-28. 
(9) TELDERS, B.M., ,Praecontractuele verhoudingen", Verzamelde geschrijten, Den Haag, 
1949, VI, 185 (W.P.N.R., 1937, nr. 3536). 
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van een overeenkomst beginnen, maar van een gesloten overeen
komst is nog geen sprake. 
Het is derhalve belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen 
een aanbod en een niet verbindend voorstel(lO). 
In een arrest van 23 september 1969 heeft het Hof van Cassatie het 
onderscheid principieel als volgt geformuleerd: , ,Het te koop aanbie
den bestaat niet in eenvoudige onderhandelingen over, of inleidingen 
of voorbereidingen tot, de verkoop, die niet als voorwerp hebben de 
verkoopovereenkomst te sluiten, maar eenvoudig de sluiting ervan 
te vergemakkelijken of voor te bereiden of de mogelijkheid ervan te 
onderzoeken ... , maar enkel in de definitieve uiting van de wil van 
een der partijen, die aileen nog moet worden aangenomen door de 
andere om de overeenkomst teweeg te brengen"(ll). Het voorstel 
onderscheidt zich derhalve van het aanbod omdat het niet aile 
wezenlijke en essentiele elementen bevat, die noodzakelijk zijn opdat 
door de loutere aanvaarding van de tegenpartij de overeenkomst zou 
ontstaan(l2). 
In de praktijk geeft het onderscheid soms aanleiding tot moeilijkhe
den. Is bijvoorbeeld een door een persoon ondertekend , , voorstel tot 
verzekering" een aanbod dan wei een rechtens niet verbindend 
voorstel? De rechtspraak is genuanceerd en gaat met name na of de 
ondertekenaar van het , , voorstel'' op de hoogte werd gebracht van 
aile essentiele bepalingen van het verzekeringscontract. 
Aldus wordt aangenomen dat partijen zich nog in het stadium van 
de voorbesprekingen bevinden, en dat er derhalve nog geen aanbod 
is, indien de ondertekenaar van het stuk de premie en de inhoud van 
de polis niet kende(13), of indien hij weliswaar op de hoogte werd 
gebracht van de duur van het contract en het bedrag van de verschul
digde premie, maar niet werd ingelicht over de omvang van het door 
de polis gedekte risico(l4). 
Moeten tarieflijsten, catalogussen, prijscouranten die door hande
laars verspreid worden, of advertenties in dag- en week bladen enz., 
als een aanbod of als een niet-verbindend voorstel worden aange
merkt(l5)? 

(10) Raadpleeg inz.: De Page, II, nr. 499 e.v.; ScHOENTJES-MERCHIERS, Y., ,Propositions, 
pourparlers et offre de vente", R.C.J.B., 1971, 224 e.v. 
(11) Pas., 1970, I, 73; Arr. Cass., 1970, 84; R.C.J.B., 1971, 216. 
(12) CORNELIS, L., O.C., 11. 
(13) Kh. Leuven, 27 mei 1969, B.R.H., 1970, I, 212. 
(14) Rb. Hasselt, 16 december 1966, R. W., 1967-68, 96. 
(15) Raadpleeg ook: KRUITHOF, 'R., ,Overzicht van rechtspraak - Verbintenissenrecht", 
T.P.R., 1975, 453 e.v. 
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De vereisten van een snel en veilig handelsverkeer verantwoorden het 
besluit dat het hier om een verbindend aanbod gaat, minstens wan
neer bedoelde documenten de onontbeerlijke elementen voor het 
sluiten van de overeenkomst bevatten, zodat de lezer alleen nog toe 
te stemmen heeft, zonder iets te moeten preciseren, om het contract 
tot stand te brengen. Vermits het evenwel gaat om een aanbod aan 
een onbepaald aantal personen, mag in hoof de van de pollicitant enig 
voorbehoud worden aangenomen, bijvoorbeeld beperking van de 
verkoop tot de beschikbare voorraad, aankoop van een minimum 
aantal producten zo de transactie op groothandelsniveau plaatsheeft. 
Voorts mag wellicht worden aangenomen dat dergelijke documenten 
slechts als een niet-verbindend voorstel moeten worden aangemerkt, 
wanneer de betrokken goederen of diensten niet duidelijk gei:dentifi
ceerd zijn, bijvoorbeeld door een bekende merknaam. Wanneer de 
catalogus bijvoorbeeld vermeldt dat, aan een bepaalde prijs, aardap
pelen, rozen, steenkool, meubelen e.d. te koop zijn, dan zou er nog 
geen aanbod zijn vermits inz. nog de hoedanigheid en de kwaliteit 
van de betrokken goederen moeten worden gepreciseerd en de lezer 
van de catalogus daarover inlichtingen zal willen inwinnen. 

4. De voorbesprekingen en onderhandelingen binden de partijen nog 
niet. Op het gevaar af alle handelsbetrekkingen onmogelijk te maken 
moeten de partijen, tot op het ogenblik van het aanbod, over een 
volledige onderzoeks- en beslissingsvrijheid beschikken. De partners 
voeren de onderhandelingen op de wijze die zij verkiezen en hebben 
het recht er op ieder moment naar eigen goeddunken een einde aan 
te maken. Er kan inderdaad een meer interessante wederpartij opda
gen, de markttoestand kan zich wijzigen, de houding van de onder
handelingspartner kan ontgoochelen, enz.(16). 
Van hun recht om aan onderhandelingen een einde te maken mogen 
de partners even wei geen misbruik maken; hun onderzoeks- . en 
beslissingsvrijheid moet te goeder trouw worden uitgeoefend. Zij ~ijn 
immers in elkaars rechtssfeer getreden en mogen erop vertrouwen dat 
de andere partij het ernstig meent. 
W ordt aan deze vereisten niet voldaan, dan zullen de rechtbanken 
beslissen dat het eenzijdig afbreken van voorbesprekingen of onder-

(16) CORNELIS, L., o.c., 8. Een verstandig ondernemer verwerkt overigens de kosten van 
calculaties, offertes, bezoeken, onderhandelingen en ontvangstenm.b.t. niet-afgesloten zaken, 
in de prijzen van wat tenslotte wei werd tot stand gebracht (HARDENBERG, L., ,De 
onderhandeling in Belgie en Nederland", W.P.N.R., 1968, nr. 5017, 482). 
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handelingen een onrechtmatige daad uitmaakt, die op grand van 
artikel 13 82-13 83 B. W. dient te worden gesanctioneerd(l7). 
De onrechtmatige daad zal er dan in bestaan, niet zozeer de onder
handelingen te hebben afgebroken, maar het bij de wederpartij 
gewekte vertrouwen op foutieve wijze, opzettelijk of door nalatig
heid, te hebben beschaamd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn 
wanneer een partij onderhandelingen voert met het uitsluitend doel 
aan de wederpartij vertrouwelijke gegevens te ontfutselen, of haar 
aanzienlijke kosten te Iaten maken, haar opzoekingen en werken te 
Iaten uitvoeren, wanneer men zich niet ernstig voorneemt met haar 
te contracteren of reeds een concurrerend aanbod heeft aanvaard. 
Uit de rechtspraak kunnen een aantal typische voorbeelden worden 
gehaald. 
- Ben handelaar knoopt onderhandelingen aan met een petroleum
maatschappij, daar hij een pompstation wenst te exploiteren. Zander 
dat een overeenkomst dienaangaande werd gesloten, of zelfs een 
aanbod werd gedaan, betuigt de petroleummaatschappij haar ak
koord met de gekozen vestigingsplaats, laat ze door haar architect 
het voorgestelde plan onderzoeken, duidt ze de notaris aan die gelast 
zal zijn met het verlijden van de akte waarbij de toekomstige pomp
houder het terrein zal aankopen, laat ze door deze man alleenver
koopverbintenissen jegens haar tekenen, geeft ze hem reden om te 
geloven dat zij hem financiele hulp zal verlenen, en verzamelt zij 
inlichtingen met het oog op een kredietverlening. Plots breekt de 
petroleummaatschappij echter aile onderhandelingen af, zonder eni
ge reden op te geven. Het Hof van Beroep te Luik besliste dat het 
zonder geldige reden afbreken van ver gevorderde besprekingen, die 
bij de wederpartij de gewettigde hoop hebben gevestigd dat zij tot 
een contract zullen leiden, een onrechtmatige daad is in de zin van 
artikel 1382 B.W.(18). 
- Gedurende ongeveer een jaar drijft een fabrikant onderhandelin
gen met een koper van selecte weefsels. Hij weet dat deze koper een 
collectie aanlegt ten einde bestellingen bij de mogelijke klanten uit 
te Iokken, om naderhand, op basis daarvan, een vaste bestelling bij 
de fabrikant te doen. Indien deze fabrikant de koper in de waan laat 
van een latere contractsluiting, en bij de werkelijke bestelling aan 

(17) Raadpleeg o.m.: SCHRANS, G., o.c.; VANWIJCK-ALEXANDRE, M., o.c.; GOTHOT, P., 
,Les pourparlers contractuels", in: Renaissance du phenomene contractuel, Den Haag, 1971, 
21 e.v.; ScHMIDT, J., o.c.; KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak-Verbintenissen", 
T.P.R., 1983, 528 e.v.; HARDENBERG, L., ,De onderhandeling", W.P.N.R., 1967,445 e.v., 
457 e.v., 469 e.v. 
(18) Luik, 19 januari 1965, R.G.A.R., 1965, nr. 7423. 
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deze plots, op een voor hem hinderend of schadelijk tijdstip, mede
deelt dat hij geen contract kan of wil sluiten, dan maakt hij zich 
schuldig aan een onrechtmatige daad, vooral nu de fabrikant de 
mededeling van de koper omtrent een door een concurrent verspreid 
gerucht, nl. dat de fabrikant aileen aan deze concurrent zou leveren, 
niet heeft tegengesproken. Deze wijze van handelen strookt niet met 
de eerlijke handelsgebruiken, en is strijdig met de in de handel 
betamende zorgvuldigheid en het gewekt vertrouwen(19). 
- Een vennootschap is in onderhandelingen getreden met een 
Staatsambtenaar, aan wie ze voorspiegelt dat ze hem wei in haar 
dienst zou kunnen opnemen. Geen contract wordt gesloten, geen 
aanbod gemaakt. Niet aileen brengt de vennootschap de ambtenaar 
ertoe bij de Staat zijn ontslag in te dienen, maar ze is hem hierbij 
behulpzaam. Nadat de ambtenaar zijn ontslag heeft ingediend, wei
gert ze evenwel hem de betrekking aan te bieden(20). 

5. De sanctie van het onrechtmatig afbreken van onderhandelingen 
of voorbesprekingen stoelt op artikel 1382-1383 B.W. Immers, ,la 
periode des pourparlers reste en-dehors du cercle contractuel"(21). 
Welke schade komt hierbij voor herstel in aanmerking? 
Allereerst, de daadwerkelijke geleden-schade,_heL,damnum emer
gens". In de schaarse rechterlijke uitspraken worden o.m. de hierna
volgende schadeposten in aanmerking genomen(22): tijdverlies, het 
reeds ter plaatse brengen van materieel omdat men mocht denken dat 
het contract gesloten was, het maken van aanzienlijke kosten met het 
oog op de uitvoering van de voorgenomen verbintenissen, het opge
ven van een vaste betrekking ten gevolge van een gewekt vertrouwen 
en de noodzakelijkheid om een nieuwe betrekking te zoeken, het 
overseinen naar het buitenland van een zeer lang antwerp-contract, 
enz ... Ook morele schade wordt soms vergoed, zoals de vermindering 
van de kredietwaardigheid bij de clienteel, het verlies in achting. 
Vervolgens het ,lucrum cessans", dit is de winst die het slachtoffer 
moet derven ingevolge de onrechtmatige daad. Men denke aan o.m.: 
de vertraging opgelopen bij het aanvatten van een nieuwe handelsac-

(19) Kh. Kortrijk, 11 april 1963, R. W., 1964-65, 170; R.G.A.R., 1965, nr. 7364. 
(20) Kh. Brussel, 28 februari 1923, J.C.B., 1923, 222. Het afbreken der onderhandelingen 
geschiedde blijkbaar niet zonder reden; het berustte op ongunstige inlichtingen die de 
vennootschap intussen over deze Staatsambetenaar had ontvangen. De rechtbank oordeelde 
evenwel dat dit in casu niet volstond om de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad uit 
te sluiten: de vennootschap had immers deze inlichtingen moeten inwinnen voor ze de 
ambtenaar ertoe bracht zijn ontslag in te dienen. 
(21) Mazeaud en Tunc, Responsabilite civile, I, nr. 120. 
(22) Raadpleeg: SCHRANS, G., o.c., 29-32; VANWIJCK-ALEXANDRE, M., o.c., 24 e.v. 
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tiviteit, de onmogelijkheid waarin men zich bevond om tijdig de 
nodige maatregelen te nemen met het oog op een werkloosheid, het 
derven van de creditrente, wanneer men, met het oog op een lenings
contract, bij de bank een belangrijk bedrag heeft opgevraagd. Het 
, ,lucrum cessans'' kan ook bestaan uit de winst die men heeft moeten 
derven op transacties die men heeft afgeslagen precies omdat men 
met een ander onderhandelde. In de praktijk is het evenwel moeilijk 
te bewijzen dat de afgeslagen transactie zou zijn tot stand gekomen 
en dat die gederfde winst inderdaad zou zijn gemaakt. Wanneer 
bijvoorbeeld de verkoop van een onroerend goed vernietigd werd op 
grond van het feit dat de verkoper bedrieglijk de bezetting van de 
grond door pachters verborgen had gehouden, en vaststaat dat de 
koper de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien hij van die 
bezetting kennis had gekregen, terwijl de koper anderzijds niet doet 
gelden dat hij door de sluiting van de nietigverklaarde overeenkomst 
de kans op een andere soortgelijke koop heeft verloren, vermag de 
rechter wettelijk daaruit af te leiden, dat de koper de winst, die 
eventueel door aankoop, verkaveling en wederverkoop van de grond 
kon worden opgebracht, in het onderhavige gevru niet zou hebben 
gemaakt, zelfs niet buiten elke geheimhouding vanwege zijn tegen
partij, en dat hij derhalve geen recht heeft op vergoeding voor 
derving van dergelijke winst of winstkansen(23). 
Ten slotte moet men er rekening mee houden dat aan het slachtoffer 
vaak een eigen fout kan worden verweten, hetgeen dan minstens 
moet leiden tot een vermindering van de omvang van het herstel. Is 
het inderdaad niet lichtvaardig te noemen dat een persoon die zich 
in - juridisch principieel onverbindende - onderhandelingen be
vindt, hoge kosten gaat maken i.v.m. een overeenkomst die weleens 
zou kunnen tot stand komen, dat hij, steunend op die voorgenomen 
overeenkomst, verbintenissen aangaat t. a. v. derden of aanbiedingen 
van derden afslaat? Onderhandelingen houden steeds een zekere 
speculatie in, welke aile partners tot voorzichtigheid moet nopen. 

HOOFDSTUK II 

INFORMA TIEPLICHT 

' 
6. Tijdens de onderhandelingen en voorbesprekingen wisselen de 

(23) Cass., 2 mei 1974, Arr. Cass., 1974, 963; R. W., 1974-75, 45; R.C.J.B., 1976, 34. 
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partijen in de praktijk allerlei vaak vertrouwelijke inlichtingen uit 
i.v.m. het voorgenomen contract, omdat de wederpartij over die 
informatie moet beschikken om te kunnen beslissen of zij al dan niet 
zal contracteren. 
Hierbij rijzen o.m. de volgende vragen(24): 

is een handelaar verplicht tijdens onderhandelingen, of n.a. v. zijn 
aanbod, inlichtingen mee te delen aan zijn partner, en zo ja welke 
inlichtingen? quid, zo hij verkeerde of onvolledige inlichtingen 
meedeelt? 
is de partner verplicht zelf inlichtingen in te winnen? 
over welke vordering beschikt de eigenaar van vertrouwelijke 
informatie die aan de partner is medegedeeld en waarvan deze, 
na het afspringen van de onderhandelingen, misbruik maakt? 

7. Er bestaat de lege lata geen algemene regelluidens welke partijen 
die onderhandelingen voeren elkaar aile inlichtingen moeten ver
strekken die van belang zijn voor de totstandkoming of de uitvoering 
van de overeenkomst. 
Deze vaststelling moet evenwel genuanceerd worden. 
In bepaalde gevallen verplicht de wet bepaalde inlichtingen te ver
strekken, aldus bijvoorbeeld inzake verzekeringscontracten, con
tracten met verbruikers, hypotheekleningen, verkoop van woningen 
,op plan"(25). 
Anderzijds wordt aangenomen dat de regel van de goede trouw 
tijdens de onderhandelingen bepaalde informatieverplichtingen mee
brengt(26). Vraag is dan, tot waar deze informatieplicht strekt. 
Meyers meende dat hierbij geen algemene regelen kunnen worden 
geformuleerd: , ,De bijzondere verhouding, bestaande tussen twee 
personen die met elkaar in onderhandelingen zijn getreden, brengt 
mee dat zij in talrijke gevallen elkaar behoren in te lichten ... De vraag 
wanneer zulk een mededelingsplicht moet worden aangenomen en de 
vraag welke gevolgen een tekortkoming in de nakoming ervan be-

(24) Voor een overzicht, zie: WILMS, W., ,Ret recht op informatie in het verbintenissenrecht. 
Een grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 489 e.v.; DE JUGLART, M., ,L'obligation de 
renseignements dans les contrats", Rev. trim. dr. civ., 1945, 1 e.v.; LucAs DE LEYSSAC, C., 
,L'obligation de renseignements dans les contrats", in: LoussouARN, Y. en LAGARDE, P., 
L'information en droit prive, Parijs, 1978, 305 e.v. 
(25) Art. 9, wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen; art. 7, wet van 9 juli 1971 
betreffende de ,verkoop van woningen op plan"; K.B. nr. 225 van 7 januari 1936 betreffende 
de hypotheekleningen; art. 2-11, wet van 14 juli betreffende de handelspraktijken. 
(26) Zie: WILMS, W., o.c.; MASSON, J.P., ,Les fourberies silencieuses", R.C.J.B., 1979, 527 
e.v., 534-535. 
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hoort te hebben, zijn echter zo zeer afhankelijk van het maatschappe
lijk gebruik, van de in de kring van de betrokkenen heersende moraal 
en van de omstandigheden, dat de wetgever daarvoor geen bindende 
voorschriften kan geven"(27). Uit de rechtspraak kunnen evenwel 
een aantal aanknopingspunten worden gehaald. Vooreerst wordt 
aangenomen dat, wanneer informatie verstrekt wordt, deze alleszins 
juist moet zijn. De verplichting om de onderhandelingen te goeder 
trouw te voeren impliceert immers dat elke onderhandelingspartner 
erop mag vertrouwen dat de gegeven inlichtingen correct zijn, zodat 
hij ontslagen wordt van de verplichting de juistheid ervan na te 
gaan(28). 

Ben opdrachtgever had grondboringen verricht, waarvan de fou
tieve resultaten aan de aannemers werden medegedeeld voor de 
berekening van de omvang- en derhalve de prijs- der uit te 
voeren werken; aan de aannemers werd geen voldoende tijd 
gegund om controleboringen te laten doen. Het Hof van Beroep 
te Brussel besliste dat de opdrachtgever zich tijdens de praecon
tractuele periode aan een onrechtmatige daad had schuldig ge
maakt(29). 
Wanneer een huis verkocht wordt als zijnde mondeling verhuurd 
en achteraf blijkt dat de huurder in het bezit is van een geregi
streerde huurceel, begaat de verhuurder een , ,culpa in contrahen
do". Wanneer de koper daardoor verplicht wordt de conventio
nele opzegginsregeling te volgen, waardoor zijn ingenottreding 
aanzienlijke vertraging oploopt, kan hij daarvoor schadevergoe
ding bekomen(30). 

Ben gespecialiseerde onderneming deelt aan een klant mee dat de 
nieuwe bedrading van diens telefooninstallatie ongeveer 6.000 F. 
zal kosten. De bestelling wordt geplaatst. Uiteindelijk blijkt de 
prijs achtmaal duurder te zijn. Impliciet erkent de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel dat de misleidende schatting van de aanne
mingsprijs een onrechtmatige daad is(31). 

Vervolgens rijst de vraag of de verstrekte inlichtingen ook volledig 
moeten zijn. Uit de rechtspraak blijkt dat een algemene verplichting 
tot mededeling van volledige informatie slechts bestaat (onder voor-

(27) Ontwerp burgerlijk wetboek, Boek 6, Toelichting, 748. 
(28) WILMS, W., o.c., 502. 
(29) Brussel (2de Kamer), 17 december 1963, Cie. Pieux Frankignoul & Trabeka t. Belgische 
Staat, gee. door: MAITHIJS, J. en BAETEMAN, G., T.P.R., 1966, 86. 
(30) Brussel, 14 juni 1973, R. W., 1973-74, 271. 
(31) Kh. Brussel, 14 februari 1983, T.B.H., 1983, 481. 
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behoud van bijzondere wettelijke verplichtingen) voor de producent 
m.b.t. het in het verkeer brengen van producten, die als gevaarlijk 
moeten worden beschouwd, voor zover dat gevaarlijk karakter niet 
door het brede publiek bekend is(32). 
Een recht op informatie kan bovendien worden afgedwongen van de 
onderhandelingspartner tot wie men zich in een vertrouwensrelatie 
bevindt. Het al dan niet bestaan van een vertrouwensrelatie hangt af 
van hetzij het beroep van de informatieschuldenaar (bijv., een advo
kaat), hetzij van zijn grotere deskundigheid m.b.t. het voorwerp van 
het voorgenomen contract(33). 
De technisch niet deskundige onderhandelaar mag erop vertrouwen 
dat zijn technisch wel deskuridige onderhandelingspartner hem volle
dige informatie zal verstrekken. Dit principe moet evenwel genuan
ceerd worden(34). (1 °) De informatieverstrekker weet of behoort te 
weten dat zijn partner aan de betrokken inlichtingen belang 
hecht(35). Het ,behoren te weten" impliceert de situatie waarin een 
normaal iemand aan deze informatie in dezelfde omstandigheden 
belang zou hechten (de garagehouder die iemand een wagen voor 
gebruik toevertrouwt zonder hem te waarschuwen dat het voertuig 
niet verzekerd is, begaat een onrechtmatige daad)(36). Aldus ook zal 
de terzake deskundige moeten peilen naar de vraag welke informatie 
voor zijn terzake niet deskundige onderhandelingspartner van belang 
is, en zal hij zijn informatieplicht hieraan moeten conformeren(37). 
Deze jurisprudentiele regel werd tijdens de laatste jaren inzonderheid 
ontwikkeld in de hoogtechnologische sector van de informaticacon
tracten(38). (2°) De plicht tot (volledige) informatieverstrekking 
bestaat niet m.b.t. die elementen waarvan de schuldeiser van het 
recht op informatie op de hoogte is of behoort te zijn. Onder 
omstandigheden dient deze zelf informatie in te winnen (verder, nr 

(32) CousY, H., Problemen vanproduktaansprakelijkheid, Brussel, 1977, 296; WILMS, W., 
o.c., 516; Brussel, 16 juni 1982, B.R.H., 1983, 523. 
(33) MASSON, J.P., ,Les fourberies silencieuses", R.C.J.B., 1979, 534-535. 
(34) WILMS, W., o.c., 514 e.v. 
(35) Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen het ,stilzwijgen" (d.i. gewoon niet 
spreken: een onderhandelingspartner verschaft bepaalde informatie niet omdat hij deze zelf 
niet kenf of omdat hij niet weet dat deze van belang is voor de wederpartij) en het , , verzwijgen'' 
(d.i. het opzettelijk niet zeggen van iets dat men behoort te zeggen, daar men weet dat de 
betrokken informatie van belang is voor de beslissing van de wederpartij). Vgl.: KRUITHOF, 
R., T.P.R., 1983, 558. 
(36) Gent, 7 mei 1975, R. W., 1975-76, 427. 
(37) WILMS, W., o.c., 516. 
(38) PoULLET, P. en Y., ,Les contrats informatiques", J.T., 1982, 6-7; PouLLET, Y. en 
ULLMANN, Ph., ,Jurisprudence beige recente relative aux contrats informatiques", T.B.H., 
1983, 486 e.v. 

12 



------~--~-------~r ~--=-co-=---:-===-=:-_---:----==--=:=-::--

8). Aangenomen wordt dat principieel ieder de plicht heeft om 
inlichtingen in te winnen over gegevens die het brede publiek bekend 
zijn. (3°) De schuldenaar van het recht op informatie treft geen enkel 
verwijt wanneer hijzelf niet op de hoogte was van de informatie die 
zijn onderhandelingspartner werd onthouden, op voorwaarde dat hij 
hiervan niet op de hoogte behoorde te zijn(39). Principieel is de plicht 
tot informatieverstrekking een inspanningsverbintenis(40), maar de 
rechtspraak neigt ertoe deze plicht als een resultaatsverbintenis te 
kwalificeren, naarmate de schuldenaar van de informatie een bijzon
dere deskundigheid heeft verworven in het gebied waaronder de niet 
meegedeelde informatie ressorteert(41). 
Naar aanleiding van de precontractuele aansprakelijkheid voor het 
verlenen van onvolledige informatie wordt vaak verwezen naar vol
gende casus, beslecht door het Hof van Beroep te Luik. Aan een 
aannemer van openbare werken had de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.) de opdracht gegeven een brug 
over de rivier Leie af te breken. Tijdens de voorbesprekingen had ze 
evenwel verwaarloosd de aannemer in te lichten over het bestaan, 
stroomop- en afwaarts, van een aantal voorlopige houten bruggen, 
geplaatst op een hoogte van ongeveer 1 meter boven het watervlak, 
die het voor de aannemer onmogelijk maakten zijn materieel, zoals 
contractueel overeengekomen (en zoals ten andere wei moest gebeu
ren omdat er geen andere bruikbare toegangsweg bestond), per boot 
naar de af te breken brug te vervoeren. De voorlopige houten 
bruggen kwamen op geen enkele kaart voor, doch de bevoegde 
ambtenaren van de N.M.B.S. kenden hun bestaan. De aannemer 
moest wachten tot die voorlopige bruggen werden verwijders, het
geen hem een aanzienlijke schade toebracht. Het Hof te Luik besliste 
dat de N.M.B.S. een onrechtmatige daad had gepleegd, door te 
verzuimen tijdens de voorbesprekingen de door haar gekende toe
gangsmoeilijkheden mede te delen, hetgeen de lasten van de aanne
mer vermeerderde en de gemaakte prijsofferte vervalste(42). 
In zijn annotatie bij dit arrest, meende A. de Bersaqu'es dat het plicht 
van de aannemer was de toestand ter plaatse te gaan verifieren(43). 
Tegen deze zienswijze mag men nochtans opwerpen dat een normaal 
zorgvuldig en bedachtzaam aannemer mag veronderstellen dat het 

(39) WILMS, W., o.c., 518. 
(40) Brussel, 30 april 1979, R. W., 1979-80, 846. 
(41) WILMS, W., o.c., 518. 
(42) Luik (Verenigde Kamers na cassatie), 3 april 1962, J. T., 1963, 62 noot R.O. Dalcq; 
R.C.J.B., 1964, 270 noot A. de Bersaques. 
(43) DE BERSAQUES, A., ,La culpa in contrahendo", R.C.J.B., 1964, 287. 
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gedetailleerde bestek, hem ter inzage aangeboden n.a.v. een openba
re aanbesteding, alle elementen volledig vermeldt, die de contractuele 
prijs kunnen bei:nvloeden(44). 
Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de grens met het wilsgebrek van het 
bedrog, en inzonderheid van het bijkomend of incidenteel bedrog, 
niet steeds scherp kan worden getrokken, zij het dat bij bedrog de 
kwade trouw moet worden bewezen(45). 
Bij eigenlijk hoofdbedrog, waarbij een onderhandelaar kunstgrepen 
heeft gezegd die van die aard zijn dat de wederpartij zonder die 
kunstgrepen het contract klaarblijkelijk niet zou hebben aangegaan, 
is het contract vernietigbaar (art. 1109 en 1117, B.W.). Soms wordt, 
naast de vernietiging, op grond van artikel1382, burgerlijk wetboek, 
aan het slachtoffer van het bedrog een schadevergoeding toegekend 
indien de nietigheid niet volstaat om de door het bedrog berokkende 
schade te vergoeden. 
Bij incidenteel bedrog heeft de wederpartij tegen minder gunstige 
voorwaarden gecontracteerd, en wordt schadevergoeding toegekend 
op grond van artikel 1382, burgerlijk wetboek, aldus bijvoorbeeld 
wanneer tijdens onderhandelingen (kwaadwillig) verkeerde inlichtin
gen werden verstrekt over de verwezenlijkte omzet of over de omvang 
van de clienteel bij verkoop van een handelszaak, of over de toe
komstvooruitzichten voor wie een cursus per briefwisseling 
volgt(46). 

8. De informatieverplichting is niet eenzijdig(47). Ook de wederpar
tij in de onderhandelingen draagt een zorgvuldigheidsplicht(48). (1 °) 
Aan haar leverancier moet zij de basisgegevens meedelen betreffende 
de factoren die haar tot het al dan niet contracteren zullen bewegen, 
bijvoorbeeld inzake het gebruik dat zij zich voorneemt te maken van 
de apparatuur waarover wordt onderhandeld. (2°) De wederpartij 
moet bovendien principieel zelf informatie inwinnen. Ook hier 
maakt de rechtspraak evenwel een onderscheid volgens de terzake 

(44) WILMS, W., o.c., 504. 
(45) Raadpleeg: CoRNELIS, L., ,Le dol dans Ia formation du contrat", R.C.J.B., 1976, 37 
e.v. 
(46) ScHRANS, G., o.c., 15, met verdere verwijzingen. 
(47) Zie o.m.: JOURDAIN, P ., ,Le devoir de 'se' renseigner", Dall., 1983, Chron., XXV, 139 
e.v. 
(48) Vgl.: Cass., 6 mei 1971, Arr. Cass., 1971, 881; R.C.J.B., 1972, 244. Dit arrest is blijkbaar 
achterbaald door: Cass., 23 september 1977, Arr. Cass., 1978, 107; R. W., 1977-78, 933; J. T., 
1978, 362; R.C.J.B., 1980, 32 noot J. Mattbijs. In laatstgenoemd arrest oordeelde bet Hof 
dat de onvoorzichtigbeid of de nalatigbeid van bet slacbtoffer van bedrog niet tot gevolg beeft 
dat het bedrog daardoor verscboond wordt. Zie ook: KRUITHOF, R., T.P.R .. , 1983, 560-561. 

14 



deskundigheid van de wederpartij: wie niet of minder deskundig is 
kent wellicht de relevante vragen niet. Hierbij weze toch opgemerkt 
dat wie de verstrekte informatie niet begrijpt, om uitleg moet verzoe
ken. Hoe ook, zo de informatie publiek bekend is, kan de wederpartij 
t.o.v. de onderhandelingspartner geen recht op informatie Iaten 
gelden. Het volgende voorbeeld illustreert dit. Ben firma wil een pers 
naar Stavanger in Noorwegen Iaten vervoeren en wint dienaangaande 
inlichtingen in bij een agentschap van de N.M.B.S. Haar wordt 
medegedeeld dat de vrachtprijs hoogstens 54.155 BF. zal bedragen. 
In het geschreven contract wordt echter slechts vermeld dat het 
transport tegen het ,goedkoopste tarief" zal geschieden. Dit blijkt 
76.076 BF. te zijn. De opdrachtgever meent dat door het opgeven van 
verkeerde inlichtingen het personeelslid van de N.M.B.S. zich schul
dig heeft gemaakt aan een ,culpa in contrahendo". De Recht bank 
van Koophandel te Kortrijk weigert echter de gevraagde schadeloos
stelling- het verschil in prijs -toe te kennen, daar de desbetreffen
de tarieven gepubliceerd worden in het Staatsblad en het publiek 
geacht wordt deze te kennen(49). 
Alleszins mag als regel niet worden gesteld dat de niet-deskundige 
onderhandelingspartner zich door een externe deskundige dient te 
Iaten bijstaan. Vaak zal de niet-deskundige onbewust onwetend zijn, 
omdat hij het probleem niet ziet. Wordt wei een dergelijke deskundi
ge ingeschakeld, dan is de informatieplicht van de wederpartij gerin
ger(50) 

9. Tijdens de onderhandelingen deelt een partij aan de andere gehei
me (technische) informatie mee. Het voorgenomen contract gaat 
uiteindelijk niet door, maar de andere partij maakt van die geheime 
informatie niettemin gebruik, hetzij in haar eigen onderneming, 
hetzij door deze informatie mee te delen aan een mededinger van de 
eigenaar van die informatie ten einde hem in staat te stellen een 
goedkoper aanbod te doen (goedkoper, omdat deze niet tot de 
berekeningen, proefnemingen, onderzoeken e. d. moet overgaan, die 
precies in de geheime informatie vervat zijn). Over welke vordering 
beschikt de eigenaar van de geheime informatie? 
Aangenomen wordt dat een dergelijk gebruik van geheime informa
tie een onrechtmatige daad is, te sanctioneren op grond van artikel 
1382, burgerlijk wetboek, desgevallend een onrechtmatige handels-

(49) Kh. Kortrijk, 7 mei 1974, R.G.A.R., 1975, m 9378 (zie ook de kritiek op dit vonnis bij: 
WILMS, W., o.c., 502). 
(50) WILMS, W., o.c., 517-518. Vgl.: Cass., 8 juni 1978, R.C.J.B., 1979, 525. 
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praktijk, in welk geval een vordering tot staken kan worden ingeleid 
voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, zetelend als 
in kort geding(51). Deze opvatting vindt steun in artikel2, lid f, van 
het thans opgeheven Koninklijk Besluit nr. 55 van 23 december 1934 
betreffende de onrechtmatige mededinging. Dit voorschrift luidt als 
volgt: , ,Begaat een daad strijdig met de eerlijke gebruiken inzake 
handel of nijverheid, inzonderheid hij die: ... een niet toegelaten 
gebruik maakt of aanleiding geeft tot een dergelijk gebruik, van 
modeilen, monsters, technische verbindingen, formules van een me
dedinger en, in 't algemeen, van aile aanduidingen of aile met het 
oog op een werk, studie of bestek, toevertrouwde stukken". Dit 
wettelijk voorschrift brandmerkt de betrokken gedraging als zijnde 
,strijdig met de eerlijke gebruiken", hetgeen een toepassing van het 
begrip van de onrechtmatige daad (art. 1382 B.W.) verantwoordt. 
Het opheffen van bedoelde wetsbepaling door de wet van 14 juli 1971 
heeft in deze interpretatie geen verandering gebracht omdat de in die 
bepaling voorkomende opsomming ook richtinggevend is bij de 
interpretatie van artikel 54 Handelspraktijkenwet(52). 

Ten slotte zij opgemerkt dat een voorzichtig zakenman tijdens de 
precontractuele periode geen geheime informatie zal meedelen, zon
der vooraf voorzorgsmaatregelen te hebben genomen. Dit geschiedt 
gewoonlijk in de vorm van een afzonderlijke overeenkomst betref
fende de volstrekte geheimhouding van de verstrekte informatie, en 
de verplichting (met boetebeding) van degene die ze ontvangt deze 
in het geheel niet te gebruiken noch te laten gebruiken zo uiteindelijk 
geen contract gesloten wordt(53). 

HOOFDSTUK III 

GERUISLOOS CONTRACTEREN 

10. Bij onderhandelingen die normaal voortgezet worden, kan het 
onder omstandigheden gebeuren dat de partners het gebied van de 
vrijblijvende voorsteilen en tegenvoorsteilen geruisloos verlaten om 

(51) Raadpleeg: SCHRANS, G., ,Juridische problematiek van de aanwending van research in 
de onderneming", R. W., 1971-72, 1814-1815; VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, I, 2de 
uitg., 1978, 275-276; MAGNIN, F., Know-how et propriete industrielle, Parijs, 1974, 200 e.v.; 
FABRE, R., Le know how. Sa reservation en droit commun, Parijs, 1976, 130 e.v. 
(52) Zie: M.v.T., Pari. Besch., Senaat (1968-1969), nr. 415, biz. 52. 
(53) Zie inz.: DELEUZE, J .M., Le contrat de transfer! de processus technologique- know how, 
Parijs, 2de uitg., 1979, 31 e.v., alsmede de diverse modellen van dergelijke 
onderhandelingsovereenkomsten inzake geheimhouding, 125-129. 
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een contractuele binding tot stand te brengen, zonder dat zij zulks 
noodzakelijk bedoelden, en terwijl zij dachten steeds aan het onder
handelen te zijn. · 
In de praktijk kan dit zich voordoen in o.m. de volgende gevallen: 

het sluiten van een ,gentlemen's agreement" (of: herenaf
spraak); 
het ondertekenen (meestal door alle onderhandelingspartners) 
van een zg. ,letter of intent"; 
het vaststellen van de essentH!le bestanddelen van een voorgeno
men overeenkomst (beginselakkoord, ,heads of agreement"). 

Dergelijke documenten worden meestal zonder juridische begelei
ding opgesteld door onderhandelaars die een of meer etappes in de 
voorbesprekingen schriftelijk willen formaliseren, waarbij het hun 
bedoeling is dat de redactie van het uiteindelijk ,contract" aan 
juristen zou worden toevertrouwd. Indien deze onderhandelaars 
gemachtigd zijn om namens hun principaal te contracteren(54), kan 
het gebeuren dat het ,gentlemen's agreement", de ,letter of intent" 
of enig gelijksoortig document deze principaal reeds verbindt zonder 
dat de onderhandelaars dit beseffen omdat zij, zoals de meeste 
niet-juristen, het verschil niet kennen tussen het ,negotium" (de 
wilsovereenstemming) en het ,instrumentum" (de schriftelijke over
eenkomst). Voor velen is slechts een formeel schriftelijk contract 
verbindend. Dit is natuurlijk fout(55). 

11. Partijen die elkaar goed kennen of die deel uitmaken van een 
besloten kring (bijv. internationale bank en) waar een misstap leidt 
tot uitsluiting uit belangrijke markten, kunnen, met het oog op een 
rustige onderhandeling een ,gentlemen's agreement" sluiten, dit is 
een naar hun overtuiging rechtens niet afdwingbare afspraak, waar
door ze zich evenwel in eer en geweten gebonden achten(56). Ziehier 
een voorbeeld van een dergelijke rechtens vrijblijvende afspraak: 
,This arrangement is not entered into, nor is this memorandum 
written, as a formal or legal agreement, and shall not be subject to 
legal jurisdiction in the Law Courts, but it is only a definite expres
sion and record of the purpose and intention of the three parties 

(54) Boven, voetnoot 7. 
(55) ,Parfois ... les negociateurs sont conscient du fait que I' accord est parfait, mais ils veulent 
rnenager Ia susceptibilite de leurs conseillers juridiques attitres d'etablir l'instrurnenturn" 
FONTAINE, M., D.P.C.I., 1977, 81). 
(56) Raadpleeg o.rn.: HARDENBERG, L., ,De rechtens vrijblijvende afspraak", W.P.N.R., 
1976, nr 5359, 514; OPPETIT, B., ,L'engagernent d'honneur", Dall., 1979, Chron. XVII, 107. 
In Eng eland heeft men het veeleer over een , ,honour clause'' 
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concerned to which they each honourably pledge themselves with the 
fullest confidence-based on past business with each other - that it 
will be carried through by each of the three parties with mutual 
loyalty and friendly co-operation". 
Deze clausule werd door de Britse ,House of Lords" in rechte niet 
afdwingbaar verklaard. Hoewel in handelszaken als beginsel aan
vaard wordt dat de partijen de bedoeling hebben rechtens bindende 
afspraken te maken en een overeenkomst te sluiten, kunnen zij 
nochtans het tegendeel op ondubbelzinnige wijze laten blijken(57). 
Het Belgische Hof van Cassatie heeft zich in dezelfde zin uitgespro
ken(58). Het volstaat evenwel niet een afspraak ,gentlemen's agree
ment'' te noemen, om iedere rechtsverplichting uit te sluiten. De 
rechtbanken zullen de inhoud van de afspraak toetsen en naar de 
ware bedoeling van de partijen peilen. Soms zullen zij zelfs beslissen 
dat een verklaring ,op woord van eer" een plechtig karakter heeft, 
dat de verbindende waarde van de verklaring slechts verhoogt(59)! 
Daarom moeten de partijen die zich in rechte (nog) niet willen 
verbinden, op duidelijke en ondubbelzinnige wijze blijk geven van 
deze bedoeling, bijvoorbeeld als volgt: ,De ondergetekenden verkla
ren uitdrukkelijk dat deze overeenkomst is aangegaan als een gentle
men's agreem~nt en datbij overtreding ofniet-naleyi11g d.~arvcm ge~11 
gerechtelijke stappen jegens elkaar zullen worden genomen om de 
naleving af te dwingen"(60). 
Wanneer met dergelijke afspraak geen dwingende bepalingen wor
den miskend, geen inbreuk wordt gemaakt op de openbare orde of 
de goede zeden of op algemene ter bescherming van partijen vastge
stelde regels, zal de rechter er niet aan te pas komen(61). 

12. De uitdrukking , ,letter of intent'' heeft geen nauw keurige juridi
sche betekenis. Hetzelfde geldt voor uitdrukkingen als ,letter of 
understanding", ,memorandum of understanding", ,protocol", 
enz ... , die men eveneens in de praktijk aantreft. Belangrijk is de 
inhoud van het · geschrift. 

(57) Zaak Rose and Frank Company v. J.R. Compton and Brothers Ltd. (1925); zie: 
HARDENBERG, L., o.c., 508-510; 0PPETIT, B., o.c., 113. 
(58) Cass., 11 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 561; Pas., 1978.!.531. 
(59) Hof Colmar, 5 december 1969, voorziening verworpen door: Cass. (Fr.}, 10 januari 1972, 
J.C.P., 1972.II.17134 (de voorziening werd op een andere grond verworpen). 
(60) Zie VANDERWERF, H.G., Overeenkomstenrecht, Arnhem, 1981, 29. 
(61) HARDENBERG, L., o.c., 515. 
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De talrijke ,letters of intent" en gelijkaardige documenten kunnen 
in vier grote categorieen worden ingedeeld(62). 

(a) In een eerste categorie maken de onderhandelingspartners een of 
meer afspraken betreffende het verloop en de voorwaarden van de 
onderhandelingen, zonder dat alsnog sprake is van de inhoud van de 
voorgenomen overeenkomst. 
Aldus kunnen de partners afspreken dat ze uitsluitend met elkaar 
zullen onderhandelen, en dus geen gelijklopende onderhandelingen 
over hetzelfde voorwerp met een concurrent van hun partner zullen 
voeren. Gewoonlijk is deze exclusiviteit aan een bepaalde termijn 
gebonden. 
Het gebeurt ook dat bij het begin van de onderhandelingen de 
partners afspreken hoelang de onderhandeling mag duren (bijv. 30 
dagen, 120 dagen). Deze afspraak kan uitmonden in een inspannings
of middelenverbintenis (,every effort will be made to sign the 
contract within 30 days of the beginning of the initial discussions") 
of in een ontbindende voorwaarde (de onderhandelingen moeten 
afgesloten worden binnen een bepaalde termijn; eens die termijn 
voorbij, neemt elke partner zijn vrijheid terug). 1 

Nog andere ,letters of intent" bepalen bijvoorbeeld dat de onder
zoeks- en studiekosten die een der partners zal maken door beide 
partners elk voor de helft zullen gedragen worden, ook wanneer geen 
contract zou tot stand komen, of houden een regeling in betreffende 
de geheimhouding van de tijdens de onderhandelingen meegedeelde 
geheime technische informatie (zie ook nr. 9). 
De onderhandelingspartners kunnen in een ,letter of intent" ten 
slotte ook instemmen met een bevrijdingsbeding, of met een schade
vergoeding beperkend beding, waardoor er bij het afbreken van de 
onderhandelingen geen, of een (desgevallend forfaitair) beperkte, 
schadevergoeding verschuldigd kan zijn. 
AI deze afspraken zijn contractueel verbindend(63). 

(62) Raadpleeg inz.: FONTAINE, M., e.a., ,Les lettres d'intention dans la negociation des 
contrats internationaux", D.P.C.I., 1977,73 e.v.; MATRAY, L., e. a., ,Lalettre d'intention", 
D.P.C.I., 1976, 477 e.v. 
(63) Over de geldigheid, en derhalve de contractuele binding, van een bevrijdingsbeding of 
van een schadevergoeding beperkend beding, raadpleeg o.m.: CoRNELis, L., ,Les clauses 
d'exoneration de responsabilite couvrant la faute personnelle et leur interpretation", 
R.C.J.B., 1981, 196 e.v. 
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Zij betreffen in werkelijkheid ,onderhandelingscontracten"(64), 
waarvan de niet-naleving een wanprestatie is die de contractuele 
aansprakelijkheid in het gedrang brengt. 

(b) In een tweede categorie van ,letters of intent" wensen de onder
handelaars slechts uitdrukking te geven aan hun voornemen om te 
onderhandelen, resp. de voorlopige balans van de onderhandelingen 
op te stellen. In de regel zijn dergelijke geschriften niet verbindend, 
mits ze met zorg worden opgesteld. 
Aldus kan een partij haar belangstelling Iaten kennen voor bepaald 
materieel en de fabrikant van dit materieel uitnodigen om onderhan
delingen te voeren. Het gaat hier om een zuivere ,letter of intent" 
die de partners contractueel niet verbindt. Hun eventuele aansprake
lijkheid bij het afbreken der onderhandelingen is desgevallend van 
quasi-delictuele aard. 
Vaak gebeurt het evenwel dat de verschillende punten die tijdens de 
onderhandelingen door de partners als verworven worden be
schouwd geleidelijk worden opgetekend en door de partijen onderte
kend in bijvoorbeeld een ,memorandum of understanding". In 
Duitsland noemt men dit een ,Punktation", een figuur die men bij 
ons minder ontmoet, hoewel ze niet gans onbekend is(65). 
De grens tussen dergelijk ,memorandum of understanding" en het 
beginselakkoord waarvan nog slechts de modaliteiten moeten wor
den uitgewerkt(66), is niet scherp. 
Uit de inhoud van het document zal moeten worden afgeleid of de 
onderhandelaars zich contractueel verbonden hebben. 
Alleszins mag worden aangenomen dat een ,memorandum of under
standing" de partners tot een loyale samenwerking tijdens de onder
handelingen verplicht, alsmede tot bepaalde negatief geformuleerde 
verplichtingen, zoals: geen onaanvaardbare voorstellen formuleren 
met als enig doel de onderhandelingen te rekken, de onderhandelin
gen niet vertragen zonder geldige reden, geen parallelle onderhande
lingen aanknopen met een concurrent(67). 

(64) Ook: ,negotiation contracts"; zie o.m.: DuGDALE, A.M. en LOWE, N.Y., ,Contracts 
to contract and contracts to negotiate", Journal of business lax, 1976, 28 e.v. 
(65) LEDUC, E., Desavant-contrats, Parijs, 1909,64 e.v.; SERNA, J.C.,Lerejusdecontracter, 
Parijs, 1967, 199 e.v. 
(66) Verder, nr 13. 
(67) MORIN, G., ,Le devoir de cooperation dans les contrats internationaux", D.P.C.I., 
1980, 11. 
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(c) In een derde categorie ,letters of intent" stellen de partners er 
prijs op uitdrukkelijk te bepalen dat ze zich nog niet willen verbin
den. 
Aldus leest men soms een gedetailleerde lijst van de punten die de 
partijen als verworven beschouwen, gevolgd of voorafgegaan door 
de uitdrukking ,subject to contract", ,subject to a mutually satis
factory contract", of een gelijkaardige formulering (bijv.: ,all the 
foregoing shall become legally operative only in the event that we 
execute a contract ... It is our present thinking that all of the fore
going would be incorporated into such contract"). 
In het Engelse recht houdt de clausulering ,subject to contract" in, 
dat de partijen contractueel nog niet verbonden zijn(68). 
In het Belgische recht stelt men zich moeilijk voor dat de totstandko
ming van het ,negotium" zou .worden onderworpen aan de (op
schortende) voorwaarde dat de partijen nog zullen overeenkomen 
een ,instrumentum" op te stellen. Nochtans komt het erop aan naar 
de ware bedoeling van de partijen te peilen: wilden zij aan hun 
geschrift aldan niet rechtsgevolgen verbinden? Wellicht is zulks het 
geval indien het document zeer gedetailleerd is en bijna alle clausules 
van een definitief contract bevat(69). 
Zo evenwel uitdrukkelijk en ondubbelzinnig blijkt dat de partners 
geen bindende kracht aan hun verhouding wilden geven, zal de 
Belgische rechter het geschrift wellicht niet als een contract beschou
wen(70). Alleszins lijkt het voorzichtig dat internationale onderhan
delaars de clausule ,subject to contract", in afwezigheid van een 
nadere precisering, zouden vermijden. 
Duidelijker is de toestand wanneer de onderhandelingspartners de 
verklaring, dat ze zich nog niet gebonden achten, koppelen aan een. 
exoneratiebeding (,Notre societe n'a pris aucune decision concer
nant cette acquisition, une telle decision etant subordonnee a diverses 
considerations d'opportunite .... 11 est en outre entendu que dans 
!'hypothese oil nous ne donnerions pas suite a votre proposition, 
nous serions libres de tous engagements a votre egard, etant precise 
que vous renoncez d'ores et deja a toute indemnite"). Het exonera
tiebeding kan ook in geval van zware fout worden ingeroepen, 

(68) Chitty on Contracts, o.c., 40-42; Cheshire and Fifoot's Law of Contract, o.c., 32-33; 
Woon, Ph., Law and practice of international finance, Londen, 1980, 256-257. 
{69) SIMONT, L., D.P.C.l., 1979, 62-63. 
{70) FONTAINE, M., o.c., D.P. C.!., 1977, 91, 116. Vgl.: CoRNELIS, L., o.c., T.B.H., 1983, 
29 (aanbod onder voorbehoud van akkoord nopens de bewoordingen van de overeenkomst). 
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hoewel het dan nodig is dat de exoneratie voor zware fout uitdrukke
lijk bedongen is of noodzakelijk uit het contract voortvloeit(71). 

(d) In een vierde categorie van ,letters of intent" is er duidelijk 
wilsovereenstemming, zelfs wanneer nog uitvoeringsmodaliteiten na
der moeten worden geregeld. Aldus kunnen partijen tot een volledige 
wilsovereenstemming gekomen zijn, maar bepalen dat ze contractu
eel slechts gebonden zullen zijn nadat een of meer administratieve 
overheden de vereiste machtigingen (bijv., inzake wisselreglemente
ring, controle op de buitenlandse investeringen, toezicht op de kapi
taalmarkt) zullen hebben verleend. Het is ook mogelijk dat de 
partijen preciseren dat ze slechts gebonden zullen zijn nadat bijvoor
beeld de vereiste financiering is bekomen of een contract met een 
belangrijk toeleveraar is gesloten. 
Een aldus opgestelde ,letter of intent" is gelijk te stellen met een 
contract gesloten onder opschortende voorwaarde. Het vervullen van 
de voorwaarde kan in de praktijk evenwel afhankelijk zijn van het 
optreden van de contractspartijen, zodat wellicht mag worden aange
nomen dat zij nopens dit punt een inspanningsverbintenis op zich 
hebben genomen (bijv.: tijdig doen al hetgeen redelijk vereist is op 
de administratieve machtiging te ontvangen, de financiering te rege
len, een contract te sluiten met een toeleveraar). 
Het is voorzichtig dergelijke inspanningsverbintenis in de ,letter of 
intent" zelf te bedingen. 
Vrij courant zijn in ,letters of intent" ook de zg. ,coming into force 
clauses", zoals bijvoorbeeld de volgende: , The contract will only 
come into force when following conditions have been fulfilled: a) 
Approval of the contract by the competent (governmental) authori
ties ... not later than 60 days after the date of signature of this 
contract; b) Receipt by the supplier of the down payments mention
ned throughout article 13 not later than 60 days after the date of 
signature of this contract; c) Receipt 'by the investor of the perfor
mance bond as mentioned in article III, within 60 days after the date 
of signature of this contract. .. Each postponement of one of the 
dates mentioned in paragraphs a, b and c will result in a postpone
ment, with at least the same period, of the dates of putting into 
successful trial operation of the exchange ordered". 

(71) Cass., 25 september 1959, Arr. Cass., 1960, 86; R. W., 1959-1960, 1255; Pas., 1960, I, 
113; R.C.J.B., 1960, 6 noot J. Dabin, die met het arrest niet instemt; Cass., 22 maart 1979, 
Arr. Cass., 1978-1979, 860; R. W., 1979-1980, 2238; R.C.J.B., 1981, 189 noot L. Cornelis. 

22 



Punt a) houdt een opschortende voorwaarde in, met dien verstande 
dat de voorwaarde binnen een bepaalde termijn moet vervuld zijn. 
Bij het niet tijdig vervullen van deze voorwaarde zou het contract 
principieel moeten geacht worden nooit gesloten te zijn geweest(72). 
In het aangehaalde voorbeeld is de sanctie evenwel minder radikaal: 
elke vertraging in het vervullen van de voorwaarde zal een overeen
stemmend uitstel van de uitvoering van het contract tot gevolg 
hebben. 
Punten b) en c) betreffen geen eigenlijke opschortende voorwaarde, 
maar wei de uitvoering van bepaalde contractuele verplichtingen, 
hoewel er stricto iure nog geen contract is. In werkelijkheid worden 
bepaalde gevolgen van het contract opgeschort zolang niet voldaan 
is aan de onder b) en c) bepaalde verplichtingen. Ook deze interpreta
tie blijkt uit de laatste zin van de clausule (,each postponemenL .. ). 
Ook de vaste praktijk van de Europese organisatie vor ruimte-onder
zoek is vermeldenswaard. Deze organisatie sluit overeenkomsten met 
talrijke hoogtechnische specificaties. Aan de onderneming die de 
meest interessante voorstellen inzond, schrijft zij volgende ,letter of 
intent": ,L'organisation a !'intention de vous passer commande 
pour ... Par la presente, vous etes autorises a commencer la realisa
tion de ce projet et a passer commande pour le materiel necessaire 
avant reception du contrat definitif. Au cas oil le contrat tel qu'envi
sage dans ce contrat preliminaire n'aurait pas ete passe avec vous 
avant telle date ou avant une date ulterieure definie par un avenant 
a cette lettre, ou au cas oil cette lettre serait resiliee, nous vous 
payerions un montant egal aux frais reellement encourus augmente 
d'un benefice raisonnable jusqu'a un maximum de ... "(73). Aldus 
is de Organisatie alleszins gebonden, en desgevallend tot schadever
goeding (te vermeerderen met een redelijke winstmarge) verplicht. 
Ten slotte zijn ook zogenaamde ,comfort-brieven" of ,patronaats
verklaringen" (ook: ,lettets of responsibility", , ... of support", 
, ... of awareness") gebruikelijk, m.n. wanneer een bank een krediet 
toestaat aan een onderneming die de dochtermaatschappij is van een, 
de bank welbekende, solvabele onderneming die even wei niet wenst 
(bijv., om redenen van boekhoudrecht) een formele borgtocht af te 
geven. De modermaatschappij kan dan aan de bank een bijvoorbeeld 
als volgt luidende brief zenden: ,Nous nous referons au credit de F . 
... (en lettres) utilisable par dispositions de caisse, dont ... dispose 
aupres de votre banque. 

(72) Over dit probleem, raadpleeg ook: GoTHOT, P., o.c., 32. 
(73) GOTHOT, P., o.c., 33. 
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Par la presente, nous vous confirmons avoir parfaite connaissance 
des clauses, modalites et conditions regissant cette operation. 
Nous comprenons que ce credit est octroye en consideration du fait 
que notre societe detient, directement ou indirectement, la majorite 
des actions composant le capital de ... , et no us vous confirmons 
qu'en notre qualite d'actionnaire preponderant, nous ferons en sorte 
que la situation financiere de cette societe lui permette de faire 
honneur a ses engagements. 
Si notre influence au sein de ... venait a cesser d'etre preponderante, 
nous nous concerterions en temps utile avec votre banque en vue de 
prendre les mesures qui s'avereraient necessaires en la circonstance 
pour la sauvegarde de vos droits". 
Aangenomen moet worden dat de moedermaatschappij aldus de 
solvabiliteit van haar dochteronderneming waarborgt. Overigens 
kunnen dergelijke ,letters of intent" hetzij veel krachtiger zijn 
(bijv.: ,Nous vous donnons !'assurance qu'en aucun cas nous ne 
nous desinteresserons des engagements de notre filiale, et que nous 
prenons des maintenant toutes les dispositions necessaires pour 
qu'elle soit en mesure de tenir ses engagements a votre egard comme 
prevu"), hetzij veel vager (bijv.: ,Wij hebben kennis genomen van 
het door uw bank aan onze dochtermaatschappij toegekend krediet, 
en keuren het goed. Het is de politiek van onze onderneming de 
verbintenissen van haar dochterondernemingen als eigen verbintenis
sen te behandelen")(74). 

13. In een beginselakkoord (,heads of agreement") stellen de partij
en de bestanddelen vast waarover wilsovereenstemming bestaat, 
terwijl ze ook bepalen dat de modaliteiten nog nader moeten worden 
uitgewerkt. In principe zijn de partijen contractueel verbonden. De 
rechtspraak vereist evenwel, opdat er van een contract sprake zou 
zijn, dat er wilsovereenstemming bestaat over alle essentiele elemen
ten van de overeenkomst(75). Hierbij moet inz. worden nagegaan 
wat de partijen zelf als essentieel hebben beschouwd. 

(74) Over ,comfort-brieven", raadpleeg inz.: BELLIS, M., ,Typologie des lettres de 
patronage", Rev. Banque, 1982, 213 e.v.; TERRAY, J., ,La lettre de confort", Rev. Banque, 
1980, 329 e.v.; PouLLET, Y., ,La lettre de patronage", D.P.C.I., 1981, 680 e.v. 
(75) Ter herinnering: de , ,essentialia'' zijn de bestanddelen zonder welke de overeenkomst niet 
bestaat (bijv., de prijs bij een koopcontract), de ,naturalia" zijn de bestanddelen die de wet 
met regelen van regelend recht heeft behandeld (bijv., de vrijwaring), de ,accidentalia" zijn 
de bestanddelen die de partijen aan hun overeenkomst toevoegen en waarover de wet zwijgt 
(bijv., de leverings- of betalingstermijn). 
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Voor sommige contracten bepaalt de wet wat als essentieel moet 
worden beschouwd (bij de koop bijv., overeenkomst over de zaak 
en de prijs); bij andere contracten, zullen de essentiele bestanddelen 
vaak uit de gebruiken blijken (bij een kredietopening bijv., overeen
komst over het bedrag van het krediet en over de rentevoet, althans 
de elementen ter bepaling van de rentevoet). Naast deze objectief 
essentiele bestanddelen, kunnen er ook subjectief essentiele bestand
delen aanwezig zijn, met name wanneer uit de onderhandelingen 
blijkt dat de partijen een essentieel karakter hebben verleend aan een 
bestanddeel dat op zichzelf en objectief van bijkomende aard is, 
bijvoorbeeld de leveringstermijn of het bekomen van een lening om 
de aankoopprijs te betalen. 
Wanneer vaststaat welke, in gegeven omstandigheden, de essentiele 
bestanddelen zijn, en dat over die bestanddelen wilsovereenstemming 
bestaat, rijst de verdere vraag of een geldig contract gesloten is 
wanneer het akkoord over secundaire punten ontbreekt. De menin
gen dienaangaande zijn verdeeld(76). 
Indien nochtans blijkt dat het de bedoeling van de partijen was dat 
de overeenkomst slechts tot stand zou komen op het ogenblik dat een 
akkoord over die bijkomstige elementen bereikt was, gaat het in 
werkelijkheid om essentiele elementen(77). 
Is zulks niet het geval, en wilden de partijen dus alleszins contracteren 
ondanks afwezigheid van wilsovereenstemming t.a.v. de bijkomstige 
punten, dan moet artikel 1135, burgerlijk wetboek, worden toege
past: overeenkomsten verbinden niet alleen tot hetgeen daarin be
paald is, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het 
gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden 
toegekend, waarbij de rechter uiteraard inspiratie kan putten in de 
algemene geest van het reeds verworven akkoord. 
Deze oplossing kan men in de praktijk niet steeds gemakkelijk 
toepassen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het geval waarover het Franse 
Hof van Cassatie zich uitsprak in 1958(78). Usines Renault had aan 
een Heer Marchal beloofd dat ze hem als bediende zou aanwerven 
,des que la reprise de l'activite le permettra". Op het geschikte 
ogenblik herinnerde Marchal Usines Renault aan dit beginselak
koord, doch kreeg een afwijzend antwoord. Daargelaten de beslis-

(76) Raadpleeg: KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak- Verbintenissen", T.P.R., 1983, 
526-528. 
(77) Kh. Brussel, 21 september 1976, B.R.H., 1976, 520; KRUITHOF, R., o.c., 527; VAN 
OMMESLAGHE, P ., ,Exarnen de jurisprudence (1968-1973)- Les obligations", R.C.J.B., 1975, 
492. 

(78) Cass. (Fr.), Soc., 24 maart 1958, J.C.P., 1958, nr. 10868, noot J. Carbonnier. 
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sing van het Hof(79) stelt men vast voor welke moeilijkheden een 
rechter in een zodanig geval kan komen te staan. Al schrijft Carbon
nier daarover dat, in verband met een arbeidsverhuringsovereen
komst, ,le seul point important est le 'contracter', le oui ou le non" 
en dat ,le mot Iache, tout le reste peut suivre"(SO), toch staat 
allerminst vast dat de rechter steeds in de billijkheid, het gebruik of 
de wet,' of in de geest waarin het beginselakkoord is tot stand 
gekomen, de nodige en bevredigende aanduidingen zal vinden indien 
een partij weigert het beginselakkoord nader uit te werken. 
Het verwondert daarom niet dat de rechtspraak terughoudend is 
t.a.v. de bevoegdheid van de rechter om dergelijke beginselakkoor
den nader uit te werken: vereist wordt dat de beslechting van de 
bijkomende clausules zoveel mogelijk buiten twijfel zou staan(81). 
Het gebeurt ook dat de partijen hun beginselakkoord schriftelijk 
vaststellen en ondertekenen, terwijl ze de regeling van de bijkomstige 
punten en het opstellen van de definitieve overeenkomst aan een 
derde opdragen (bijv. een advokaat of een andere terzake deskundi
ge). Het Belgische recht neemt deze werkwijze aan(82). 
De beslissing die de aangewezen derde neemt, noemt men een , bin
dend advies''. Van een bindend advies spreekt men inderdaad indien 
partijne, buiten arbitrage om, een hen bindende uitspraak van een 
derde wensen. Men verkiest een zodanige uitspraak boven een arbi
traal vonnis om verschillende redenen: nu eens is het dat het geschil 
geen rechtsgeschil is, maar een belangengeschil; of nog: de partijen 
zijn niet over de uitlegging van hun overeenkomst verdeeld, maar zij 
wensen een aanvulling(83). 
De beslissingen van de aangewezen derde (gemeenschappelijk last
hebber van de partijen) zijn bindend voor de partijen, en zonder 
beroep(84). Afhankelijk van de aan de derde toegewezen bevoegd
heid (gebonden of discretionair) zal de rechter desgevallend een 
volledig, resp. een marginaal toetsingsrecht behouden(85). 

(79) Het Hof besliste dat de lagere rechter wettig mocht oordelen dat er slechts een 
beginselakkoord bestond, en nog geen vaste aanwerving. 
(80) CARBONNIER, J., O.C. 

(81) ScHRANS, G., Praecontractuele verhoudingen, o.c., 248-249; FoNTAINE, M., o.c., 
D.P.C.I., 1977, 111. 
(82) MATRAY, L., D.P.C.I., 19875, 495 e.v. 
(83) MEIJERS, E.M., , ,Artikel1374, lid 3, en het zogenaamd bindend ad vies'', in: Verzamelde 
privaatrechtelijke opstellen, Ill, 133-134; GHEYSEN, G., A.P.R., tw. Dading, 40; CLOQUET, 
A., A.P.R., tw. Deskundigenonderzoek, 12-16. 
(84) MATRAY, L., o.c., 501-502. 
(85) DIRIX, E., ,De kwijting voor 'saldo van rekening' ", R. W., 1981-82, 194. 
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HOOFDSTUK IV 

VOORCONTRACTEN EN VOORBEREIDENDE 
OVEREENKOMSTEN 

14. In de slotfaze van de onderhandeling sluiten de partners vaak 
rechtens verbindende contracten, die nog niet de eigenlijke overeen
komst zijn waarover zij onderhandelen, maar die met deze overeen
komst een rechtstreekse band vertonen. Welke die band is, en welke 
rechtsgevolgen dergelijke contracten in het Ieven roepen, hangt af 
van het type van de overeenkomst die aldus wordt gesloten. Men 
onderscheidt inz.: 
- eigenlijke voorcontracten; 
- voorbereidende overeenkomsten (incl. raamcontracten). 

15. Voorcontracten zijn hierdoor gekenmerkt dat het om rechtens 
verbindende overeenkomsten gaat, die voor een van de partijen, 
soms voor beide partijen, een of meer verbintenissen in het Ieven 
roepen. Deze verbintenissen betreffen het aangaan, op een later 
tijdstip, van een andere overeenkomst, waarvan de inhoud in hoofd
zaak voldoende bepaald of bepaalbaar is(86). 
Het voorcontract houdt principieel de wezenlijke bestanddelen van 
het definitief contract in (voorwerp, prijs, rechtsbekwaamheid van 
de partijen, enz.), met uitzondering van de toestemming van een 
partij. Zodra deze toestemming er is, ontstaat het andere, definitieve 
contract. Artikel 1589, burgerlijk wetboek, kent uitdrukkelijk de 
verkoopbelofte(87). Uit de praktijk zijn nog andere types van voor
contracten ontstaan. 
- Bij optiecontracten komen de partijen overeen dat een voorgeno

men contract, waarvan alle essentit~le bestanddelen reeds vastge
steld zijn, pas tot stand zal komen wanneer de partij, aan wie nog 
de bevoegdheid is gelaten om het voorgenomen contract al dan 
niet te sluiten (,optie"), binnen de termijn bepaald in het optie
contract zijn toestemming geeft, m.a. w. de optie licht(88). 

(86) SCHMIDT, J., o.c., 48; LEDUC, E., Des avant-contrats, Parijs, 1909. 
(87) CousY, H., ,Geniale onduidelijkheid: de betekenis van artikel 1589, burgerlijk 
wetboek", Jura Pale., 1967-68, 3 e. v.; BOYER, L., ,Les promesses synallagmatiques de vente. 
Contribution ala theorie des avant-contrats", Rev. trim. dr. civ., 1949, 1 e.v. 
(88) DE PAGE, H., IV, nr. 241; II, nr. 505 e.v. 
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- Voorrechtscontracten (,pactes de preference)(89) houden geen 
verplichting in om een definitief contract te sluiten, noch om 
dergelijk contract aan bepaalde voorwaarden te sluiten, maar 
uitsluitend de verplichting om, bijaldien een contract gesloten 
wordt, de voorkeur te geven aan de medecontractant hoven elke 
andere partij. Deze medecontractant beschikte aldus over hetgeen 
men in de praktijk een ,right of first refusal" noemt. 

- De contractbelofte(90) is vooral nuttig wanneer een van de partij
en, of beide, om diverse redenen de voorgenomen definitieve 
overeenkomst op dat moment niet wil of niet kan sluiten, maar 
zich het recht om het later te doen wil voorbehouden(91). 

Aldus verbindt de eenzijdige verkoopbelofte (die uit een contract 
voortvloeit) de belover onherroepelijk tot uitvoering van deverkoop, 
indien de begunstigde zijn wil te kennen geeft het goed te kopen, voor 
zover de partijen de wil hebben om zich te verbinden en het eens zijn 
over de verkochte zaak en over de door de begunstigde te betalen 
prijs(92). De contractbelofte veronderstelt aldus dat partijen het eens 
zijn over alle hoofdbestanddelen van het definitieve contract dat later 
in het leven kan worden geroepen(93). Voldoet bijvoorbeeld niet 
meer aan die vereiste de verkoopbelofte waarin het beding is opgeno
men dat partijen in gemeenschappelijk overleg een nieuwe verkoop
prijs zullen vaststellen indien de wetgever beslist de onroerende 
meerwaarden te belasten, en een wettelijk regeling in die zin wordt 
vastgesteld(94). 
De koopbelofte is uiteraard (zoals de andere voorcontracten) verbin
dend: wie contractbreuk pleegt, kan tot het betalen van een schade
vergoeding worden veroordeeld(95). 
De contractuele aansprakelijkheid kan zelfs bestaan wanneer de 
beoogde overeenkomst niet wordt voorafgegaan door een voorcon
tract onder ontbindende voorwaarde maar dadelijk zelf, onder op
schortende voorwaarde wordt gesloten. Dit blijkt uit het Cassatiear
rest van 5 juni 1981(96) waarin werd beslist ,dat, wanneer bij 
overeenkomst een verbintenis onder opschortende voorwaarde werd 

(89) DE VrsscHER, J., Le pacte de preference, Brussel, 1938; R.P.D.B., tw. Vente, nr. 103 
e.v.; VorRIN, P., ,Le pacte de preference", J.C.P., 1954,1.1192. 
(90) DE PAGE, H., II, nr. 504 e.v.; KRUITHOF, R., T.P.R., 1975, 456; T.P.R., 1983, 536. 
(91) MATTHIJS, J. en BAETEMAN, G., T.P.R., 1966, 96; KRUITHOF, R., T.P.R., 1975, 456. 
(92) Cass., 9 januari 1975, Arr. Cass., 1975, 522. 
(93) Cass., 1 juni 1962, Pas., 1962.1.1113. 
(94) Luik, 6 maart 1969, R.P. Not., 1969, 190. 
(95) CoRNELIS, L., o.c., T.B.H., 1983, 15. 
(96) Cass., 5 juni 1981, R. W., 1981-82, 245: vgl. CORNELIS, L., o.c., T.B.H., 1983, 16. 
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aangegaan, de overeenkomst hangende de voorwaarde niettemin 
bestaat, ook al is de uitvoering van de verbintenis geschorst; dat deze 
overeenkomst derhalve rechten en plichten voor de partijen doet 
ontstaan en de partij die haar verplichtingen niet nakomt, schade
plichtig kan zijn; dat, wanneer de voorwaarde ontbreekt, de overeen
komst ophoudt te bestaan en de voorwaardelijk aangegane verbinte
nis nooit uitvoering krijgt; dat zulks evenwel niet belet dat het niet 
nakomen van verplichtingen hangende de voorwaarde tot schadever
goeding aanleiding kan geven, wanneer het niet nakomen oorzaak 
van de schade blijft, hoewel de overeenkomst intussen teniet is 
gegaan". 

16. Voorbereidende overeenkomsten roepen geen verbintenis in het 
leven om, onder reeds vastgestelde voorwaarden, een bepaald ander 
contract te sluiten, maar zijn op zichzelf staande overeenkomsten die 
verbintenissen bevatten welke de latere overeenkomst weliswaar 
voorbereiden, maar van de in die latere overeenkomst vervatte 
verplichtingen niettemin onafhankelijk zijn(97). 
Partijen bij een dergelijke overeenkomst hebben in hun onderhande
lingen een ,point of no return" bereikt. Zij hebben het raam 
vastgelegd dat bestaat uit, enerzijds, elementen die vast bepaald zijn 
en anderzijds uit elementen die niet vast bepaald zijn, maar die 
niettemin dermate richtinggevend zijn dat ook zij in aanmerking 
komen ter bepaling van de verdere onderhandelingsmarge onder 
partijen. 
Aldus stelt men bijvoorbeeld vast, wat betreft internationale consor
tiumkredieten, dat de voorbereidende overeenkomst tussen de lei
dende bank en de (toekomstige) kredietnemer in een relatief vroeg 
stadium van de globale onderhandelingen reeds vaste verplichtingen 
inhoudt betreffende o.m. het bedrag van het krediet, de duurtijd, de 
renteberekening, de diverse provisies, de telastelegging van de onkos
ten, de rechtskeuze, de ,pari passu" clausule(98). 
Vaak wordt hier de volgende clausule aan toegevoegd: ,The loan 
agreement will contain the usual clauses which are standard to this 
type of operation on the international eurocurrency markets". 

(97) VAN GERVEN, W., ,Langdurige overeenkomsten, prijsbepaling, aanpassing wegens 
onvoorziene omstandigheden, conflictregeling'', in: Hut de a an R. Dekkers, Brussel, 1982, 379; 
id., ,Conventions de longue duree: determination du prix, adaptation par suite de 
circonstances imprevisibles, reglement des conflits' ',in: Commission Droit et Vie des Affaires, 
Entreprises de longue duree et travaux en cours, Brussel, 1982, 17-18. 
(98) BRAECKMANS, H., Juridische aspecten van consortiumkredieten in euro-deviezen, 
Doctoraal proefschrift, U.I.A., 1983, I, 246. 
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Aldus wordt verwezen naar gebruiken die op de bedoelde markt 
dermate zijn aanvaard dat partijen er in dit stadium reeds kunnen 
naar verwijzen en dat zij er niet meer op kennelijk onredelijke wijze 
kunnen van afwijken. 
In dergelijk geval zal de rechter het gedrag van de partijen marginaal 
toetsen aan het bepaalde in de voorbereidende overeenkomst. Wat 
de vast bepaalde bestanddelen van dergelijke overeenkomst betreft, 
wordt aangenomen dat een niet-naleving daarvan een contractuele 
wanprestatie uitmaakt. 
Een typisch voorbeeld van een voorbereidende overeenkomst is de 
zogenaamde raamovereenkomst (ook: rompovereenkomst), die in 
Belgie vooral bekend is in de sector van de aanneming van zeer 
aanzienlijke en ingewikkelde openbare werken(99), zoals bijvoor
beeld de uitbouw van de haven van Zeebrugge. Een raamovereen
komst is een overeenkomst gesloten tussen het bestuur en een of meer 
aannemers op volgende grondslag: 

Er wordt gesteld dat het voor de bevoegde overheid onmogelijk 
is zelfstandig een volledige studie van de werken uit te voeren. 
Het is slechts mogelijk, bij het sluiten van de overeenkomst, de 
werken in grote lijnen te omschrijven en dan later, trapsgewijze, 
tijdens de uitvoering, door verdere studies de opeenvolgende 
fases nader te bepalen om dan ten slotte een definitieve planning 
van de verschillende uitvoeringsfasen uit te werken. 
Het ontwerp der werken komt in feite tot stand door de nauwe 
samenwerking tussen de verantwoordelijke overheid en de mede
contractant of medecontractanten(lOO). 

In hoofdzaak nemen de partijen een verbintenis tot samenwerking 
op zich, met name wat betreft: de ontwikkeling van de vereiste 
studies, de prijsbepaling, de modaliteiten van het sluiten van deelcon
tracten hetzij onderling hetzij met onderaannemers. 
Partijen zijn dus in hoofdzaak gebonden door een inspanningsver
bintenis. Concrete resultaatverbintenissen worden pas vastgesteld in 
de deelcontracten die de eigenlijke uitvoering van de raamovereen
komst omvatten(lOl). Eenmaal een deelcontract is gesloten, overeen-

(99) ScHIEPERS, M., ,Enkele aspecten in verband met de toepassing en de evolutie van de 
raamkontrakten", Documentatieblad Min. Fin., juli-aug. 1981, 103 e.v.; LEROY, M., ,Le 
contrat-cadre", T. Aann., 1978, 253 e.v. 
(100) Commissie voor de overheidsopdrachten (Vast Comite), doc. nr. 549 van 14 oktober 
1975. 
(101) LEROY, M., ,Le fractionnement des marche et depenses publics", Documentatiebtad 
Min. Fin., oktober 1978, 82. 
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komstig de in de raamovereenkomst vastgestelde modaliteiten(102), 
zijn de partijen uiteraard tot de uitvoering daarvan verbonden. Pas 
bij de sluiting van een deelcontract geschiedt overigens de aanreke
ning van de uitgaven op de Staatsbegroting, door middel van een 
eenmalige vastlegging. 

HOOFDSTUK V 

ONDERHANDELINGEN EN CONTRACTSINTERPRETATIE 

17. De inhoud van de onderhandelingen kan, wanneer naderhand 
een contract gesloten wordt, ingeroepen worden met het oog op de 
interpretatie van het contract: de rechter kan daardoor worden 
ingelicht betreffende de werkelijke wil van de partijen, zo bet con
tract dubbelzinnig is geformuleerd(103). 
Het is evenwel duidelijk dat hierbij geen rekening mag worden 
gehouden met hetgeen de onderhandelingspartners klaarblijkelijk 
niet in het uiteindelijk contract hebben willen opnemen. Aldus kan 
uitvoerig onderhandeld geweest zijn over de eventuele verplichtingen 
van de verkoper om de machine, die bet voorwerp is van de onder
handelingen, na de verkoop ook te onderhouden, zonder dat bet 
contract zelf enige verplichting omvat inzake bet onderhoud. In 
dergelijk geval blijkt de partijwil uit de overeenkomst, en mag men 
de voorbesprekingen niet inroepen om aan de verkoper een onder
houdsplicht op te leggen. 
Indien de contractpartijen wensen dat de inhoud van de voorbespre
kingen niet kan worden ingeroepen om de overeenkomst te interpre
teren, dan moeten zij dit contractueel bepalen. In de praktijk gebeurt 
dit door middel van een zg. ,vierhoekenclausule" (in bet Engels: 
,entire agreement clause")(104). Deze clausule houdt in dat slechts 
de bepalingen die in de overeenkomst zijn opgenomen voor de 
partijen verbindend zijn, met uitsluiting van aile voorbesprekingen 
en van aile documenten die tussen de partijen gewisseld werden (of 
die nog in de toekomst zuilen gewisseld worden): het contract is 

(102) Deze modaliteiten kunnen, inz. wat betreft de prijsbepaling voor deelopdrachten van 
studies en van werken, in de raamovereenkomst gedetailleerd uitgewerkt zijn; zie: SCHIEPERS, 
M., o.c., 113 e.v. 
(103) DE PAGE, II, nr. 501; ScHOENTJEs-MERCHIERS, Y., o.c., 231. 
(104) Raadpleeg o.m.: DESCHOOLMEESTER D. en VANDENBERGHE, 0., De keuze van een 
computer, 142-143; GEVAERT, H., Juridische preventie bij computercontracten, Die Keure, 
1983, 7-9. 
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m.a.w. beperkt tot wat tussen de ,vier hoeken" van de geschreven 
overeenkomst staat opgetekend. 
Ziehier een klassiek voorbeeld van een dergelijke clausule: ,De klant 
erkent kennis genomen te hebben van dit contract en van de bijlage 
erbij in al zijn geschreven en gedrukte bepalingen en verklaart de 
voorwaarden ervan te aanvaarden. Hij erkent bovendien dat deze 
documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen 
beide partijen en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voor
stellen of verbintenissen vervangen en vernietigen evenals elke andere 
mededeling tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van dit 
contract. 
De onderhavige overeenkomst en de bijlage die op dezelfde dag 
ondertekend zijn omvatten al de verbintenissen van de ene partij 
tegenover de andere. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de 
briefwisseling, de aanvragen om offertes te bekomen of de vroegere 
voorstellen in verband met dezelfde machine als onbestaande zullen 
beschouwd worden(105). 
Ben ,,vierhoekenclausule'' kan slechts worden verantwoord wanneer 
het geschreven contract inderdaad de volledige wilsovereenstemming 
van de partijen bevat. Bij standaardovereenkomsten en alleszins bij 
toetredingscontracten(l 06) is ze vaak nadelig voor de economisch 
zwakkere of voor de (technisch) minder deskundige partij. 
Men kan ook andersom te werk gaan, en contractueel bepalen dat 
de technische specificaties van de koper, de offerte van de verkoper 
en de door hem meegedeelde technische inlichtingen, alsmede de 
tussen partijen uitgewisselde brieven en documenten, een integraal 
onderdeel van de overeenkomst vormen. 

(105) Ziehier nog een clausule in het Engels: ,This Agreement is the entire and sole 
understanding of the parties hereto with respect to the subject matter hereof and supersedes 
aU prior understandings, transactions, or communications, whether written or oral". 
(106) Standaardovereenkomst en zijn contracten die geregeld aan bepaalde rechtsbetrekkingen 
ten grondslag worden gelegd en waarvan de inhoud geheel of voor een belangrijk deel bestaat 
uit een vast samenstel van contractsbedingen dat vooraf schriftelijk is opgesteld voor een groot 
aantal gevallen, en waarin het aanvulJend recht wordt gepreciseerd, aangevuld of 
uitgeschakeld. Toetredingscontracten zijn eenzijdig opgestelde standaardovereenkomsten. 
Zie: KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak- Verbintenissenrecht", T.P.R., 1975, 444. 
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